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VVĮ portfelio pardavimo pajamos
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-2013 metai 128,8

 ● Energetika 
 ● Susisiekimas

 ● Miškininkystė
 ● Kita

VVĮ portfelio normalizuotas 
grynasis pelnas

2014 metai 148,9
+1,9%2013 metai 146,1

 ● Energetika 
 ● Susisiekimas

 ● Miškininkystė
 ● Kita
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Gerbiamieji,

Džiaugiuosi galėdamas pristatyti jau šeštąją metinę valstybės valdomų įmonių veiklos ataskaitą, kurioje 
skaitytojams pateikiama informacija apie 131 valstybės valdomos įmonės turtą, veiklos rezultatus ir veiklos 
efektyvumo pokyčius.

2014 metais valstybės valdomos įmonės išliko svarbia Lietuvos ūkio dalimi – indėlis į šalies ekonomiką su-
darė 3 procentus bendrojo vidaus produkto. 2014 metais šios įmonės uždirbo apie 2,3 mlrd. eurų pajamų, 
tai 5,6 proc. daugiau nei 2013 metais. Be to,  normalizuotas grynasis pelnas paaugo beveik 2 proc. ir siekė 
beveik 150 mln. eurų, o apskaičiuota jų rinkos vertė augo net 11 proc. – iki beveik 5 mlrd. eurų. 

Valstybės valdomos įmonės ir toliau atlieka gyvybiškai svarbią misiją – užtikrina, kad transporto ir energe-
tikos infrastruktūra skatintų tvarią ir ilgalaikę ūkio plėtrą ir tarnautų strateginiams valstybės interesams. 
Atlikdamos šią misiją, įmonės tęsė „Rail Baltica“, elektros jungčių su Švedija ir Lenkija bei kitų strateginių 
investicinių projektų įgyvendinimą.

Atskirai galėtume minėti AB „Klaipėdos nafta“, kuri 2014 metais baigė suskystintų gamtinių dujų termina-
lo statybas. 2014 metų spalio mėnesį prie suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo krantinės sėkmingai 
prišvartuotas laivas-saugykla „Independence“. 

Siekdami sklandaus  strateginių projektų įgyvendinimo bei tvaraus ilgalaikio valstybės valdomų įmonių augi-
mo, privalome užtikrinti, kad šios įmonės būtų skaidrios, atskaitingos Vyriausybei ir piliečiams, o jų valdymas 
atitiktų geriausią tarptautinę praktiką. Ją įgyvendindami nuolat bendraujame su Ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacija (EBPO). Siekdami narystės šioje organizacijoje, esame įsipareigoję tęsti įmonių 
valdymo skaidrumo didinimo, aiškių tikslų nustatymo, valdymo depolitizavimo ir kitų gerąja praktika paremtų 
pokyčių įgyvendinimą. Vadovaudamiesi tuo, toliau tęsiame 2013 metais pradėtą komercinių ir nekomercinių 
funkcijų (specialiųjų įpareigojimų) atskyrimą, siekdami įvardyti šių funkcijų atskyrimo nuo komercinės veiklos 
naudą valstybei, rinkos dalyviams, pačioms valstybės valdomoms įmonėms. Tai ateityje leis užtikrinti skaidrų 
ir efektyvų svarbių socialinių funkcijų ir strateginių šalies projektų vykdymą.

Dar vienas didelis žingsnis žengtas siekiant kurti profesionalias ir depolitizuotas įmonių valdybas. Kaip ir į 
akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, taip ir į valstybės įmonių valdybas, 2015 metų pradžioje 
įsigaliojus įstatymų pataisoms, bus galima pritraukti kompetentingų ir nepriklausomų specialistų. Tai leis pa-
didinti šių įmonių veiklos efektyvumą, o kartu ir kurti didesnę vertę valstybei. Tikiu, jog, įgyvendinę gerąją 
valstybės valdomų įmonių valdyseną, pasieksime, kad valstybės valdomos įmonės taptų pavyzdžiu visoms 
Lietuvos įmonėms.

Pagarbiai, 
LR ūkio ministras 

Evaldas Gustas



Lietuvos VVĮ valdymo politikos apžvalga
Daugelio užsienio šalių pavyzdžiai demonstruoja, kad valstybės valdomos įmonės (VVĮ) gali veikti efektyviai, teikti naudą 
vartotojams bei sėkmingai konkuruoti rinkoje, o jų veiklos rezultatai gali prilygti ar net pranokti privačių įmonių rodiklius. 
Modernios, efektyviai veikiančios VVĮ gali reikšmingai papildyti valstybių biudžetus, o papildomos lėšos gali būti paskirs-
tytos įvairiausioms sritims – nuo pensijų, mokytojų ir medikų atlyginimų iki valstybės mastu svarbių investicinių projek-
tų. Be to, šios įmonės, įgyvendinusios pažangius valdymo modelius, tampa skaidraus ir atsakingo verslo pavyzdžiu, tuo 
skatindamos tvarią ūkio plėtrą. Siekis paversti VVĮ moderniomis, efektyviai veikiančiomis įmonėmis reikalauja didelės 
atsakomybės bei ilgalaikės ir profesionalios valstybės valdomų įmonių priežiūros. Svarbu, jog valstybė turėtų aiškiai sufor-
muluotą nuosavybės politiką bei iškeltų aukštus skaidrumo reikalavimus šioms įmonėms. 

Valstybių nuosavybės politika

Bendra užsienio valstybių patirtis rodo, kad VVĮ gerojo valdymo prin-
cipų įgyvendinimas yra svarbi, tačiau sudėtinga iniciatyva. Pagrindi-
nis iššūkis yra rasti pusiausvyrą tarp valstybės įsipareigojimo aktyviai 
vykdyti savo nuosavybės funkcijas (tokias kaip finansinių ir kitų tikslų 
nustatymas ir monitoringas) bei tarp nešališko sektoriaus, kuriame 
veikia įmonė, reguliavimo. 

Dėl šių priežasčių įvairios šalys priima nuosavybės politiką nustatančius 
teisės aktus, kuriuose aiškiai apibrėžia visų VVĮ valdyme dalyvaujančių 
valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių teises ir pareigas. Nuosavybės poli-
tiką nustatančiuose dokumentuose taip pat būna apibrėžiama tvarka, 
pagal kurią nustatomi atlyginimai kolegialių valdymo organų nariams, 
formalizuojami jų atrankos principai, nurodomi lauktini VVĮ rezultatai. 
Įtvirtinant nuosavybės funkcijas siekiama, kad valstybė būtų aktyvi tur-
to savininkė – ji įmonėms nustato tikslus, reikalauja efektyvios veiklos 
ir gerų rezultatų, tačiau nesikiša į kasdienę įmonių veiklą.

EBPO gairės

2005 metais Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) 
paskelbė Valstybės valdomų įmonių valdymo gaires (nauja redakcija 
paskelbta 2015 metų liepos 8 d.) – dokumentą, apibrėžiantį pagrin- 
dinius VVĮ valdymo principus. EBPO gairės žymi susitarimą tarp pažan- 
giausių ir labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių šalių ir yra pripažintos kaip 
tarptautinis etalonas. Šias gaires (angl. OECD Guidelines on Corporate 
Governance of State-owned Enterprises) galima rasti EBPO interneti- 
niame puslapyje www.oecd.org.

EBPO gairės pateikia konkrečius pasiūlymus, kaip spręsti įvairias dėl VVĮ 
valdymo kylančias problemas. Pavyzdžiui, jos rekomenduoja, kad valsty-
bė apsibrėžtų savo nuosavybės politiką bei aiškiai atskirtų nuosavybės 
įgyvendinimo ir reguliavimo funkcijas. Gairės taipogi aprašo siektinus 
VVĮ kolegialių organų narių (valdybų bei stebėtojų tarybų) vaidmenis, 
pateikia rekomendacijų dėl jų sudėties bei atrankos procedūrų. Doku-
mentas pabrėžia, jog turi būti sukurtos lygios konkurencinės sąlygos 
VVĮ ir privataus sektoriaus įmonėms, atsižvelgta į visų VVĮ akcininkų ir 
susijusių šalių interesus bei siekiama kuo didesnio VVĮ skaidrumo. Šie ir 
kiti rekomenduojami pokyčiai padėtų valstybėms užtikrinti profesionalų 
savo įmonių valdymą. Įgyvendinti EBPO rekomendacijose nustatytus prin-
cipus privalo visos valstybės, siekiančios įstoti į šią organizaciją. Šiomis 
gairėmis rėmėsi ir Lietuva, pertvarkydama savo VVĮ valdymo politiką.

Pagrindiniai teisės aktai Lietuvoje

Ilgą laiką po Nepriklausomybės atgavimo VVĮ Lietuvoje išliko nepasikei-
tusios – trūko skaidrumo, nebūdavo nustatomi aukščiausio lygio tikslai 
įmonėms, nebuvo vienos centralizuotos institucijos, kuri analizuotų valsty-
bės valdomų įmonių veiklą. 2009 metais LR ūkio ministerija paruošė Lietu-
vos VVĮ apžvalgą, kuri parodė, kad VVĮ veikia nepakankamai efektyviai.

Remiantis šia apžvalga parengta koncepcija dėl valstybės valdomų įmonių 

efektyvumo didinimo. Šiuo dokumentu buvo nustatytos kryptys, kaip turėtų 
būti pertvarkomas VVĮ valdymas siekiant efektyvinti įmonių veiklą ir kokie 
turėtų būti šios pertvarkos principai bei laukiami rezultatai.

Remiantis EBPO rekomendacijomis bei tarptautine gerąja patirtimi, 
2010 metų liepos 14 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1052 „Dėl 
valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 
patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (vadinamą 
Skaidrumo gairėmis), kuriuo iškėlė aukštus skaidrumo ir atskaitomy-
bės reikalavimus visoms VVĮ, bei 2012 metų birželio 6 d. nutarimą 
Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valsty-
bės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadinamą Nuo- 
savybės gairėmis), kuriuo buvo apibrėžta Vyriausybės nuosavybės poli-
tika VVĮ atžvilgiu. Nuosavybės gairėmis pateikti sprendimai, kokių prin-
cipų turi būti laikomasi apibrėžiant strateginius ir finansinius tikslus, kaip 
skirti valdybos narius, kaip atskirti reguliavimo ir nuosavybės funkcijas ir 
kita. Nuosavybės gairėse įtvirtintos trys esminės VVĮ valdymo stiprinimo 
priemonės – stiprus akcininkas, stipri įmonių vadovybė bei aiškūs tikslai.

Apibrėžia Valdymo koordinavimo 
centro (VKC) funkcijas, paveda VKC 

funkcijas atlikti Turto bankui

Nurodo, kokią informaciją apie savo 
veiklą privalo atskleisti visos valsty-

bės valdomos įmonės bei tokios 
informacijos pateikimo terminus

Nuosavybės gairėsSkaidrumo gairės

Įpareigoja valstybei atstovaujančias 
institucijas atskirti nuosavybės 

įgyvendinimo bei VVĮ reguliavimo 
funkcijas

Įpareigoja VVĮ rengti tarpinius 
finansinių ataskaitų rinkinius

Sugrupuoja visas VVĮ ir iškelia tik-
slus kiekvienai grupei, įpareigoja VVĮ 

rengti strategijas ir jomis 
vadovautis

Įpareigoja visas VVĮ tvarkyti savo 
apskaitą pagal tarptautinius 

apskaitos standartus

Įpareigoja didžiausias VVĮ turėti 
valdybas bei svarbiausius komitetus

Įpareigoja didžiausiose valsty-
bės valdomose bendrovėse turė-
ti nepriklausomų valdybos narių, 
nurodo reikalavimus kandidatams 

bei formalizuoja valdybos narių 
atrankos procesą

Įpareigoja įmones teikti informaciją 
apie vykdomus specialiuosius 

įpareigojimus

Įpareigoja koordinuojančią instituci-
ją (Valdymo koordinavimo centrą) 
rengti apibendrinančias ataskaitas 

apie VVĮ ir jų veiklą

Įpareigoja įmones teikti informaciją 
apie praėjusių metų vadovų darbo 
užmokestį, kintamajai daliai nusta-

tyti taikomus vertinimo rodik- 
lius ir jų vykdymą
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Lietuvos nuosavybės politika

1. Nuosavybės gairių taikymas

Nuosavybės gairėse įtvirtintos nuostatos yra privalomojo pobūdžio ir 
jų laikytis privalo visos VVĮ valdyme dalyvaujančios valstybės instituci-
jos. Kai kurioms Nuosavybės gairių nuostatoms taikoma „laikykis arba 
paaiškink“ taisyklė, pagal kurią nukrypimas nuo šių nuostatų galimas 
tik tuomet, kai tai objektyviai reikalinga – tokiais atvejais kiekvienas 
nukrypimas turi būti racionaliai pagrįstas ir paaiškintas.

2. Valdymo koordinavimo centras

Siekdama užtikrinti nuoseklų ir profesionalų VVĮ valdymą, Vyriausybė 
priėmė sprendimą įkurti Valdymo koordinavimo centrą (VKC) – instituci-
ją, stebinčią ir analizuojančią valstybės politikos valstybės valdomose 
įmonėse įgyvendinimą. Nuosavybės gairėmis VKC funkcijas buvo paves-
ta atlikti Valstybės turto fondui, kuriame šiuo tikslu 2012 metų rugsėjį 
buvo suformuotas specialus skyrius. Valstybės turto fondas 2014 spa- 
lio 1 d. buvo prijungtas prie Turto banko ir VKC funkcijas atlikti pavesta 
Turto bankui. Iki Nuosavybės gairių priėmimo, VVĮ koordinavimo ir in-
formacijos rinkimo bei analizavimo funkcijos priklausė Ūkio ministeri-
jos kompetencijai.

Nuosavybės gairėse yra apibrėžtos esminės VKC funkcijos. VKC yra įpa-
reigotas analizuoti VVĮ atskleidžiamą finansinę ir nefinansinę informaci-
ją bei šių įmonių veiklos tendencijas ir viešai skelbti apibendrinančias 
VVĮ ataskaitas. VKC taip pat koordinuoja gerosios strateginio planavi-
mo praktikos įgyvendinimą valstybės valdomose įmonėse, vertina VVĮ 
išsikeltų strateginių tikslų ambicingumą ir stebi strategijų įgyvendinimo 
rodiklius. VKC dalyvauja ir valdybos narių nominavimo procese: valsty-
bei atstovaujančių institucijų prašymu techniškai aptarnauja jas ieškant 
ir atrenkant valdybų narius. Galiausiai, VKC vertina, kaip yra laikomasi 
Nuosavybės ir Skaidrumo gairių ir teikia savo nuomonę bei rekomen-
dacijas Vyriausybei.

3. Aiškūs tikslai

Siekiant kad VVĮ veiktų kuo efektyviau, valstybės turi aiškiai įvardin-
ti įmonėms keliamus tikslus, o šie tikslai turi būti suderinti su įmonių 
ilgalaikėmis strategijomis. Kiek tai yra įmanoma, tikslai turėtų būti to- 
kie, kuriuos būtų galima kiekybiškai įvertinti, o įmonės reguliariai turėtų 
būti vertinamos, kaip jos siekia nustatytų tikslų. Tik aiškiai žinodamos, 
ko iš jų tikisi valstybė, VVĮ gali veikti efektyviai. 

3.1 Valstybės tikslai VVĮ

Visos VVĮ pagal valstybės siekiamus tikslus buvo suskirstytos į tris grupes:

 ● 1A grupė. Šiai grupei buvo priskirtos įmonės, iš kurių valstybė tikisi  
 verslo vertės augimo ir dividendų ar pelno įmokų pajamingumo.

 ● 1B grupė. Į šią grupę pateko įmonės, iš kurių valstybė tikisi ne tik 
  verslo vertės augimo ir dividendų ar pelno įmokų pajamingumo, bet 
  ir strateginių šalies interesų užtikrinimo: šalies ekonominio saugumo, 
  strateginių projektų vykdymo, kokybiškos infrastruktūros ir kitų tikslų.

 ● 2 grupė. Valdydama šiai grupei priskirtas įmones, valstybė prioritetą 
  teikia socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimui, o pelninga veikla 
  užima antraeilį vaidmenį. Šiai grupei priskirtos įmonės turėtų vykdyti  
 tik nekomercinio pobūdžio veiklą, kurios kitos pelno siekiančios 
  įmonės nesiimtų vykdyti arba tai darytų už didesnę kainą.

Suskirsčius visas VVĮ į šias tris grupes, valstybė pradėjo tikėtis iš 1A bei 
1B grupėms priskirtų įmonių pasiekti iš anksto nustatytą valstybės in-
vestuoto kapitalo grąžą, kurios dydį kas trejus metus apskaičiuoja VKC 

ir tvirtina Vyriausybė. 2013 – 2015 metams Vyriausybė nustatė šioms 
įmonėms (išskyrus miškų urėdijas) ne mažesnę nei 5 proc. siektiną atei- 
nančių trejų metų vidutinės metinės nuosavo kapitalo grąžos rodiklį, 
o miškų urėdijoms – ne mažiau nei 28 mln. eurų siektiną vidutinį me- 
tinį bendrąjį grynojo pelno rodiklį.

1A grupė
(priklauso 24 VVĮ)

Verslo vertės 
augimas 

(dividendų 
ar pelno įmokų 
pajamingumas)

Verslo vertės augi- 
mas bei strateginių 

šalies interesų 
užtikrinimas

Valstybės socia- 
linių ir politinių tikslų 

įgyvendinimas;
pelninga veikla užima 

antraeilį vaidmenį

Pavyzdžiai:
AB Lietuvos jūrų 

laivininkystė 
AB Giraitės 

ginkluotės gamykla
UAB „LITEXPO“

Pavyzdžiai:
„Lietuvos 

energija“, UAB
AB „Klaipėdos nafta“

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“

Pavyzdžiai:
VĮ Ignalinos atominė 

elektrinė
VĮ Lietuvos naftos 
produktų agentūra

Kelių priežiūros 
įmonės

1B grupė
(priklauso 63 VVĮ)

2 grupė
(priklauso 43 VVĮ)

VVĮ tikslai

3.2. VVĮ strategijos

VVĮ turi turėti aiškius strateginius planus, kurie tarnautų kaip komunikacijos 
priemonė tarp Vyriausybės, akcininko teises įgyvendinančios institucijos, 
įmonių valdybų bei vadovų. Vyriausybė yra įpareigojusi visas VVĮ rengti 
savo veiklos strategijas. Strategijos turėtų būti rengiamos bent trejų metų 
laikotarpiui ir atnaujinamos bent kartą per metus. Jose įmonės turi nuro-
dyti kryptis, kuriomis plėtos savo veiklą, ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus 
bei konkrečius rodiklius, kuriais bus matuojami siekiami tikslai. Planuose 
taip pat turi būti nurodyta strateginių projektų įtaka įmonės vertei, jų fi-
nansavimo šaltiniai, įmonės aplinkos analizė, turimi ištekliai ir kt.

Įmonės yra įpareigotos kasmet iki lapkričio 15 d. pateikti savo strategijos 
projektus Valdymo koordinavimo centrui, kuris teikia rekomendacijas ir 
siūlymus dėl jų tobulinimo.

Misija

Vertybės

Įmonės vizija

Strateginės kryptys

Strateginiai tikslai

Uždaviniai

Konkretūs veiksmai

Siektini veiklos rodikliai
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4.2. Kolegialių valdymo organų sudėtis

Valstybės valdomoje bendrovėje visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) 
renkamo kolegialaus organo (daugumoje įmonių tai reiškia valdybą, ta- 
čiau kai kuriose energetikos įmonėse VAS renka ne valdybą, o stebėtojų 
tarybą) narių daugumą turi sudaryti asmenys, nedirbantys toje bend- 
rovėje. Valstybės valdomoms įmonėms rekomenduojama, jog valdybos 
pirmininku nebūtų renkamas tos įmonės vadovas (jei jis yra išrinktas 
valdybos nariu), išskyrus atvejus, kai valstybės valdomoje bendrovėje 
sudaroma stebėtojų taryba. 

Pastebėtina, kad Nuosavybės gairių nuostatos dėl kolegialių valdymo 
organų sudėties bei aprašytas kandidatų atrankos procesas galioja tik 
valstybės valdomoms bendrovėms. Valstybės įmonės teisinę formą 
turinčių VVĮ valdybų sudėtį ir atrankos tvarką reglamentuoja Valstybės 
ir savivaldybės įmonių įstatymas.

4.3. Kandidatų atranka į valstybės valdomų AB/UAB  
valdybas
I ir II kategorijoms priklausančių valstybės valdomų bendrovių VAS ren-
kami kolegialių organų nariai privalo kartą per metus atlikti savo veiklos 
vertinimą ir poreikių analizę. Tokiu būdu yra nustatoma, kokių kompe-
tencijų kolegialiam organui trūksta siekiant bendrovės tikslų. Apie savo 
veiklos vertinimo ir poreikių analizės rezultatus turi būti informuojamas 
akcijų valdytojas bei VKC, kuris apibendrintą informaciją su rekomen-
dacijomis turi perduoti atrankos komitetui.

Būtent atrankos komitetas yra įgaliotas rinkti naujus kolegialių valdymo 
organų narius. Šį komitetą sudaro ūkio ministras, finansų ministras ir 
akcijų valdytojo (institucijos, kuriai priklauso VVĮ akcijos) vadovas, kuris 
ir inicijuoja atrankos komiteto darbą. Tokių atrankos komitetų turi būti 
sudaroma tiek, kiek yra I ir II kategorijoms priskirtų akcijų valdytojų. 

Akcijų valdytojas prireikus gali konsultuotis su VKC dėl kolegialaus orga-
no bei jo narių veiklos vertinimo ar jų keitimo. VKC taip pat gali padė-
ti rasti kandidatus į kolegialaus organo narius, kurie atitiktų nurodytus 
bendruosius bei konkrečiuosius kriterijus, tačiau galutinį sprendimą dėl 
to, kurį asmenį ar asmenis kelti tokiais kandidatais, bet kokiu atveju turi 
priimti atrankos komitetas.

4. Valdybos

Siekiant pelningos ir efektyvios įmonės veiklos, vienas iš esminių veiksnių 
yra kompetentinga, motyvuota ir nepriklausoma valdyba. Valdyba yra 
pagrindinis valdymo organas, nustatantis įmonės strateginius priorite-
tus, vertinantis įmonės vadovų veiklą bei užtikrinantis jų atskaitingumą.

4.1. Privalomos valdybos didžiausiose VVĮ

Visos Lietuvos VVĮ pagal pajamas ir valdomo turto vertę buvo suskirs-
tytos į penkias kategorijas. Pirmajai kategorijai buvo priskirtos pačios 
didžiausios VVĮ ( „Lietuvos energija“, UAB, AB „Klaipėdos nafta“ ir pan.), 
o penktajai kategorijai – pačios mažiausios VVĮ. Visos I ar II kategorijoms 
priskirtos bei visos strateginės reikšmės Lietuvos VVĮ privalo turėti vei- 
kiančias valdybas. Dėl valdybų sudarymo mažesnėse VVĮ (priskiria-
moms III, IV ir V kategorijoms) palikta nuspręsti individualioms valstybei 
atstovaujančioms institucijoms.

Vyriausybė yra nustačiusi bendruosius ir konkrečiuosius kriterijus, ku- 
riuos atitikti – jeigu taip nustatė atrankos komitetas (apie jį plačiau rašo-
ma 4.3 šios dalies skyriuje) – turi kiekvienas kandidatas į VVĮ kolegialaus 
valdymo organo narius. Bendrieji kriterijai nurodo, kad kandidatas turi 
turėti aukštąjį išsilavinimą, jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti 
atitinkamas pareigas, per paskutinius penkerius metus jis neturi būti 
atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo, 
jis negali turėti neišnykusio teistumo už bet kokią nusikalstamą veiklą, 
taip pat negali būti valstybės tarnautojas, dėl kurio ar dėl kurio artimųjų 
giminaičių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

Pagal teisinę formą visos valstybės valdomos įmonės (VVĮ) skirsto-
mos į valstybės įmones (VĮ) bei valstybės valdomas bendroves – 
akcines bendroves (AB) ir uždarąsias akcines bendroves (UAB).

VĮ yra iš valstybės turto įsteigtos arba įstatymų nustatyta tvarka 
valstybei perduotos įmonės, kurios nuosavybės teise priklauso 
valstybei ir joms perduotą ir jų įgytą turtą valdo, naudoja bei juo 
disponuoja patikėjimo teise. Lietuvoje yra 79 VĮ, tarp jų – regio- 
ninės kelių įmonės, miškų urėdijos, Lietuvos oro uostai, VĮ „Klaipė-
dos valstybinio jūrų uosto direkcija“ ir kt.

Valstybės valdomos AB ir UAB yra ribotos civilinės atsakomybės 
privatieji juridiniai asmenys, kurių visas ar dalį akcijų valdo valsty-
bė. Lietuvoje AB teisinę formą turi 21 VVĮ (tarp jų – AB Lietuvos 
paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Klaipėdos nafta“), o UAB 
teisinę formą turi 31 VVĮ ( „Lietuvos energija“, UAB, UAB „EP-
SO-G“, UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ ir kt.).

Konkretieji kriterijai reikalauja, kad kolegialaus organo nariai turi turėti 
tam tikrų įmonei reikalingų žinių. Kiekvienos VVĮ visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudėtyje turi būti asmenų, 
išmanančių tokias sritis kaip atitinkama ūkio šaka, finansai ir strateginis 
planavimas bei valdymas. Pavieniai tokio kolegialaus organo nariai gali 
neturėti visų reikalingų žinių ir įgūdžių, tačiau kolegialus organas kaip 
vienetas turėtų turėti juos visus. Dėl to ieškant naujų kolegialių organų 
narių privaloma atsižvelgti į jau turimas ir trūkstamas kompetencijas.

Minėti kolegialūs organai turi sugebėti priimti objektyvius ir nepriklau-
somus sprendimus, dėl to svarbu juose turėti pakankamai nepriklauso-
mumo kriterijus atitinkančių narių. I ir II kategorijoms priklausančiose 
valstybės valdomose bendrovėse ne mažiau kaip 1/3 VAS renkamų 
kolegialaus organo narių turi būti nepriklausomi. Nepriklausomu na-
riu laikomas asmuo, kuris nėra valstybės tarnautojas ar valstybei 
atstovaujančios institucijos darbuotojas, taip pat jis ar jo artimas šei-
mos narys negali turėti ar paskutiniais keliais metais negali būti turėjęs 
su bendrove jokių darbo santykių (išskyrus galimą buvimą kolegialaus 
organo nariu), verslo ryšių ir kitų sutartinių santykių.

Savo veiklos įvertinimas ir poreikių 
analizės atlikimas

Nominavimas

Sprendimo priėmimas

Kandidatų atranka

Kandidatų paieška

Aiškių atrankos ir kvalifikacinių 
reikalavimų suformulavimas
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Nuosavybės gairėse apibrėžtas VVĮ valdybos narių atrankos procesas
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5. Komitetai

Lietuvos Respublikos Audito įstatymas numato, kad visose viešojo in-
tereso įmonėse valdybose privalo būti suformuojami audito komitetai, 
kurie sustiprintų įmonės vidinę kontrolę – stebėtų įmonių finansinių 
ataskaitų rengimo procesą, įvairių vidinių sistemų veiksmingumą, audito 
atlikimo procesą ir kt. Dalis Lietuvos VVĮ yra viešojo intereso įmonės ir 
joms audito komitetai yra privalomi. Tačiau Vyriausybė yra numačiusi, 
kad net ir tose didžiausiose Lietuvos VVĮ (priskirtose I ar II kategori-
joms), kuriose nesudaromi audito komitetai, privalo būti sudaryti audito 
komiteto funkcijas atliekantys vidaus kontrolės komitetai. Bent vienas 
vidaus kontrolės komiteto narys turėtų būti nepriklausomas valdybos 
narys, turintis finansų srities kompetenciją.

Kiekvienoje I ar II kategorijoms priskirtoje VVĮ taip pat turi būti sudary-
tas atlygio komitetas, kuris rengtų pasiūlymus dėl įmonės vadovaujančių 
darbuotojų atlygio sistemų.

Šie komitetai yra patariamieji valdybos organai. Kiekvienos įmonės vi-
daus kontrolės ir atlygio komitetų narių turi būti ne mažiau kaip trys ir 
jais neturėtų būti vadovaujantys tos įmonės darbuotojai.

6. Atlygis
Siekiant į kolegialių organų narius pritraukti kuo daugiau nepriklau-
somų profesionalų, jiems už šį darbą gali būti mokamas atlygis. Kole- 
gialių organų narių atlygio klausimas turi būti svarstomas kiekvienos 
bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau rekomenduoja-
ma, kad valstybės valdomų bendrovių valdybų ir stebėtojų tarybų na- 
riams būtų mokamas fiksuotas atlygis, neviršijantis 1/4 dalies bendrovės 
vadovui nustatyto atlygio, o valdybų ir stebėtojų tarybų pirmininkams 
– atlygis, neviršijantis 1/3 dalies tokio atlygio dydžio. 

Pastebėtina, kad atlygio už darbą valstybės bendrovių valdybose ar 
stebėtojų tarybose negauna valstybės tarnautojai ar valstybei atstovau-
jančios institucijos darbuotojai. 

VVĮ skaidrumas
Veiklos skaidrumas valstybės valdomoms įmonėms yra itin svarbus, nes VVĮ savininkai, nors ir netiesiogiai, yra visi šalies 
piliečiai. Siekiant gero įmonių valdymo, būtina ne tik paskelbti aiškius tikslus VVĮ ir jų vadovybei, tačiau taip pat periodiš- 
kai vertinti, kaip VVĮ pasiekė tuos tikslus.

1. Skaidrumo gairių taikymas

Skaidrumo gairėmis privalo vadovautis visos Lietuvos VVĮ, o valstybės 
valdomoms bendrovėms taip pat yra rekomenduojama imtis veiksmų, 
kad šių Gairių laikytųsi ir jų visos dukterinės bendrovės. Pastebėtina, 
kad visoms VVĮ keliamas reikalavimas laikytis ne tik Skaidrumo gairių, 
bet ir „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo ko-
dekso dėl informacijos atskleidimo – nepriklausomai nuo to, ar VVĮ yra 
kotiruojama biržoje, ar ne.

Remiantis geriausia pasaulio praktika bei EBPO Gairėmis, Vyriausybė 
priėmė Skaidrumo gaires, kuriomis nustatė, kad VVĮ turi laikytis panašių 
skaidrumo reikalavimų, kaip ir vertybinių popierių biržoje kotiruojamos 
kompanijos. Taip pat buvo rekomenduota, kad tiek VVĮ apskaitos vykdy-
mas, tiek jų metinių finansinių rinkinių auditas būtų atliekami laikantis 
tarptautinių standartų.

2013 metų gruodį Vyriausybės nutarimu Skaidrumo gairės buvo pa-
pildytos, įpareigojant VVĮ kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu 
teikti informaciją apie jų vykdomus specialiuosius įpareigojimus (apie 
juos plačiau rašoma 4 šios dalies skyriuje).

2. Pateikiama informacija

Lietuvoje VVĮ kas ketvirtį turi rengti savo finansines ataskaitas. Visos VVĮ 
taip pat turi rengti ir metinius pranešimus (akcinės bendrovės ir uždarosios 
akcinės bendrovės) arba metines veiklos ataskaitas (valstybės įmonės) – 
dokumentus, apžvelgiančius visų metų finansinius ir kitus veiklos rezultatus, 
nurodančius esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, 
vadovaujančio personalo algą, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir 
planuojamus pirkimus ir investicijas ir kt. Didžiosios Lietuvos VVĮ taip pat 
turi rengti ir keturis tarpinius pranešimus ar tarpines veiklos ataskaitas.

Šie dokumentai turi būti pateikti iki Skaidrumo gairėse nurodytų konkrečių 
datų ir skelbiami internete, kur juos galėtų lengvai pasiekti visuomenė.

VVĮ kas ketvirtį 
pateikia savo 

finansines ataskaitas

VVĮ pateikia 
metinius/tarpinius 

pranešimus/ataskaitas

VKC analizuoja pateiktą 
informaciją ir parengia 

apibendrinamąsias 
ataskaitas
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3. Apibendrintosios ataskaitos

Skaidrumo gairėse nurodyti dokumentai pateikiami Valdymo koordi-
navimo centrui, kuris agreguoja duomenis ir rengia apibendrintąsias 
ataskaitas apie VVĮ. Tokiu būdu penkis kartus per metus visuomenei 
pateikiama ir bendroji VVĮ veiklos apžvalga. Toks periodiškumas buvo 
pasirinktas siekiant įtvirtinti reguliarią viešą įmonių atskaitomybę, stebė-
ti pokyčius VVĮ portfelyje ir deramai į juos reaguoti.

Apibendrintosiose ataskaitose pateikiama finansinė informacija bei VVĮ 
sektoriaus dinamika, aptariami šių įmonių valdymo ir nuosavybės funk-
cijų įgyvendinimo principai, o didžiausios ir svarbiausios įmonės apžvel-
giamos atskirai. Nuo 2014 metų VKC analizuoja ir teikia informaciją ir 
apie specialiųjų įpareigojimų vykdymą ir jų finansinę informaciją. Visos 
šios ataskaitos yra teikiamos Vyriausybei bei skelbiamos VKC interneto 
svetainėje (http://vkc.turtas.lt). Šioje interneto svetainėje yra skelbia-
mos ir visos VVĮ finansinės ataskaitos, metiniai bei ketvirtiniai įmonių 
pranešimai ir veiklos ataskaitos.

4. Informacijos apie specialiuosius įpareigojimus 
atskleidimas

Remiantis EBPO Gairėmis ir siekiant didinti veiklos skaidrumą bei 
palengvinti finansinę analizę, Lietuvos VVĮ buvo įpareigotos teikti in-
formaciją apie savo vykdomas nekomercines veiklas (vadinamuosius 
specialiuosius įpareigojimus) kartu su metinėmis finansinėmis ataskai- 
tomis. Tai reiškia, kad VVĮ turi skelbti ir visų socialinių įpareigojimų ar 
prisiimtų visuomeninių paslaugų teikimo kaštus, įvairias gaunamas sub-
sidijas, finansinę pagalbą ir pan. Tai leis įvertinti šių funkcijų apimtį ir 
įtaką savo rezultatams. Tai yra svarbu siekiant nustatyti aiškius ir skaid- 
rius nekomercinių funkcijų finansavimo mechanizmus, kurie neiškraipytų 
rinkos – vykdydamos komercinę veiklą įmonės privalo veikti sąžiningos 
konkurencijos sąlygomis.

Valdymo koordinavimo centras kartu su apibendrintosiomis metinėmis 
VVĮ ataskaitomis yra įpareigotas teikti ir apibendrintą informaciją apie 
VVĮ vykdomus specialiuosius įpareigojimus. Tokia analizė yra pateikiama 
šioje ataskaitoje, Specialiųjų įpareigojimų dalyje (21 psl.). Būtent šioje 
dalyje galima rasti daugiau informacijos apie specialiuosius įpareigoji-
mus, jų mąstą valstybės valdomose įmonėse, komercinių bei nekomer-
cinių funkcijų atskyrimo tikslus bei tolimesnius planus siekiant specia- 
liųjų įpareigojimų finansavimo mechanizmo tobulinimo.

Valstybės įmonių valdybos sudėtis ir nominavimo tvarka

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas numato galimybę rinkti kolegialų įmonės valdymo organą – valdybą, kurią 
sudarytų ne mažiau kaip 3 nariai, renkami 4 metams. 

Priėmus 2015 metų balandžio 30 d. Valstybės ir savivaldybės įmonių 
įstatymo pakeitimą, VĮ valdybos nariais gali būti skiriami valstybės tar-
nautojai ir kiti fiziniai asmenys, kurių skaičius valstybės įmonėse, val-
dančiose 14 mln. eurų ir didesnės vertės turtą bei per metus uždir-
bančiose bent 5,8 mln. eurų pajamų, turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 
valdybos narių. Kitų įmonių valdybose pagal poreikį taip pat gali būti 
tokių fizinių asmenų. Iki šio įstatymo pakeitimo VĮ valdybos nariais galėjo 
būti tik įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
valstybės tarnautojai ir įmonės vadovas.

Įstatyme numatyta, kad valdybos nariai privalo turėti aukštąjį išsilavi- 
nimą, būti nepriekaištingos reputacijos, būti nesusiję su kitais juridiniais 
asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. Specialiuo-
sius reikalavimus valdybos nariams nustato įmonės savininko teises ir 
pareigas įgyvendinanti institucija, kuri šiuo klausimu gali konsultuotis 
su Valdymo koordinavimo centru.

Siekiant kuo didesnio skaidrumo, apie organizuojamą valdybos nario 
atranką valstybės įmonės privalo paskelbti savo internetinėje svetainė-

je bei Registrų centro elektroniniame viešų pranešimų leidinyje ir  tuo 
pačiu informuoti Valdymo koordinavimo centrą. Valdymo koordinavi-
mo centras gautą informaciją apie vykdomą atranką paskelbia savo in-
terneto svetainėje bei informuoja valdybos narių duomenų bazėje už-
siregistravusius asmenis.

Vyriausybės 2015 metų birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų 
į valstybės ir savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ nustatyta bendra kandidatų atrankos tvarka, kuria nu-
matyta, kad  kandidatus į valdybą vertina ir renka specialiai tam suda- 
ryta atrankos komisija. Atrankos komisiją sudaro nuolatiniai nariai ir trys 
nariai iš valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 
institucijos. Nuolatiniai atrankos komisijos nariai yra Ministro pirmi- 
ninko, finansų ir ūkio ministrų pasiūlyti nariai bei VKC pasiūlytas narys.

Remiantis valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, atlygis valstybės 
įmonėje už darbą valdyboje neturi viršyti 1/5 įmonės vadovo viduti- 
nio mėnesinio darbo užmokesčio. Konkreti atlyginimų valdybų nariams 
nustatymo tvarka 2015 metų viduryje dar nebuvo patvirtinta.

(nuo 2015 metų kovo 1 d.) 

http://vkc.turtas.lt


VVĮ gerojo valdymo indeksas
Jau trečius metus iš eilės metinėje VVĮ veiklos ataskaitoje pateikiamas VVĮ valdymo praktikos vertinimas, kuriuo siekiama 
įvertinti, kaip sėkmingai VVĮ įgyvendina pagrindines EBPO rekomendacijas bei Nuosavybių ir Skaidrumo gairių nuosta-
tas. Praėjusiais metais sugriežtinus ir suvienodinus kriterijus visoms VVĮ (2012 metų indekse kai kurie kriterijai buvo tai-
komi tik didžiosioms įmonėms arba įmonių grupėms, pavyzdžiui, nepriklausomų narių valdybose buvimas tik akcinėse 
ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, o ne visose VVĮ) šiemet kriterijų ir jų vertinimo sąrašas išliko beveik nepakitęs. VVĮ 
gerojo valdymo praktikos indeksui sudaryti naudojami trys kriterijai: skaidrumas, valdybos, strategijų kokybė bei įgyven-
dinimas. Šie VVĮ valdymo aspektai yra nuolat stebimi Valdymo koordinavimo centro, kuris kasmet teikia Vyriausybei 
ataskaitas apie strateginių planų kokybę, taip pat viešai skelbia apibendrintąsias VVĮ veiklos tarpines ir metines ataskaitas.

Gerosios valdymo praktikos indeksas sudarytas remiantis VVĮ ir (arba) 
jų savininko ar akcininko teises įgyvendinančių institucijų užpildytais 
klausimynais, kurie buvo pateikti laikotarpiu nuo 2015 metų balandžio 
24 d. iki 2015 metų liepos 30 d. Be to, į indeksą buvo įtraukti Valdymo 
koordinavimo centro 2014 metų pabaigoje atlikto VVĮ strategijų kokybės 
vertinimo rezultatai. Atsižvelgiant į Nuosavybės gairių nuostatas, kaip 
vienas iš indekso rodiklių pasirinktas VVĮ pelningumas, kuris vertintas pa-
gal VVĮ nuosavo kapitalo grąžos ir grynojo pelno rodiklius 2014 metais.

Sudarant indeksą, buvo atsižvelgta į įmonių dydį, teisinę formą 
ir veiklos tikslus (komercinę veiklą vykdančioms įmonėms nustaty-
ti aukštesni pelningumo reikalavimai nei nekomercinę veiklą vykdan- 
čioms įmonėms). Verta paminėta, kad įmonės įvertinimas priklau-
so ir nuo egzistuojančios teisinės aplinkos (indekso sudarymo metu 
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas ribojo galimybę į valstybės 

įmonių valdybas įtraukti nepriklausomus narius), todėl dalies įmonių 
įvertinimas kai kuriais atvejais išlieka žemas dėl nuo įmonės nepriklau- 
sančių veiksnių.

Indeksui sudaryti panaudoti duomenys, iš pačių įmonių arba jų sa- 
vininko ar akcininko teises įgyvendinančių institucijų surinkti apie visas 
VVĮ, išskyrus Respublikinę mokomąją sporto bazę, Giraitės ginkluo- 
tės gamyklą, „Infostruktūra“, „Mokslas ir technika“, „Baldžio šilas“ 
ir sanatorija „Pušyno kelias“, kurios savo duomenų nepateikė. Dar 
viena įmonė – Sportininkų testavimo ir reabilitacijos centras – nepateikė 
pilnos informacijos apie valdybą. 2014 metų pabaigoje strategijų vertinimas 
dėl duomenų trūkumo neatliktas įmonėms „Klaipėdos nafta“, „Geoter-
ma“, „Mintis“, „Būsto paskolų draudimas“, Turto bankas, poilsio namai 
„Baltija“, „Senevita“. Atkreiptinas dėmesys, kad vietoje įmonės „EPSO-G“ 
į analizę buvo įtrauktos jos dukterinės bendrovės „Litgrid“ ir „Amber grid“.

VVĮ skaidrumas įvertintas remiantis šiais kriterijais: 

 ● VVĮ veiklos ataskaitų (metinių pranešimų) išsamumas, atsižvelgiant į Skaidrumo gairių reikalavimus; 

 ● VVĮ socialinės atsakomybės ataskaitos;

 ● Nepriklausomų auditorių kaita bei audito išvadose pateikiama jų nuomonė (besąlyginė ar modifikuota) apie VVĮ finansines ataskaitas;

 ● Tarptautinių apskaitos standartų taikymas sudarant finansinę atskaitomybę, kaip rekomenduojama Skaidrumo gairėse.

Skaidrumas

 ● 2013  ● 2014

Veiklos ataskaitų ar veiklos pranešimų išsamumas

Tarptautiniai apskaitos standartai

Nepriklausomų auditorių išvada Socialinės atsakomybės ataskaitos0
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VVĮ kasmet privalo rengti metinius pranešimus (akcinės bendrovės ir 
uždarosios akcinės bendrovės) arba metines veiklos ataskaitas (valsty-
bės įmonės), kurių išsamumą ir viešumą užtikrina Skaidrumo gairių rei-
kalavimai. VVĮ apklausa parodė, kad kaip ir praėjusiais metais, įmonių 
nuomone ataskaitos rengiamos išsamiai bei yra viešai prieinamos (tiek 
įmonių, tiek Valdymo koordinavimo centro internetiniuose tinklapiuo- 
se). Vertinant apklausos duomenis, šių metų ataskaitų kokybė nežymiai 
pagerėjo. Stipriausiomis dalimis galima laikyti įmonės tikslų ir veiklos 
aprašymą. Tuo tarpu, silpniausiomis dalimis laikomas rizikos veiksnių 
aptarimas bei dividendų politikos ir pelno įmokų aprašymas. Informacijos 
apie rizikos veiksnius trūkumas veiklos ataskaitose neleidžia akcininkui 
susidaryti pagrįstos nuomonės apie VVĮ veiklos perspektyvas, taip pat 
signalizuoja apie galimas VVĮ strateginio planavimo bei rizikos valdymo 
problemas. Rizikos veiksniai ir toliau silpniausiai aptariami miškininkystės 
sektoriuje, dividendų politika – energetikos sektoriuje. 

Remiantis tarptautine gerąja praktika, įmonės turėtų būti atskaitingos 
ne vien akcininkui, bet ir visoms suinteresuotoms šalims – kreditoriams, 
darbuotojams, klientams ir visai visuomenei. Ši praktika, kai įmonės, 
atsižvelgdamos į visų suinteresuotų šalių poreikius, į savo veiklą in- 
tegruoja socialinius, aplinkosaugos ir etinius principus, vadinama įmonių 
socialine atsakomybe (ĮSA). ĮSA principai ypač svarbūs VVĮ, kadangi jos 
siekia net tik komercinių, bet ir valstybės iškeltų strateginių ir socia- 
linių tikslų. Sudarant šį indeksą ĮSA vertinamas pagal du kriterijus: kaip 
išsamiai pateikiama socialinė politika įmonės veiklos ataskaitose ar 
metiniuose pranešimuose (šis reikalavimas įrašytas Skaidrumo gairėse) 
ir ar įmonė turi parengusi atskiras ĮSA ataskaitas. 2014 metais daugiau 
įmonių nurodė, kad išsamiai pateikia informaciją apie vykdoma so-
cialinės atsakomybės politiką, todėl rodiklis kiek padidėjo. Atskiras ĮSA 
ataskaitas, kaip ir 2013 metais rengia tik dukterinės „Lietuvos energi-
jos“ įmonės: LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“, todėl socialinės 
atsakomybes kriterijus išlieka labai žemas.

Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS) padidina finansinių ataskaitų 
išsamumą ir patikimumą, įmonių finansinės ataskaitos tampa supran-
tamos ir palyginamos tarptautiniu lygiu, sumažinami apskaitos praktikos 

VVĮ valdybos vertintos remiantis šiais aspektais:

 ● Valdybų narių nepriklausomumas 
 (nepriklausomų narių dalyvavimas bendrovių valdybose ir VVĮ valdybos narių, nedalyvaujančių sektoriaus politikos formavime, skaičius);

 ● Valdybų kompetencijos 
 (remiantis Nuosavybės gairių nuostatomis, vertintos finansų, strateginio planavimo ir ūkio šakos kompetencijos);

 ● VVĮ vadovaujančių darbuotojų dalyvavimas valdybose (stebėtojų tarybose);

 ● Valdybų narių įsitraukimas į valdybų darbą – dalyvavimas keliose valdybose bei sušauktų valdybos posėdžių skaičius;

 ● Valdybų komitetų sudarymas;

 ● Valdybų narių atrankos procesas.

2014 metais naujų valdybų VVĮ sudaryta nebuvo, todėl neturinčių valdybų įmonių skaičius išliko nepakitęs – 
17 įmonių (neįtraukiant įmonių kurios nepateikė atsakymų į klausimyną). Daugumą įmonių, neturinčių sudarytų 
valdybų, priklauso mažiausioms IV ir V kategorijoms, tuo tarpu iš didžiųjų įmonių, valdybos vis dar nesudarytos 
Lietuvos naftos produktų agentūroje (I kategorija), „Visagino energijoje“ (II kategorija) ir „EPSO-G“ (I kategorija).

Valdybos

skirtumai ir iškraipymų rizika. Skaidrumo gairės taikyti TAS rekomenduo-
ja visoms VVĮ (ypač didžiausioms ir tarptautinėse rinkose veikiančiose 
įmonėse), visgi 2014 metų pabaigoje tarptautinius apskaitos standar-
tus taikė tik 10 iš 126 VVĮ indekso sudaryme vertintų įmonių. Tai dve-
jomis įmonėmis mažiau nei 2013 metais. Į TAS taikančių įmonių sąrašą 
šiemet įtraukta „Amber grid“, tuo tarpu mažėjimas fiksuotas dėl oro 
uostų įmonių sujungimo (visos trys įmonės iki sujungimo taikė TAS), 
bei dėl Turto banko, kuris prijungus Turto fondą vietoje TAS pradėjo 
taikyti Verslo apskaitos standartus (VAS). Iš didžiųjų įmonių (priskirtos 
I ir II grupei), kurioms TAS taikymas yra aktualiausias, 2014 metais TAS 
taikymą nurodė 9 įmonės iš 26. VAS 2014 metais taikė Lietuvos ge-
ležinkeliai, kelių įmonės, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 
Naftos produktų agentūra, „Visagino energija“, „Regitra“, Registrų 
centras ir kitos įmonės.

VVĮ finansinių ataskaitų kokybę padeda įvertinti nepriklausomų auditorių, 
atlikusių įmonės finansinį auditą, išvadose paskelbiamos nuomonės. 
Jos gali būti besąlyginės (finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvil- 
giais atitinka taikomų finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus) 
ir sąlyginės (finansinėse ataskaitose nustatoma reikšmingų iškraipymų 
arba audito įrodymų nepakanka pagrįsti išvadai, kad finansinės ataskai-
tos nėra iškraipytos). Sąlyginės auditorių nuomonės per pastaruosius 
tris metus du kartus pareikštos 12 įmonių, 2013 metais tokių įmonių 
buvo 14. Bent kartą per tris metus sąlyginės nuomonės susilaukė 10 
įmonių, 2013 metais – 13 įmonių. Prasčiausius rezultatus šioje vietoje 
fiksuoja energetikos sektoriaus įmonės. Verta pastebėti, kad geresnis 
rezultatas nemaža dalimi fiksuotas dėl kelių įmonių, neįtrauktų į šių 
metų VVĮ gerojo valdymo indekso sudarymą. Vertinant įmones pagal 
kitą kriterijų – kaip dažnai keičiamas įmonės nepriklausomas auditorius, 
taip pat pastebėtas pagerėjimas. 2014 metais įmonių, veikiančių ilgiau 
nei 7 metus, kurių nepriklausomas auditorius nei karto nepakeistas per 
7 metus, buvo tik 6, tai keturiomis mažiau nei 2013 metais. Tuo tarpu 
įmonių, kurių auditorius pakeistas tik kartą, taip pat sumažėjo – nuo 
25 įmonių 2013 metais iki 18 įmonių šįmet. Prisirišimas prie vieno au-
ditoriaus sustiprina korupcinių ryšių atsiradimo galimybę, dėl to geroji 
praktika yra reguliariai keisti nepriklausomus auditorius. 
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Kaip ir praėjusiais metais, įmonėse „Lietuvos energija“ bei „Litgrid“ buvo 
vertinamos ne valdybos, o stebėtojų tarybos, kadangi šiose įmonėse 
būtent stebėtojų tarybos yra svarbiausias kolegialus organas, tiesiogiai 
renkamas akcininkų ir prižiūrintis įmonės vadovybės darbą. 

Nepriklausomų narių įtraukimas į VVĮ valdybas, padeda pasiekti 
didesnės autonomijos ir profesionalumo. Daugelyje Europos valstybių 
nepriklausomi nariai sudaro trečdalį ir daugiau visų VVĮ valdybų na-
rių. Tuo tarpu Lietuvoje ši praktika dar nėra labai paplitusi. Valdybose 
nepriklausomų narių nurodė turinčios 11 įmonių, tai tiek pat kiek ir 
praėjusiais metais. Šiemet į šių įmonių sąrašą  įtrauka „EPSO-G“ duk-
terinė bendrovė „Amber grid“, tuo tarpu „Litgrid“ nurodė nebeturinti 
nepriklausomų narių savo stebėtojų taryboje. Likusios didžiosios VVĮ turi 
nepriklausomų narių valdybose ar stebėtojų tarybose ir atitinka Nuo- 
savybės gairėse įtvirtintą principą I ir II kategorijų įmonėms turėti bent 
trečdalį nepriklausomų narių. Paminėtina, kad šių metų indekso su- 
darymo metu trečdalį nepriklausomų narių valdyboje turėjo ir „Lietuvos 
geležinkeliai“, kurie praėjusiais metais neatitiko keliamų reikalavimų. 
Be didžiųjų įmonių nepriklausomų narių valdybose nurodė turinčios ir 
Lietuvos monetų kalykla, „LITEXPO“ bei „Toksika“ (visų trijų įmonių 
valdybose buvo bent trečdalis nepriklausomų narių). 

Nepriklausomų valdybų narių kol kas visai nėra valstybės įmonės tei- 
sinį statusą turinčiose VVĮ. Taip yra dėl to, kad iki šiol LR Valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstatymas nurodė, jog „valstybės įmonės valdybos 
nariais gali būti tik įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 
institucijos valstybės tarnautojai ir įmonės vadovas“. Tačiau 2014 me-
tais LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme pakeitus 3 skirsnio 10 
straipsnį nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio didžiosios VVĮ privalės turėti 
bent 1/3 nepriklausomų narių savo valdybose. Kitoms VVĮ taip pat su-
teikta galimybė turėti nepriklausomų valdybos narių. 

Vertinant VVĮ valdybų nepriklausomumą pagal valdybos narių dalyvavi-
mą formuojant ūkio sektoriaus, kuriame veikia įmonė, politiką, didelių 
pokyčių neužfiksuota. Įmonių, kurių nei vienas valdybos narys nedaly- 
vautų ūkio sektoriaus politikos formavime, skaičius išliko iš esmės nepaki-
tęs ir sudarė kiek daugiau nei pusę visų valdybas turinčių įmonių (didžiąją 
dalį įmonių sudarė 42 miškų urėdijos). Visgi remiantis gerosios praktikos 
principais, VVĮ valdytojai turėtų siekti pilnai atskirti įmonių nuosavy-
bės teisės įgyvendinimo funkcijas nuo politikos formavimo (sektoriaus 
reguliavimo) funkcijų, kadangi šiuo metu vis dar didelėje dalyje įmonių 
bent dalis valdybos narių dalyvauja ūkio sektoriaus politikos formavime.

Valdybų narių kompetencijos įvertintos pagal tai ar valdybos turi ati- 

tinkamas Nuosavybės gairėse išskirtas svarbiausias kompetencijas 
(strateginio planavimo, finansų ir ūkio šakos) bei kur buvo įgytos šios 
kompetencijos (viešame ar privačiame sektoriuje). Kaip ir praėjusiais 
metais didžioji dalis VVĮ valdybų ir toliau turi svarbiausias kompetenci-
jas, tačiau pastebima, kad didelė dalis valdybų minėtas kompetencijas 
yra įgijusios valdybų nariams dirbant viešajame sektoriuje. Tai rodo, 
kad VVĮ valdyboms gali trūkti patirties sėkmingai vadovauti verslui bei 
konkuruoti rinkoje. Apklausos duomenimis labiausiai kompetencijų 
trūksta finansų srityje, tokių kompetencijų trūkumą nurodė 16 įmonių 
(strategijų – 6 įmonės, ūkio šakos – 11). Taip pat nustatyta kad I-II kate-
gorijos įmonių valdybos vertinamos kaip labiau kompetentingos visose 
srityse, nei valdybos III-V kategorijos įmonėse. 

Remiantis tarptautine praktika ir siekiant užtikrinti efektyvią valdybų 
veiklą, rekomenduojama, kad valdybos narys nedalyvautų daugiau nei 
keturių įmonių valdybose (jei tai nėra jo pagrindinės pareigos), taip už-
tikrinant, kad jis gali skirti pakankamai laiko įsigilinti į įmonės veiklą ir 
jos problemas ir nėra tik formalus valdybos narys. Šių metų apklausos 
duomenimis žymesnių pokyčių nepastebėta, todėl rodiklio įvertis išliko 
panašiame lygyje. Daugiau nei trijų kitų įmonių valdybose dirbančių 
valdybos narių turėjo 84 įmonės, iš kurių didžiąją dalį sudarė miškų 
urėdijos ir kelių įmonės. Įvertinant valdybų narių įsitraukimą pagal 
valdybų posėdžių skaičių, nustatytas nedidelis augimas (vidutiniškai 8 
posėdžiai per metus) lyginant su 2013 metais (vidutiniškai 7 posėdžiai 
per metus). Visgi rodiklis išlieka gana žemas, kadangi daugiau nei pusė 
VVĮ sušaukė mažiau nei 6 valdybos posėdžius per 2014 metus (miškų 
urėdijos – vidutiniškai 4,5 posėdžio).

VVĮ valdybose (stebėtojų tarybose) įmonės darbuotojai įprastai neda-
lyvauja, o vieninteliu atstovu įmonės valdybose dažniausiai yra gene- 
ralinis direktorius. Pastebėtina, kad ir šių metų apklausos duomenimis, 
nei vienu atveju įmonės direktorius nėra VVĮ valdybos pirmininkas. 
Didžiąją dalį įmonių (42 iš 59 įmonių), kurių valdyboje yra tos įmonės 
darbuotojų, sudaro miškų urėdijos, kadangi urėdijų urėdai  dalyvauja 
valdybų veikloje.

Analizuojant didžiausių VVĮ valdymą pagal komitetų sudarymą, ten-
dencijos išlieka panašios kaip ir praėjusiais metais – praktikoje valdybų 
komitetų formavimas nėra plačiai taikomas. Iš didžiųjų VVĮ, remiantis 
klausimyno duomenimis, audito komitetai sudaryti įmonėse: „Lietu-
vos energija“, „Klaipėdos nafta“ ir „Lietuvos jūrų laivininkystė“, bei 
„EPSO-G“ dukterinėse įmonėse „Amber grid“ ir „Litgrid“. Tuo tarpu 
prie vienintelės praėjusiais metais turėjusios atlygio komitetą „Lietuvos 
energijos“ prisidėjo ir po sujungimo suformuota Lietuvos oro uostų 

 ● 2013  ● 2014Valdybų narių įsitraukimas

Valdybų nepriklausomumas

Įmonės vadovų dalyvavimas 
valdyboseValdybų komitetai
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įmonė. Visos likusios VVĮ šių komitetų valdybose neturėjo, nors Nuo- 
savybės gairėse yra įtvirtintas principas, reikalaujantis šių komitetų su-
darymo didžiausiose VVĮ. Kitų komitetų, be atlygio ir audito, turinčios 
nurodė įmonės „Lietuvos energija“, Lietuvos paštas, Lietuvos oro 
uostai, Lietuvos radijo ir televizijos centras ir „Litgrid“.

Skaidri ir profesionali valdybų narių atranka yra ypač svarbi norint už-
tikrinti nepriklausomų ir kompetentingų valdybų suformavimą. Šis ro-
diklis vertinant VVĮ valdybas yra pats silpniausias, kadangi tik vienos 

bendrovės („Lietuvos energijos“) bent vienas valdybos narys buvo 
patvirtintas atrankos komiteto, kuris, remiantis Nuosavybės gairėmis, 
turėtų tvirtinti kandidatus į visas didžiausias VVĮ. Be to, kaip ir 2013 
metais, tik dvejose bendrovėse („Lietuvos energijoje“ ir Lietuvos mo- 
netų kalykloje) skiriant valdybos narį buvo skelbta vieša atranka. Valdy-
bų narių atrankos kriterijaus vertinimas parodo, kad reikia tobulinti bei 
skatinti viešą ir skaidrų valdybų sudarymą, kad būtų atrinktos maksima-
liai nepriklausomos ir profesionalios valdybos.

Strateginis planas padeda užtikrinti, kad įmonės darbuotojų ir vadovybės 
veiksmai būtų suderinami su akcininkų lūkesčiais, o valdybai ir akcininkui 
suteikia galimybę vertinti įmonės veiklos rezultatus ir priimti sprendimus 
dėl įmonės finansinių tikslų, veiklos efektyvumo bei valdymo kokybės. 
Strateginių planų rengimas jau keletą metų iš eilės sistemingai gerėja, 
ne išimtis ir šie metai. 2014 metų pabaigoje Valdymo koordinavimo 
centro atlikto VVĮ strateginių planų vertinimo duomenimis neigiamų/
nepatenkinamai įvertintų planų buvo tik 2 (2013 metais tokių buvo 9). 
Tuo tarpu teigiamai įvertintų strateginių planų skaičius padidėjo nuo 
32 iki 50 (41 proc. visų vertintų strateginių planų). Kokybės gerėjimas 
šių metų strateginiuose planuose daugiausia nulemtas gana stipriai pa- 
gerėjusios misijos, vizijos ir vertybių dalies.

Gerėjant strategijos planams, VVĮ vidaus strategijos įgyvendinimo 
priežiūros ir vidaus kontrolės užtikrinimas išlieka panašiame lygyje 
kaip ir praėjusiais metais. Šis kriterijus sudarytas iš trijų dalių: strategi-
jos įgyvendinimo priežiūros, vidaus kontrolės ir veiklos audito didžio-
siose VVĮ. Beveik visos VVĮ arba jų savininko ar akcininko teises įgyven-
dinančios institucijos ir šiemet nurodė, kad vykdo sistemingą strategijų 
įgyvendinimo priežiūrą, tačiau didesnė dalis pažymėjo, kad strategijos 
įgyvendinimo priežiūra nėra dokumentuota įmonės vidaus dokumen- 

VVĮ strategijų kokybės ir įgyvendinimo vertinimą sudaro:

 ● Valdymo koordinavimo centro 2014 metų pabaigoje atlikto VVĮ strategijų kokybės vertinimo rezultatai;

 ● VVĮ pateikta informacija apie vidaus kontrolės sistemų, vidaus audito veikimą;

 ● VVĮ įvertinimas pagal pasiektus pelningumo rodiklius 2014 metais.

tuose. Vertinant vidaus kontrolės užtikrinimą apie 73 proc. įmonių pil-
nai veikia vidaus kontrolės sistema, yra nustatytos vidaus kontrolės pro-
cedūros ir numatytos priemonės rizikos veiksniams valdyti. Geriausiai 
tarp sektorių šioje vietoje save įvertino miškų urėdijos. Didžiausių VVĮ 
atsakymų duomenimis visos didžiosios įmonės vykdė ir veiklos auditus, 
90 proc. iš jų veikos auditai buvo vykdomi periodiškai. Apibendrinant 
šių metų įvertinimas kiek žemesnis, tačiau iš dalies to priežastimi yra 
mažesnis klausimyną užpildžiusių įmonių skaičius. 

VVĮ tikslų įgyvendinimui pagal grąžos rodiklius įvertinti pasirinktas nor-
malizuotas nuosavo kapitalo grąžos rodiklis. 2014 metais iš vertinamų 
40 1A ir 1B grupių įmonių (į vertinimą neįtrauktos miškų urėdijos, ku- 
rioms nustatytas bendrasis siektinas grynojo pelno rodiklis), Vyriausybės 
2013-2015 metams nustatytą 5 proc. metinį grąžos rodiklį, perkopė tik 
14 įmonių (35 proc. ), 2013 metais tokių įmonių buvo 19 (37 proc.). 
Pelningos veiklos (teigiamo ROE), kuris yra keliamas 2 grupės įmonėms 
pasiekė 32 įmonės iš 42, tai beveik tiek pat kiek ir 2013 metais kuo- 
met teigiamą rezultatą užfiksavo 34 iš 43 įmonių. Iš rezultatų matoma, 
kad 1A ir 1B grupės įmonėms, kurioms keliami aukštesni reikalavimai, 
vis dar sunkiai sekasi pasiekti Vyriausybės keliamus grąžos rodiklius.

VVĮ tikslų įgyvendinimas 
(pagal grąžos rodiklius)

Strategijos įgyvendinimo priežiūra 
ir vidaus kontrolės sistema

Strateginio planavimo kokybė
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Apibendrinant šių metų VVĮ gerojo valdymo indekso rezultatus užfiksuotas nežymus visų trijų kriterijų augimas. 
Tačiau šį augimą reikėtų vertinti gana atsargiai, kadangi pokyčiai yra per maži, kad būtų vertinami kaip reikšmingi 
įgyvendinant gerojo valdymo praktikas. Tokio svyravimo/augimo priežastimi galima laikyti ir mažesnį įmonių, įtrauktų 
į indeksą, skaičių bei 2014 metais vykusius įmonių sujungimus (Lietuvos oro uostai ir „Mūsų amatai“). Visgi kai 
kuriais atvejais pastebimos ir pozityvios tendencijos, pavyzdžiui, ženkliai gerėjanti įmonių strateginių planų kokybė. 
Silpniausia dalimi ir toliau išlieka valdybos, kadangi įmonėse nėra paplitusi praktika formuoti valdybų komitetus, tiek 
skelbti viešas atrankas valdybų narių pozicijoms užimti. Taip pat išlieka žemas nepriklausomų narių skaičius valdybo- 
se (nepriklausomų narių skaičius padidės 2015 metais kai visos VĮ turės galimybę, o didžiosios privalės, skelbti viešas 
atrankas ir įtraukti bent trečdalį nepriklausomų narių į sudarytas valdybas).

Bendras VVĮ gerojo valdymo rodiklis

Vertinant labiausiai VVĮ gerojo valdymo principus atitinkančias įmones 
ir toliau aiškia lydere išlieka „Lietuvos energija“. Ši įmonė, ir jos duk-
terinės įmonės (LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“), dauguma at-
veju atitinka Skaidrumo ir Nuosavybės gairėse keliamus reikalavimus: 
taiko Tarptautinius apskaitos standartus (TAS), vienintelės leidžia so-
cialinės atsakomybės (ĮSA) ataskaitas, turi sudarytą atlygio komitetą 

(jį taip pat turi ir Lietuvos oro uostai), taip pat turi ir kitų komitetų 
(audito ir rizikų valdymo priežiūros), jos trečdalis stebėtojų tarybos na-
rių yra nepriklausomi ir atrinkti skelbiant viešą konkursą. Paminėtina, 
kad įmonė taip pat aukštai įvertinta ir pagal strategijų kontrolę bei jų 
įgyvendinimą, o bendrą kriterijaus balą šioje vietoje nusmukdė nepa-
siektas 5 proc. kapitalo grąžos reikalavimas.

Nr. ĮMONĖS PAVADINIMAS SKAIDRUMAS VALDYBOS
STRATEGINIS 

PLANAVIMAS IR 
ĮGYVENDINIMAS

GEROJO VALDYMO 
INDEKSAS

1.  „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupė 9,00 9,67 6,67 8,44

2. UAB Lietuvos monetų kalykla 4,82 7,78 8,97 7,19

3. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 8,25 4,31 8,91 7,16

4. VĮ „Oro navigacija“ 7,65 4,08 8,54 6,76

5. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ 4,19 6,25 9,17 6,54

6. VĮ Lietuvos oro uostai 7,43 6,58 5,45 6,49

7. AB Lietuvos pašto įmonių grupė 7,65 5,97 5,50 6,37

8. AB Lietuvos jūrų laivininkystė 7,90 6,36 4,72 6,33

9. AB „Jonavos grūdai“ 5,38 4,50 8,61 6,16

10. VĮ Valstybės žemės fondas 5,38 4,50 8,50 6,12

Skaidrumas

ValdybosStrateginis planavimas ir 
įgyvendinimas
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Geriausių įmonių dešimtuke be „Lietuvos energijos“ nemažai ir praė-
jusiais metais į dešimtuką patekusių įmonių – tai stipresnes valdy-
bas turinčios Lietuvos pašto, Lietuvos jūrų laivininkystės ir Lietuvos 
parodų ir kongresų centras “LITEXPO“ įmonės bei gerus įvertinimus 
už strateginį planavimą ir įgyvendinimą gavusios „Investicijų ir vers- 
lo garantijos“ ir „Oro navigacija“. Į dešimtuką šiemet, dėl ypač gerai 
įvertintos valdybos, pateko Lietuvos monetų kalykla, kuri gavo ir labai 
aukštą įvertinimą už strateginį planavimą ir įgyvendinimą ir po oro uostų 
sujungimo įkurta Lietuvos oro uostų įmonė – taip pat turinti gana stip-
rią valdybą, atsižvelgiant, kad tai VĮ teisinę formą turinti įmonė. Taip pat 
dėl aukšto strateginio planavimo ir įgyvendinimo įvertinimo įtrauktos 
„Jonavos grūdai“ ir Valstybės žemės fondas. Paminėtina, kad skirtingą 
teisinę formą turinčioms ar skirtingai kategorijai ar grupei priklausan- 
čioms įmonėms kai kuriais atvejais keliami skirtingi reikalavimai, todėl 
dešimtuke pateiktos įmonės ne visada gali būti pilnai palyginamos.

2014 metų pabaigoje pakeitus Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, 
2015 metais bus viešai sudaromos nepriklausomų narių turinčios valdy-
bos VĮ teisinę formą turinčiose didžiausiose VVĮ bei atvertas kelias ir 
mažesnėms VĮ kviesti į valdybas nepriklausomus narius. Todėl tikimasi, 
kad skaičiuojant kitų metų gerojo valdymo indeksą, bus juntamas koky-
binis šuolis valdybų nepriklausomumo bei viešos atrankos dalyse, kuris 
vėliau turės teigiamos įtakos ir tolimesniam gerosios valdymo praktikos 
įgyvendinimui VVĮ. Visgi reikėtų taip pat pabrėžti, kad dauguma EBPO 
rekomendacijas ir gerąją praktiką atitinkančių nuostatų dėl skaidru-
mo, valdybų ir strateginio planavimo jau yra numatytos Skaidrumo ir 
Nuosavybės gairėse ir įmonėms reikėtų skirti daugiau pastangų sie- 
kiant jas įgyvendinti. 



Kategorija Pardavimo pajamos (eurai) Vidutinis darbuotojų skaičius Koeficientai (MMA)

I ≥57 924 004 ≥1 000 7,6–8,6

II Pajamos ≥57 924 004 arba darbuotojų ≥1 000 6,4–7,4

III 8 688 601–57 924 004 <1 000 5–6,2

IV <8 688 601 <1 000 2,4–4,9

Vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimas
Vadovauti valstybės valdomoms įmonėms yra ne ką mažesnis iššūkis nei privačiam verslui, nes įmonės vadovai turi tiek 
sėkmingai konkuruoti su privačiu sektoriumi, tiek dažnu atveju vykdyti ir išskirtinius akcininko (savininko) iškeltus tikslus 
– nekomercines funkcijas. Siekiant tinkamai atlyginti vadovaujantiems darbuotojams už jų darbą, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 2002 metų rugpjūčio 28 d. priėmė nutarimą Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų ak-
cinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (to- 
liau – Nutarimas), kuris reglamentuoja VVĮ vadovų, jų pavaduotojų bei vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimą. Šis 
Nutarimas yra privalomas valstybės įmonės (VĮ) teisinį statusą turinčioms įmonėms, o akcinėms ir uždarosioms akci- 
nėms bendrovėms yra rekomendacinio pobūdžio. 

Pagal Nutarimą, vadovaujančių darbuotojų mėnesinė alga susideda 
iš pastoviosios ir kintamosios dalies. Mėnesinės algos pastovioji dalis 
nustatoma minimalios mėnesinės algos (MMA) koeficientais, atsižvel-
giant į įmonės kategoriją. Įmonės kategorija nustatoma pagal praėjusių 
metų pardavimo pajamų ir vidutinio darbuotojų skaičiaus įmonėje ro-

diklius. Atsižvelgiant į rodiklius įmonės yra priskiriamos I-IV kategorijai. 
Taip pat jei įmonė įstatymų nustatyta tvarka turi įgaliojimus atlikti viešą-
jį administravimą, ji priskiriama viena kategorija aukštesnei kategorijai 
nei būtų priskirta pagal rodiklius. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami 
nustatyti koeficientai pagal įmonių kategorijas.

Kuo įmonės priskirta kategorija yra aukštesnė, tuo vadovų mėnesinės 
algos pastoviosios dalies koeficientas yra didesnis.

Remiantis Nutarimu, vadovaujančių darbuotojų kintamoji mėnesinės 
algos dalis negali viršyti nustatytos pastoviosios dalies dydžio ir yra 
nustatoma atsižvelgiant į praėjusio ketvirčio ūkinės-finansinės veiklos 
rezultatų vertinimo kriterijus. Konkrečius veiklos rezultatų vertinimo 
rodiklius ir mėnesinės algos kintamosios dalies dydį nustato įmonės sa-
vininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Taip pat įmonės 
vadovaujančiam darbuotojui iš įmonės pelno už gerus darbo rezultatus 
metų pabaigoje gali būti išmokama premija, kurios dydis negali viršyti 
vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies. 

Nors Nutarimas yra privalomas visoms valstybės įmonėms, tačiau 
VĮ Ignalinos atominei elektrinei jis yra netaikomas atsižvelgiant į įmonės 
veiklos pobūdį ir tai, kad įmonės veikla bei darbuotojų atlyginimai dau-
giausiai finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų.

Toliau pateikiama apibendrinta informacija apie 2014 metų VVĮ vado-
vaujančių darbuotojų darbo apmokėjimą. Į apibendrintą informaciją 
yra įtraukti 116 iš 131 įmonės duomenys. Susisiekimo ministerija savo 
pavaldžių įmonių (AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Detonas“, AB 
„Problematika“, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, AB Lietuvos paš-
tas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB Smiltynės perkėla, 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ „Oro navigacija“, VĮ 
Lietuvos oro uostai, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, VĮ „Infostruk-
tūra“) duomenis pateikė pavėluotai (2015 metų rugpjūčio 7 d.), todėl 
šios įmonės nėra įtrauktos į apibendrintą informaciją. Duomenų apie 
vadovaujančių darbuotojų apmokėjimą nepateikė UAB „Mokslas ir 
technika“, AB Giraitės ginkluotės gamykla ir UAB Respublikinė mo-
komoji sporto bazė.

Vadovų darbo apmokėjimas pagal sektorius
Remiantis gauta informacija iš 116 įmonių, vidutinis įmonės vadovo mėnesinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių, 
2014 metais siekė 2 270 eurų, o vidutinė mėnesinė algos pastovioji dalis – 1 499 eurus. Didžiausius atlyginimus 2014 
metais gavo energetikos sektoriaus įmonės. Vidutinis atlyginimas viršijo 4 tūkst. eurų, o pastovioji algos dalis – 3,2 
tūkst. eurų. Smarkiai aukštesnius atlyginimus energetikos sektoriuje lemia tai, kad šiam sektoriui priskirtos įmonės savo 
pajamų ir darbuotojų apimtimi yra vienos didžiausių VVĮ portfelyje bei tai, kad sektoriaus vidurkį smarkiai didina Ignali-
nos atominės elektrinės vadovo darbo užmokestis, kuris daugiausiai yra finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Su-
sisiekimo sektoriaus įmonių vidutinis vadovų atlyginimas siekė virš 2,6 tūkst. eurų, tačiau reikia pastebėti, kad į duome-
nis nėra įtrauktos didžiausios susisiekimo sektoriaus įmonės, kuriose valstybę atstovauja Susisiekimo ministerija.



2014 metais ne visos įmonės vadovams mokėjo mėnesinės algos kin-
tamąją dalį, tad VVĮ vadovų vidutinė mėnesinė algos kintamoji dalis 
pateikiama tik tų įmonių, kurios ją buvo nustačiusios. Vidutinė išmokėta 
algos kintamoji dalis 2014 metais valstybės valdomose įmonėse siekė 
814 eurų, kai tuo tarpu nustatyta maksimali vidutinė algos kintamoji dalis 
buvo 81 euru didesnė. Didžiausias skirtumas tarp nustatytos ir išmokė-
tos kintamosios dalies buvo energetikos sektoriaus įmonėse ir siekė 
13 proc. nuo nustatytos vidutinės algos kintamosios dalies, mažiausias 

(tik 2 proc.) – susisiekimo sektoriaus įmonėse. Verta pastebėti, kad su-
sisiekimo sektoriaus įmonių vadovams išmokėta vidutinė mėnesinės algos 
kintamoji dalis buvo didžiausia ir sudarė beveik maksimalią leistiną dalį 
nuo pastoviosios vidutinės mėnesinės algos dalies (96 proc.). Mažiausia 
kintamoji dalis 2014 metai buvo nustatyta ir išmokėta miškininkystės 
sektoriuje. Vidutiniškai VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto vadovo ir 
miškų urėdų išmokėta mėnesinės algos kintamoji dalis siekė 590 eurų.

Vadovų atlyginimai pagal sektorius Vadovų atlyginimų kintamosios dalys pagal sektorius

Visos VVĮVisos VVĮ KitaKita MiškininkystėMiškininkystė SusisiekimasSusisiekimas EnergetikaEnergetika

 ● Vidutinė mėnesinė alga (eurais)  ● Vidutinė mėnesinės algos 
 pastovioji dalis (eurais)

 ● Išmokėta vidutinė mėnesinės algos kintamoji dalis (eurais)
 ● Nustatyta vidutinė mėnesinės algos kintamoji dalis (eurais)

4 
06

4

2 
62

6

1 
34

0

2 
04

7

1 
45

8

2 
06

2

1 
27

1

2 
27

0

1 
49

9

1 
07

6

1 
24

2

1 
28

6

1 
31

5

59
0

64
5 85

8 96
4

81
4

89
5

3 
22

7

Didžiausia vadovų vidutinė mėnesinė alga bei vidutinė mėnesinės algos pastovioji dalis, kaip ir reglamentuoja Nutari-
mas,  2014 metais buvo I kategorijos įmonėse – vadovo vidutinė mėnesinė alga siekė 4 735 eurus. Tuo tarpu pačiose 
mažiausiose įmonėse, kurios priskirtos IV kategorijai, vidutinė mėnesinė alga siekė 1 864 eurus ir buvo pustrečio karto 
mažesnė nei didžiausiose VVĮ. Nors pagal Nutarimą numatyta kintamoji mėnesinės algos dalis gali sudaryti 100 proc. 
mėnesinės algos pastoviosios dalies, tačiau praktikoje dažniausiai mėnesinės algos kintamoji dalis nesiekia maksima- 
lios vertės. Vidutiniškai 2014 metais nustatyta vidutinės mėnesinės algos kintamoji dalies siekė 62 proc. nuo vidutinės 
mėnesinės algos pastoviosios dalies. Taip pat verta pastebėti, kad šešios akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės vado-
vams mokėjo tik pastoviąją mėnesinės algos dalį ir nebuvo nustačiusios kintamosios algos dalies.

VVĮ vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimas pagal kategorijas

2014 metais iš 110 įmonių vadovų, kuriems savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančios institucijos buvo nustačiusios kintamosios algos dy- 
džius ir rodiklius, kuriuos įgyvendinus būtų išmokėta paskirta kintamo-
ji mėnesinės algos dalis, 43 vadovai gavo maksimalią mėnesinės algos 
kintamąją dalį. Dagiausiai visus numatytus veiklos rodiklius įgyvendino 
mažiausios (IV kategorijos) įmonės. Tačiau dviejų uždarųjų akcinių ben- 
drovių vadovai, kadangi neįgyvendino iškeltų veiklos rodiklių, negavo 
mėnesinės algos kintamosios dalies, nors ji ir buvo numatyta.

2014 metais vidutinė VVĮ vyr. buhalterio mėnesinė alga siekė 1 821 
eurus ir sudarė 83 proc. nuo vidutinės mėnesinės vadovo algos. Kadangi 
vyr. buhalterių vidutinės mėnesinės algos dydis tiesiogiai priklauso nuo 
įmonės vadovo vidutinės mėnesinė algos, tai matoma tendencija, kad 
kuo aukštesnei kategorijai priskirta įmonė, tuo vyr. buhalterių vidutinė 
mėnesinė alga buvo didesnė. Didžiausia vidutinė vyr. buhalterių mėne-
sinė alga 2014 metais buvo I kategorijos įmonėse ir siekė 3 103 eurus, 
tačiau lyginant procentine išraiška nuo vidutinės vadovo mėnesinės al-
gos ji buvo mažiausia iš visų kategorijų ir siekė 68 proc.

 ● VĮ skaičius gavusių pilną atlyginimo kintamąją dalį
 ● AB/UAB skaičius gavusių pilną atlyginimo kintamąją dalį

I II III IV Visos
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Vadovų atlyginimai pagal darbo 
apmokėjimo kategorijas

Vadovų atlyginimų kintamosios dalys pagal darbo 
apmokėjimo kategorijas

I II III IV Visos VVĮ

 ● Vidutinė mėnesinė alga (eurais)  ● Vidutinė mėnesinės algos 
 pastovioji dalis (eurais)

I II III IV Visos VVĮ

 ● Išmokėta vidutinė mėnesinės algos kintamoji dalis (eurais)
 ● Nustatyta vidutinė mėnesinės algos kintamoji dalis (eurais)
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 ● Vyr. buhalterio/- ės vidutinė mėnesinė alga (eurais)
 ● Vyr. buhalterio/- ės atlyginimo dydis (proc. nuo vadovo)

I II III IV Visos VVĮ

Remiantis įmonių duomenimis, 2014 metais VVĮ vadovo pavaduotojas 
vidutiniškai per mėnesį uždirbo 2 243 eurus arba 86 proc. vidutinės va-
dovo mėnesinės algos. Kaip ir vyr. buhalteriai, didžiausias algas vadovų 
pavaduotojai gavo I kategorijos įmonėse – 3 197 eurus. Verta pastebėti, 
kad II kategorijos įmonių vadovų pavaduotojų vidutinė mėnesinė alga 
praktiškai buvo identiška vadovų algai ir siekė 2 534 eurus. Mažiausią 
vidutinę mėnesinę algą gavo mažiausių (IV kategorijos) įmonių vadovų 
pavaduotojai.  Jų vidutinė mėnesinė alga siekė 1 738 eurus arba 83 
proc. nuo vidutinės vadovo mėnesinės algos.

Remiantis Nutarimu, įmonės vadovaujančiam darbuotojui iš įmonės 
pelno už gerus darbo rezultatus metų pabaigoje gali būti išmokama 
premija iki vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Re-
miantis surinktais duomenimis, 2014 metais 61 viena įmonė vadovui 
skyrė premiją, kuri vidutiniškai sudarė 1 033 eurus. Didžiausia išmokėta 
premija sudarė 11,8 tūkst. eurų (išmokėta vadovui bendrovės, kuriai Nu-
tarimo įgyvendinimas yra tik rekomendacinis), kitos didesnės premijos 
nesiekė 1,8 tūkst. eurų. Pastebėtina, kad nei viena iš didžiausių įmonių 
(priskirtų I-II kategorijai) vadovui neskyrė metinės premijos. Taip pat 
matoma tendencija, kad daugiausiai premijų buvo išmokėta III kate-
gorijos įmonių vadovams. Didelį III kategorijos įmonių, kurios išmokėjo 
premiją, skaičių lėmė tai, kad dauguma miškų urėdijų yra priskirtos III 
kategorijai. 37 iš 42 urėdijų 2014 metais miškų urėdams skyrė premijas.

 ● Vadovo pavaduotojų vidutinė mėnesinė alga (eurais)
 ● Vidutinis vadovo pavaduotojų atlyginimo dydis (proc. nuo vadovo)

I II III IV Visos VVĮ
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 ● Vidutinė premija iš įmonės pelno (eurais, iš viso per metus)
 ● Premijas išmokėjusių įmonių skaičius
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VĮ vadovų atlyginimai pagal darbo 
apmokėjimo kategorijas

VĮ vadovų atlyginimų kintamosios dalys pagal darbo 
apmokėjimo kategorijas

I II III IV Visos VĮ Visos VĮIVIIIIII

 ● Vidutinė mėnesinė alga (eurais)  ● Vidutinė mėnesinės algos 
 pastovioji dalis (eurais)

 ● Išmokėta vidutinė mėnesinės algos kintamoji dalis (eurais)
 ● Nustatyta vidutinė mėnesinės algos kintamoji dalis (eurais)

Žemiau pateiktame grafike parodoma kokie yra numatyti minimalūs ir 
maksimalūs kiekvienos įmonių kategorijos galimi vidutinės mėnesinės 
algos pastoviosios dalies dydžiai bei kokie vidutiniškai dydžiai buvo 
nustatyti įmonių vadovams. Iš surinktų duomenų matyti, kad beveik 

visos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pavaldžių 
įmonių vadovams nustato maksimalią leistiną vidutinės mėnesinės al-
gos pastoviąją dalį. I ir II kategorijos įmonių vadovams 2014 metais 
buvo nustatyta maksimali vidutinės mėnesinės algos pastovioji dalis.

2014 metais vidutinė valstybės įmonės vyr. buhalterio mėnesinė alga 
siekė 1 877 eurus ir sudarė 85 proc. nuo vidutinės mėnesinės vadovo al-
gos. Didžiausia vidutinė vyr. buhalterių mėnesinė alga 2014 metais buvo 
I kategorijos įmonėse ir siekė 2 858 eurus. Nors II kategorijos įmonių 
vidutinė vyr. buhalterių mėnesinė alga 2014 metais buvo mažesnė nei 
didžiausių įmonių, tačiau procentine išraiška nuo vidutinės mėnesinės 
vadovo algos smarkiai lenkė kitas įmones ir siekė 97 proc.

2014 metais VĮ vadovo pavaduotojas vidutiniškai per mėnesį uždirbo 
2 369 eurus arba 89 proc. vidutinės vadovo mėnesinės algos. Kaip ir 
vyr. buhalteriai, didžiausias algas vadovų pavaduotojai gavo I kategori-
jos įmonėse – 2 858 eurus. Verta pastebėti, kad II kategorijos įmonių 
vadovų pavaduotojų vidutinė mėnesinė alga praktiškai buvo identiška 
vadovų algai ir siekė 2 534 eurus.

Vidutinė VĮ vadovų mėnesinė alga 2014 metais siekė 2 203 eurus, o 
vidutinė pastovioji dalis sudarė 1 439 eurus. Didžiausiose (I kategori-
jos) VĮ vidutinė vadovų mėnesinė alga siekė 3 176 eurus, kai tuo tarpu 
mažiausiose (IV kategorijos) įmonėse vadovai vidutiniškai uždirbdavo 
2 030 eurų. Vidutinė nustatyta kintamoji mėnesinės algos dalis valsty-
bės įmonėse siekė 828 eurus, o išmokėtos vidutinės mėnesinės kinta-
mosios dalies dydis sudarė 764 eurus. Pastebėtina, kad I kategorijos 

įmonėse, tiek nustatyta, tiek ir išmokėta kintamoji dalis sutapo, vadi-
nasi šios kategorijos įmonių vadovai įgyvendino visus iškeltus veiklos 
rodiklius. Taip pat beveik maksimali numatytos kintamosios algos dalis 
2014 metais buvo išmokėta ir IV kategorijos įmonių vadovams. Šim-
taprocentinis rodiklių įgyvendinimas gali reikšti, kad nustatyti rodikliai 
nebuvo pakankamai ambicingi.

Toliau pateikiama agreguota informacija tik apie VĮ vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimą, kadangi šioms 
įmonėms Vyriausybės Nutarimas yra privalomas.

VĮ vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimas pagal kategorijas
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AB/UAB vadovų atlyginimai 
pagal darbo apmokėjimo kategorijas

I II III IV Visos VVĮ

 ● Vidutinė mėnesinė alga (eurais)
 ● Vidutinė mėnesinės algos pastovioji dalis (eurais)
 ● Vidutinė VĮ vadovų mėnesinė alga (eurais)

2014 metais bendrovių vadovų vidutinė mėnesinė alga siekė 2 244 eurus 
ir beveik nesiskyrė nuo valstybės įmonių vadovų vidutinės mėnesinės 
algos. Tačiau aiškus skirtumas matyti didžiausių įmonių (I kategorijos) 
vadovų atlyginimuose. 2014 metais bendrovių vadovų vidutinė mėne-
sinė alga siekė 5 254 eurus ir buvo daugiau nei 2 tūkst. eurų didesnė 
nei tos pačios kategorijos valstybės įmonių vadovų vidutinė mėnesinė 
alga.  Bendrovėse, kaip ir valstybės įmonėse, vadovų darbo užmokestis  
priklauso nuo įmonės dydžio. Mažiausių įmonių, IV kategorijos, vadovų 
vidutinė mėnesinė alga yra beveik tris kartus mažesnė nei I kategorijos 

įmonių ir 2014 metai siekė 1 805 eurus. Bendrovių vadovams išmokėta 
vidutinė mėnesinės algos kintamoji dalis 2014 metais siekė 748 eurus, 
kai numatyta vidutinė mėnesinės algos kintamoji dalis buvo 83 eurais 
didesnė. Pastebėtina, jog III kategorijos bendrovių vadovų numatyta ir 
išmokėta vidutinė mėnesinės algos kintamoji dalis sutapo.

Nors akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms Nutarimo reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio, tačiau 
nemažai bendrovių teikiant duomenis nurodė kategoriją. Bendrovėms, kurios nenurodė savo kategorijos, Valdymo 
koordinavimo centras priskyrė atitinkamas kategorijas pagal Nutarime nurodytus rodiklius. II kategorijai priskirtų ak-
cinių ar uždarųjų akcinių bendrovių nėra.

AB/UAB vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimas 
pagal kategorijas

I III IIIII IIIIV IVVisos VĮ Visos VĮ

 ● Vadovo pavaduotojų vidutinė mėnesinė alga (eurais)
 ● Vidutinis vadovo pavaduotojų atlyginimo dydis (proc. nuo vadovo)

 ● Vyr. buhalterio/- ės vidutinė mėnesinė alga (eurais)
 ● Vyr. buhalterio/-ės atlyginimo dydis (proc. nuo vadovo)
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AB/UAB vadovų atlyginimų kintamosios dalys 
pagal darbo apmokėjimo kategorijas
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Apibendrinimas

 ● Vidutinė VVĮ vadovų mėnesinė alga 2014 metais siekė 2 270 eurų. 
 Lyginant pagal sektorius ji svyravo nuo 4,1 tūkst. eurų energetikos 
 sektoriuje iki 2 tūkst. eurų miškininkystės sektoriuje. 

 ● Vertinant Vyriausybės nustatytus VĮ vadovams atlyginimų pasto- 
 viosios dalies rėžius su faktiškai paskirta pastoviąja dalimi, pastebėtina, 
 kad VĮ vadovams daugeliu atveju yra nustatoma maksimali leistina  
 vidutinė mėnesinės algos pastovioji dalis.

 ● Vidutinė VĮ vadovams išmokėta kintamoji mėnesinės algos dalis buvo 
 tik 8 proc. mažesnė nei vidutinė nustatyta, o 23 iš 79 VĮ vadovų 2014 
  metais gavo maksimalią kintamąją mėnesinės algos dalį. Pastebima  
 tendencija leidžia daryti prielaidą, kad kintamajai daliai nustatyti rodik- 
 liai nėra pakankamai ambicingi ir nemotyvuojantys siekti įmonės veik- 
 los rezultatų gerinimo. Atskirais atvejais tai gali būti susiję su tuo, kad 
 Nutarimu nustatytos darbo užmokesčio ribos neatitinka dabar- 
 tinių rinkos sąlygų, todėl pritraukti ir išlaikyti kompetentingus įmo- 
 nių vadovus bei tuo pačiu juos motyvuoti nustatant ambicingus tikslus  
 yra sudėtinga.

 ● Nors nėra didelio skirtumo tarp vidutinės VĮ ar AB/UAB vadovo algos,  
 tačiau matyti aiški tendencija, kad  didžiausių (I-III kategorijų) valstybės  
 įmonių vadovai, kuriems atlyginimų rėžiai yra reglamentuojami 
 Nutarimu, uždirba ženkliai mažiau nei akcinių ar uždarųjų akcinių 
 bendrovių vadovai, kuriems nutarimo sąlygos yra tik rekomen- 
 dacinės. Tai atskirais atvejais, gali būti susiję su VĮ vadovams taiko- 
 mais atlyginimų apribojimais aptartais punkte aukščiau.

 ● 2014 metais tik 61 viena įmonė vadovui skyrė premiją, kuri vidutiniškai  
 sudarė 1 033 eurus. Didžiausia išmokėta premija sudarė 11,8 tūkst.  
 eurų, kitos didesnės premijos nesiekė 1,8 tūkst. eurų. Didžiąją dalį 
 premijas išmokėjusių įmonių sudarė miškų urėdijos. 37 iš 42 urėdijų 
 2014 metais miškų urėdams skyrė premijas.

 ● Į agreguotą 2014 metų vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėji- 
 mo informaciją įtraukti 116 iš 131 įmonės duomenys. Dėl Susisiekimo 
 ministerijos pavėluotai pateiktos informacijos į analizuojamą VVĮ port- 
 felį nebuvo įtrauktos vienos didžiausių susisiekimo sektoriaus įmonių –  
 „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos paštas, Klaipėdos valstybinio 
 jūrų uosto direkcija, Lietuvos jūrų laivininkystė, „Oro navigacija“ bei 
 Lietuvos oro uostai.



Specialieji įpareigojimai
Lietuvos valstybės valdomos įmonės, įgyvendindamos valstybės turto valdymo politiką, neretai vykdo tiek komercinę 
veiklą, tiek valstybės joms pavestas specialiąsias veiklas ir funkcijas, užtikrinančias valstybės socialinių ir strateginių 
tikslų įgyvendinimą ar viešųjų paslaugų tiekimą (pavyzdžiui, Lietuvos paštas yra įpareigotas užtikrinti universalių-
jų pašto paslaugų teikimą bei periodinių leidinių pristatymą kaimo vietovių prenumeratoriams). Tarp VVĮ vykdomų 
specialių valstybinės reikšmės funkcijų yra nekomerciniai specialieji įpareigojimai (toliau – specialieji įpareigojimai), 
kurių vykdymas įmonei nėra pelningas, juos vykdant yra patiriami nuostoliai, kurie finansuojami iš valstybės biudžeto 
arba komercinių veiklų pelno.

Specialieji įpareigojimai – tai VVĮ vykdomos funkcijos, kurių įmonė nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę 
kainą nei yra nustatyta) ir kurias įmonėms pavesta vykdyti akcininko/savininko, t. y. Valstybės, sprendimu. 

Specialiųjų įpareigojimų vykdymas, jeigu nėra kompensuojamas iš biu-
džeto, neigiamai veikia bendrus įmonės (įskaitant ir komercinę veiklą) 
finansinius rezultatus. To pavyzdys galėtų būti Lietuvos geležinkelių vyk-
domas keleivių vežimas vietiniais maršrutais – ši veikla yra nuostolinga 
ir dengiama įmonės komercinės veiklos pelnu. Todėl vertinant VVĮ ir jų 
valdymo organų darbą, nustatant veiklos tikslus ir reikalaujamas grąžos 
normas, svarbu tinkamai atskirti ir eliminuoti specialiųjų įpareigojimų 
įtaką finansiniams įmonės rezultatams. 

Šioje VVĮ veiklos ataskaitos dalyje atskleista agreguota informacija apie 
nekomercines funkcijas leidžia objektyviai įvertinti:

 ● valstybės pavestų nekomercinių funkcijų įtaką VVĮ portfelio pelnin- 
 gumui bei kitiems finansiniams rodikliams;

 ● iš biudžeto finansuojamų ir pelno (nuostolių) ataskaitose neatspindi- 
 mų nekomercinių funkcijų vykdymo sąnaudų mastą.

Finansinė informacija apie specialiuosius įpareigojimus pristatoma re-
miantis įmonių pateiktais duomenimis bei Valdymo koordinavimo cent- 
ro analize. Pažymėtina, jog į analizę neįtrauktos valstybės įmonėms 
pavestos funkcijos, kurių reguliuojama kainodara užtikrina sąnaudų 
kompensavimą iš vartotojų t. y. komerciniai specialieji įpareigojimai 
(pavyzdžiui, elektros energijos gamybos, skirstymo, perdavimo ir kitos 
susijusios paslaugos). Taip pat neįtrauktos funkcijos, kurios, vertinant 

atskirai, nėra finansiškai patrauklios, tačiau yra būtinos siekiant gauti fi-
nansinės naudos iš kitų, komercinių funkcijų (pavyzdžiui, miškų išteklių 
atkūrimas ir gausinimas). Tikimasi, jog ši analizė padės efektyvinti specia- 
liųjų įpareigojimų finansavimo ir kokybiško vykdymo užtikrinimo mecha-
nizmus bei leis įmonėms ateityje nustatyti tikslesnius finansinius tikslus, 
atsižvelgiant į jiems tenkančią nekomercinių funkcijų vykdymo naštą.

VVĮ specialiųjų įpareigojimų finansiniai rezultatai

Remiantis gauta informacija, iš 131 VVĮ daugiau nei pusė vykdo spe-
cialiuosius įpareigojimus. 2014 metais specialiuosius įpareigojimus 
vykdė 76 įmonės, tačiau net 42 iš jų yra miškų urėdijos bei 11 – 
kelių priežiūros įmonės. Taip pat iš įmonių, kurios vykdo specialiuosius 
įpareigojimus, 11 įmonių dėl specialiųjų įpareigojimų patirtos sąnaudos 
dalinai ar visiškai nebuvo apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitose, o 
buvo tiesiogiai kompensuotos iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo 
šaltinių, kompensacijos suma sumažinant pardavimo ar veiklos sąnaudas. 

Žemiau yra pateikiama agreguota visų VVĮ finansinė informacija, išskaidy-
ta į specialiųjų įpareigojimų ir komercinės veiklos segmentus. Agreguo-
ti finansiniai duomenys nesutampa su VVĮ portfelio duomenimis, nes 
skiriasi įmonių skaičius, kuris buvo įtrauktas į SĮ portfelį.

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų)
2013 metai 2014 metai

Komercinės 
funkcijos 

Specialieji 
įpareigojimai Iš viso Komercinės 

funkcijos 
Specialieji 

įpareigojimai Iš viso

Pardavimo pajamos 2 052 224,9 120 174,7 2 172 399,7 2 166 197,2 120 343,0 2 286 540,1

Pardavimo savikaina 1 192 623,2 142 847,7 1 335 470,9 1 270 042,3 140 816,9 1 410 859,2

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 859 601,7 -22 672,9 836 928,8 896 154,8 -20 473,9 875 680,9

Veiklos sąnaudos 702 109,9 31 115,8 733 225,8 1 205 279,5 30 917,4 1 236 196,9

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 157 491,8 -53 788,7 103 703,0 -309 124,7 -51 391,3 -360 516,0

Dotacijos, susijusios su pajamomis 2 527,4 3 544,0 6 071,4 3 063,8 3 373,8 6 437,7

Kita veikla 13 141,0 208,0 13 349,1 14 177,1 -1 571,9 12 605,2

Finansinė ir investicinė veikla -9 059,5 416,9 -8 642,6 41 459,3 287,4 41 746,7

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 164 100,7 -49 619,9 114 480,9 -250 424,5 -49 302,0 -299 726,5

Normalizuotas pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 168 242,3 -49 619,9 118 622,5 165 926,0 -49 302,0 116 624,0

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Turto iš viso 7 714 727,1 1 177 587,2 8 892 574,4 7 776 411,4 1 157 458 5 8 932 488,2
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Pardavimo pajamos ir pelnas

2014 metais portfelio bendros pardavimo pajamos siekė 2,3 mlrd. eurų. 
Dauguma jų – 94,7 proc. – buvo uždirbtos iš komercinės veiklos. Sie- 
kiant tiksliau atskleisti specialiųjų įpareigojimų pelną (nuostolius) prieš 
apmokestinimą, 2013 ir 2014 metais iš Ignalinos atominės elektrinės 
veiklos sąnaudų buvo eliminuoti turto nuvertėjimo atstatymai, taip pat 
skaičiuojant normalizuotą pelną (nuostolius) prieš apmokestinimą iš 
Geotermos, Lietuvos energijos bei EPSO-G finansinių duomenų buvo 
eliminuoti vienkartiniai įvykiai (turto perkainojimas, įmonių įsigijimo 
įtaka) darę įtaką įmonių grynajam rezultatui.

2014 metais VVĮ įgyvendindamos specialiuosius įpareigojimus uždirbo 
120,3 mln. eurų pardavimo pajamų, tačiau pardavimo savikaina bei 
veiklos sąnaudos smarkiai viršijo pajamas, dėl to įmonės iš specialių-
jų įpareigojimų patyrė nuostolių prieš apmokestinimą, siekiančių 49,3 

mln. eurų. Tuo metu iš komercinės veiklos gautas normalizuotas pelnas 
prieš apmokestinimą siekė net 165,9 mln. eurų. 2014 metais nuosto-
liai iš specialiųjų įsipareigojimų buvo beveik identiški 2013 metams ir 
siekė 49,6 mln. eurų. Komercinės veiklos normalizuotas pelnas prieš 
apmokestinimą 2013 metais buvo  2,3 mln. eurų didesnis nei 2014 me-
tais bei siekė 168,2 mln. eurų.

Turtas

Įmonių, kurios yra įtrauktos į portfelį, turtas 2014 metais siekė 8,9 mlrd. 
eurų, iš kurių 13 proc. (1,2 mlrd. eurų) buvo tiesiogiai priskirta spe-
cialiųjų įpareigojimų funkcijoms. 2014 metais specialiųjų įpareigojimų 
įgyvendinimui priskirtas turtas buvo 20,1 mln. eurų didesnis ir sudarė 
13,2 proc. viso portfelio turto. 2014 metais daugiausiai specialiųjų įpa-
reigojimų turto apskaitė Ignalinos atominė elektrinė – 576,3 mln. eurų.

Daugiausiai sąnaudų reikalaujantys specialieji įpareigojimai

Toliau pateikiama informacija apie specialiuosius įpareigojimus, kuriuos vykdydamos VVĮ patiria daugiausiai sąnaudų.

Daugiausiai sąnaudų valstybė patiria vykdydama valstybinės reikšmės 
kelių priežiūrą ir eismo saugumo įgyvendinimą. Vienuolika įmonių, ku- 
rios vykdo šią veiklą, 2014 metais patyrė 58,7 mln. eurų sąnaudų. Nors ši 
veikla yra finansuojama iš valstybės biudžeto, tačiau 2014 metais įmonės 
patyrė daugiau sąnaudų nei gavo finansavimo, tad specialiųjų įpareigo-
jimų nuostolį teko dengti pelnu, uždirbtu vykdant komercinę veiklą.

Net 44,4 mln. eurų kainavo užtikrinti keleivių susisiekimą geležinkelių 
transportu vietiniais maršrutais. „Lietuvos geležinkeliai“ vykdydami šią 
veiklą gavo tik 10,2 mln. eurų pajamų, o likusias sąnaudas dengė paja- 
momis, kurias uždirbo iš komercinės veiklos – krovinių vežimo. „Lietuvos 
geležinkeliai“, kaip ir dauguma kitų įmonių nuostolius, patirtus vykdant 
specialiuosius įpareigojimus, dengia iš pelningos komercinės veiklos.

Įmonė Specialusis 
įpareigojimas

SĮ pajamos 
(tūkst. eurų)

SĮ patiriamos 
sąnaudos 

(tūkst. eurų)

Sąnaudos, 
neįtrauktos į pelno 

(nuostolių) ataskaitą 
(tūkst. eurų)

Nuostoliai, kurių 
įmonėms nedengia 

išoriniai šaltiniai 
(tūkst. eurų)

Kelių priežiūros 
įmonės

Valstybinės reikšmės kelių 
priežiūra ir eismo saugumo 
priemonių įgyvendinimas šiuose 
keliuose

58 192,4 58 679,0 0,0 -486,6

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 
įmonių grupė

Viešosios keleivių vežimo 
geležinkelių transportu vietiniais 
maršrutais paslaugos

10 193,2 44 401,3 328,1 -33 880,0

VĮ Lietuvos naftos 
produktų agentūra

Valstybės naftos produktų atsargų 
pirkimas, pardavimas, atnaujini-
mas (keitimas) 

32 402,8 32 399,8 0,0 3,0

AB Lietuvos pašto 
įmonių grupė

Specialiųjų įpareigojimų suma: 5 722,4 10 808,9 4 209,6 -876,8

Universaliosios pašto paslaugos 
teikimo užtikrinimas kaimo gyve- 
namosiose vietovėse ne mažiau 
nei 5 darbo dienas per savaitę

2 300,0 3 176,9 0,0 -876,8

Periodinių leidinių kaimo gyve-
namųjų vietovių prenumeratori-
ams pristatymas

3 422,4 7 632,0 4 209,6 0,0

Miškų urėdijos

Miško selekcijos plėtra bei miško 
genetinių išteklių išsaugojimas ir 
miško įveisimas, miško apsauga 
(priešgaisrinė ir sanitarinė) bei 
miško pritaikymas mokslo ir 
visuomenės reikmėms

0,0 8 896,6 148,4 -8 748,2

AB „Klaipėdos nafta
Suskystintųjų gamtinių dujų 
terminalo projekto įgyvendinimas 
ir veikla

5 793,3 7 281,3 0,0 -1 488,1

Kiti specialieji įpareigojimai 11 700,2 25 875,7 10 349,8 -3 825,6

Specialieji įpareigojimai iš viso 124 004,2 188 342,5 15 036,0 -49 302,3
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Didžiausią įtaką portfelio pelningumui darantys specialieji įpareigojimai

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ specialiųjų įpareigojimų portfelio pelną prieš apmokestinimą, detalizuojant jį pagal įmones, kurios vykdo 
specialiuosius įpareigojimus.

VVĮ normalizuotas grynasis pelnas prieš apmokestinimą iš komercinės 
veiklos 2014 metais sudarė 165,9 mln. eurų. Tačiau dėl nuostolių, patirtų 
įgyvendinant specialiuosius įpareigojimus, VVĮ portfelio grynasis pelnas 
prieš mokesčius sudarė 116,6 mln. eurų, tai 49,3 mln. eurų mažiau.

Daugiausiai nuostolių vykdant specialiuosius įpareigojimus patyrė 
„Lietuvos geležinkeliai“. Įmonė, vykdydama keleivių vežimo vietini-
ais maršrutais veiklą, 2014 metais patyrė net 33,9 mln. eurų grynų-
jų nuostolių prieš apmokestinimą. Nuostoliai buvo kompensuojami iš 
komercinės veiklos (daugiausiai krovinių vežimo) pelno. Viso keleivių 
vežimas vietiniais maršrutais 2014 metais tiek tiesiogiai, tiek netiesio-
giai valstybei kainavo 36,4 mln. eurų. 2014 metais valstybė „Lietuvos 
geležinkeliams“ kompensavo tik 328,1 tūkst. eurų patirtų nuostolių ir 
padengė lengvatinėmis sąlygomis pervežtų keleivių bilietų nuolaidos 
sąnaudas, sudariusias 2,2 mln. eurų.

42 miškų urėdijų nuostoliai patirti vykdant specialiuosius įpareigojimus 
sudarė 8,7 mln. eurų. Miškų urėdijos yra atsakingos už miško selekcijos 
plėtrą bei miško genetinių išteklių išsaugojimą ir miško įveisimą, miško 
apsaugą (sanitarinę ir priešgaisrinę) ir miško pritaikymą mokslo ir vi-
suomenės reikmėms. Šio specialaus įpareigojimo įgyvendinimui miškų 
urėdijos 2014 metais panaudojo 177 tūkst. eurų dotacijų, kurios neat-
sispindi įmonių finansinėse ataskaitose. Apskaitytus nuostolius miškų 
urėdijos dengė iš komercinės miškų ūkio veiklos pelno.

Įmonė Ignalinos atominė elektrinė, vykdydama Ignalinos atominės elek-
trinės eksploatavimo nutraukimą, branduolinių ir radioaktyvių medžiagų 
bei atliekų tvarkymą, saugojimą ir laidojimą 2014 metais apskaitė 2,9 
mln. eurų nuostolių. Siekiant parodyti tikrąjį veiklos nuostolingumą, iš 
įmonės veiklos sąnaudų 2014 metais buvo eliminuotas 1,8 mln. eurų 
vertės turto nuvertėjimo atstatymas.

„Klaipėdos nafta“ įgyvendindama ypatingos strateginės reikšmės SGD 
terminalo projektą 2014 metais patyrė 1,5 mln. eurų nuostolių. 2014 
metų gruodį pradėjęs veiklą SGD terminalas įmonei uždirbo 5,8 mln. 

eurų pajamų, kuriomis dalinai padengė patirtas terminalo sąnaudas. 

„Lietuvos paštas“ yra įpareigotas užtikrinti periodinių leidinių kaimo 
vietovių gyventojams pristatymą ir universaliųjų pašto paslaugų teikimą 
kaimo vietovėse ne mažiau nei 5 darbo dienos per savaitę. 2014 me-
tais bendrovė patyrė 0,9 mln. eurų nuostolių iš specialiųjų įpareigojimų 
vykdymo. Nuostoliai susidarė iš universaliųjų pašto paslaugų teikimo 
kaimo vietovėse, nes periodinių leidinių pristatymo sąnaudos pilnai 
kompensuojamos valstybės.

 „Lietuvos naftos produktų agentūros“ vykdomi specialieji įpareigojimai 
– valstybės naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo programos 
vykdymas bei valstybės naftos produktų atsargų pirkimas, pardavimas, 
atnaujinimas (keitimas) – 2014 metais įmonei sukūrė 0,8 mln. eurų 
nuostolių. Visi nuostoliai buvo patirti vykdant valstybės naftos produktų 
atsargų kaupimo ir tvarkymo programą, nes 2014 metais įmonė par-
davė ir pirko naftos produktų už beveik identišką sumą. Taip pat, vyk-
dant valstybės naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo programą 
810,9 tūkst. eurų sąnaudų buvo tiesiogiai kompensuota, tokia suma su-
mažinant patirtas įmonės sąnaudas. Metinėse audituotose finansinėse 
ataskaitose parodomos jau sumažintos sąnaudos.

Kelių priežiūros įmonės 2014 metais vykdydamos specialiuosius įpareigo-
jimus (valstybinės reikšmės kelių priežiūrą ir eismo saugumo priemonių 
įgyvendinimą šiuose keliuose) apskaitė 0,5 mln. eurų nuostolių. Palygi-
nus su 2013 metais, įmonės apskaitė beveik du kartus mažiau nuostolių 
(2013 metais – 1 mln. eurų). Tik 2 iš 11 kelių priežiūros įmonių 2014 
metais iš specialiųjų įpareigojimų vykdymo apskaitė grynąjį pelną prieš 
apmokestinimą. Kitų įmonių nuostoliai svyravo nuo 0,1 iki 0,4 mln. eurų,

Likusių 17 įmonių, įgyvendinančių specialiuosius įpareigojimus, rezul-
tatas 159 tūkst. eurų sumažino VVĮ portfelio pelną (nuostoliams) prieš 
apmokestinimą. Septynių įmonių vykdomi specialieji įpareigojimai 
įmonėms buvo nuostolingi, kitoms nežymiai pelningi.

Specialiųjų įpareigojimų nuostolio prieš apmokestinimą detalizavimas pagal įmones (tūkst. eurų)

-33 880165 926

-8 748

-2 878
-1 488 -877 -804 -159 116 624-487

Komercinių
funkcijų

normalizuotas
pelnas prieš

apmokestinimą

AB „Lietuvos
geležinkeliai“
įmonių grupė

VĮ Ignalinos
atominė 
elektrinė

Miškų urėdijos AB Lietuvos
pašto įmonių

grupė

VĮ Lietuvos
naftos produktų

agentūra

AB „Klaipėdos
nafta“

Kitų VVĮ
poveikis

Kelių priežiūros
įmonės

Normalizuotas
pelnas prieš

apmokestinimą



LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2014 METAIS. METINĖ ATASKAITA SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI 25

Specialiųjų įpareigojimų atskleidimas pagal sektorius

Toliau pateikiama specialiųjų įpareigojimų finansinė informacija, išskaidyta pagal keturis sektorius. Pateikiant finansinę specialiųjų įpareigojimų infor-
maciją pagal sektorius, prie pardavimo savikainos, veiklos sąnaudų bei dotacijų, susijusių su pajamomis, yra pridedami patirti kaštai bei jų kompen-
sacijos, kurios neatsispindi įmonių pelno (nuostolių) ataskaitose. Galutinis rezultatas – pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą – išlieka nepakitęs. 

Daugiausiai pardavimo pajamų – 75,3 mln. eurų arba net 62,6 proc. visų 
portfelio pajamų – 2014 metais iš specialių įpareigojimų uždirbo susieki- 
mo sektoriaus įmonės. Daugiausiai pajamų (58,2 mln. eurų) gavo 11 
kelių priežiūros įmonių. Taip pat 8 mln. eurų uždirbo „Lietuvos geležin-
keliai. Nors susisiekimo sektoriaus įmonės uždirbo daugiausiai parda-
vimo pajamų, tačiau šio sektoriaus savikaina bei veiklos sąnaudos taip 
pat buvo pačios didžiausios, dėl šios priežasties sektoriaus nuostoliai 
prieš apmokestinimą 2014 metais siekė net 35,2 mln. eurų. Daugiausiai 
nuostolių patyrė „Lietuvos geležinkeliai“ – 33,9 mln. eurų. Lietuvos paš-
to nuostoliai iš specialiųjų įpareigojimų 2014 metais siekė 3 mln. eurų.

Miškininkystės sektoriaus įmonės iš specialiųjų įpareigojimų veiklos 
negavo pardavimo pajamų, o tik patyrė veiklos sąnaudų. 2014 metais 
42 miškų urėdijų (miškininkystės sektorius) veiklos sąnaudos siekė 8,9 
mln. eurų, o nuostoliai prieš apmokestinimą dėl 158 tūkst. eurų su-
mažintų sąnaudų (gautų dotacijų) buvo 8,8 mln. eurų.

Energetikos sektoriuje didžiąją dalį (84,5 proc., arba 32,4 mln. eurų) 
specialiųjų įpareigojimų pardavimo pajamų uždirbo Lietuvos naftos 
produktų agentūra. Likusią dalį sektoriaus pajamų praktiškai uždirbo 
vien tik Klaipėdos nafta – 5,7 mln. eurų. Daugiausiai nuostolių prieš 
apmokestinimą patyrė Ignalinos atominė elektrinė – nuostoliai prieš 
apmokestinimą 2014 metais siekė 2,9 mln. eurų ir Klaipėdos nafta – 
1,5 mln. eurų.

Įmonės, kurios nėra priskirtos prieš tai trims aptartiems sektoriams, 

2014 metais uždirbo 6,7 mln. eurų pajamų iš specialiųjų įpareigojimų 
veiklos. Pardavimo savikaina bei veiklos sąnaudos kartu siekė 17,6 mln. 
eurų, tačiau kitų įmonių sektorius patyrė labai nedidelius nuostolius 
prieš apmokestinimą – 141 tūkst. eurų, nes net 10,4 mln. eurų savikai- 
nos ir veiklos sąnaudų buvo neįtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą, 
o buvo tiesiogiai kompensuoti iš valstybės biudžeto ar kitų finansavi-
mo šaltinių. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro veiklos 
sąnaudos 2014 metais buvo sumažintos 5 mln. eurų, Valstybės žemės 
fondo – 2,4 mln. eurų, o distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro 
„Gis-centras“ – 0,8 mln. eurų.

Daugiausiai turto, kuris yra priskirtas specialiųjų įpareigojimų veiklai, 
apskaitė energetikos sektoriaus įmonės – 2014 metais šio turto vertė 
siekė 737 mln. eurų, iš kurių net 576,3 mln. eurų turto valdė Ignalinos 
atominė elektrinė. Susisiekimo sektoriaus įmonės 2014 metais vykdant 
specialiuosius įpareigojimus disponavo 681,6 mln. eurų vertės turtu. 
Tiesa, didžiąją dalį – 358,9 mln. eurų – sudarė „Lietuvos geležinkelių“ 
vidinių transakcijų gautinos sumos, kurios nėra įtraukiamos į „Lietu-
vos geležinkelių“ įmonių grupės konsoliduotas finansines ataskaitas. 
Kitų įmonių sektoriaus specialiųjų įpareigojimų turtas sudarė 503,5 
mln. eurų, iš kurių 360,9 mlrd. eurų buvo Turto banko perimtos sko-
los Lietuvos valstybei. Ši suma į audituotą metinį Turto banko balansą 
nėra įtraukiama. Miškininkystės sektoriaus įmonės 2014 metais valdė 
5,3 mln. eurų su specialiaisiais įpareigojamais susijusio turto. Lietuvos 
komercinės paskirties valstybinių miškų vertė (952 mln. eurų) yra pris- 
kirta prie miškų urėdijų vykdomos komercinės veiklos.

Pelno (nuostolių) ataskaita 
(tūkst. eurų)

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

2013 metai 2014 metai 2013 metai 2014 metai 2013 metai 2014 metai 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos  39 105  38 345  74 403  75 296   0   0  6 667  6 703

Pardavimo savikaina  38 998  37 735  98 584  97 909   0   0  5 484  5 516

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai)   107   610 - 24 181 - 22 613   0   0  1 183  1 187

Veiklos sąnaudos  7 604  5 283  18 806  19 361  7 722  8 897  11 515  12 069

Tipinės veiklos pelnas 
(nuostoliai) - 7 497 - 4 674 - 42 987 - 41 975 - 7 722 - 8 897 - 10 332 - 10 882

Dotacijos, susijusios su 
pajamomis  1 172  1 185  6 557  6 731   249   148  10 315  10 345

Kita veikla -  122 - 1 790   0   0   0   0   330   218

Finansinė ir investicinė veikla   400   109   0   0   0   0   17   179

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą - 6 047 - 5 170 - 36 429 - 35 243 - 7 473 - 8 748   329 -  141

Balansas (tūkst. eurų)

Turto iš viso  740 844  736 965  629 342  681 648  6 135  5 310  529 050  503 491
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Specialiųjų įpareigojimų atskleidimas pagal įmonių grupes 

Iš visų į specialiųjų įpareigojimų portfelį įtrauktų įmonių, daugiau- 
siai įmonių (63) yra priskirtos 1B grupei. Šios grupės įmonių tikslas yra 
verslo vertės augimas ir dividendų ar pelno įmokos pajamingumas, 
taip pat strateginių šalies interesų užtikrinimas. Iš minėtų 63 įmonių, 
net 47 įmonės vykdo specialiuosius įpareigojimus, o jų patiriami nuos-
toliai sudaro didžiąją dalį visų specialiųjų įpareigojimų nuostolių. Tiek 
2014, tiek 2013 metais 1B grupės įmonės vykdydamos specialiuosius 
įpareigojimus patyrė nuostolių prieš apmokestinimą – 2014 metais ši 
suma siekė 45,1 mln. eurų, o 2013 – 44,4 mln. eurų. Daugiausiai nuos-
tolių apskaitė „Lietuvos geležinkeliai“ bei 42 miškų urėdijos, atitinka-
mai 33,9 ir 8,7 mln. eurų.

Iš 40 įmonių, priskirtų 2 grupei (įmonėms, kurios turėtų vykdyti ne-
komercinio pobūdžio veiklą), 14 įmonių apžvelgiamu laikotarpiu nevykdė 
specialiųjų įpareigojimų, o 27 įmonės, kurios juos vykdė, 2014 metais 
patyrė 3,9 mln. eurų nuostolių prieš apmokestinimą. Didžiausią dalį 
nuostolių – net 2,9 mln. eurų – patyrė Ignalinos atominė elektrinė. Iš 13 
įmonių, kurios nevykdo specialiųjų įpareigojimų (nekomercinių specia- 

liųjų įpareigojimų), net penkios įmonės – „Lietuvos paminklai“, Spor-
tininkų testavimo ir reabilitacijos centras, Seimo leidykla „Valstybės 
žinios“, Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras bei „Lietuvos 
veislininkystė“ nurodė, kad jos vykdo vien tik visiškai komercinę veiklą, 
nors 2 grupės įmonės turėtų vykdyti nekomercinio pobūdžio veiklą, t. y. 
tokią veiklą, kurios nesiimtų vykdyti kiti pelno siekiantys ūkio subjektai, 
arba kurie tokią veiklą vykdytų už didesnę kainą. 

Taip pat į specialiųjų įpareigojimų portfelį yra įtrauktos 25 įmonės, kurios 
priskirtos 1A grupei – įmonių grupei, kurių tikslas yra verslo vertės au- 
gimas ir dividendų ar pelno įmokos pajamingumas. Visos 25 šios grupės 
įmonės nevykdė specialiųjų įpareigojimų ir visa jų vykdoma veikla yra 
laikoma komercine. 

Į agreguotus duomenis pagal kategorijas nėra įtraukta UAB Viešųjų 
investicijų plėtros agentūra, nes įmonė nėra priskirta jokiai grupei. 
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra vykdydama specialiuosius 
įpareigojimus 2014 metais patyrė 316 tūkst. eurų nuostolių.

Bendros specialiųjų įpareigojimų vykdymo sąnaudos 2014 metais siekė 
140,8 mln. eurų. Į šią sumą įtrauktos 11 įmonių patirtos sąnaudos (15 
mln. eurų), kurios neapskaitomos pelno (nuostolių) ataskaitose (kompen-
suojamos sąnaudas mažinančiomis dotacijomis). 2014 metais VVĮ vyk-
dydamos specialiuosius įpareigojimus patyrė 49,3 mln. eurų nuostolį, 
kurį daugiausiai kompensavo komercinės veiklos pelnu. Didžiausius 
nuostolius patyrė „Lietuvos geležinkeliai“ bei miškų urėdijos – ati- 
tinkamai 33,9 ir 8,7 mln. eurų. Tuo metu visų VVĮ normalizuotas pelnas 
prieš apmokestinimą iš komercinės veiklos siekė 165,9 mln. eurų. Jei 
specialieji įpareigojimai būtų pilnai kompensuojami ir įmonėms nereik-
tų nuostolių dengti komercinės veiklos pelnu, VVĮ normalizuotas pelnas 
prieš apmokestinimą išaugtų 29,7 proc., iki 215,2 mln. eurų.

Siekiant didesnio specialiųjų įpareigojimų vykdymo ir valstybės lėšų 

panaudojimo skaidrumo, rekomenduojama įmonėms, turinčioms spe-
cialiųjų įpareigojimų, užtikrinti, jog turimos apskaitos sistemos leistų 
kvalifikuotai atskirti komercinėms bei nekomercinėms funkcijoms ten-
kančias sąnaudas bei turtą ir viešai pateikti šią informaciją. Pastebėtina, 
jog šiuo metu ne visos įmonės turi tinkamas apskaitos sistemas, infor-
macija apie gaunamas dotacijas bei vykdomas nekomercines funkcijas 
ne visada pakankamai skaidriai atskleidžiama. 

Surinkta informacija apie specialiųjų įpareigojimų vykdymo kaštus leis 
įvertinti, kokie teisės aktų pakeitimai reikalingi siekiant tobulinti ne-
komercinių funkcijų vykdymo kontrolę, tikslų nustatymą bei efektyvų 
lėšų panaudojimą. Vadovaujantis gerąja praktika vertėtų siekti ilgainiui 
atsisakyti kryžminio subsidijavimo ir nekomercines funkcijas verčiau fi-
nansuoti valstybei įsigyjant paslaugas protinga kaina iš įmonių.

Išvados
Daugiau nei pusė – 75 iš 131 – VVĮ vykdo specialiuosius įpareigojimus. Penkios įmonės, kurios yra priskirtos 2 grupei 
t. y. įmonėms, kurios turėtų vykdyti daugiausiai nekomercinio pobūdžio veiklą, atskleidė, jog neturi nekomercinių funk-
cijų. Šių įmonių savininko teises įgyvendinančioms institucijoms vertėtų persvarstyti šioms įmonėms iškeltus tikslus.

Specialiųjų įpareigojimų nuostoliai pagal įmonių grupes (tūkst. eurų)

1 B grupė 2 grupė1 A grupė

2013 metai 2013 metai 2013 metai2014 metai 2014 metai 2014 metai

44 443 45 060

5 1350 0 3 926



2014 metų gruodžio 31 d. valstybė valdė 131 įmonę, kai prieš metus 
– 137. Valstybės valdomų įmonių skaičius sumažėjo, nes birželio 1 d. 
VĮ prie Alytaus pataisos namų, VĮ prie Marijampolės pataisos namų 
bei VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų buvo reorganizuotos ir 
sujungtos įkuriant VĮ „Mūsų amatai“. Be to, liepos 1 d. reorganizavi-
mo būdu prie VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto buvo prijungti VĮ 
Tarptautinis Palangos oro uostas bei VĮ „Kauno aerouostas“, įkuriant 
VĮ Lietuvos oro uostai, o  spalio 1 d. reorganizavimo būdu prie VĮ Turto 
banko buvo prijungta VĮ Valstybės turto fondas. Taip pat į VVĮ skaičių 
nebuvo įtraukta VĮ „Visagino statybininkai“, nes 2014 metų birželio 9 
d. įmonei buvo iškelta bankroto byla.

Ankstesnėse ataskaitose į VVĮ portfelį taip pat buvo įtraukti „Lietuvos 
dujų“ ir „Amber Grid“, kurių 17,7 proc. akcijų paketus valdė valstybė, 
finansiniai rezultatai, tačiau 2014 metų pradžioje Energetikos minis-
terija „Lietuvos dujų“ ir „Amber Grid“ akcijas perleido valdyti atitinka-
mai „Lietuvos energijos“ ir „EPSO-G“ įmonių grupėms. Todėl atskirai 
„Lietuvos dujų“ ir „Amber Grid“ finansiniai duomenys neįtraukiami, o 
jie pateikiami kartu su „Lietuvos energijos“ ir „EPSO-G“ įmonių grupių 
konsoliduotais finansiniais duomenimis.

Iš viso į šioje ataskaitoje apžvelgiamą VVĮ portfelį įtraukti 128 VVĮ finan-
siniai rezultatai. Į portfelį dėl palyginamų duomenų trūkumo neįtrauk-
tos trys VVĮ: „Lietuvos žirgynas“, Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
(VIPA), bei poilsio namai „Baltija“.

Visos VVĮ yra suskirstytos į keturis sektorius: susisiekimo, energetikos, 
miškininkystės ir kitų įmonių. Pastarajam sektoriui priklauso įmonės, 
nepriskirtos nė vienam iš trijų pirmųjų sektorių. Energetikos sektorių 
sudaro devynios VVĮ, kurios valdo didžiausią dalį portfelio turto – 47,1 
proc. (4,2 mlrd. eurų). Šio sektoriaus pardavimo pajamos per 2014 me-
tus sudarė 52,7 proc. (1,2 mlrd. eurų) visų portfelio pajamų. Susisieki-
mo sektoriui yra priskirta 21 įmonė, valdanti 34,4 proc. portfelio turto 

VVĮ skaičius per metus sumažėjo – valstybė valdo 131 įmonę

Įmonių skaičius, turtas ir pajamos (mln. eurų) pagal sektorius

Įmonių skaičius

Turtas (mln. eurų)  ● Energetika
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(3,1 mlrd. eurų), kuriuo disponuojant per 2014 metus uždirbta 33 proc. 
(758,5 mln. eurų) portfelio pajamų. Miškininkystės sektoriui priklauso 
42 miškų urėdijos ir Valstybinis miškotvarkos institutas. Šių įmonių 
turtas sudaro 12,6 proc. (1,1 mlrd. eurų, įskaitant Valdymo koordinavi-
mo centro įvertintus komercinės paskirties miškus) analizuojamų VVĮ 
turto, o uždirbtos pajamos – 7,3 proc. (167,6 mln. eurų) viso portfelio 
apyvartos. Kitų įmonių sektoriui priskirtos net 55 įmonės, tačiau ben-
drosios jų pardavimo pajamos sudarė tik 6,9 proc. (159 mln. eurų) 
portfelio pajamų, o disponuojamas turtas – 5,9 proc. (532,9 mln. eurų) 
viso portfelio turto.

Žemiau esančiame grafike palyginamas sektorius sudarančių įmonių 
skaičius, disponuojamo turto bei pajamų apimtys. Skritulių dydis atitin- 
ka pardavimo pajamų dydį, įrašytą pačiuose skrituliuose.

Portfelio rezultatų apžvalga
Valstybės valdomų įmonių portfelio apskaičiuota rinkos vertė 2014 metų pabaigoje sudarė 
4,9 mlrd. eurų ir valstybei uždirbo 2,9 proc. kapitalo grąžos. Bendrai visos VVĮ per metus 
sukūrė 1,1 mlrd. eurų pridėtinės vertės – 3 proc. bendro vidaus produkto.



AB „Lietuvos dujos“ ir AB „Amber Grid“ akcininkų pasikeitimai

2014 metų pirmoje pusėje Lietuva iš E.ON Ruhrgas International GmbH ir „Gazprom“ supirko AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „Amber Grid“ 
akcijas ir tapo kontroliuojančia šių bendrovių valdytoja. 2014 metų gegužės 21 d. įvyko akcijų supirkimas iš E.ON Ruhrgas. UAB „Lietuvos 
energija“ įsigijo 38,9 proc. „Lietuvos dujų“ bei 11,76 proc. AB LESTO akcijų, o UAB „EPSO-G“ – 38,9 proc. „Amber Grid“ akcijų. 2014 metų 
birželį įvyko privalomi oficialūs „Amber Grid“ ir „Lietuvos dujų“ akcijų supirkimai, kurių metu „Gazprom“ pardavė po 37,1 proc. „Lietuvos 
dujų“ ir „Amber Grid“ akcijų. Dalį turimų akcijų pardavė ir smulkieji šių įmonių akcininkai. Po supirkimo „Lietuvos energija“ valdo 96,6 
proc. „Lietuvos dujų“ ir 94,4 proc. LESTO akcijų, o „EPSO-G“ – 96,5 proc. „Amber Grid“ akcijų.

Turto perkainojimas ir kiti vienkartiniai įvykiai lėmė ženklius VVĮ portfelio rezultatų pokyčius

2014 metais „Lietuvos energija“ bei „EPSO-G“, o 2013 metais „Geoterma“ 
apskaitė turto perkainojimo nuostolius, kurie ženkliai iškraipė šių įmonių 
veiklos rezultatus ir turėjo reikšmingos įtakos VVĮ portfelio rezultatams.

2014 metais ilgalaikį materialų turtą perkainojo „Lietuvos energijos“ 
dukterinė įmonė LESTO. Šios įmonės ilgalaikio materialaus turto vertė 
2014 metų gruodžio 31 d. sudarė 682,6 mln. eurų – beveik du kartus 
(arba 618,3 mln. eurų) mažiau nei likutinė balansinė turto vertė prieš 
perkainojimą. Perkainojimo rezultatas 219,9 mln. eurų padidino LESTO 
veiklos sąnaudas, todėl įmonė 2014 metais apskaitė 163,8 mln. eurų gry-
nųjų nuostolių (2013 metais apskaityta 13,8 mln. eurų grynojo pelno). 
Eliminavus turto perkainojimo įtaką, grynasis rezultatas siektų 24,6 mln. 
eurų. „Lietuvos energijos“ įmonių grupės konsoliduotame 2014 metų 
balanse nurašytas 617 mln. eurų ilgalaikio materialaus turto vertės su-
mažėjimas. Ataskaitiniu laikotarpiu „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 
rezultatus taip pat ženkliai paveikė „Lietuvos dujų“ įsigijimas (įmonės 
prestižo apskaitymas bei dėl to susidariusios mokestinės sąnaudos) bei 
2014 metais įvertintas 81,4 mln. eurų atidėjinių, skirtų nebuitinių varto-
tojų dujų kainų sumažinimui 2015–2016 metais, poreikis. Viso „Lietuvos 

energijos“ įmonių grupė 2014 metais apskaitė 280 mln. eurų grynųjų 
nuostolių, tačiau eliminavus įvardintus vienkartinius veiksnius (turto per-
kainojimas, „Lietuvos dujų“ įsigijimas bei dujų kainos nuolaida) įmonių 
grupės grynasis rezultatas (normalizuotas grynasis pelnas) 2014 me-
tais sudarė 58,5 mln. eurų. 2013 metais „Lietuvos energija“ apskaitė 
40,8 mln. eurų grynojo pelno. 2014 metais turto vertės perkainojimą 
įvykdė ir „EPSO-G“ grupės įmonė. „Litgrid“ į veiklos sąnaudas įtraukė 
123,2 mln. eurų turto perkainojimo nuostolių, todėl grynasis rezultatas 
nuo 2013 metais apskaityto 7,3 mln. eurų pelno smuko iki 111,6 mln. 
eurų nuostolių 2014 metais. Jei nebūtų apskaityti turto perkainojimo 
nuostoliai, įmonės grynasis rezultatas sudarytų 6,9 mln. eurų nuostolių. 
Tai buvo pagrindinis veiksnys, lėmęs 13,5 mln. eurų įmonių grupės gry- 
nuosius nuostolius. Ataskaitiniu laikotarpiu „EPSO-G“ įmonių grupės 
rezultatus taip pat ženkliai paveikė „Amber Grid“ įsigijimas (įmonės 
prestižo apskaitymas bei dėl to susidariusios mokestinės sąnaudos). 
Eliminavus „Amber Grid“ įsigijimo įtaką, „EPSO-G“ grynieji nuosto- 
liai sudarytų 3,9 mln. eurų. 2013 metais įmonių grupė uždirbo 4,2 mln. 
eurų konsoliduoto grynojo pelno.
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VVĮ portfelio rinkos vertė

VVĮ portfelio rinkos vertė 2014 metų pabaigoje siekė 4,9 mlrd. eurų – 
tai 11,1 proc. daugiau nei 2013 metais. Nuosavo kapitalo apskaitinė 
vertė, kuri laikoma lygia rinkos vertei, sudarė 2,5 mlrd. eurų ir palyginti 
su 2013 metais išaugo 1 proc. Portfelio vertės augimą labiausiai skatino 
energetikos sektoriaus rinkos vertės akcijų biržoje augimas 37,9 proc., 
iki 1,5 mlrd. eurų. Energetikos sektoriaus bendra rinkos vertė išaugo 

VVĮ portfelio rinkos vertė išaugo 11 proc.

23 proc., iki 1,8 mlrd. eurų, dėl 37,9 proc. padidėjusios akcijų vertės. 
Susisiekimo ir miškininkystės sektorių rinkos vertė augo kiek mažiau – 
atitinkamai 2,1 ir 6,8 proc. Kitų įmonių sektoriaus rinkos vertė per 2014 
metus pakilo 30,9 proc., iki 206 mln. eurų. Šį pokytį lėmė 44,7 mln. eurų 
išaugusi VĮ Turto banko nuosavo kapitalo vertė.

Darbuotojai (tūkst.)

 ● 2013-12-31  ● 2014-12-31 ● 2012-12-31 ● 2011-12-31
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UAB „Geoterma“ 2013 metais perkainojo ilgalaikį materialų turtą, ku-
rio likutinė vertė 2013 metų pabaigoje sudarė 3,4 mln. eurų. 4,1 mln. 
eurų turto perkainojimo nuostoliai 2013 metais apskaityti veiklos sąnau-
dose. Turto perkainojimas lėmė, kad įmonės 2013 metų grynieji nuos-
toliai buvo 4,8 mln. eurų, tačiau eliminavus perkainojimo įtaką įmonės 
grynieji nuostoliai sudarytų 0,6 mln. eurų. 2014 metais „Geoterma“ 
patyrė 0,5 mln. eurų grynųjų nuostolių.

Atsižvelgus į aukščiau įvardintų vienkartinių veiksnių įtakos mastą ir po- 
veikį rezultatams, toliau VVĮ portfelio rezultatų apžvalgoje skaičiuoja-
mas normalizuotas grynasis rezultatas. Normalizuotas grynasis pelnas/
nuostoliai yra paskaičiuoti eliminavus netipinių mokesčių valstybei bei 

banko bankrotų įtaką, o taip pat atėmus „Lietuvos energijos“, „EPSO-G“ 
ir „Geotermos“ turto perkainojimo nuostolius bei „Lietuvos energijos“ 
ir „EPSO-G“ vienkartinius netipinių veiksnių rezultatus.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 
ir „EPSO-G“ įmonių grupės 2014 metų rezultatams įtakos turėjo, ati- 
tinkamai, „Lietuvos dujų“ ir „Amber Grid“ finansiniai rezultatai, kurie 
įtraukiami į grupių konsoliduotus rezultatus tik nuo 2014 metų antro 
pusmečio. „Lietuvos dujų“ ir „Amber Grid“ finansinių rezultatų elimi-
navimui, siekiant tikslesnio duomenų palyginamumo, Valdymo koordi-
navimo centras neturėjo pakankamai duomenų.

Trys įmonės įdarbino net 58 proc. visų VVĮ darbuotojų

2014 metų pabaigoje VVĮ dirbo 41 994 darbuotojai – 1 096 darbuoto-
jais daugiau nei prieš metus. Daugiau nei pusė (55,1 proc.) darbuotojų 
dirbo susisiekimo sektoriuje, o trys didžiausi darbdaviai – įmonių grupės 
„Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos paštas ir „Lietuvos energija“ – kartu 
įdarbino 57,6 proc. visų VVĮ darbuotojų.

Energetikos sektoriaus įmonėse 2014 metų pabaigoje dirbo 21,2 proc. 
daugiau darbuotojų (9 463) nei prieš metus. Daugiausiai darbuotojų 
skaičius didėjo „Lietuvos energijos“ ir „EPSO-G“ įmonių grupėse, nes į 
įmonių grupių duomenis atitinkamai buvo įtraukti 1 280 „Lietuvos dujų“ 

darbuotojų bei 361 „Amber Grid“ darbuotojas.

Susisiekimo sektoriaus įmonėse 2014 metų gruodžio pabaigoje dirbo 2,3 
proc. mažiau darbuotojų (23 149) nei prieš metus. Daugiausiai darbuotojų 
skaičius šiame sektoriuje mažėjo dėl „Lietuvos geležinkelių“ darbuotojų 
skaičiaus kitimo. 2014 metų gruodžio pabaigoje šioje įmonėje dirbo 12 
534 darbuotojai, t. y. 220 darbuotojų mažiau nei 2013 metų pabaigoje. 
Taip pat 170 darbuotojų, iki 6 038, sumenko ir Lietuvos pašto darbuotojų 
skaičius. Daugiausiai darbuotojų skaičius šioje įmonėje mažėjo dėl pašto 
siuntų pristatymo automobiliais plėtros.
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2014-12-31 turto vertinimas (tūkst. eurų) Rinkos vertė akcijų biržoje Pinigų srautų metodas Apskaitinė vertė Apskaičiuota rinkos 
vertė iš viso

Energetika 1 457 238 0 322 870 1 780 108

Pokytis nuo 2013-12-31 +37,9% -17,3% +23,0%

Susisiekimas 387 0 1 803 933 1 804 320

Pokytis nuo 2013-12-31 -77,3% +2,1% +2,1%

Miškininkystė 0 952 271 154 230 1 106 501

Pokytis nuo 2013-12-31 +7,4% +3,4% +6,8%

Kita 0 0 205 976 205 976

Pokytis nuo 2013-12-31 +30,9% +30,9%

Viso 1 457 625 952 271 2 487 009 4 896 905

Pokytis nuo 2013-12-31 +37,7% +7,4% +1,0% +11,1%

2014-12-31 Akcijų vertė 
(tūkst. eurų)

Valstybės dalis Valstybės dalies vertė 
2014-12-31

Akcijų vertės 
pokytis nuo

Valstybės 
dalies 

pokytis nuo

2013-12-31 2014-12-31 (tūkst. eurų) Dalis nuo 
visos vertės 2013-12-31

LESTO įmonių grupė 602 737 82,63% 94,39% 568 927 31,7% +27,9% +46,2%

„Litgrid“ įmonių grupė 334 876 97,50% 97,50% 326 513 18,2% +12,2% +12,2%

„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupė 495 365 96,13% 96,13% 476 202 26,5% +98,0% +98,0%

„Klaipėdos nafta“ 118 369 72,32% 72,32% 85 600 4,8% +6,5% +6,5%

„Lietuvos dujos“ 188 946 17,70% 96,64% 182 605 10,2% +4,3% +469,6%

„Amber Grid“ 160 187 17,70% 96,58% 154 707 8,6% +23,2% +572,1%

Lietuvos jūrų laivininkystė 684 56,66% 56,66% 387 0,0% -77,3% -77,3%

VVĮ: 1 901 163 - - 1 794 940 100% +31,6% +69,6%

Visų akcijų OMXV indeksas: +7,3%

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje
Listinguojamų VVĮ rinkos vertė išaugo 31,6 proc. 

2014 metais į „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų prekybos sąrašą buvo įtrauk-
tos penkios valstybės valdomos bendrovės ir jų dukterinės kompanijos 
bei dvi akcinės bendrovės, kurių kontrolinį akcijų paketą valstybės val-
domos įmonės įsigijo ataskaitinio laikotarpio metu. Visų šių bendrovių 

rinkos vertė, priklausanti valstybei, 2014 metų pabaigoje sudarė 1 795 
mln. eurų ir buvo 69,6 proc. didesnė nei 2013 metų pabaigoje. Ben-
drovių rinkos vertė, priklausanti valstybei, didėjo tiek dėl padidėjusio 
valstybei priklausančių akcijų skaičiaus, tiek ir dėl akcijų kainų augimo.

Didžiausią dalį (31,7 proc.) valstybės turimų VVĮ akcijų rinkos vertės 
2014 metais sudarė LESTO (568,9 mln. eurų), o mažiausią (0,02 proc.) 
– Lietuvos jūrų laivininkystė (0,4 mln. eurų). Valstybei priklausančių 
akcijų bendrąją vertę labiausiai padidino „Lietuvos dujų“ ir „Amber 
Grid“ valstybės akcijų dalies vertės, nuo metų pabaigos išaugusios ati- 
tinkamai 469,9 proc. (iki 182,6 mln. eurų) ir 572,1 proc. (iki 154,7 mln. 
eurų). Per 2014 metus valstybė netiesiogiai įsigijo šių įmonių kontroli- 
nius akcijų paketus ir dabar valdo 96,64 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų 
bei 96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų (anksčiau valstybei priklausė po 
17,7 proc. šių įmonių akcijų). Nuo šių metų pradžios „Lietuvos dujų“ 
ir „Amber Grid“ akcijų kaina išaugo atitinkamai 4,3 ir 23,2 proc. La- 
biausiai (98 proc.) padidėjo „Lietuvos energijos gamybos“ akcijų vertė. 
„Litgrid“ akcijų vertė augo 12,2 proc., o LESTO – 27,9 proc. Per ataskai- 
tinį laikotarpį valstybei priklausanti LESTO akcijų dalis padidėjo nuo 82,63 
iki 94,39 proc. („Lietuvos energija“ iš Vokietijos koncerno „E.ON Ruhrgas 
International“ įsigijo 11,76 proc. LESTO akcijų), dėl to valstybei priklau- 
sančių LESTO akcijų vertė išaugo 46,2 proc. „Klaipėdos naftos“ akcijų 
vertė ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 6,5 proc., o vienintelė įmonė, patyrusi 

Labiausiai augo „Lietuvos energijos gamybos“ akcijų vertė – 98 proc.

akcijų vertės smukimą, buvo Lietuvos jūrų laivininkystė – dėl nuostolin-
gos veiklos ir negerėjančių finansinių rezultatų jos akcijų vertė per 2014 
metus smuko 77,3 proc.

Iš valstybei priklausančių VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo biržoje kotiruo-
jamo valstybės valdomo turto vertės pokyčius nuo 2013 metų pabaigos. 
VVĮ indeksas nuo to laikotarpio iki 2014 metų pabaigos pakilo 36,54 proc.

Energetikos sektoriaus įmonių akcijų vertės kilimui didelės įtakos turėjo 
98 proc. išaugusi „Lietuvos energijos gamybos“ akcijų vertė. Tokį augimą 
lėmė geresni nei 2013 metais „Lietuvos energijos gamybos“ veiklos rezul- 
tatai, nors įmonės grynasis pelnas dėl vienkartinių veiksnių, apimančių 
turto perkainojimą, sumažėjo. Taip pat įtakos turėjo bendrovės išmokė-
ti dividendai už 2013 metus, kurie sudarė 43,4 mln. eurų (150 mln. litų). 
„Litgrid“ įmonių grupės akcijų vertė, palyginti su 2013 metų pabaiga, buvo 
12,2 proc. didesnė. Nepaisant kiek blogesnių paskelbtų rezultatų nei 2013 
metais, „Klaipėdos naftos“ akcijų vertė išaugo 6,5 proc.

„NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų indeksas taip pat kilo, bet mažesniu tempu 
nei VVĮ – per 2014 metus indeksas paaugo 7,3 proc.
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P/E rodiklis
Siekiant nustatyti listinguojamų Lietuvos VVĮ sąlyginę akcijų vertę buvo apskaičiuotas jų rinkos kapitalizacijos ir už- 
dirbto pelno santykis (P/E), kuris atspindi investuotojų lūkesčius ir įmonės perspektyvų vertinimą. Šis rodiklis, pras-
mingas tik lyginant jo dydį tiek laiko perspektyvoje, tiek panašių įmonių kontekste, todėl palyginamajai analizei atlikti 
buvo panaudoti atitinkamuose sektoriuose veikiančių besivystančių šalių įmonių P/E rodikliai.

Listinguojamų Lietuvos VVĮ, priskiriamų tiems patiems sektoriams, P/E 
rodikliai gana ženkliai skiriasi, atspindėdami fundamentalius įmonių 
veiklos aspektus. Energetikos sektoriuje veikiančios „Lietuvos energi-
jos gamybos“ akcijų P/E rodiklis vertinamas 12,1 ir yra beveik tris kartus 
mažesnis nei užsienio įmonių energetikos sektoriaus vidurkis (34,7), todėl 
„Lietuvos energijos gamybos“ akcijos galėtų būti vertinamos kaip pigios. 

Naftos ir dujų skirstymo sektoriui priskiriamų „Klaipėdos naftos“ bei 
„Lietuvos dujų“ P/E rodikliai yra atitinkamai 12,8 ir 4,5. Palyginti su 
šiame sektoriuje veikiančių užsienio įmonių vidurkiu (29,5), abiejų 

Listinguojamos Lietuvos VVĮ 
P/E

Palyginamieji užsienio sektoriai* P/E
2014

2012 2013 2014

LESTO įmonių grupė - 37,5 - Energetika 34,7

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

„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupė 21,6 8,0 12,1 Energetika 34,7

„Klaipėdos nafta“ 11,7 10,7 12,8 Naftos ir dujų skirstymas 29,5

„Lietuvos dujos“  12,2 9,9 4,5 Naftos ir dujų skirstymas 29,5

„Amber Grid“ n.d. 27,7 - Naftos ir dujų skirstymas 29,5

Lietuvos jūrų laivininkystė - - - Laivininkystė 55,6

LESTO, „Litgrid“ ir „Amber Grid“ 2014 metų pabaigoje patyrė nuostolius, dėl to jų P/E rodiklių apskaičiuoti negalima. Lietuvos jūrų laivininkystė 
nuostolingai veikė paskutiniuosius trejus metus, tad šios įmonės P/E rodiklis taip pat neskaičiuojamas. „Amber Grid“ P/E rodiklis skaičiuojamas tik 
nuo 2013 metų, kada įmonė pradėjo veiklą. 

įmonių akcijos vertinamos gerokai pigiau.

„Lietuvos energijos gamybos“ P/E rodiklis nagrinėjamame 2012-2014 
metų laikotarpyje pastebimai svyravo. 2013 metais rodiklio reikšmė 
krito iki 8, kadangi uždirbtas pelnas augo kone 3 kartus, o akcijos kai- 
na išliko stabili. 2014 metais rodiklio reikšmė kilo iki 12,1 dėl 2 kartus 
išaugusios akcijų vertės. „Lietuvos dujų“ P/E rodiklis nuo 2012 metų 
nuosekliai mažėjo, kadangi bendrovės akcijų kaina išliko stabili nepai-
sant didėjusio grynojo pelno. 2014 metais rodiklio reikšmė siekė 4,5.

* Palyginimo tikslams naudojami sektorių, kuriems priskiriamos Lietuvos listinguojamos VVĮ, įmonių besivystančiose šalyse, esančiose regionuose kaip Rytų Europa, Azija, Lotynų Amerika, vidurkiai
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Agreguota VVĮ finansinė informacija 

Žemiau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta visų VVĮ finansinė informacija, remiantis audituotais 2014 metų finansinių ataskaitų duomenimis.

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai
Pardavimo pajamos 2 175 056 2 296 063
Pardavimo savikaina 1 416 698 1 463 775

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 758 358 832 288
Veiklos sąnaudos 642 862 1 269 631

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 13 320 106 785

Veiklos pelnas (nuostoliai) 128 815 -330 557
Veiklos pelno marža 5,9% -14,4%

EBITDA 496 380 537 001
EBITDA marža 22,8% 23,4%

Finansinė ir investicinė veikla -8 125 38 397

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 120 691 -292 160
Pelno mokestis 11 346 -63 734

Grynasis pelnas (nuostoliai) 109 345 -228 426
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 131 -21 202

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 146 093 148 905
Normalizuoto grynojo pelno marža 6,7% 6,5%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31
Nematerialus turtas 81 266 49 792

Materialus turtas 6 116 765 5 986 454

Finansinis turtas 116 343 140 729

Kitas ilgalaikis turtas 306 064 341 096

Biologinis turtas 861 995 954 056

Ilgalaikis turtas 7 482 433 7 472 128
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 299 420 386 489

Per vienerius metus gautinos sumos 562 084 532 892

Kitas trumpalaikis turtas 151 449 116 375

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 405 732 474 886

Trumpalaikis turtas 1 418 686 1 510 643
Turto iš viso 8 901 120 8 982 771
Nuosavas kapitalas 5 261 954 5 052 386
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 276 564 122 932

Dotacijos, subsidijos 1 553 801 1 667 057
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 198 081 1 259 214

Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 065 571 1 004 113

Įsipareigojimai 2 263 652 2 263 327
Finansiniai įsipareigojimai* 784 747 1 133 597

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 8 901 120 8 982 771
Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31
Normalizuotas ROA 1,7% 1,7%

Normalizuotas ROE 2,8% 2,9%

D/E* 14,9% 22,4%

D/E** 29,8% 28,6%

Grąža valstybei (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 8 635 65 987

Paskirtos pelno įmokos 8 174 8 359

Dividendai ir pelno įmokos valstybei: 16 809 74 345
Turto mokestis 6 901 6 850

Žaliavos mokestis 21 204 22 911

Iš viso: 44 914 104 107
Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 40 898 41 994

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 463 488

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

**Šis D/E rodiklis apskaičiuotas į finansinius įsipareigojimus įskaičiavus beprocentę paskolą, Finansų ministerijos suteiktą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
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Turtas ir investicijos
2014 metų pabaigoje VVĮ apskaitinė turto vertė siekė 9 mlrd. eurų – 0,9 proc. daugiau nei 2013 metų pabaigoje. 
Energetikos sektoriaus įmonių apskaitinė turto vertė dėl įvykdyto turto perkainojimo smuko 6 proc., iki 4,2 mlrd. 
eurų ir sudarė kiek mažiau nei pusę viso turto vertės, o susisiekimo sektoriaus turto vertė dėl įgyvendinamų investi-
cinių projektų išaugo 6,2 proc., iki 3,1 mlrd. eurų.

Turtas (mlrd. eurų)

2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31
 ● Energetika  ● Susisiekimas  ● Miškininkystė  ● Kita  ● Energetika  ● Susisiekimas  ● Miškininkystė  ● Kita

4,3 4,5

2,4 2,6

1,1 1,0
0,9 0,5 0,5

1,0

2,9

4,5 4,2

3,1

1,1
0,5

Finansiniai įsipareigojimai (mln. eurų)

2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31

 ● Kita (Vyriausybės paskola „Indėlių ir investicijų draudimui“)

Išaugo VVĮ finansiniai įsipareigojimai

VVĮ portfelio finansiniai įsipareigojimai, įskaičiuojant „Indėlių ir investici-
jų draudimui“ skirtą beprocentę paskolą draudimo išmokoms išmokėti, 
sumažėjo 7,9 proc., iki 1 445 mln. eurų – daugiausiai dėl to, kad finansų 
ministerijos suteikta beprocentė paskola „Indėlių ir investicijų draudimui“ 
per 2014 metus sumenko daugiau kaip du kartus nuo 784,7 iki 311,4 
mln. eurų. Eliminavus šią paskolą, VVĮ portfelio finansiniai įsipareigo-
jimai paaugo net 44,5 proc., iki 1 133,6 mln. eurų. VVĮ portfelio finan-
sinius įsipareigojimus labiausiai didino „EPSO-G“ finansinių skolų, skirtų 
„Amber Grid“ akcijų išpirkimui iš „E.ON Ruhrgas International GmbH“ 

ir OAO „Gazprom“, augimas nuo 64,2 iki 249,5 mln. eurų.

VVĮ įsipareigojimų ir turto santykis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
sudarė 25,2 procentus ir, palyginti su visų Lietuvos įmonių finansiniais 
rodikliais, buvo 14 procentinių punktų mažesnis (Statistikos departamen-
to duomenys). Didžiausią įsipareigojimų dalį turte apskaitė kitų įmonių 
sektorius – šis rodiklis viršijo Lietuvos vidurkį. Šio sektoriaus sudėtyje 
yra finansines paslaugas teikiančios bei nuostolingai veikiančios įmonės, 
kurios ir lėmė aukštą įsipareigojimų santykį. Susisiekimo sektoriaus įsi-
pareigojimų ir turto santykis yra dvigubai mažesnis už Lietuvos vidurkį, o 
miškininkystės sektoriaus turtas 97,8 proc. padengtas nuosavu kapitalu.

Įsipareigojimų ir turto santykis

 ● 2013  ● 2014  ● D/E** (2014- 12- 31)

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

29,7%

0,04%

35,4%

25,6%
33,7%

24,1%
19,0%

44,7%

25,4% 25,2%

40,1% 39,2%
47,9%

1,2%1,3%

21,6%
22,4%

34,7%

Visos VVĮ Lietuvos įmonės*

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

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

VVĮ portfelio apskaitinė nuosavo kapitalo vertė per 2014 metus sumažė-
jo 4 proc., iki 5,1 mlrd. eurų. Labiausiai – 20,8 proc., iki 1,9 mlrd. eurų 
ji sumenko energetikos įmonių sektoriuje, daugiausiai dėl sumažėjusio 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės nuosavo kapitalo. VVĮ portfelio dotaci-
jų ir subsidijų suma padidėjo 7,3 proc., iki 1,7 mlrd. eurų.

2014 metų pabaigoje VVĮ finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis 
(D/E) siekė 22,4 proc. ir palyginti su 2013 metais padidėjo 7,5 procentinio 
punkto. Tam didžiausią įtaką darė VVĮ finansinių įsipareigojimų augimas, kurį 
labiausiai lėmė „EPSO-G“ finansinių skolų, skirtų išpirkti „Amber Grid“ akci-
jas, padidėjimas. Nors rodiklis padidėjo, VVĮ įsiskolinimo lygis vis tiek išlieka 

konservatyvus – palyginti su visų Lietuvos įmonių vidurkiu, 2014 metų pabai-
goje jis buvo 12,3 procentinio punkto mažesnis (Statistikos departamento 
duomenys). Didžiausias skolinto ir nuosavo kapitalo santykis 2014 metais 
buvo užfiksuotas energetikos sektoriuje – 35,4 proc., o miškininkystės sek-
toriaus įmonės didžiąją dalimi finansuojamos iš nuosavo kapitalo, todėl jų 
skolinto ir nuosavo kapitalo santykis ir toliau išlieka artimas nuliui (įskaitant 
nuosavą kapitalą didinančią apskaičiuotą komercinės paskirties miško vertę). 

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio apskaitinės turto vertės 
pokyčius detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios įtakos 
viso portfelio rezultatams.
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 AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės turtas 2014 metais  
 išaugo 12,4 proc., iki 2 mlrd. eurų. Tai lėmė finansiniai įsipa- 
 reigojimai, išaugę nuo 226,6 iki 311,2 mln. eurų dėl gautų 
paskolų geležinkelių riedmenų įsigijimui ir geležinkelio infrastruktūros 
renovacijai ir plėtrai. Įmonės turtas taip pat didėjo dėl 36,2 proc., iki 
574,1 mln. eurų išaugusių dotacijų ir subsidijų, gautų 2014 metais. Dau-
giausia dotacijų buvo gauta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 
TEN-T fondo įstatinio kapitalo didinimui. Todėl viso susisiekimo sekto- 
riaus dotacijos ir subsidijos paaugo 27,7 proc., iki 681,1 mln. eurų.

  UAB „EPSO-G“ įmonių grupės turtas per ataskaitinį laikotarpį 
 paaugo 158,2 mln. eurų, daugiausiai dėl 185,4 mln. eurų išau- 
 gusių finansinių įsipareigojimų. Finansiniai įsipareigojimai didėjo 
dėl paimtų paskolų išpirkti „Amber Grid“ akcijas iš „E.ON Ruhrgas Inter-
national GmbH“ bei OAO „Gazprom“. „EPSO-G“ įmonių grupės išaugę 
finansiniai įsipareigojimai reikšmingai prisidėjo prie viso energetikos 
sektoriaus skolų didėjimo. 

 Miškų urėdijų turtas per 2014 metus išaugo 3,7 proc., iki 1,1  
 mlrd. eurų. Šį padidėjimą lėmė išaugusi diskontuotų pinigų  
 srautų metodu apskaičiuota miškų vertė, kuri, remiantis 2015 metų 
pradžioje atliktu Valdymo koordinavimo centro vertinimu, siekė 952,3 mln. 
eurų ir palyginti su 2013 metais buvo 7,4 proc. didesnė. Urėdijų valdomų 
miškų vertės padidėjimą lėmė išaugusi apvaliosios medienos kaina.

 VĮ Turto banko turtas 2014 metais sudarė 171,9 mln. eurų ir  
 palyginti su 2013 metais padidėjo 59,7 proc., arba 64,2 mln.  
 eurų. Pagrindinė to priežastis – 2014 metų spalio 1 d. prie Turto 
banko prijungus VĮ Valstybės turto fondą ir pakeitus apskaitos standartus 
Turto banko nuosavas kapitalas išaugo 44,7 mln. eurų dėl į balansą įtrauk-
to Valstybės turto fondo užbalansinio turto, kurio vertė sudarė 43,6 mln. 
eurų. Prieš reorganizaciją Turto bankas apskaitą tvarkė pagal Tarptauti- 
nius apskaitos standartus, tačiau dabar taiko Verslo apskaitos standartus.

  AB „Klaipėdos nafta“ turtas 2014 metais išaugo 13,4 proc.,  
 iki 221,9 mln. eurų. Šiam pokyčiui daugiausiai įtakos darė SGD 
  terminalas, dėl kurio bendrovės ilgalaikis turtas išaugo 37,6 mln. 
eurų. Taip pat bendrovės finansiniai įsipareigojimai, skirti SGD termina-
lo gyvendinimui panaudojant Europos investicinio banko lėšas, išaugo 
du kartus ir 2014 metais sudarė 29,9 mln. eurų.

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

2012 
metai

2013 
metai

„Lietuvos 
energija“,

UAB įmonių 
grupė

VĮ Ignalinos
atominė 
elektrinė

AB Lietuvos 
jūrų 

laivininkystė

VĮ Lietuvos 
oro uostai

VĮ Valstybės 
žemės 
fondas

AB 
„Klaipėdos

nafta“

VĮ Turto 
bankas

42 miškų 
urėdijos

UAB 
„EPSO -G“

įmonių 
grupė

Kitų VVĮ 
poveikis

2014 
metai

8 982 771

8 901 120

-36 668
-413 862

-9 243 -4 975 -3 375

 26 183
 64 230

 71 863

 158 214

 224 767  4 517

8 487 384

AB 
„Lietuvos

geležinkeliai“ 
įmonių grupė

Susisiekimas

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

202

478

229

603

300

533

2011 2012 2013 2014

393

681

Energetikos sektorius

 ● Turtas (mlrd. eurų)  ● Finansiniai įsipareigojimai (mln. eurų)

2011 2012 2013 2014

4,5

426

4,3

676

4,1

322 4,5

425
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 Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės turto vertė 2014 me- 
 tais smuko labiausiai iš visų VVĮ – nuo 2,8 iki 2,4 mlrd. eurų. 
  Grupės valdoma bendrovė AB LESTO, vadovaudamasi tarptau-
tiniais apskaitos standartais, atliko ilgalaikio materialaus turto vertinimą, 
kurio metu buvo nustatyta tikroji turto vertė. Vertinimo duomenimis 
turto vertė sumažėjo 621 mln. eurų.

 VĮ Ignalinos atominės elektrinės turtas per ataskaitinį laikotarpį 
  sumenko 36,7 mln. eurų, daugiausiai dėl per ataskaitinį laiko- 
 tarpį nuo 24,5 iki 5,6 mln. eurų sumažėjusių įmonės skolų tiekė-
jams. Taip pat įtakos turėjo 11,6 mln. eurų sumenkusios dotacijos bei 
patirti 1,1 mln. eurų grynieji nuostoliai, dėl kurių nepaskirstyti nuosto-
liai padidėjo iki 453,4 mln. eurų.

 AB Lietuvos jūrų laivininkystės turtas 2014 metais sumažėjo 
 19,6 proc., iki 38 mln. eurų. Turto sumažėjimą lėmė tai, kad 
 2014 metais buvo priimtas sprendimas sumažinti bendrovės 
įstatinį kapitalą nuo 58,2 mln. eurų 2013 metų pabaigoje iki 24 mln. 
eurų. Anuliavus bendrovės akcijas nepaskirstyti nuostoliai buvo sumažinti 
nuo 34,5 mln. eurų 2013 metų pabaigoje iki 6,6 mln. eurų. Turtas taip 
pat sumažėjo kuomet 2014 metų sausį pardavus motorlaivį „Asta“, ba- 
landį pardavus motorlaivį „Alka“, o liepą – motorlaivį „Daina“ gautomis 
pardavimo pajamomis buvo sumažinta trumpalaikių finansinių įsipa-
reigojimų bankams dalis.

 VĮ Lietuvos oro uostų turtas per 2014 metus sumažėjo 5 mln.  
 eurų ir sudarė 165,6 mln. eurų. Didžiausią įtaką tam darė 2,1  
 mln. eurų sumažėjusios dotacijos, kurios 2014 metų gale sudarė 
43,6 mln. eurų. Taip pat turto sumažėjimui įtakos turėjo 26,6 proc., iki 
5,1 mln. eurų sumažėjusios ilgalaikės finansinės skolos bei du kartus 
sumenkusios prekybos skolos, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigo-
je sudarė 1,8 mln. eurų.

 VĮ Valstybės žemės fondo turtas 2014 metais sumažėjo 26,7 
  proc., iki 9,2 mln. eurų. Šiam pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo  
 3,3 mln. eurų (iki 6,1 mln. eurų) sumažėjusios dotacijos. Kadan-
gi 2013 metais įmonė pasirašė 16 sutarčių dėl Lietuvos kaimo plėtros 
2007–2013 metų programos priemonių, jos dotacijos buvo didesnės 
nei 2014 metais. Pagal sutartis įmonė įsipareigojo projektus įgyvendinti 
iki 2015 metų liepos.

 Likusių VVĮ turtas per metus išaugo 4,5 mln. eurų ir taip pat 
 prisidėjo prie bendro VVĮ portfelio turto augimo. Iš 77 įmonių,  
kurių turto pokyčiai nebuvo paaiškinti detaliau, 43 įmonių turtas mažė-
jo, o 34 įmonių turtas paaugo.

VĮ Valstybės žemės fondas

3,1

6,1
9,5

5,4

3,0 3,2

2012 2013 2014

 ● Dotacijos (mln. eurų)  ● Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai (mln. eurų) 

AB „Klaipėdos nafta”

 ● Turtas (mln. eurų)  ● ROA

2012 2013 2014

7,7%

5,8%

4,4%

222196
162

 ● Laivų skaičius

2011 2012 2013 2014

Lietuvos jūrų laivininkystė

11 11
10

7

Pardavimo pajamos
VVĮ portfelio pardavimo pajamos 2014 metais sudarė 2,3 mlrd. eurų ir, palyginti su 2013 metų rezultatais, išaugo 5,6 
proc. Portfelio pajamų bendrą kilimą lėmė 8,7 proc. padidėjusios didžiausio VVĮ sektoriaus – energetikos – pajamos, 
išaugusios nuo 1,1 iki 1,2 mlrd. eurų. Ženklų pajamų augimą 2014 metais pasiekė miškininkystės sektorius, kurio 
įmonės uždirbo 7,4 proc. daugiau pajamų nei prieš metus – iš viso 167,6 mln. eurų. 5,2 proc. augo ir kitų įmonių 
sektoriaus pajamos, o susisiekimo sektoriaus pajamos išliko beveik nepakitusios.
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VVĮ portfelio pardavimo pajamų pokyčio detalizavimas pagal įmones (tūkst. eurų)

2012 
metai

2013 
metai

UAB 
„EPSO -G“

įmonių 
grupė

VĮ Lietuvos 
naftos 

produktų 
agentūra

AB Lietuvos 
jūrų 

laivininkystė

VĮ „Visagino 
energija“

AB 
„Lietuvos

geležinkeliai“ 
įmonių grupė

VĮ Klaipėdos 
valstybinio 
jūrų uosto 
direkcija 

AB Lietuvos 
pašto įmonių 

grupė

UAB Lietuvos 
monetų 
kalykla

42 miškų 
urėdijos

„Lietuvos 
energija“,

UAB įmonių 
grupė

Kitų VVĮ 
poveikis

2014 
metai

2 296 0636 581130 608

11 619
8 8416 0594 030

-3 754-5 112-6 458-7 686-23 721

2 175 056

2 103 823

 „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupė 2014 metais uždirbo  
 972,7 mln. eurų pajamų, t. y. 15,5 proc., arba 130,6 mln. eurų  
 daugiau nei 2013 metais. Pajamų augimui įtaką darė 170 mln. 
eurų AB „Lietuvos dujos“ pajamų įtraukimas į grupės pajamas. Tuo metu 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai sumažinus elektros 
energijos persiuntimo paslaugos tarifą, pajamos iš elektros persiunti-
mo paslaugų sumažėjo 58,5 mln. eurų ir sudarė 379,4 mln. eurų. Todėl 
nevertinant „Lietuvos dujų“ pajamų įtakos, grupės pajamos 2014 me-
tais sumažėjo 4,7 proc., iki 802,7 mln. eurų

 42 miškų urėdijos 2014 metais uždirbo 165,7 mln. eurų – 11,6 
 mln. eurų daugiau nei 2013 metais. Ataskaitiniu laikotarpiu par- 
 duotos medienos kiekis sumažėjo 4,9 proc. Vis dėlto urėdijų 
pajamos didėjo ir tam didžiausią įtaką darė nuo 38,6 eurų už kubinį 
metrą 2013 metais iki 43,9 eurų 2014 metais pakilusi apvaliosios me-
dienos pardavimo kaina.

 UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2014 metais uždirbo 14 mln.  
 eurų pajamų. Palyginti su 2013 metais, įmonės pajamos dėl  
 euro monetų kaldinimo išaugo 2,7 karto arba 8,8 mln. eurų.

„Lietuvos energija“, UAB pajamų struktūra

 ● Persiuntimas

 ● Pagamintos elektros 
  pardavimas, elektros  
 prekyba ir tiekimas

 ● Dujų paskirstymo ir 
 pardavimo pajamos

 ● VIAP LEG rėmimas

 ● Kitos pajamos

39%

27%

17%

6%

11%

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

 ● 2011  ● 2012  ● 2013  ● 2014

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

988 1 048 1 114
1 211

730 778 754 758

160 146 156 168 154 146 151 159

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio pardavimo pajamų pokyčius detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios įtakos 
viso portfelio rezultatams.
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 AB Lietuvos pašto įmonių grupės pardavimo pajamos 2014 
  metais, palyginti su 2013 metų rezultatais, padidėjo 10,4 proc., 
  arba 6,1 mln. eurų (iki 64,5 mln. eurų). Pašto paslaugų pajamų, 
kurios sudaro 53,5 proc. visų pajamų, gauta 8,8 proc. daugiau. Kurjerių 
paslaugų pajamos išaugo 40,3 proc. (iki 5,4 mln. eurų), finansinio tar-
pininkavimo pajamos – 5,2 proc. (iki 11,3 mln. eurų), o pajamos iš kitų 
paslaugų augo 9,7 proc. (iki 13,3 mln. eurų). 

 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2014 metais aps- 
 kaitė 50 mln. eurų pajamų – 4 mln. eurų daugiau nei per 2013 
 metus. Pagrindinė pajamų augimo priežastis – 9 proc., iki 36,4 
mln. tonų išaugusi krovinių krova. Per 2014 metus labiausiai išaugo 
trąšų krova – 39,2 proc., iki 11,9 mln. tonų. Tuo metu naftos produktų 
krova sumenko 12,7 proc., iki 6,2 mln. tonų. 

 UAB „EPSO-G“ įmonių grupės pardavimo pajamos per 2014 
 metus, palyginti su 2013 metais, krito 13,9 proc., iki 147,1 mln.  
 eurų. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nustatyto mažesnio elektros perdavimo tarifo didžiausios grupės įmonės 
AB „Litgrid“ pajamos sumažėjo 29 proc., iki 121,2 mln. eurų. Balansa- 
vimo energijos tiekėjai didesnę savo vartotojų elektros poreikio dalį 
užtikrino pirkdami elektrą biržoje – tai lėmė net 59 proc. mažesnes 
įmonės „EPSO-G“ pajamas iš reguliavimo elektros energijos pardavimo.

 Likusių VVĮ pajamos buvo 6,6 mln. eurų didesnės nei 2013 
 metais ir didino bendro VVĮ portfelio pardavimo pajamų au- 
 gimą. Iš 77 įmonių, kurių pardavimo pajamų pokyčiai nebuvo 
paaiškinti detaliau, 35 įmonių pajamos didėjo, 41 įmonės mažėjo, o 
VĮ „Energetikos agentūra“, kurios veikla finansuojama tiesioginėmis 
valstybės dotacijomis ir subsidijomis, kaip ir 2013 metais pardavimo 
pajamų neapskaitė.

 VĮ Lietuvos naftų produktų agentūros pajamos 2014 me- 
 tais sudarė 32,9 mln. eurų ir palyginti su 2013 metais buvo 18,9 
  proc. mažesnės. Šiam pokyčiui didžiausią įtaką darė 3,5 karto 
mažesnės pajamos iš valstybės benzino atsargų pardavimų, kurios 2014 
metų pabaigoje siekė 3,1 mln. eurų.

 AB Lietuvos jūrų laivininkystė 2014 metais uždirbo 20,3 mln.  
 eurų pajamų. Palyginti su 2013 metų rezultatu, bendrovės paja- 
 mos sumažėjo 6,5 mln. eurų, arba 24,1 proc. Tam įtakos turėjo dėl 
krizės pasaulinėje laivybos rinkoje sumažėję laivų įdarbinimo įkainiai bei 
iki septynių sumažėjęs turimų laivų skaičius. 2013 metų pradžioje įmonė 
valdė 11 laivų, 2014 metų pradžioje – 10 (vienas laivas parduotas 2013 
metų gruodį), o 2014 metų pabaigoje – septynis laivus. 2014 metų pabai-
goje buvo pritarta dar dviejų laivų – „Audrė“ ir „Akvilė“ – pardavimui. 

 VĮ „Visagino energija“ pajamos 2014 metais smuko 24 proc.,  
 arba 5,1 mln. eurų ir sudarė 16,2 mln. eurų. Pajamų, kurių  
 pagrindinis šaltinis yra šilumos energijos gamyba ir tiekimas, 
sumažėjimui įtakos turėjo nuo 2013 metų gruodžio 1 d. sumažėjusios 
šilumos kainos ir tai, kad dėl aukštesnės vidutinės lauko temperatūros 
2014 metais buvo parduota 10,8 proc. mažiau šilumos energijos.

 AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė 2014 metais uždirbo 
 470,4 mln. eurų pajamų – 3,8 mln. eurų mažiau nei 2013 metais.  
 Nors bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ pardavimų pajamos 
išaugo 1,1 proc. (iki 473 mln. eurų), daugiausiai dėl 1,5 proc. (arba 5,8 
mln. eurų) pakilusių krovinių pervežimo pajamų. Grupės pajamų su-
mažėjimą lėmė dukterinės įmonės UAB Geležinkelio tiesimo centro 
(GTC) pajamos, sumenkusios nuo 12,5 iki 1,1 mln. eurų dėl išorinių pa-
jamų sumažėjimo 11,4 mln. eurų. Šį GTC pajamų sumažėjimą dalinai 
kompensavo kitos dukterinės įmonės UAB Vilniaus lokomotyvų remon-
to depo išorinių pajamų padidėjimas 7,3 mln. eurų.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (mln. eurų)

 ● Dukterinių įmonių pajamos  ● AB „Lietuvos geležinkeliai“ pajamos
2012 2013 2014

497 453

19
6

453

15

VĮ „Visagino energija“

 ● Šilumos energijos 
 pardavimo pajamos 
 (mln. eurų)

 ● Šilumos energijos  
 gamybos sąnaudos  
 (mln. eurų)

 ● Šilumos energijos  
 pardavimas 
 (tūkst. MWh)

20,4 17,9
19,2 14,8

14,1 11,9
224

251
277

2012 2013 2014

 ● Sąnaudos 
 (mln. eurų)

 ● Pajamos 
 (mln. eurų)

 ● EBITDA 
 (mln. eurų)

 ● Laivų skaičius 
 (laikotarpio pabaigoje)

2012 2013 2014

24,3 25,8

11
10

29,826,7 7

22,9
20,3

13,90,0 13,9

AB Lietuvos jūrų laivininkystė

 ● Medienos pardavimo 
 pajamos (mln. eurų)

 ● Medienos pardavimai  
 (tūkst.kub. m)

 ● Medienos kaina  
 (eurai/kub. m)

Miškų urėdijų medienos pardavimai

20122011 2013 2014

3 642
3 9203 908

43,938,636,540,4

158 143 140 152

3 465

Klaipėdos uosto pagrindinių krovinių krova (mln. tonų)

 ● 2012  ● 2013  ● 2014

Trąšos

Grūdai

Naftos
produktai

Konteinerizuoti
kroviniai

9,7
8,6

11,9
4,4

1,9
2,3

2,9
8,3

7,1
6,2

4,6
5,6
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Normalizuotas grynasis pelnas

Valstybės valdomos įmonės 2014 metais uždirbo 148,9 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno – 1,9 proc. daugiau 
nei 2013 metais. Portfelio normalizuotas grynasis pelnas augo daugiausiai dėl kitų įmonių sektoriaus, kurio normali-
zuotas grynasis pelnas padidėjo 7,5 mln. eurų iki 10,6 mln. eurų, tai 3,4 karto daugiau nei 2013 metais. Energetikos 
sektoriaus įmonių normalizuotas grynasis pelnas per metus sumažėjo 7,7 proc., iki 62,4 mln. eurų. Tuo metu miški-
ninkystės sektoriaus įmonės uždirbo 32,4 mln. eurų – tai 4,3 proc. daugiau nei 2013 metais. Susisiekimo sektoriaus 
įmonių normalizuotas grynasis rezultatas nežymiai smuko ir 2014 metais sudarė 43,6 mln. eurų.

Normalizuotas grynasis pelnas padidėjo 2 proc.

 „ Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės normalizuotas grynasis  
 pelnas 2014 metų pabaigoje buvo 43,4 proc. arba 17,7 mln. 
 eurų didesnis nei 2013 metais ir sudarė 58,5 mln. eurų. Grupės 
grynojo pelno augimui įtakos turėjo „Lietuvos dujų“ įsigijimas. Taip pat 
prie pelno augimo prisidėjo efektyvumo didinimo priemonės, kurios 

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

Normalizuotas grynasis pelnas/nuostoliai (mln. eurų)

Energetika

31

68 62 64 61

44 44
37

26 31 32

113-2-4

-32

Susisiekimas Miškininkystė Kita

 ● 2011  ● 2012  ● 2013  ● 2014

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

2012 
metai

2013 
metai

UAB 
„EPSO -G“

įmonių 
grupė

VĮ Ignalinos 
atominė
elektrinė

AB 
„Klaipėdos 

nafta“

VĮ 
„Oro 

navigacija“

VĮ „Visagino 
energija“

AB 
„Lietuvos

geležinkeliai“ 
įmonių grupė

UAB 
„Būsto 

paskolų“ 
draudimas

UAB 
„Toksika“

AB Lietuvos
jūrų  

laivininkystė

„Lietuvos 
energija“,

UAB įmonių 
grupė

Kitų VVĮ 
poveikis

2014 
metai

113 933

146 093

-11 761

-10 853

-8 084 -1 166 -1 068

1 942
2 618

5 464

5 604

17 690
2 425 148 905

lėmė teigiamus elektros gamybos, paskirstymo bei perdavimo veik-
los rezultatų pokyčius, nepaisant to, kad paslaugos vartotojams buvo 
teikiamos mažesnėmis kainomis. Tai atitinkamai didino normalizuoto 
grynojo pelno maržą, kuri 2014 metais išaugo nuo 4,8 iki 6 proc. 
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 AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė ataskaitiniu laiko- 
 tarpiu uždirbo 19,4 mln. eurų grynojo pelno, t. y. 35,9 proc.,  
 arba 10,9 mln. eurų mažiau nei 2013 metais. Ženkliai kritusiam 
įmonių grupės grynajam pelnui daugiausiai įtakos turėjo tai, kad 11,4 
proc. (6,1 mln. eurų) padidėjo veiklos sąnaudos – suformuoti atidėji- 
niai dėl abejotinų AB „ORLEN Lietuva“ skolų vertės sumažinimo (8,3 mln. 
eurų) bei Europos Komisijos pareikštam prieštaravimui dėl geležinke-
lių bėgių išardymo nuo Bugenių iki valstybės sienos užtikrinti (5 mln. 
eurų). Taip pat ženkliai išaugo lokomotyvų remonto bei – dėl padidin-
to minimalaus mėnesinio atlyginimo – darbo užmokesčio sąnaudos. 

 AB Lietuvos jūrų laivininkystė 2014 metais patyrė 6,3 mln. eurų  
 grynųjų nuostolių. Palyginti su 2013 metais, įmonės grynieji nuos- 
 toliai sumažėjo 5,6 mln. eurų. Sumažėjusius nuostolius dau- 
giausiai lėmė sumažėjęs laivų skaičius. Operuodama mažesniu laivų skai- 
čiumi įmonė patyrė mažesnes savikainos sąnaudas, kurios krito labiau 
nei pardavimo pajamos (daugiau kaip ketvirtadaliu), iki 22 mln. eurų. 
Įmonės veiklos nuostoliai sudarė 3,9 mln. eurų (2013 metais – 11,9 mln. 
eurų). Tuo metu neigiamas valiutų kursų pokytis lėmė ženkliai išaugu-
sius finansinės veiklos nuostolius, kurie analizuojamu laikotarpiu siekė 
2,4 mln. eurų (2013 metais – 0,02 mln. eurų). 

 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2014 metais uždirbo 3 tūkst.  
 eurų grynojo pelno, kai 2013 metais bendrovė patyrė 5,5 mln.  
 eurų grynųjų nuostolių. Bendrovės teigiamas grynojo rezultato 
pokytis 5,5 mln. eurų padidino VVĮ portfelio normalizuotą grynąjį pelną. 
„Būsto paskolų draudimo“ grynasis rezultatas priklauso nuo išieškotų/
sugražintų sumų ir išmokėtų draudimo išmokų skirtumo. 2014 metais 
išmokų suma sumažėjo 34,7 proc. (nuo 20,1 mln. eurų 2013 metais iki 
13,2 mln. eurų), tuo tarpu išieškotų sumų apimtis nepakito.

 UAB „Toksika“ 2014 metais uždirbo 1,9 mln. eurų grynojo pelno,  
 kai 2013 metais buvo patirta 0,7 mln. eurų nuostolių. Įmonės  
 grynasis rezultatas išaugo 2,6 mln. eurų daugiausiai dėl gautų 
2,5 mln. eurų delspinigių, kurie priskaičiuoti vadovaujantis 2008 me-
tais pasirašyta rangos sutartimi pavojingų atliekų deginimo įrenginio 
statybai, nes rangovas laiku neįvykdė įsipareigojimų, užtęsė pavojingų 
atliekų deginimo įrenginio statybą daugiau kaip trejus metus. 

 VĮ „Oro navigacija“ normalizuotas grynasis pelnas ataskaiti- 
 niu laikotarpiu padidėjo 1,9 mln. eurų, iki 2,5 mln. eurų. Nor-
malizuotas grynasis pelnas augo daugiausiai dėl 8,6 proc. išaugusių par-
davimo pajamų (nuo 25,8 mln. eurų 2013 metais iki 28,1 mln. eurų). 
2014 metais „Oro navigacija“ aptarnavo 227 035 skrydžius, t. y. 6,3 
proc. daugiau nei 2013 metais. Tuo tarpu grynasis įmonės rezultatas 
buvo neigiamas – patirta 1,9 mln. eurų nuostolių (2013 metais uždirb-
ta 0,2 mln. eurų grynojo pelno), nes įmonė 2014 metais apskaitė 4,1 
mln. eurų nuostolių, patirtų dėl Ūkio banko bankroto.

 VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, įgyvendindama Ignalinos  
 atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, 2014 metais  
 apskaitė 1,1 mln. eurų grynųjų nuostolių. 3,2 mln. eurų neigia-
mas grynojo rezultato pokytis, turėjęs akivaizdžios įtakos bendro VVĮ 
portfelio grynajam rezultatui, susidarė daugiausiai dėl apskaitos poli-
tikos – Finansų ministro įsakymu nuo 2014 metų pajamas už parduotą 
turtą įmonė perveda į valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 
eksploatavimo nutraukimo fondą. 2014 metais parduota turto už 1,9 
mln. eurų, tačiau įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytos tik 
turto perleidimo sąnaudos, siekusios 2,9 mln. eurų.

UAB „Būsto paskolų draudimas“
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 VĮ „Visagino energija“ 2014 metais uždirbo 0,5 mln. eurų nor- 
 malizuoto grynojo pelno – 1,2 mln. eurų mažiau nei prieš metus.  
 Įmonės rezultatams įtakos turėjo dėl šilumos energijos tiekimo 
kainų mažėjimo bei aukštesnės vidutinės metinės temperatūros 25,8 
proc. sumažėjusios pajamos iš šilumos energijos ir karšto vandens tie- 
kimo. Atkreiptinas dėmesys, kad pelnu, gautu už šilumos energijos bei 
karšto vandens tiekimą, yra finansuojami nuostoliai patirti vykdant ki-
tas įmonės veiklas.

 AB „Klaipėdos nafta“ 2014 metais uždirbo 9,3 mln. eurų gry- 
 nojo pelno – tai 10,3 proc., arba 1,1 mln. eurų mažiau nei prieš  
 metus (10,3 mln. eurų). Pelno mažėjimui daugiausiai įtakos 
turėjo sumažėjusios pajamos iš naftos produktų perkrovimo paslaugų 
(nuo 35,9 mln. iki 33,2 mln. eurų). Taip pat 10,9 proc., iki 6 mln. eurų 
padidėjo sąnaudos darbo užmokesčiui. 

 Likusių VVĮ normalizuotas grynasis pelnas 2014 metais augo 2,4  
 mln. eurų ir šia suma didino bendrą VVĮ portfelio normalizuotą  
 grynąjį pelną. Iš 118 įmonių, kurių normalizuotas grynasis pel-
nas (nuostoliai) nebuvo paaiškinti detaliau, 63 įmonių normalizuoto 
grynojo rezultato pokyčiai buvo teigiami, o 55 įmonių neigiami.

VVĮ portfelio normalizuota nuosavo kapitalo grąža 2014 metais su-
darė 2,9 proc. ir palyginti su 2013 metais padidėjo 0,1 procentinio 
punkto. Ataskaitiniu laikotarpiu labiausiai (nuo 1,9 iki 5,5 proc.) išau-
go kitų įmonių sektoriaus normalizuota nuosavo kapitalo grąža. Šio sek-
toriaus normalizuotas grynasis pelnas 2014 metais išaugo daugiau nei 
tris kartus ir siekė 10,6 mln. eurų. Daugiausiai įtakos tam turėjo aukš- 
čiau aprašytas bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ teigiamas gryno-

jo pelno pokytis. Normalizuotos nuosavo kapitalo grąžos rodiklis augo 
ir energetikos sektoriaus įmonėse (iki 2,9 proc.). Susisiekimo sektoriaus 
nuosavo kapitalo grąža ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo – nuo 2,8 proc. 
2013 metų pabaigoje iki 2,5 proc. ataskaitiniu laikotarpiu, daugiausiai 
dėl ženkliai smukusių „Lietuvos geležinkelių“ rezultatų. Miškininkystės 
sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo grąža per ataskaitinį laikotarpį be-
veik nekito ir siekė 3,1 proc.

 UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 2014 metais patyrė 3,9 mln. eurų  
 normalizuotų grynųjų nuostolių, kai prieš metus buvo uždirbta 
  4,2 mln. eurų grynojo pelno. Veiklos rezultatų blogėjimui įta-
kos turėjo dukterinės įmonės „Litgrid“ pajamų susitraukimas 29,7 proc. 
– nuo 170,6 iki 119,9 mln. eurų dėl VKEKK nustatyto 9 proc. mažesnio 
elektros perdavimo tarifo ir daugiau nei dvigubai sumažinto sisteminių 
paslaugų tarifo 2014 metams.

Normalizuota nuosavo kapitalo grąža
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Valstybės tikslų įgyvendinimas
Vyriausybės patvirtintose Nuosavybės gairėse visos VVĮ suskirstytos į tris grupes: 1A, 1B ir 2. 1A grupės įmonės vyk-
do išskirtinai komercinę veiklą ir iš jų valstybė tikisi verslo vertės augimo ir dividendų ar pelno įmokos pajamingumo. 
1B grupės įmonėms keliami dvejopi tikslai: šios įmonės turi siekti didinti verslo vertę ir įgyvendinti valstybės joms 
iškeltus socialinius ar politinius tikslus, užtikrinti strateginius valstybės interesus ir pan. 2 grupės įmonės visų pirma 
turi siekti valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo ir vykdyti nekomercinio pobūdžio veiklą, tačiau, siekiant 
užtikrinti veiklos tęstinumą, jos turi veikti nenuostolingai.

1A grupę sudaro 23 į portfelį įtrauktos įmonės, iš jų didžiausios – 
„Visagino energija“, Lietuvos jūrų laivininkystė ir „Geoterma“. Ši grupė 
pagal turto ir pajamų vertę yra mažiausia: bendroji 1A grupės įmonių turto 
vertė 2014 metais sudarė 199,4 mln. eurų, pajamos – 71,8 mln. eurų. Nors 
iš šios grupės įmonių tikimasi didžiausio pelningumo ir indėlio į valstybės 
biudžetą dividendų forma, jų normalizuoti nuosavybės grąžos rodikliai iš 
visų grupių yra prasčiausi – normalizuotas ROE rodiklis 2014 metais buvo 
neigiamas ir sudarė -3,2 proc. Šį rezultatą nulėmė vienos iš didžiausių sekto- 
riaus įmonių – Lietuvos jūrų laivininkystės – patirti 6,3 mln. eurų nuostoliai 
(ROE sudarė -30,7 proc.). Eliminavus šios bendrovės rezultatus, 1A grupės 
normalizuota nuosavo kapitalo grąža yra teigiama ir siekia 4,8 proc. Daugiau- 
siai normalizuoto grynojo pelno 2014 metais šioje grupėje uždirbo 
„Toksika“ (1,9 mln. eurų) ir Giraitės ginkluotės gamyba (0,9 mln. eurų). 
„Toksikos“ nuosavo kapitalo grąžos rodiklis sudarė 35,8 proc., o Giraitės 
ginkluotės gamybos kaip ir 2013 metais siekė 15 proc.

1B įmonių grupė, vertinant pagal pajamas ir turtą, yra pati didžiausia. 
Jai priskirtos 63 į VVĮ portfelį įtrauktos įmonės, kurių bendroji apskai- 
tinė turto vertė 2014 metais sudarė 7,5 mlrd. eurų (84 proc. VVĮ port-
felio turto vertės), o pajamos siekė 2 mlrd. eurų (86,9 proc. VVĮ portfe-
lio pajamų). Šiai grupei priskirtos svarbiausios energetikos ir transporto 
sektorių VVĮ – „Lietuvos energijos“ įmonių grupė, „Lietuvos geležinke-
lių“ įmonių grupė, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Lietuvos 
pašto įmonių grupė, „Klaipėdos nafta“, „Lietuvos oro uostai“. Taip pat 
šiai grupei priskirtos 42 miškų urėdijos.

1B grupės įmonių pelningumą vertinti sunkiausia, nes šioms įmonėms 
keliami ir komercinės veiklos, ir nekomerciniai, valstybės interesų įgyvend-
inimui užtikrinti reikalingi, tikslai. Nepaisant priskirtų specialiųjų įpareigo-
jimų vykdymo, grupės normalizuoto nuosavo kapitalo grąža pastaruosius 
keturis metus nuosekliai augo ir 2014 metais siekė 3,1 proc.. 

VVĮ grupės pagal Nuosavybes gaires
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1B grupės įmonės 2014 metais kartu uždirbo 141,8 mln. eurų nor-
malizuoto grynojo pelno (eliminavus vienkartinius turto perkainavimo 
nuostolius, netipinių mokesčių valstybei ir dėl bankų bankrotų patirtų 
nuostolių įtaką) – tai 4,4 proc. daugiau nei 2013 metais. Grupės pelnin- 
gumo augimui didžiausios įtakos turėjo „Lietuvos energijos“ rezultatai, 
ženkliai išaugę įsigijus „Lietuvos dujas“ bei įgyvendinus efektyvumo 
didinimo priemonės. Šios įmonių grupės normalizuotas grynasis pel-
nas ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 58,5 mln. eurų, arba 43,4 proc. dau- 
giau nei 2013 metais. „Lietuvos energijos“ normalizuoto grynojo pelno 
marža, palyginti su 2013 metais, augo 1,2 procentinio punkto. 

1B grupės įmonių bendrajam grąžos rodikliui įtakos turi tai, kad miškų 
urėdijų normalizuota nuosavo  kapitalo grąža apskaičiuota į nuosavo 
kapitalo vertę įtraukiant diskontuotų pinigų srautų metodu nustatytą 
komercinės paskirties miško vertę. Remiantis 2015 metų pradžioje Valdy-
mo koordinavimo centro atliktu vertinimu, komercinio miško vertė 2014 
metų pabaigoje siekė 952,3 mln. eurų ir sudarė 86,2 proc. visos miškų 
urėdijų nuosavo kapitalo vertės. Įtraukiant apskaičiuotą miško vertę, nor-
malizuota nuosavybės grąža 2014 metais siekė 3 proc. Priėmus politinį 
sprendimą įtraukti miškų vertę į urėdijų balansus ir atlikus nepriklausomą 
jų vertės nustatymą, šių įmonių grąžos rodikliai galėtų pasikeisti priklau-
somai nuo nustatytos miškų vertės. 

Iš didžiausių 1B grupės įmonių geriausius pelningumo rodiklius pasiekė 
„Klaipėdos nafta“ (ROE rodiklis 2014 metais – 5,4 proc.) bei Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcija (normalizuotas ROE siekė 5,5 proc.). 
Nuostolingiausia šios grupės įmonė 2014 metais buvo UAB „EPSO-G“ 
įmonių grupė, patyrusi 3,9 mln. eurų normalizuotų grynųjų nuostolių.

2 grupei priskirtos 42 į VVĮ portfelį įtrauktos įmonės. Šios grupės apskai- 
tinė turto vertė 2014 metais sudarė 1,2 mlrd. eurų, pajamos – 229,6 
mln. eurų. Šiai grupei priklausančios didžiausios įmonės – Lietuvos naf-
tos produktų agentūra, 11 kelių priežiūros įmonių, „Oro navigacija“, 
Registrų centras ir „Regitra“. 

Pastebėtina, kad šios grupės įmonių normalizuoto nuosavo kapitalo grąžos 
rodiklis, 2012 metais šoktelėjęs net iki 7,7 proc. (dėl Ignalinos atominės 
elektrinės turto vertės atstatymo ir Lietuvos naftos produktų agentūros 
netipinio pelno iš valstybės mazuto atsargų pardavimo), 2014 metais 
siekė 2 proc. Toks grąžos rodiklis iš esmės atitinka šiai grupei valstybės 
keliamus tikslus (siekti pelningos veiklos).

Vyriausybės numatytų reikalavimų įgyvendinimas
2012 metų gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1511 „Dėl valstybės valdomų įmonių nuosavo kapitalo kainų nustatymo“ 
(toliau - Nutarimas) Vyriausybė nustatė, kad komercinę veiklą vykdančios (1A ir 1B grupėms priskirtos) įmonės 2013-
2015 metų laikotarpiu turės siekti bent 5 proc. vidutinės metinės nuosavo kapitalo grąžos rodiklio, o miškų urėdijos 
per šį laikotarpį turės siekti kartu uždirbti ne mažiau nei vidutiniškai 28,1 mln. eurų grynojo pelno (iš veiklos sąnaudų 
atėmus turto ir žaliavos mokesčius valstybei) per metus. 

*Miškų urėdijoms nėra taikomas nuosavo kapitalo grąžos reikalavimas, todėl jų rezultatai neįtraukti į vidutinę 2014 metų grąžą.

Vidutinė grąžą 
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Didžiausią normalizuotą pelną 2 grupėje apskaitė „Regitra“ ir „Oro naviga- 
cija“, vienodai uždirbusios po 2,5 mln. eurų normalizuoto grynojo 
pelno ir kurių normalizuotas ROE siekė atitinkamai 15,4 ir 5,7 proc. 

2014 metais šioje grupėje veiklą nuostolingai vykdė dvylika įmonių, 
daugiausiai nuostolių patyrė Ignalinos atominė elektrinė (1,1 mln. eurų).
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2014 metais 1A ir 1B grupių įmonių vidutinė normalizuota nuosavo 
kapitalo grąža siekė 2,9 proc. – tai 2,1 procentinio punkto mažiau nei 
nustatytas Vyriausybės reikalavimas. Vyriausybės nustatytą rodiklį pa-
siekė 8 iš 23 1A grupės įmonių ir 8 iš 21 1B grupės įmonių (į šį skaičių 
nėra įtraukiamos 42 miškų urėdijos, priklausančios 1B grupei, nes joms 
yra nustatomas konsoliduoto  grynojo pelno rodiklio reikalavimas). 
Ataskaitiniu laikotarpiu susisiekimo sektoriaus įmonių normalizuoto 
nuosavo kapitalo grąža sudarė 2,4 proc., o energetikos sektoriaus – 0,5 
procentiniais punktais daugiau. Geriausi rezultatai matomi kitų įmonių 
sektoriuje, kuriame užfiksuotas 4,3 proc. normalizuoto nuosavo kapi-
talo grąžos rodiklis.

Vadovaujantis Nutarimu, Miškų urėdijoms nėra taikomas nuosa-
vo kapitalo grąžos reikalavimas. Vadovaujantis Vyriausybės reikalavi-
mais, miškų urėdijos per 2013–2015 metus turi kasmet uždirbti vi-
dutiniškai 28,1 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno. 2014 metais 
šios įmonės kartu uždirbo 32,2 mln. eurų normalizuoto normalizuo-
to grynojo pelno, 4,2 proc. daugiau nei 2013 metais. Miškų urėdijų 
normalizuoto nuosavo kapitalo grąža 2014 metais sudarė 3 proc.

VVĮ grąža valstybei
2014 metų VVĮ grąža valstybei sudarė 104,1 mln. eurų – tai 2,3 karto daugiau nei 2013 metais. Iš jų, valstybei pas- 
kirtų dividendų ir pelno įmokų suma sudaro 74,3 mln. eurų ir, palyginti su 2013 metais, išaugo 4,4 karto. Netipinių 
mokesčių dalis valstybei kito nežymiai.

Miškų urėdijoms numatytų Vyriausybės reikalavimų
įgyvendinimas (tūkst. eurų)

Savininko reikalaujamas konsoliduoto 
normalizuoto grynojo pelno vidutinis 

rodiklis 2013 -  2015 m.

Miškų urėdijų konsoliduoto 
normalizuoto grynojo pelno rodiklis 

2014 metais

28 093

32 236

Susisiekimo sektoriaus įmonės į valstybės biudžetą už 2014 metus pasky-
rė 9,1 mln. eurų dividendų – 3,1 mln. eurų daugiau nei už 2013 metus. 
„Lietuvos geležinkeliai“ paskyrė išmokėti 8,2 mln. eurų dividendų 
(36 proc. 2014 metų paskirstytino pelno) ir palyginti su 2013 metais 
ši suma išaugo 2,7 karto. „Smiltynės perkėlos“ paskirti dividendai už 
2014 metus sudarė 0,5 mln. eurų. Regionų kelius prižiūrinčios įmonės 
valstybės biudžetą papildys 0,4 mln. eurų pelno įmoka, du kartus didesne 
nei už praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija, 2014 metais uždirbusi 23,1 mln. eurų grynojo pelno, strate-
ginės reikšmės SGD terminalo statybos projekto įgyvendinimo laikotar-
piu buvo atleista nuo pelno įmokų mokėjimo. Taip pat nuo pelno įmokų 
buvo atleisti Lietuvos oro uostai, kurie 2015 metų birželį pradėjo infra-
struktūros plėtros darbus.

Miškų urėdijos ir Valstybinis miškotvarkos institutas už 2014 metų 
veiklos rezultatus valstybės biudžetą papildys 5,5 mln. eurų pelno įmo-
komis – tai 1,7 proc. mažiau nei už 2013 metus.

Kitų įmonių sektoriuje paskirta dividendų ir pelno įmokų suma siekia 
6,4 mln. eurų arba 2 mln. eurų daugiau nei už 2013 metus. Daugiausiai 
įtakos šiam augimui turėjo „Regitra“, kurios pelno įmokų suma siekė 1,2 
mln. eurų. Reikšmingą indėlį į valstybės biudžetą už 2014 metus skyrė 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – 0,8 mln. eurų bei UAB Lietuvos 
parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ dividendai, sudarę 0,74 mln. eurų.

Energetikos sektoriaus įmonės už ataskaitinį laikotarpį valstybei pasky-
rė 52,9 mln. eurų dividendų. Beveik visą šią sumą sudarė „Lietuvos 
energijos“ paskirti dividendai (52,7 mln. eurų). Likusią sumos dalį 
sudaro UAB „EPSO-G“ ir „Klaipėdos naftos“ paskirti dividendai, ati- 
tinkamai sudarę 171,1 tūkst. ir 66,9 tūkst. eurų. Vyriausybės sprendimu 
šios įmonės paskyrė mažiau dividendų nei reikalaujama. „Klaipėdos 
nafta“ dėl lėšų poreikio ir prisiimtų įsipareigojimų bankams įgyvendi-
nant SGD terminalo projektą ir toliau jį plėtojant mokėtina dividendų 
buvo sumažinta iki 1 proc. paskirstytinojo grynojo pelno, o „EPSO-G“ 
už 2014 metus dividendams skyrė 0,5 proc. paskirstytinojo grynojo pel-
no, kadangi bendrovė dalyvauja įgyvendinant magistralinio dujotiekio 
Klaipėda–Kuršėnai projektą.

Netipiniai mokesčiai, kuriuos VVĮ sumokėjo 2014 metais, buvo 1,7 mln. 
eurų didesni ir siekė 29,8 mln. eurų. Didžiausią netipinių mokesčių dalį 
sumokėjo miškų urėdijos: 22,9 mln. eurų žaliavos mokesčio ir 2,2 mln. 
eurų turto mokesčio. Turto mokesčio daugiausiai sumokėjo susisiekimo 
sektoriaus įmonės (3,4 mln. eurų). 

VVĮ grąža valstybei (mln. eurų)

 ● Paskirti dividendai (valstybės dalis)  ● Paskirtos pelno įmokos  ● Turto mokestis  ● Žaliavos mokestis

Už 2011 metus

18

22

134

20 21

23

66

912

43

181

45

104

6 8
6

7

7

7
8

Už 2012 metus Už 2013 metus Už 2014 metus
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VVĮ pridėtinė vertė

Pridėtinė vertė (PV) parodo, kiek vertės sukuriama bendromis įmonės kapitalo savininkų, vadovybės bei darbuotojų 
pastangomis. Šioje dalyje atskleidžiamas tiesioginis įmonių indėlis į šalies biudžetą, taip pat įvertinama, kaip sukurta 
pridėtinė vertė paskirstoma tarp suinteresuotųjų šalių – akcininkų (savininko), kreditorių, darbuotojų bei valstybės, 
kuriai tenka įmonių mokesčiai. PV vertinimas yra ypač aktualus VVĮ, kadangi nemaža dalis jų turi suderinti tikslą 
siekti pelno su pavestų specialiųjų įpareigojimų vykdymu ir viešųjų interesų tenkinimu. Be to, VVĮ teikia finansinę 
grąžą akcininkui ne tik grynojo pelno, bet ir į biudžetą sumokamų mokesčių forma, todėl PV analizė padeda įvertinti 
bendrą šių įmonių valstybei sukuriamą vertę. 

2014 metais VVĮ sukūrė 6,2 proc. daugiau pridėtinės vertės valstybei

Į VVĮ portfelį įtrauktų įmonių pridėtinė vertė apskaičiuota remiantis 
audituotomis VVĮ 2014 metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir 
įmonių pateikta informacija apie darbuotojų darbo apmokėjimo lėšas, 
sumokėtus mokesčius ir palūkanų sąnaudas. Skaičiuojant įmonių pridėtinę 

vertę buvo eliminuota turto perkainojimo ir vienkartinių įvykių, kurie 
įvardyti VVĮ portfelio rezultatų aprašymo pradžioje, įtaka įmonių finan-
siniams rezultatams.

Pridėtinė vertė (mln. eurų) 2012 metai 2013 metai 2014 metai

Pagrindinės veiklos pajamos 2 118 2 175 2 296

Kitos veiklos pajamos 20 21 24

Prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos 1 146 1 169 1 214

Pridėtinė vertė prieš finansinę veiklą 991 1 031 1 107

Finansinės veiklos rezultatas -1 11 0

Paskirstytina pridėtinė vertė 990 1 042 1 107

Pridėtinės vertės paskirstymas (mln. eurų) 2012 metai 2013 metai 2014 metai

Kapitalo savininkams 31 35 95

Dividendai ir pelno įmokos valstybei 17 17 74

Dividendai smulkiesiems akcininkams 0 0 0

Palūkanos kreditoriams 13 19 21

Darbuotojams 510 532 569

Atlyginimai 330 339 363

Socialinio draudimo mokesčiai 137 147 159

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos, kompensuojamos iš valstybės 
biudžeto, struktūrinių ES ar kitų fondų lėšomis 43 45 47

LR biudžeto ir ES lėšos, kuriomis kompensuojamos darbuotojų 
išlaikymo sąnaudos -43 -45 -47

Mokesčiai valstybei 62 60 81

Įmonės investicijoms tenkančios lėšos 429 460 409

Nusidėvėjimas 356 363 364

Grynojo pelno dalis 73 97 45

Sukurta pridėtinė vertė 990  1 042 1 107

2014 metais visų VVĮ sukurta pridėtinė vertė siekė 1,1 mlrd. eurų ir buvo 
6,2 proc. didesnė nei prieš metus. Pagrindinės veiklos pajamos augo 
5,6 proc. (arba 121 mln. eurų), o pridėtinės vertės sukūrimo sąnaudos 
padidėjo 3,8 proc. (arba 44,7 mln. eurų). Paskirstytina pridėtinė vertė 
didėjo nepriklausomai nuo finansinės veiklos rezultato sumažėjimo nuo 
10,8 mln. eurų pelno iki 0,4 mln. eurų nuostolių.

Apžvelgiant VVĮ sektorius, susisiekimo įmonių pridėtinė vertė 2014 me-
tais augo nežymiai ir siekė 507,6 mln. eurų, o energetikos sektoriaus 
įmonių indėlis į šalies ekonomiką buvo 395,2 mln. eurų (10,2 proc. dau-
giau nei 2013 metais) – augimas iš dalies susijęs su „Lietuvos dujų“ ir 
„Amber Grid“ įsigijimu. Miškininkystės ir kitos įmonės sukūrė atitinka-
mai 109,7 mln. (4,7 proc. daugiau) ir 94,1 mln. eurų (18,1 proc. dau- 
giau) pridėtinės vertės.

2014 metai

 ● Energetika
 ● Susisiekimas
 ● Miškininkystė
 ● Kita

8%

46%

10%

36%1,1 
mlrd. eurų
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Lyginant VVĮ pridėtinę vertę su Lietuvos BVP, apskaičiuota, jog 2014 
metais VVĮ indėlis į valstybės ūkį sudarė 3 proc., t. y. 0,06 procentinio 
punkto daugiau nei 2013 metais. Reikšmingiausia sukuriamos vertės 
dalis tenka kelioms didžiausioms VVĮ: „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių 
grupės sukurta pridėtinė vertė siekė apie 329,2 mln. eurų, „Lietuvos 
energijos“ bei „EPSO-G“ įmonių grupių kartu sukurta pridėtinė vertė 
siekė 363,7 mln. eurų. Šių trijų įmonių grupių bendras indėlis į šalies 
BVP 2014 metais sudarė 1,9 proc.

Iš visos 2014 metais sukurtos pridėtinės vertės 46,7 proc. paskirta 
darbuotojų išlaikymui – darbuotojų atlyginimams, socialinio draudi-
mo mokesčiams bei kitoms išmokoms. Į šį skaičių neįtraukta 47,1 mln. 
eurų (4,3 proc. visos pridėtinės vertės) darbuotojų išlaikymo sąnaudų, 
kompensuojamų valstybės biudžeto ar ES lėšomis, kurios neatsispin-
di įmonių pelno (nuostolių) ataskaitose. Šios sąnaudos tėra lėšų per-
skirstymas tarp skirtingų suinteresuotųjų šalių (nacionalinių bei su-
pranacionalinių institucijų ir VVĮ darbuotojų) ir nekeičia paskirstytinos 
pridėtinės vertės dydžio.

2013 metai 2014 metai

Kapitalo savininkams (valstybei, smulkiesiems akcininkams ir kredito- 
riams) iš viso paskirta 8,6 proc. sukurtos pridėtinės vertės, arba 95,3 
mln. eurų. VVĮ dividendai bei pelno įmokos už 2014 metus siekė 74,3 
mln. eurų (6,7 proc. visos sukurtos pridėtinės vertės). Kreditoriams 
palūkanų forma atiteks 20,7 mln. eurų.

Pridėtinės vertės valstybė taip pat gauna ir surenkamų mokesčių pa- 
vidalu. Ši dalis 2014 metais padidėjo nuo 5,7 iki 7,3 proc. visos sukurtos 
pridėtinės vertės ir sudarė 80,5 mln. eurų. Dalį visų valstybei sumokamų 
mokesčių sudaro netipiniai mokesčiai (žaliavos ir turto). VVĮ 2014 me-
tais sumokėti netipiniai mokesčiai valstybei išaugo 4,4 proc. ir siekė 
46,6 mln. eurų. Daugiausiai jų sumokėjo miškininkystės sektoriaus 
įmonės – 25,1 mln. eurų, kurių didžiąją dalį (22,9 mln. eurų) sudaro 
miškų urėdijų mokamas žaliavos mokestis. Daugiausia turto mokesčio 
sumokėjo susisiekimo sektoriaus įmonės – 3,4 mln. eurų. Energetikos 
įmonės sumokėjo 0,5 mln. eurų turto mokesčio, o kitų įmonių sekto- 
riui priskirtos įmonės – 0,7 mln. eurų.

Paskirsčius pridėtinę vertę visoms suinteresuotoms šalims, apie 36,9 
proc. 2014 metais sukurtos pridėtinės vertės (beveik 408,7 mln. eurų) 
galėtų likti įmonėms. Tai lėšos, skirtos plėtrai, turto nusidėvėjimą 
atstatančioms investicijoms, paskolų grąžinimui, apyvartinio kapitalo 
finansavimui bei kitoms įmonių reikmėms. Palyginti su 2013 metais, ši 
suma sumažėjo 11,3 proc.

 ● Darbuotojams  ● Įmonės investicijoms tenkančios lėšos
 ● Mokesčiai valstybei
 ● Dividendai smulkiesiems akcininkams

 ● Darbuotojams
 ● Palūkanos kreditoriams
 ● Dividendai smulkiesiems 

 akcininkams
 ● Dividendai ir pelno įmokos valstybei
 ● Mokesčiai valstybei
 ● Įmonės investicijoms   

 tenkančios lėšos

 ● Darbuotojams
 ● Palūkanos kreditoriams
 ● Dividendai smulkiesiems 

 akcininkams
 ● Dividendai ir pelno įmokos valstybei
 ● Mokesčiai valstybei
 ● Įmonės investicijoms   

 tenkančios lėšos

 ● Palūkanos kreditoriams
 ● Dividendai ir pelno įmokos valstybei

Sukurta pridėtinė vertė (mln. eurų)
21
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429 460
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409
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0,2
0,2
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1 042 
mln. eurų
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47% 47%37%
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Pridėtinės vertės pasidalijimas tarp įmonės ir akcininkų 
(mln. eurų)

2012 2013 2014

 ● Dividendai ir pelno įmokos valstybei  ● Dividendai smulkiesiems akcininkams
 ● Įmonės investicijoms tenkančios lėšos

0
1717
0

74
0
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Veiklos efektyvumas
Šioje VVĮ portfelio apžvalgos dalyje įmonių efektyvumas vertinamas skaičiuojant VVĮ sukuriamą pridėtinę vertę 
vienam darbuotojui. Tai leidžia vertinti įmonių veiklos efektyvumą gerokai plačiau – ne tik matuojant įmonių uždir-
bamas pajamas ar pelną, bet įtraukiant ir darbuotojams tenkančią pridėtinę vertę.

Absoliučiai pridėtinei vertei padidėjus daugiau nei išaugo darbuotojų 
skaičius, VVĮ vieno darbuotojo sukurta pridėtinė vertė 2014 metais, pal-
yginti su 2013 metais, paaugo 3,4 proc. ir sudarė 26,3 tūkst. eurų. Pagal 
VVĮ sektorius didžiausia pridėtinė vertė darbuotojui (41,8 tūkst. eurų – 
9,1 proc. mažiau nei prieš metus) tenka sąlyginai didesnį materialiojo 
kapitalo ir mažesnį žmogiškųjų išteklių poreikį turinčiose energetikos 

įmonėse. Kitų įmonių sektoriuje pridėtinė vertė vienam darbuotojui 
augo 18,4 proc., tačiau išliko mažiausia – 17 tūkst. eurų. Miškininkystės 
ir susiekimo sektoriuose šis rodiklis nežymiai didėjo ir atitinkamai sudarė 
28,5 tūkst. eurų bei 21,9 tūkst. eurų. Palyginti su 2012 metais, visų VVĮ 
pridėtinė vertė darbuotojui išaugo 6,8 proc. 

Pridėtinė vertė tenkanti vienam VVĮ darbuotojui (tūkst. eurų)

Visos VVĮ Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

 ● 2012 metai  ● 2013 metai  ● 2014 metai

24,7 25,5 26,3

39,2

45,9
41,8

24,5
21,921,121,6

27,2 28,5

14,0 14,4
17,0
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VVĮ portfelio normalizuota nuosavo kapitalo grąža 2014 metais siekė 2,9 proc. Palyginti su 2013 metų finansiniais re- 
zultatais, šis rodiklis padidėjo 0,1 procentinio punkto – daugiausiai dėl to, kad 2014 metais didėjo VVĮ uždirbtas norma- 
lizuotas grynasis pelnas, o nuosavas kapitalas sumenko. Analizuojamu laikotarpiu portfelio pajamos išaugo labiau nei 
turtas, taigi didėjo turto apyvartumas (turto panaudojimo efektyvumas generuojant pajamas) – nuo 0,25 iki 0,26. Tuo 
tarpu VVĮ portfelio normalizuoto grynojo pelno maržos rodiklis sumenko 0,2 procentinio punkto dėl to, kad normali-
zuotas grynasis pelnas augo lėčiau nei pajamos. Tuo metu portfelio finansinis svertas didėjo, nors ir nežymiai (nuo 1,68 
iki 1,73). Reikšmingiausios įtakos portfelio rezultatams turėjo energetikos ir susisiekimo sektoriai, kuriems priklauso 
didžiausios VVĮ. Šiems sektoriams priklausančių įmonių turtas kartu sudarė 81,5 proc., normalizuotas grynasis pelnas – 
71,2 proc., pardavimo pajamos – 85,8 proc., o nuosavas kapitalas – 73,8 proc. viso VVĮ portfelio atitinkamų dydžių

Nuosavybės grąža pagal DuPont analizę

DuPont analizė

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

Susisiekimo sektoriaus įmonių rezultatai didelių pokyčių nepatyrė ir išliko 
gana stabilūs. Vis dėlto normalizuoto grynojo pelno marža ataskaitiniu laiko-
tarpiu smuko 0,2 procentinio punkto ir sudarė 5,7 proc. Tuo metu išaugus 
turto vertei ir beveik nepakitus pajamoms sektoriaus turto apyvartumas 
smuko nuo 0,28 iki 0,25. Sumenkęs turto apyvartumas bei normalizuoto 
grynojo pelno marža lėmė tai, kad susisiekimo sektoriaus normalizuota 
nuosavo kapitalo grąža sumažėjo 0,3 procentinio punkto, iki 2,5 proc.

Energetikos sektoriaus 2014 metų rezultatai, palyginti su 2013 metais, 
gerėjo – normalizuota nuosavo kapitalo grąža išaugo nuo 2,8 iki 2,9 proc. 
Tokį nuosavo kapitalo grąžos padidėjimą labiausiai lėmė dėl smukusios 
turto vertės 0,3 procentinio punkto išaugęs įmonių turto apyvartumas. 
Tuo tarpu normalizuoto grynojo pelno marža buvo 0,9 procentinio punk-
to mažesnė.

Didžiausias normalizuotos nuosavo kapitalo grąžos pokytis buvo užfiksuo-
tas kitų įmonių sektoriuje – čia rodiklio reikšmė augo nuo 1,9 proc. 2013 
metais iki 5,5 proc. 2014 metais. Tam įtakos daugiausiai turėjo net 4,7 
procentinio punkto padidėjusi normalizuoto grynojo pelno marža. Tuo 
metu miškininkystės sektorius, nors ir 0,6 procentinio punkto (iki 16,4 
proc.) sumenkus normalizuotai grynojo pelno maržai, išlaikė 3,1 proc. 
normalizuoto nuosavo kapitalo grąžos rodiklio reikšmę. Nepaisant to, 
bendrame VVĮ portfelyje pastarieji sektoriai sudaro mažiausią dalį, todėl 
labai reikšmingos įtakos bendram VVĮ rezultatui neturėjo.

VVĮ portfelio 
normalizuotas ROE
2013 metai: 2,8%          
2014 metai: 2,9%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2013 metai: 6,7%          
2014 metai: 6,5%

Turto apyvartumas

2013 metai: 0,25
2014 metai: 0,26

Finansinis svertas

2013 metai: 1,68          
2014 metai: 1,73

Finansinis svertas

2013 metai: 1,85          
2014 metai: 2,02

Energetikos 
normalizuotas ROE
2013 metai: 2,8%          
2014 metai.: 2,9%

Susisiekimo 
normalizuotas ROE
2013 metai: 2,8%          
2014 metai: 2,5%

Miškininkystės 
normalizuotas ROE
2013 metai: 3,1%          
2014 metai: 3,1%

Kitų įmonių 
normalizuotas ROE
2013 metai: 1,9%          
2014 metai: 5,5%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2013 metai: 6,1%
2014 metai: 5,2%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2013 metai: 5,9%          
2014 metai: 5,7%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2013 metai: 19,9%          
2014 metai: 19,3%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2013 metai: 2,0%          
2014 metai: 6,7%

Turto apyvartumas

2013 metai: 0,25
2014 metai: 0,28

Turto apyvartumas

2013 metai: 0,28
2014 metai: 0,25

Turto apyvartumas

2013 metai: 0,15
2014 metai: 0,16

Turto apyvartumas

2013 metai: 0,31       
2014 metai: 0,32

Finansinis svertas

2013 metai: 1,69
2014 metai: 1,72

Finansinis svertas

2013 metai: 1,02          
2014 metai: 1,02

Finansinis svertas

2013 metai: 3,01          
2014 metai: 2,59

Grynojo pelno marža
(Grynasis pelnas/Pardavimo pajamos) 

Turto apyvartumas 
(Pardavimo pajamos/Turtas) 

Finansinis svertas 
(Turtas/Nuosavas kapitalas)ROE



Įmonė Veiklos sritis
2014 m. 

apyvarta 
(tūkst. eurų)

Turtas 
2014 m. 

pabaigoje 
(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 
2014 m. 

pabaigoje

Valstybei 
priklausanti 
dalis (proc.)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė Keleivių ir krovinių transportavimas 470 355 2 037 403 12 534 100%

AB Lietuvos pašto įmonių grupė Pašto ir pasiuntinių, finansinių paslaugų teikimas 64 479 88 804 6 038 100%

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija Klaipėdos uosto infrastruktūros valdymas 49 950 512 828 246 100%

VĮ „Oro navigacija“ Oro uostų eksploatavimas 28 053 45 968 304 100%

VĮ Lietuvos oro uostai Specializuotų paslaugų šalies oro erdvėje teikimas 21 885 165 575 532 100%

AB Lietuvos jūrų laivininkystė Krovinių gabenimas jūriniais laivais 20 284 37 992 258 56,7%

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Radijo ir televizijų programų siuntimas 18 550 37 851 352 100%

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Valstybinės reikmės kelių priežiūra 11 002 17 695* 311 100%

VĮ „Kauno regiono keliai“ Valstybinės reikmės kelių priežiūra 9 319 15 886* 323 100%

VĮ „Automagistralė“ Kelių ir susijusios infrastruktūros priežiūra 8 902 13 931* 306 100%

Valstybė valdo 21 susisiekimo sektoriaus kelių priežiūros, geležinkelių, vandens transporto, oro uostų, pašto ir tele-
komunikacijų paslaugas teikiančią įmones, kurios kartu 2014 metais valdė 33 proc. viso VVĮ turto ir uždirbo 34,4 
proc. visų VVĮ pajamų. Sektoriaus įmonių skaičius sumažėjo dvejomis įmonėmis, 2014 metų viduryje sujungus 
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus.

*Iš įmonės turto atimta kelių vertė.

Susisiekimas
Patogi geografinė padėtis, priėjimas prie Baltijos jūros, išvystyta kelių ir geležinkelių infra- 
struktūra nulemia susiekimo sektoriaus įtaką šalies ekonomikai. Šiame sektoriuje veikiančios 
įmonės sukuria apie 15 proc. bendrojo vidaus produkto, o VVĮ, kaip infrastruktūros valdytojos, 
yra vienas iš esminių tolesnės susisiekimo sektoriaus raidos elementų.



Finansiniai rezultatai
Susisiekimo sektoriaus įmonės per 2014 metus uždirbo 758,5 mln. eurų pajamų – 0,6 proc. arba 4,5 mln. eurų dau-
giau nei per 2013 metus. Didžiausią įtaką bendram susisiekimo sektoriaus pajamų augimui turėjo Lietuvos pašto 
įmonių grupė, kurios pajamos augo 10,6 proc. iki 64,5 mln. eurų. Ženklų augimą nulėmė išaugusios pajamos iš bran- 
gesnių paslaugų (registruoto pašto korespondencija, kurjerių paslaugos). Didesnę įtaką sektoriaus portfeliui turė-
jo ir augusios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (išaugusios krovos ir kruizinių laivų apimtys) ir Oro na- 
vigacijos pajamos – atitinkamai 8,8 proc., iki 50 mln. eurų ir 8,6 proc., iki 28,1 mln. eurų. Sektoriaus pajamas 
smukdė Lietuvos jūrų laivininkystės pajamų kritimas 24,1 proc., iki 20,3 mln. eurų. Mažėjusias pajamas nulėmė 
tai, kad 2014 metais įmonė disponavo 7 laivais (3 mažiau nei 2013 metų pabaigoje), bei sudėtingos sąlygos pa- 
saulinėje laivybos rinkoje. Nežymų pajamų kritimą užfiksavo ir „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė – 0,3 proc., iki 
470,4 mln. eurų, kuris dėl didelio įmonės svorio susisiekimo sektoriui turi reikšmingesnės įtakos. Verta atkreipti dėmesį, 
kad bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“, kitaip nei visos įmonių grupės, pajamos augo didėjus krovinių vežimo apimtims.

Kitaip nei sektoriaus pajamos, savikaina 2014 metais mažėjo 1,9 proc., 
iki 539,1 mln. eurų. Kritimui daugiausia įtakos turėjo Lietuvos jūrų 
laivininkystės sumažėjusi savikaina operuojant mažesniu laivų skai- 
čiumi. Tuo metu sektoriaus veiklos sąnaudos fiksavo 8,5 mln. eurų 
augimą. Labiausiai dėl 7,3 mln. eurų (12,7 proc.) išaugusių Lietuvos 
pašto įmonių grupės sąnaudų. Sąnaudos didėjo dėl išaugusių tarptau-
tinio pašto vežimo ir atsiskaitymo su užsienio šalių paštais sąnaudų, 
kurias lėmė didesnės tarptautinių ir registruotų siuntų apimtys. Vis 
dėl to eliminavus 2013 metais dėl turto vertės atstatymo sumažintas 
sąnaudas, (Lietuvos Aukščiausiojo teismo pripažinta negaliojanti Lietu-
vos pašto ir UAB „Skala“ žemės pirkimo-pardavimo sutartis – 3,8 mln. 
eurų) 2014 metais sąnaudų augimas buvo nuosaikesnis – 6,3 proc. 
(mažesnis nei augo pajamos). 

2014 metais susisiekimo sektoriaus įmonių grynasis pelnas smuko 
1,8 proc. ir siekė 43,6 mln. eurų. Normalizuotojo grynojo pelno smu- 
kimas susisiekimo sektoriaus įmonėse fiksuojamas jau keturis metus 

iš eilės nuo 2011 metų. 2014 metais iš susisiekimo sektoriaus įmonių 
didžiausią grynąjį pelną uždirbo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija – 23,1 mln. eurų ir „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupė – 19,4 
mln. eurų. Šios dvi įmonės ir sugeneravo didžiąją dalį viso sektoriaus 
normalizuoto grynojo pelno. Visgi normalizuoto grynojo pelno mažė-
jimas daugiausia nulemtas prastesnių „Lietuvos geležinkelių“ rezultatų 
– grynasis pelnas sumažėjo nuo 30,2 iki 19,4 mln. eurų. Mažėjant grupės 
pajamoms, sąnaudos išaugo, daugiausiai dėl didesnių darbo užmokesčio 
sąnaudų – 5,6 proc., iki 130,8 mln. eurų ir vykdytos lokomotyvų remon-
to programos – 21,3 proc., iki 27,7 mln. eurų. Kitas svarbus fakto- 
rius, nulėmęs sąnaudų augimą, „Lietuvos geležinkelių“ suformuoti 
atidėjiniai dėl AB ORLEN Lietuva abejotinų skolų vertės sumažinimo 
(8,3 mln. eurų). Visgi tik trys  susisiekimo sektoriaus įmonės 2014 metais 
apskaitė grynuosius nuostolius.

2014 metais susisiekimo įmonių valdomo turto apskaitinė vertė išau- 
go 8,2 proc., iki 3,1 mlrd. eurų. Didžiausią įtaką augimui turėjo „Lietu-
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Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 754 022 758 498

Pardavimo savikaina 549 651 539 079

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 204 371 219 419

Veiklos sąnaudos 161 758 170 339

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 9 903 11 849

Veiklos pelnas (nuostoliai) 52 515 60 929

Veiklos pelno marža 7,0% 8,0%

EBITDA 206 844 212 667

EBITDA marža 27,4% 28,0%

Finansinė ir investicinė veikla -5 577 -18 190

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 46 938 42 739

Pelno mokestis 5 697 6 287

Grynasis pelnas (nuostoliai) 41 241 36 452

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -5 248 -2 725

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 44 353 43 561

Grynojo pelno marža 5,9% 5,7%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Nematerialus turtas 13 123 24 707

Materialus turtas 2 623 503 2 768 273

Finansinis turtas 5 442 12 254

Kitas ilgalaikis turtas 3 403 3 389

Biologinis turtas 0 0

Ilgalaikis turtas 2 645 471 2 808 623

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 81 287 81 034

Per vienerius metus gautinos sumos 89 172 79 221

Kitas trumpalaikis turtas 26 397 18 922

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 69 188 103 388

Trumpalaikis turtas 266 045 282 566

Turto iš viso 2 911 516 3 091 188

Nuosavas kapitalas 1 677 368 1 821 553

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 10 500 7 770

Dotacijos, subsidijos 533 441 681 053

Ilgalaikiai įsipareigojimai 262 312 330 167

Trumpalaikiai įsipareigojimai 438 395 258 416

Įsipareigojimai 700 707 588 583

Finansiniai įsipareigojimai 299 035 393 069

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 911 516 3 091 188

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA 1,6% 1,5%

Normalizuotas ROE 2,8% 2,5%

D/E 17,8% 21,6%

Grąža valstybei (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (valstybės dalis) 5 970 9 102

Paskirtos pelno įmokos 830 422

Dividendai ir pelno įmokos valstybei: 6 800 9 524

Turto mokestis 3 521 3 414

Iš viso: 10 321 12 938

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 23 693 23 149

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 100 101
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vos geležinkelių“ įmonių grupė, kurios turtas padidėjo 224,7 mln. 
eurų arba 12,4 proc. Turto augimą sąlygojo ženkliai išaugusi nebaigtos 
statybos ir išankstinių apmokėjimų dalis dėl infrastruktūros, riedmenų 
modernizavimo ir atnaujinimo įsisavinant dotacijas tolesniam „Rail 
Baltica“ projekto vystymui. „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupės 
turtas 2014 metų pabaigoje sudarė apie 66 proc. viso susisiekimo sek-
toriaus turto. Turto vertė ženkliai didėjo ir Lietuvos pašto įmonių grupėje 
(30,4 proc. arba 20,7 mln. eurų) dėl grupės įgaliojimo keisti litus į eurus 
60 dienų po euro įvedimo Lietuvoje. 

Nuosavo kapitalo grąža, išaugus sektoriaus įmonių nuosavam kapitalui 
ir nukritus grynajam pelnui, atitinkamai smuko 0,3 procentinio punkto, 
iki 2,5 proc., ir buvo žemiausia tarp visų sektorių. Pastebima, kad ka- 
pitalo grąža dar 2011 metais siekė 4,2 proc. 2014 metais ir toliau augo 
finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis pasiekdamas 21,6 
proc., t. y. 3,8 procentinio punkto daugiau nei 2013 metų pabaigoje. 
Finansinių įsipareigojimų ir turto santykis daugiausiai augo dėl „Lietuvos 
geležinkelių“ įmonių grupės išaugusių paskolų geležinkelių riedmenų 
įsigijimui, bei dėl Lietuvos pašto įmonių grupės pasiimtos paskolos 
valiutų konvertavimui pereinamuoju laikotarpiu.

Paskirtų dividendų ir pelno įmokų valstybei suma 2014 metais augo 
ir pasiekė 9,5 mln. eurų (40,1 proc. augimas). Didžiąją dalį visos 
paskirtų dividendų ir pelno įmokų sumos sudarė „Lietuvos geležin-
keliai“ – 8,2 mln. eurų (88,3 proc. visų sektoriaus dividendų ir pelno 
įmokų). Įmonės mokami dividendai 2014 metais išaugo 2,7 karto ir 
sudarė 36 proc. nuo paskirstytino pelno. Be „Lietuvos geležinkelių“ 
dividendus paskyrė Lietuvos paštas – 187 tūkst. eurų, tai 2,3 mln. eurų 
mažiau nei 2013 metais ir Smiltynės perkėla – 485 tūkst.,  42 tūkst. 
eurų daugiau nei 2013 metais. Valstybinės kelių priežiūros įmonės 
kartu išmokėjo 422 tūkst. eurų pelno įmokų. Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcijai, kuri 2014 metais uždirbo 23,8 mln. eurų norma- 
lizuoto grynojo pelno, prievolė mokėti įmokas netaikoma dėl didelio 
investicijų poreikio valstybinės reikšmės projektų įgyvendinimui (įskai-
tant SGD terminalo projektą). 

Sektoriaus pardavimo pajamų, nuosavo kapitalo, finansinių įsipareigo-
jimų ir pelningumo pokyčiai 2011−2014 metais pateikti toliau esančiose 
diagramose.

Geležinkeliai
Lietuvą kerta du tarptautiniai geležinkelių tinklo koridoriai: rytų – vakarų IX koridoriaus atšakos, jungiančios Ukrainą 
ir Baltarusiją su Klaipėdos jūrų uostu, bei Kauną su Kaliningradu ir šiaurės – pietų I koridorius, jungiantis Helsinkį ir 
Varšuvą. Rytų – vakarų koridorius strategiškai svarbus, dėl iš Baltarusijos gabenamų krovinių į Klaipėdos jūrų uostą. 
Tuo tarpu šiaurės – pietų koridorius kol kas nėra integruotas dėl naudojamų skirtingų vėžių, tačiau iki 2020 metų 
turėtų pilnai sujungti Baltijos šalis su europiniu tinklu. 

2014 metais buvo pradėti projektavimo ir tiesimo darbai Rail Baltica 
projekto dalyje nuo Šeštokų iki Kauno, taip 123 km 1 435 mm standar-
tine vėže sujungiant Kauną su europiniu geležinkelių tinklu. Šią atkarpą 
tikimasi paleisti jau 2015 metų antroje pusėje. 2014 metais Rail Baltica 2 
projekto įgyvendinimui buvo įregistruota antrinė Lietuvos geležinkelių 
įmonė „Rail Baltica statyba“. 

Bendras Lietuvos geležinkelių tinklo ilgis – 1 768 km. Didžiąją dalį 
tinklo sudaro NVS ir Baltijos šalyse naudojama 1 520 mm pločio vėžė. Tuo 
tarpu standartinės 1 435 mm vėžės, kuri sujungia Lietuvos geležinkelių 
tinklą su Lenkijos ir tuo pačiu kitų ES šalių geležinkelių tinklu, ilgis – 22 km. 
Elektrifikuotos vežės ilgis 2014 metais taip pat išliko nepakitęs – 122 km. 

Lietuvos geležinkelių tinklo infrastruktūrą patikėjimo teise valdo ir paslau-
gas teikia valstybės kontroliuojama bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“.

Keleivių vežimas
014 metais geležinkelių transportu vežta 4,6 mln. keleivių, tai 5,9 proc. 
mažiau nei 2013 metais. Geležinkeliais pervežtų keleivių dalis sudaro tik 
apie 1 proc. visų rūšių transportu vežtų keleivių. Siekiant populiarinti 
keliones geležinkelių transportu 2014 metų viduryje buvo sutrumpin-
ta kelionės trukmė nuo Vilniaus iki Šiaulių ir Klaipėdos bei nuo Vilniaus 
iki Ignalinos, taip pat toliau tęsiamos riedmenų atnaujinimo ir lojalumo 
programos. Nepaisant to, 2014 metais vietiniais traukiniais pervežta
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Krovinių vežimas

Krovinių vežimas sudaro didžiąją dalį geležinkeliais generuojamų pa-
jamų. 2014 metais pajamos iš krovinių gabenimo sudarė 82,1 proc. 
visų „Lietuvos geležinkelių“ pajamų. 2014 metais krovinių vežimo 
apimtys augo 2 proc. ir siekė 49 mln. tonų. Iš jų vietiniais maršrutais 
pervežta 26,9 proc., arba 14,5 mln. tonų krovinių. Pervežimų vietiniais 
maršrutais apimtys krito 4,2 proc., daugiausiai dėl AB „ORLEN Lietuva“ 
smukusių naftos ir jos produktų pervežimų (AB“ ORLEN Lietuva“ naf-
tos ir jos produktų gaminiai 2014 metais sudarė 35,4 proc. visų vietinių 
pervežimų). Tam įtakos turėjo smukusios pasaulinės naftos kainos. Kaip 
ir ankstesniais metais vietinių pervežimų geležinkeliu transportu rinka 
išlieka priklausoma nuo kelių Lietuvos didžiųjų gamyklų rezultatų: AB 
„Lifosa“, AB „Akmenės cementas“, AB „Dolomitas, AB „Achema“.

Bendrą krovinių vežimo augimą 2014 metais skatino 27,5 proc. išau-
gusios importo krovinių apimtys, kurios sudaro 41 proc. visų krovinių 
dalies. Importo dalies augimą ypač nulėmė cheminių ir mineralinių trąšų 
produktų pervežimai iš Baltarusijos per Klaipėdos uostą (9,5 mln. tonų). 
Apimtys iš tranzito mažėjo 14,8 proc. iki 10,3 mln. tonų. Didžioji dalis 
tranzitinių krovinių vyksta Kaliningrado srities kryptimi, todėl kaimyninėje 
rinkoje vyraujančios ekonominės problemos paveikė ir tranzito apimtis. 
Pagrindinėmis krovinių gabenimo arterijomis išlieka krovinių gabeni-
mas per Klaipėdos jūrų uostą ir gabenimas tranzitu į Kaliningrado sritį.

2014 metais gabenamų krovinių struktūra gana stipriai pasikeitė – 
cheminės ir mineralinės trąšos sudarė didžiausią dalį gabenamų kro-
vinių ir aplenkė naftos ir naftos produktų apimtis – atitinkamai 15 mln. 
ir 13,6 mln. tonų (30,6 proc. ir 27,7 proc. visų pervežimų). Maisto pro-
duktai ir pašarai sudarė 13 proc., mineraliniai produktai, šlakai, rūdos 

Krovinių vežimas Lietuvos geležinkeliais (mln. tonų) 
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Krovinių vežimas geležinkeliais pagal kryptis (mln. tonų)
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Importas Vietiniai Tranzitas Eksportas
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Šaltinis: Lietuvos geležinkeliai 

3,7 mln. keleivių – 3,6 proc. mažiau nei 2013 metais. Vietinių keleivių 
vežimo mažėjimas dalinai fiksuotas dėl Rail Baltica statybos darbų, kai 
buvo atšaukta dalis maršrutų. Visgi pajamos iš keleivių vežimo paaugo 
0,7 proc., dėl didėjančių terminuotų bilietų pardavimų.

Tarptautiniais maršrutais pervežta – 0,9 mln. keleivių – 14,6 proc. mažiau 
nei 2013 metais. Tarptautinių keleivių skaičius ženkliai mažėjo tranzitu 
Rusijos kryptimi vykdomais maršrutais – 29 proc. sumažėjimas lyginant 
su 2013 metais, bei kitų šalių formavimo traukiniais vykdomais maršru-
tais – 20 proc., dėl nestabilios ekonominės ir politinės situacijos Rusi- 
joje. Tarptautinių pervežimų Rusijos kryptimi mažėjimas fiksuojamas 

jau keletą metų iš eilės, todėl 2015 metais planuojama nutraukti Vil-
nius–Sankt Peterburgas–Vilnius reisus. Kaip atsvara mažėjantiems ke-
leivių srautams iš Rusijos, auga srautai iš Baltarusijos Vilnius–Minskas–
Vilnius kryptimi iš „Lietuvos geležinkelių“ formuotų traukinių. Iki 2016 
metų planuojama atlikti ruožo iki Baltarusijos pasienio elektrifikavimo 
darbus, taip dar padidinant šio maršruto patrauklumą.

Keleivių vežimas geležinkeliais išlieka nuostolingas, tačiau nepaisant to 
„Lietuvos geležinkeliai“ privalo užtikrinti šių paslaugų teikimą, patenkin-
ti visuomenės poreikiams. Nuostoliai, patirti vykdant viešųjų paslaugų 
įsipareigojimą, kompensuojami iš pelningos krovinių vežimo veiklos.

2014

2013

2012

2011

2010
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– 11,3 proc. pervežimų. Cheminių ir mineralinių trąšų krovinių augimas 
2014 metais siekė 31,3 proc., kaip jau minėta, dėl ypač išaugusių trąšų 
iš Baltarusijos transportavimo apimčių, o naftos ir jos produktų mažė-
jo 16,2 proc. dėl sudėtingos situacijos Rusijos (Kaliningrado) rinkoje. 

Lyginant Lietuvos geležinkeliais keliaujančių keleivių ir krovinių gabe- 
nimo apimtis su kitomis Baltijos valstybėmis išsiskiria Latvijos geležin-
keliai, 2014 metais pervežę 19,2 mln. keleivių (4,5 karto daugiau nei 
Lietuvoje). Estijoje taip pat vežta daugiau keleivių – 5,9 mln., 41 proc. 
daugiau nei 2013 metais (2013–2014 metais Estijoje buvo visiškai 
atnaujintas keleivinių traukinių parkas). Tuo tarpu pagal pervežtą kro-
vinių kiekį taip pat daugiausiai pervežta Latvijos geležinkeliais – 57 mln. 
tonų, iš kurių 77 proc. sudarė anglis ir naftos produktai. Estijoje tuo 
tarpu pervežta mažiau nei Lietuvoje – 36,3 mln. tonų., iš jų 79 proc. 
sudarė anglis ir naftos produktai.

Šaltinis: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

Klaipėdos uosto krovinių struktūra 2014 metais (mln. tonų)

 ● Natūralios ir cheminės trąšos
 ● Naftos produktai
 ● Konteinerizuoti kroviniai
 ● Ro-Ro kroviniai
 ● Žemės ūkio produktai
 ● Kiti kroviniai

11,9

6,25,6

4,3

3,6

4,8

Krovinių krova Klaipėdos uoste (mln. tonų)

Šaltinis: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

2014

2013

2012

2011

2010

31,1

36,6

35,2

33,4

36,4
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nafta ir naftos produktai

mineraliniai produktai, rūdos, šlakai, pelenai

 ● 2013  ● 2014

Lietuvos geležinkeliais vežamų krovinių struktūra (mln. tonų)

Šaltinis: Lietuvos geležinkeliai 

Jūrų transportas
Lietuvos jūrų transporto sistemą sudaro Lietuvos jūrų 
prekybinis laivynas, Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, 
Šventosios valstybinis jūrų uostas ir „ORLEN Lietuva“ 
Būtingės naftos terminalas bei kitos laivus aptarnau-
jančios įmonės ir agentūros. Klaipėdos valstybinis jūrų 
uostas ir Šventosios valstybinis jūrų uostas pasitikėjimo 
teise valdomas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkci-
jos. Uostas per metus gali perkrauti apie 60 mln. tonų 
krovinių ir aptarnauti 13,4 m. gramzdos laivus. Švento-
sios jūrų uostas vis dar yra vystymo/atstatymo stadijoje 
ir ateityje bus skirtas pramoginei laivybai. 

Lietuvos prekybinį jūrų laivyną didžiąją dalimi sudaro: valstybės valdoma 
įmonė „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (7 laivai), „Limarko laivininkystės 
kompanija“ (6 laivai) ir „DFDS Seaways“ (10 keltų). Tačiau jau keletą 
dešimtmečių laivynas gana ženkliai traukiasi, vien 2014 metais „Lietu-
vos jūrų laivininkystė“ pardavė tris laivus, dėl po krizės kritusių frachtų 
kainų pasaulinėje laivybos rinkoje. 

2014 metais Klaipėdos uoste buvo perkrauta 36,4 mln. tonų krovinių – 
9 proc. daugiau nei 2013 metais. Augimas daugiausia fiksuotas dėl 39,2 
proc. išaugusių trąšų krovos, ypač iš Baltarusijos, (iki 11,9 mln. tonų), bei 
23 proc. augusios konteinerizuotų krovinių krovos (5,6 mln. tonų). 2014 
metais reikšmingiau krito naftos produktų krovos apimtys – 12,7 proc. 
iki 6,2 mln. tonų, nuosmukio priežastimi įvardijamos kritusios apimtys 
iš Rusijos, bei sumenkusios pasaulinės naftos kainos. Baltarusija šiuo 
metu išlieka pagrindiniu Klaipėdos jūrų uosto prekybos partneriu, ku-
rios kroviniai sudaro 30-35 proc. bendros krovos.

2014 metais Klaipėdos uoste apsilankė rekordinis skaičius keleivių –  345 
tūkst. (neskaitant laivų įgulos), tai 23 proc. daugiau nei 2013 metais. 
Pastaraisiais metais ypač auga keleivių skaičius iš kruizinių laivų, 2014 
metais atvyko 57,8 tūkst. keleivių arba 76 proc. daugiau nei 2013 me-
tais. Prisišvartavusių kruizinių laivų skaičius taip pat ženkliai išaugo nuo 
40 laivų 2013 metais iki 63 laivų 2014 metais. Lyginant keleivių srau-
tus su kitomis Baltijos valstybėmis, Rygoje 2014 metais apsilankė 738 
tūkst. keleivių (1 gyventojui apie 2 kartus mažiau nei Klaipėdoje),  iš jų 
61 tūkst. kruiziniais laivais, Taline – 9,6 mln. keleivių, iš kurių daugiau 
nei 80 proc. vyko maršrutu Talinas–Helsinkis–Talinas.

Šaltinis: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

Kruizinių keleivių ir laivų skaičius Klaipėdos uoste

2012 metai2011 metai2010 metai 2013 metai 2014 metai

 ● Kruizinių keleivių skaičius (tūkst.)  ● Kruizinių laivų skaičius (vnt.)

32,8

57,8

26,821,435,0

45
36

43

40

63
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Keleivių skaičius Lietuvos oro uostuose (tūkst.)

Šaltinis: Statistikos departamentas 

2014 3 798

2013 3 482

2012 3 167

2011 2 693

2010 2 284

Krova Baltijos šalių uostuose (mln. tonų)

Šaltinis: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

 ● 2014 ● 2013 ● 2012
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2014 metų liepos 1 d. Tarptautinis Vilniaus oro uostas, „Kauno aerouos-
tas“ ir Tarptautinis Palangos oro uostas buvo reorganizuoti į valstybės 
įmonę Lietuvos oro uostai, prijungiant Kauno ir Palangos oro uostus prie 
Vilniaus oro uosto. Apjungus uostus tikimasi sumažinti administracines 
uostų sąnaudas, pašalinti vidinę konkurenciją bei panaudoti stipriąsias 
uostų savybes plėtojant susisiekimą oru su Lietuva. Lietuvos oro uostų 
strategijoje numatoma, kad Vilniaus oro uostas liks pagrindiniu šalies 
oro uostu, Kauno oro uostas, vykdantis „ AeroHub KUN“ projektą, taps 
su aviacija susijusių verslų baze, o Palangos uostas orientuosis į Baltijos 
jūros regiono maršrutus.

Šiuo metu skaičiuojama, kad Vilniaus oro uostas per ateinančius 2-3 
metus, esant dabartiniams augimo tempams, pasieks savo galimybių 
ribas, todėl norint toliau plėtoti susisiekimą oru su Lietuva būtinos 
reikšmingos investicijos į infrastruktūros plėtrą. Kaip viena iš galimybių 
pritraukti finansavimą pasiūlytas koncesijos modelis, perduodant in- 
frastruktūros valdymą privačiam operatoriui nustatytam laikotarpiui, 
tačiau išlaikant uostų infrastruktūrą valstybės nuosavybe. Pagal su-
tarties sąlygas privatus operatorius būtų įpareigotas investuoti į uostų 
plėtrą, tiek plečiant-atnaujinant pačią infrastruktūrą, tiek pritraukiant 
naujas aviakompanijas bei skrydžių maršrutus. Pasibaigus sutarties ter-
minui valstybė perimtų uosto valdymą į savo rankas. Koncesijos mo- 
deliu valdomi oro uostai taip pat padėtų įgyvendinti vieną iš Lietuvos 
oro uostų strateginių prioritetų – neaviacinių pajamų dalies augimą. 

Oro uostai
2014 metais Lietuvoje veikė trys tarptautiniai keleiviniai oro uostai: Vilniaus (pajėgus aptarnauti iki 3 mln. keleivių per 
metus), Kauno (iki 0,8 mln. keleivių per metus ir visų tipų orlaivius) ir Palangos (vidutinės ir mažos klasės orlaivių aptar-
navimas), bei daugiausia karinės aviacijos tikslais naudojamas Šiaulių oro uostas, priklausantis Šiaulių savivaldybei. Ke-
leivinių oro uostų infrastruktūra patikėjimo teise nuo 2014 metų liepos 1 d. perduota valdyti VĮ Lietuvos oro uostai. Oro 
eismo reguliavimo, ryšių ir skrydžių valdymo paslaugas teikia valstybės įmonė „Oro navigacija“. Lietuvos uostų skrydžio 
žemėlapį 2014 metų gruodį sudarė 42 miestai ir 53 oro uostai 25 šalyse.

Baltijos jūros rytinės pakrantės uostai

Bendra Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krova 2014 metais išau-
go 4 proc., iki 368 mln. tonų. Lyderiais kaip ir 2013 metais išliko Rusijai 
priklausantys Ust-Lugos (75,3 mln. tonų), Sankt Peterburgo (61,2 mln. 
tonų) ir Primorsko (53,7 mln. tonų) uostai. Už Klaipėdos jūrų uostą 
rytinėje pakrantėje krovos apimtimis didesnis ir Rygos uostas (41,1 mln. 
tonų), kuris 2014 metais augo 15,8 proc. Rygos uosto augimo priežastys 

– naujas uosto išgilinimas bei praplėsta naftos produktų krovos teritorija. 
Tačiau kitaip nei Klaipėdos jūrų uostas, Rygos, Talino ir Ventspilio uostai 
yra mažiau diversifikuoti. Talino ir Ventspilio uostuose daugiau nei pusę 
krovos užima naftos produktai, Rygoje – anglis ir naftos produktai. Pagal 
konteinerių krovą tarp Baltijos šalių uostų Klaipėda išliko pirmaujančioje 
pozicijoje perkrovusi 450 tūkst. TEU, Ryga tuo tarpu perkrovė 388 tūkst. 
TEU, Talinas – 260 tūkst. TEU.
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Skrydžių skaičius Baltijos šalių oro uostuose (tūkst.)

 ● 2012 ● 2013 ● 2014

Šaltinis: Susisiekimo ministerija, Lietuvos oro uostai Šaltinis: Susisiekimo ministerija, Lietuvos oro uostai 

Keleivių skaičius Baltijos šalių oro uostuose (tūkst.)

 ● 2012 ● 2013 ● 2014

Šaltinis: Rygos oro uostas, Talino oro uostas, Lietuvos oro uostai 

 ● Neaviacinės pajamos ● Aviacinės pajamos

Vertinant Europos oro uostų praktiką, koncesijos pagrindu perleisti oro 
uostai reikšmingai išplečia savo pajėgumus ir aptarnaujamas apimtis, 
todėl apie pusė oro uostų Europoje šiuo metu yra valdomi investicinių 
fondų ar konsorciumų. 

Vilnius
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Ryga

Talinas
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2 017
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Baltijos šalių oro uostų pajamų struktūra (mln. eurų) 

19,6

12,4

Talinas 8,0

13,9Lietuvos 
oro uostai

24,7

20,2

Ryga

Veiklos rezultatai

2014 metais visi trys civiliniai oro uostai aptarnavo 47,5 tūkst. skrydžių, 
tai 10,2 proc. daugiau nei per 2013 metus. Labiausiai aptarnautų skry-
džių skaičius augo Vilniaus filiale – 13,7 proc. iki 37,3 tūkst. – tai sudarė 
79 proc. visų aptarnautų skrydžių. Palangos filiale augimas siekė apie 1 
proc. (aptarnauta 4 proc. visų skrydžių), Kaune fiksuotas 1,7 proc. kri-
timas (aptarnauta 15 proc. visų skrydžių). Keleivių kitimo tendencijos 
2014 metais buvo gana panašios – augimas 9 proc., iki 3,8 mln. keleivių. 
Vilniaus filiale keleivių skaičius augo 10,6 proc. (iki 2,9 mln. keleivių), 
Kaune augo 4 proc. (iki 0,72 mln. keleivių), Palangoje - 3 proc. (iki 0,13 
mln.). Pagrindiniai skrydžių skaičiaus augimo veiksniai – padidėjęs skry-
džių dažnis, bei 8 naujos skrydžių kryptys iš Vilniaus filialo. Pastarųjų 
penkių metų aptarnautų keleivių ir skrydžių augimas iš esmės nulemtas 
tik išaugusiais Vilniaus filialo rezultatais. Nuo 2010 metų keleivių apimtys 
Vilniaus filiale išaugo 115 proc., aptarnautų skrydžių skaičius – 44 proc. 

Lyginant Lietuvos oro uostus su kitais Baltijos šalių oro uostais, Ryga 
išlieka aiškiu lyderiu tiek pagal aptarnautų skrydžių skaičių, tiek pa-
gal aptarnautų keleivių skaičių – atitinkamai 65,8 tūkst. ir 4,8 mln. Tuo 
tarpu Talino oro uostą (2 mln. keleivių ir 37,8 tūkst. skrydžių) Vilniaus 
filialas jau gana ženkliai lenkia pagal keleivių skaičių (0,9 mln. daugiau) 

bei beveik pavijo pagal aptarnautų skrydžių skaičių (0,5 tūkst. mažiau). 
Pastebima, kad Lietuvos oro uostų rinkos dalis per pastaruosius tris 
metus stipriai išaugo. Pagrindinėmis to priežastimis galima įvardinti 
Vilniaus filialo veiklos strategijos pokyčius (siekis pritraukti daugiau pigių 
avialinijų, aktyvi skrydžių geografijos plėtra) bei didelį ir dar neišnau-
dotą Lietuvos turizmo potencialą (skaičiuojama, kad vienam Lietuvos 
gyventojui 2014 metais teko apie 1 keleivį per Vilniaus filialą (1,3 per 
visus tris filialus), tuo tarpu Taline  – 1,5, Rygoje – 2,3). Svarbu paminėti, 
kad dar 2004 metais aptarnaujamų keleivių skaičius Baltijos šalių sos- 
tinėse buvo beveik toks pat.

Pagrindinėmis skrydžių bendrovėmis 2014 metais Lietuvos oro uostuo- 
se išliko pigių skrydžių avialinijos – „Ryanair“ ir Wizz Air“, 2014 metais 
užėmusios atitinkamai 34 ir 18 proc., tačiau 7 proc. mažiau nei praėju- 
siais metais. Latvijoje ir Estijoje rinkos lyderiais buvo nacionaliniai vežėjai 
airBaltic (56 proc. rinkos) ir Estonian Air (25 proc. rinkos). Pigių skrydžių 
avialinijos čia sudaro gerokai mažesnę skrydžių dalį nei Lietuvoje. Popu-
liariausiomis skrydžių kryptimis Lietuvoje išlieka Londonas (apie 15 proc. 
visų keleivių) ir Frankfurtas (apie 7 proc.) bei Skandinavijos šalių uostai. 

2014 metais neaviacinių pajamų dalis Lietuvos oro uostuose sudarė 
36,7 proc. visų pajamų, o 2013 metais siekė 40,9 proc. Tačiau lyginant 
atskirus filialus, neaviacinių pajamų struktūra tarp Lietuvos oro uostų 
filialų ženkliai skiriasi dėl skirtingos kainodaros ir rinkliavų įkainių. 
Lyginant su kitais Baltijos šalių oro uostais, Lietuvos oro uostų ne- 
aviacinių pajamų dalis ženkliai mažesnė tiek už Talino, tiek už Rygos oro 
uostus – atitinkamai 61,3 proc. ir 45,0 proc.



Energetikos sektoriuje veikiančios VVĮ gamina ir tiekia elektros energiją bei šilumą vartotojams ir teikia įvairias susiju-
sias paslaugas. Be to, šiam sektoriui priskiriama „Klaipėdos nafta“, teikianti naftos ir jos produktų perkrovimo paslaugas 
ir atsakinga už Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo Lietuvoje eksploataciją. Viso energetikos sektoriuje veikia 
devynios VVĮ, nurodytos žemiau esančioje lentelėje.

Įmonė Veiklos sritis
2014 m. 

apyvarta (tūkst. 
eurų)

Turtas 2014 m. 
pabaigoje 

(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 2014 m. 

pabaigoje

Valstybei priklau-
santi dalis 2014 

m. pabaigoje 
(proc.)

„Lietuvos energija“, 
UAB įmonių grupė

„Lietuvos energija“, UAB įmonių grupei 
priklauso „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
įmonių grupė, AB LESTO įmonių grupė bei AB 
„Lietuvos dujos“. Grupės veikla apima elektros 
ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros 
energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gam-
tinėmis dujomis, jų skirstymą.

972 689 2 369 176 5 602 100,0%

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė
Bendrovė kontroliuoja Lietuvos elektros perda-
vimo sistemos operatorių „Litgrid“ bei gamtinių 
dujų sistemos operatorių „Amber Grid“

147 105 901 073 1 072 100,0%

AB „Klaipėdos nafta“ Naftos produktų eksportas ir importas, SGD 
terminalo eksploatavimas 39 775 221 918 369 72,3%

VĮ Lietuvos naftos produktų 
agentūra Naftos produktų saugojimas 32 889 95 090 6 100,0%

VĮ „Visagino energija“ Šilumos energijos ir vandens tiekimas, 
nuotekų valymas 16 175 54 389 216 100,0%

UAB „Geoterma“ Šilumos energijos gamyba 2 094 7 892 18 99,1%

VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimas 152 576 302 2 142 100,0%

VĮ Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo agentūra Radioaktyvių atliekų tvarkymas ir laidojimas 38 334 19 100,0%

VĮ Energetikos agentūra Nacionalinės energetikos strategijos ir kitų 
valstybės programų įgyvendinimas 0 965 19 100,0%

Energetika
Energetikos sektoriaus VVĮ pagamina penktadalį šalies suvartojamos energijos, valdo elektros ir 
dujų perdavimo ir skirstymo tinklus. Liberalizavus elektros ir dujų rinkas, atskirtos gamybos, per-
davimo ir skirstymo veiklos, sukurta laisvoji elektros rinka. Baigtas SDG terminalas ir vystomos 
tarpvalstybinės elektros jungtys toliau didins sektoriaus skaidrumą ir tarptautinę integraciją. 



2014 metais energetikos įmonių pardavimo pajamos siekė 1 210,9 mln. eurų ir, palyginti su 2013 metų rezultatais, 
išaugo 8,7 proc. Šį prieaugį labiausiai lėmė „Lietuvos energijos“ įmonių grupės rezultatai. „Lietuvos energijos“ įmonių 
grupės pajamos per 2014 metus išaugo 15,5 proc., arba 130,6 mln. eurų. 2014 metų antrąjį ketvirtį „Lietuvos energi-
ja“ įsigijo AB „Lietuvos dujų“ kontrolinį akcijų paketą, dėl to į grupės pajamas įtraukta dujų skirstymo, tiekimo ir preky-
bos veikla papildomai pridėjo 170 mln. eurų pajamų. Taip pat prie sektoriaus pajamų augimo prisidėjo ir AB „Klaipė-
dos nafta“ pajamų didėjimas – nuo 36,7 mln. iki 39,8 mln. eurų. Bendrovės pajamos labiausiai augo paskutinįjį ketvirtį, 
kada buvo pradėtas eksploatuoti SGD terminalas, kuris prie pajamų augimo prisidėjo 5,8 mln. eurų. „EPSO-G“ grupės 
pajamos, kurios taip pat daro reikšmingą įtaką sektoriui, smuko 13,9 proc., iki 147,1 mln. eurų. Grupei priklausanti 
AB „Litgrid“, kurios pajamos sudaro didžiąją dalį grupės pajamų, uždirbo 119,9 mln. eurų – tai 29,7 proc. mažiau nei 
2013 metais. Didžioji dalis bendrovės pajamų yra iš elektros energijos perdavimo, todėl mažesnes pajamas labiausiai 
nulėmė VKEKK 2014 metams patvirtintas 9 proc. mažesnis elektros perdavimo tarifas ir daugiau nei dvigubai sumažin-
tas sisteminių paslaugų tarifas.

Finansiniai rezultatai

Energetikos sektoriaus įmonių bendroji pardavimo savikaina padidė-
jo 8,8 proc. ir sudarė 742,3 mln. eurų, o veiklos sąnaudos išaugo 2,6 
karto, iki 974,5 mln. eurų. Sektoriaus savikainos pokyčiui didžiausią 
įtaką darė „Lietuvos energijos“ įmonių grupė, kurios savikaina siekė 
612,4 mln. eurų – 18,5 proc. daugiau nei 2013 metais. Šį pokytį lėmė 
į grupės ataskaitas įtraukti „Lietuvos dujų“ finansiniai duomenys – su 
dujų prekyba susijusios sąnaudos sudarė 148,9 mln. eurų. „Klaipėdos 
naftos“ savikaina augo 20,8 proc., iki 26,6 mln. eurų dėl 2014 metų 
paskutiniajame ketvirtyje pradėto SGD terminalo eksploatacijos. Lai-
vo-saugyklos nuomos ir kitos susijusios išlaidos 2014 metais sudarė 4,4 
mln. eurų. Lietuvos naftos produktų agentūros savikaina sumenko nuo 
39,3 mln. iki 32,5 mln. eurų. Įmonėje labiausiai pakito parduotų valsty-
bės atsargų savikaina, kritusi 16,9 proc., iki 32,4 mln. eurų. „Visagino 
energijos“ savikaina 2014 metais sudarė 14,3 mln. eurų ir palyginti su 

2013 metais sumažėjo 16,7 proc. dėl mažesnių su šilumos energija ir 
karšto vandens tiekimu susijusių sąnaudų.

Energetikos sektoriaus veiklos sąnaudos išaugo 2,6 karto ir 2014 metų 
pabaigoje sudarė 974,5 mln. eurų. „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 
veiklos sąnaudos nuo 281,2 mln. eurų 2013 metais išaugo iki 751,2 
mln. eurų ir tai buvo pagrindinis veiksnys daręs įtaką sektoriaus veiklos 
sąnaudų padidėjimui. Šiam pokyčiui reikšmingiausią įtaką darė grupei 
priklausanti įmonė LESTO, kuri 2014 metų pabaigoje į sąnaudas nurašė 
turto perkainojimą, sumažinusį ilgalaikio materialiojo turto vertę 618,4 
mln. eurų. Sektoriaus rezultatams reikšmingos įtakos taip pat turėjo 
„EPSO-G“ įmonių grupės veiklos sąnaudos, kurios didėjo nuo 78,8 mln. 
eurų 2013 metais iki 216,8 mln. eurų. Dukterinė bendrovė „Litgrid“ 
atliko turto perkainavimą, dėl kurio patyrė 123,2 mln. eurų didesnes 
veiklos sąnaudas. Taip pat ganėtinai reikšmingai pakito „Geotermos“ 
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Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 1 113 750 1 210 916

Pardavimo savikaina 682 222 742 332

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 431 528 468 585

Veiklos sąnaudos 370 158 974 539

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 79 93 880

Veiklos pelnas (nuostoliai) 61 449 -412 075

Veiklos pelno marža 5,5% -34,0%

EBITDA 254 596 280 618

EBITDA marža 22,9% 23,2%

Finansinė ir investicinė veikla -4 691 52 663

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 56 758 -359 412

Pelno mokestis 2 301 -73 548

Grynasis pelnas (nuostoliai) 54 456 -285 864

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 5 246 -18 691

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 67 647 62 412

Grynojo pelno marža 6,1% 5,2%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Nematerialus turtas 64 595 17 812

Materialus turtas 3 235 629 2 904 152

Finansinis turtas 16 094 19 828

Kitas ilgalaikis turtas 272 978 309 394

Ilgalaikis turtas 3 589 296 3 251 187

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 122 801 178 724

Per vienerius metus gautinos sumos 435 345 419 587

Kitas trumpalaikis turtas 83 122 65 050

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 265 756 312 592

Trumpalaikis turtas 907 025 975 953

Turto iš viso 4 496 321 4 227 139

Nuosavas kapitalas 2 409 184 1 907 602

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 262 188 111 255

Dotacijos, subsidijos 936 324 896 904

Ilgalaikiai įsipareigojimai 776 016 771 853

Trumpalaikiai įsipareigojimai 374 797 650 781

Įsipareigojimai 1 150 813 1 422 633

Finansiniai įsipareigojimai 425 825 675 676

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 496 321 4 227 139

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA 1,5% 1,4%

Normalizuotas ROE 2,8% 2,9%

D/E 17,7% 35,4%

Grąža valstybei (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (valstybės dalis) 73 52 935

Paskirtos pelno įmokos 0 0

Dividendai ir pelno įmokos valstybei: 73 52 935

Turto mokestis 542 534

Iš viso: 614 53 469

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 7 810 9 463

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 122 149
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Didžiausių energetikos sektoriaus įmonių normalizuotas 
grynasis pelnas (mln. eurų)

veiklos sąnaudos, sumažėjusios 4,3 mln. eurų, iki 0,3 mln. eurų. „Geo-
terma“ 2013 metais perkainojo ilgalaikį materialų turtą, kurio likutinė 
vertė 2013 metų pabaigoje sudarė 3,4 mln. eurų (4,1 mln. eurų tur-
to perkainojimo nuostolių 2013 metais apskaityta veiklos sąnaudose).

Įvertinus išaugusius veiklos nuostolius, energetikos sektoriaus įmonės 
2014 metais veikė nuostolingai ir patyrė 285,9 mln. eurų grynųjų nuos-
tolių (2013 metais buvo uždirbtas 54,5 mln. eurų grynasis pelnas). To- 
kius rezultatus labiausiai lėmė „Lietuvos energijos“ ir „EPSO-G“ įmonių 
grupių patirti nuostoliai dėl įvykdytų turto perkainavimų. Tačiau ne- 
vertinant šių vienkartinių veiksnių, energetikos sektoriaus įmonės 2014 
metais uždirbo 62,4 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno. Vis dėlto pa- 
lyginti su 2013 metais, normalizuotasis pelnas sumažėjo 5,2 mln. eurų. 
Prie normalizuoto grynojo rezultato mažėjimo prisidėjo nuo 10,7 mln. 
eurų normalizuoto grynojo pelno iki 1,1 mln. eurų normalizuotų grynų-
jų nuostolių smukęs Ignalinos atominės elektrinės rezultatas, kadangi 
2013 metais įmonės finansinėse ataskaitose buvo apskaitytos neigiamos 
veiklos atidėjimų sąnaudos, sumažėjusios nuo 6,4 mln. eurų iki 2,6 mln. 
eurų. „Klaipėdos naftos“ grynasis pelnas mažėjo 10,3 proc., iki 9,3 mln. 
eurų dėl sumažėjusių pajamų iš naftos produktų perkrovimo paslaugų.

Didžiausių energetikos sektoriaus įmonių normalizuoto grynojo pelno 
kitimas iliustruotas toliau pateiktame grafike.

AB „Klaipėdos nafta“

UAB „EPSO-G 
 įmonių grupė

„Lietuvos energija“, 
UAB įmonių grupė
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Energetikos sektoriaus įmonių grąžos rodikliai palyginti su 2013 me-
tais pakito nežymiai. Sektoriaus turto grąža sumenko 0,1 procentinio 
punkto iki 1,4 proc., o nuosavo kapitalo grąža padidėjo nuo 2,8 iki 2,9 
proc. Eliminavus vienkartinių veiksnių įtaką veiklos rezultatams, „Lietu-
vos energijos“ įmonių grupės nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai 
išaugo atitinkamai nuo 2,3 iki 3,8 proc. ir nuo 1,5 iki 2,5 proc. dėl 2014 
metais ženkliai padidėjusio grynojo pelno bei įsigijus „Lietuvos dujas“. 
Tuo metu bendrovės „EPSO-G“ nuosavo kapitalo grąža dėl dukterinės 
bendrovės „Litgrid“ apskaitytų turto perkainavimo nuostolių, sumažėjo 
ir siekė  – 1,9 proc. 2014 metais „Klaipėdos naftos“ rodikliai kiek nukri-
to (turto grąža sumažėjo nuo 5,8 iki 4,4 proc., o nuosavo kapitalo grąža 
– nuo 6,4 iki 5,4 proc.), nes tiek turto, tiek nuosavo kapitalo vertė šioje 
kompanijoje didėjo dėl išaugusių finansinių įsipareigojimų, skirtų SGD 
terminalo įgyvendinimui, o jų generuojamas grynasis pelnas, palyginti 
su 2013 metais, sumažėjo. 

Bendrovių „Lietuvos dujos“ bei „Amber Grid“ rezultatai į 2014 metų 
portfelį nebuvo įtraukti ir vertinami, tačiau jų finansiniai duomenis 
apskaitomi įmonių grupių „Lietuvos energija“ ir „EPSO-G“ konso- 
liduotose finansinėse ataskaitose. Verta paminėti, kad valstybė 2013 
metų pabaigoje valdė tik po 17,7 proc. šių įmonių akcijų ir šių įmonių 

kontrolinius akcijų paketus įsigijo 2014 metų antrajame ketvirtyje.

Energetikos sektoriaus įmonių už 2014 metus paskirta dividendų ir pel-
no įmokų suma, papildysianti valstybės biudžetą, siekė 52,9 mln. eurų. 
Didžiąją dalį – 52,7 mln. eurų – sudarė bendrovės „Lietuvos energi-
ja“ paskirti dividendai. Likusią paskirtų dividendų už 2014 metus dalį 
skyrė „EPSO-G“ ir „Klaipėdos nafta“, atitinkamai 171,1 tūkst. ir 66,9 
tūkst. eurų. „Klaipėdos nafta“ dėl lėšų poreikio ir prisiimtų įsipareigo-
jimų bankams įgyvendinant SGD terminalo projektą ir toliau jį plėtojant 
mokėtina dividendų suma Vyriausybės sprendimu buvo sumažinta iki 1 
proc. paskirstytojo grynojo pelno. Vyriausybės nutarimu „EPSO-G“ už 
2014 metus dividendams skyrė 0,5 proc. paskirstytojo grynojo pelno, 
kadangi bendrovė dalyvauja įgyvendinant magistralinio dujotiekio Klaipė-
da – Kuršėnai projektą. Kitos sektoriaus įmonės neprisidėjo prie įplaukų 
į valstybės biudžetą dividendų ar pelno įmokų forma. Pastebėtina, kad 
2014 metais didžiąją dalį valstybei paskirtų dividendų už 2013 metus su-
darė „Lietuvos dujų“ dividendai ir jų sumokėta suma siekė 2,7 mln. eurų. 

Sektoriaus pardavimo pajamų, nuosavo kapitalo, finansinių įsipa-
reigojimų ir pelningumo pokyčiai 2011−2014 metais pateikti toliau 
esančiose diagramose.
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22,2%

Elektros energetikos sektorius
Pagal ES trečiojo energetikos paketo reikalavimus, siekiant efektyvinti elektros energetikos sektoriaus veiklą, užtikrin-
ti vienodas rinkos sąlygas ir skatinti konkurenciją, 2010 metais pradėta jo restruktūrizacija išskirstė sektorių į atskirus 
elementus, atliekančius skirtingas funkcijas: elektros gamybą, perdavimą bei skirstymą.

Elektros gamybos funkcijas atlieka bendrovė „Lietuvos energija“, kuri 
per savo dukterinę įmonę „Lietuvos energijos gamyba“ valdo tris 
gamybos padalinius: šalia Elektrėnų esančią Lietuvos elektrinę, Kruo-
nio hidroakumuliacinę elektrinę bei Kauno A. Brazausko hidroelektrinę. 
Šių trijų elektrinių pajėgumai užtikrina šalies energetinį saugumą – jų 
gamyba 2014 metais sudarė apie 18,7 proc. šalies vartotojų poreikio. 
Už elektros energijos perdavimą yra atsakinga valstybės valdoma įmonė 
„EPSO-G“, kuri per savo dukterinę įmonę „Litgrid“ palaiko stabilų šalies 
elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir 
sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako 
už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elek-
tros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Tuo metu už elektros e- 
nergijos persiuntimą šalies vartotojams skirstymo tinklais yra atsakinga 
2011 metų sausį įkurta bendrovė LESTO – dar viena dukterinė „Lietu-

vos energijos“ įmonė. ES trečiajame energetikos pakete apibūdinama 
energetikos sektoriaus restruktūrizacija buvo baigta 2012 metų rugsėjį.

Kitas elektros ūkio pertvarkos aspektas – nuo 2010 metų įkurta laisvoji 
elektros rinka, kurioje šiuo metu elektros energiją gali įsigyti tiekėjai, visi 
juridiniai asmenys bei kiti nebuitiniai vartotojai, o elektros kaina nėra 
kontroliuojama VKEKK. 2012 metų birželį Lietuva tapo „Nord Pool Spot“ 
(Šiaurės ir Baltijos šalių elektros biržos) prekybos zona ir taip paspartino 
integraciją į Europos šalių elektros rinkas. „Nord Pool Spot“ biržos veiklą 
prižiūri Reguliavimo taryba, kurią sudaro Švedijos, Norvegijos, Suomijos, 
Danijos, Latvijos ir Estijos reguliatoriai. Prie biržos tarybos gali prisijungti 
ir VKEKK, kuri yra atsakinga už energijos sektoriaus veiklos reguliavimą 
– licencijų, įgaliojančių verstis veikla energetikos sektoriuje, išdavimą, 
elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reika-
lavimų nustatymą bei kitas susijusias funkcijas.

Sudaryta remiantis bendrovių 2014 metų 12 
mėn. finansinėmis ataskaitomis 

Energetikos sektoriaus valstybės valdomos bendrovės, jų dukterinės 
ir asocijuotos įmonės 2014 finansinių metų pabaigoje
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Elektros energijos gamyba

Persiuntimas

Lietuvos elektros energijos gamybos bloko pagrindą sudaro „Lietuvos energijos gamyba“ kontroliuojami gamybos pa- 
daliniai – Lietuvos elektrinė, Kauno A. Brazausko hidroelektrinė bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Ši strategiškai 
svarbi netiesiogiai valstybės valdoma įmonė vykdo elektros energijos ir šilumos gamybos, importo bei eksporto ir preky-
bos vidaus rinkoje funkcijas bei yra sutelkusi didžiulius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus.

Perdavimo ir skirstymo tinklų operatoriai – tai įmonės, teikiančios elektros persiuntimo nuo gamintojo 
iki vartotojo paslaugas. 

VKEKK turimais duomenimis, 2014 metais elektros energijos gamyba 
Lietuvoje sumažėjo nuo 4,4 TWh iki 4 TWh. 47 proc. visos energijos 
buvo pagaminta iš iškastinio kuro, 36,2 proc. dalį sudarė iš atsinauji-
nančių energijos išteklių pagaminta ir į tinklus patiekta elektros energi-
ja, o Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje pagamintos energijos 
dalis sudarė likusius 16,8 proc. „Lietuvos energijos gamybos“ indėlis į 
bendrą Lietuvoje pagamintos elektros energijos kiekį 2014 metais buvo 
1,8 TWh (6,1 proc. mažesnis nei 2013 metais). Iš jų 0,86 TWh elektros 
energijos pagaminta Elektrėnų komplekse, 0,32 TWh – dėl sausų metų ir 
mažesnio Nemuno debito 22 proc. savo produkciją sumažinusioje Kau-
no A. Brazausko hidroelektrinėje ir 0,47 TWh – 37 proc. išaugusiomis 

Elektros perdavimo paslauga, arba jos persiuntimas aukštos įtam-
pos (330–110 kV) įrenginiais iš gamintojų tiekėjams ar vartotojams, 
yra Lietuvos perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ atsakomybė. 
Vienintelė šioje rinkoje veikianti įmonė valdo aukštos įtampos elektros 
perdavimo tinklą, užtikrina kokybišką, patikimą ir efektyvų energijos 
perdavimą, administruoja viešuosius interesus atitinkančias paslaugas 
(VIAP), prekiauja balansavimo ir reguliavimo energija bei rezervine galia, 
užsiima energijos sistemos balansavimu. 2014 metais, VKEKK duome-
nimis, elektros energijos perdavimo tinklais perduotos energijos kiekis 
sumažėjo 0,3 proc., iki 11,3 TWh. Taip pat mažėjo ir nuostoliai elektros 
tinkluose bei elektros energijos sąnaudos savoms reikmėms – 10,3 
proc., iki 220 GWh.

Elektros energija daugumą vartotojų pasiekia žemos ir vidutinės įtampos 
tinklais, kuriuos valdančios įmonės yra vadinamos skirstomojo tinklo ope- 
ratoriais (STO). Lietuvoje skirstomojo tinklo operatoriaus funkciją atlieka 

netiesiogiai valstybės valdoma, 2011 metais įkurta bendrovė LESTO. Be 
jos, elektros skirstymo licencijas turi ir savo įmonių teritorijose energi-
ją skirsto dar penki rinkos dalyviai – „Achema“, „Lifosa“, „Akmenės ce-
mentas“, „E Tinklas“ ir „Dirbtinis pluoštas“. LESTO užtikrina skirstomųjų 
tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, jų saugumą ir patiki-
mumą, tenkina kitus vartotojų poreikius bei efektyviai prijungia naujus 
vartotojus. Šiuo metu bendrovė aptarnauja net 1,7 mln. klientų bei turi 
gerai išvystytą visos šalies plotą apimančią infrastruktūrą.

Galutinį elektros energijos tarifą vartotojui sudaro dvi dalys – vie-
na jų įkainoja elektrą kaip prekę ir gali kisti, dėka galimybės pasirinkti 
nepriklausomą tiekėją laisvojoje rinkoje, o kita apmokestina elektros 
transportavimą. Antroji dalis yra mokama elektros energijos perdavimo 
bei skirstymo operatoriams, o ją, atsižvelgdama į energijos persiuntimo 
sąnaudas, kiekvienais metais nustato VKEKK.

Šaltinis: VKEKK

gamybos apimtimis Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje.

Po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo ženkliai sumažėjęs ben-
dras Lietuvoje pagaminamos elektros energijos kiekis ir toliau mažėjo. 
Remiantis VKEKK duomenimis, 2011–2014 metais gamybos apimtys 
sumažėjo 11,1 proc. Elektros energijos importas nuo 2011 iki 2013 
metų nuosekliai mažėjo, tačiau 2014 metais išaugo dėl atšalusių orų ir 
sumažėjusios vietinės gamybos. Dėl išaugusio elektros vartojimo ir su-
menkusių energijos gamybos apimčių elektros energijos eksportas nuo 
2011 metų mažėjo ir 2014 metais pasiektas elektros energijos eksporto 
lygis Lietuvoje buvo 10 kartų mažesnis nei 2011 metais.

Elektros gamyba, eksportas ir importas Lietuvoje (TWh)

 ● Eksportas ● Importas ● Gamyba

2011 2012 2013 2014
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Kol kas visiems reguliuojamiems bei nepriklausomo tiekėjo nepa-
sirinkusiems ar praradusiems vartotojams parduoti elektrą privalo 
visuomeninis tiekėjas, kurio funkciją Lietuvoje vykdo LESTO. Kitaip nei 
nepriklausomų tiekėjų, LESTO tiekiamos energijos kaina yra reguliuoja-
ma ir tvirtinama VKEKK.

2014 metų pabaigoje elektros biržoje „Nord Pool Spot“, kurios preky-
bos zona Lietuva tapo 2012 metais, buvo registruota 377 rinkos daly-
vių, iš kurių dalis yra ir Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Lietu- 
vos elektros biržoje suprekiautas elektros energijos kiekis per metus 
sumažėjo 24,8 proc. – nuo 5,3 TWh 2013 metais iki 4,2 TWh 2014 metais. 
2014 metais, kaip ir 2013 metais, didžiausią tiek pardavimų, tiek pirkimų 
rinkos dalį užėmė „INTER RAO Lietuva“ (pardavimų – 88 proc., pirkimų 
– 32,5 proc.). Palyginti su 2013 metais, labiausiai didėjo įmonės „INTER 
RAO Lietuva“ pardavimo rinkos dalis (nuo 70,8 iki 88 proc.), bei „Lietuvos 
energijos gamybos“ pardavimų rinkos dalis, išaugusi nuo 0,1 iki 7,9 proc.

Tiekimas
Po 2010 metų pertvarkos Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, buvo pradėtas elektros energijos persiuntimo ir tiekimo 
atskyrimas, taigi liberalizuotoje tiekimo rinkoje, šalia visuomeninio tiekėjo, atsirado daug nepriklausomų elektros 
tiekėjų. 2014 metų pabaigoje nepriklausomo elektros tiekimo licencijas turinčių rinkos dalyvių skaičius pasiekė 73, iš 
jų 18 buvo užregistruoti kaip vykdantys veiklą ir atliekantys savo funkciją – pirkti elektrą iš gamintojų bei importuoto-
jų ir parduoti ją laisviesiems vartotojams (turintiems teisę pasirinkti nepriklausomą tiekėją). 

Elektros energijos kaina
Elektros energijos kainą vartotojams sudaro kelios sudedamosios dalys: elektros įsigijimo, perdavimo, skirstymo, 
tiekimo kainos ir sisteminių paslaugų bei VIAP kaina. Elektros perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo kainas 
reguliuoja VKEKK. Vidutinė visuomeninės elektros energijos kaina, kurią VKEKK nustatė 2015 metams, yra 10,2 ct/
kWh be PVM. Jos kainodara yra pateikta toliau esančiame grafike.

Mažmeninės elektros energijos rinkos struktūra 2014 metais, proc.

2014 metais mažmeninėje elektros prekybos rinkoje elektros energijos tiekėjai pardavė 9 TWh elektros energijos, palyginti su 2013 metais, 3,3 
proc. daugiau. AB LESTO mažmeninė rinkos dalis per metus padidėjo nuo 35,1 iki 35,7 proc. Tarp nepriklausomų elektros energijos tiekėjų la- 
biausiai mažėjo UAB „Enefit“ užimama rinkos dalis 2,6 proc. punkto, iki 7,9 proc., labiausiai didėjo UAB „Elektrum Lietuva“ rinkos dalis – 
5,4 proc. punkto, iki 19,3 proc.

Bendras elektros energijos poreikis bei galutinis suvartojimas Lietuvoje, palyginti su 2013 metais, beveik nepasikeitė ir siekė atitinkamai 
11,7 TWh ir 9,8 TWh.

Pardavimų rinkos struktūra biržoje 2014 metais

 ● „INTER RAO Lietuva

 ● „Lietuvos energijos   
 gamyba“

 ● Kiti tiekėjai

88,0%

 ● LESTO reguliuojamiems vartotojams

 ● LESTO laisviesiems vartotojams

 ● Elektrum Lietuva

 ● Energijos tiekimas

 ● Enefit

 ● Enerty

 ● INTER RAO Lietuva

 ● Kiti

28,9%

6,8%

19,3%

14,1%

7,9%

7,7%

11,8%
3,5%

4,1%
7,9%

Šaltinis: VKEKK

Šaltinis: VKEKK



Elektros kainos ES šalių gyventojams
ES statistikos tarnybos „Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje buitiniai vartotojai su ūkine ar komercine veikla nesusiju-
sioms reikmėms 2014 metų antrąjį pusmetį už elektros energiją mokėjo 1,5 proc. daugiau negu Latvijoje, tačiau 0,8 
proc. pigiau negu Estijoje. Ši kaina, palyginti su 2013 metais, mažėjo visose trijose Baltijos šalyse – Lietuvoje ji mažė-
jo 5 proc., Latvijoje – 4,4 proc., Estijoje – 2,9 proc. Palyginti su ES šalių vidurkiu, elektros energijos kaina Lietuvoje 
2014 metų antrąjį pusmetį buvo 36,5 proc. mažesnė (13,2 ct/kWh).

Vidutinės elektros energijos kainos sandara 2015 metais (ct/kWh be PVM)

Infrastruktūrinės elektros energijos kainos dalys iš esmės nesikeitė, 
tačiau daugiau nei dvigubai sumažėjusi sisteminių paslaugų kaina bei 
kritusi VIAP kaina lėmė, jog elektros energijos kainos aukščiausia kai- 
nos riba galutiniams vartotojams 2015 metais, palyginti su 2014 metų 
sausį nustatyta metine kaina, sumažėjo 7,1 proc. VIAP kaina krito 20,6 

Tuo metu Lietuvos komerciniai vartotojai tuo pačiu laikotarpiu už elek-
tros energiją mokėjo brangiausiai Baltijos šalyse – 3,6 proc. brangiau 
nei Latvijoje ir 27,9 proc. brangiau nei Estijoje. Palyginti su 2013 metais, 

proc. – nuo 2,07 iki 1,64 ct/kWh. Labiausiai mažėjo Lietuvos elektrinei 
skiriamų VIAP lėšų dalis (34 procentiniais punktais) bei termofikacinėms 
elektrinėms skiriamas finansavimas (34,6 procentinio punkto), o la- 
biausiai išaugo VIAP lėšų, skiriamų AEI gamybai ir balansavimui, dalis 
(8,8 procentinio punkto).

 ● 2013 metų II pusmetis  ● 2014 metų II pusmetis  ● 2013 metų II pusmetis  ● 2014 metų II pusmetis

Šaltinis: „Eurostat“Šaltinis: „Eurostat“

Šaltinis: VKEKK

 ● Įsigijimo kaina

 ● Perdavimo aukštos įtampos laidais kaina

 ● Sisteminių paslaugų kaina

 ● Skirstymo vidutinės įtampos tinklais kaina

 ● Skirstymo žemos įtampos tinklais kaina

 ● Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina

 ● VIAP: Lietuvos elektrinės VIAP

 ● Termofikacinių elektrinių VIAP

 ● Atsinaujinančių energijos išteklių VIAP

 ● Strateginiai projektai

 ● Kitos VIAP5,02

1,64

1,55
1,18

0,54

0,09

0,14
0,52

0,18

0,69

0,05
0,20

Elektros energijos kaina gyventojams 
(su mokesčiais, eurai/100 kWh)

Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams 
(su mokesčiais, eurai/100 kWh)

Lietuva LietuvaLatvija LatvijaEstija EstijaLenkija LenkijaES vidurkis ES vidurkis

2014 metų antrąjį pusmetį komerciniams vartotojams taikoma kaina 
mažėjo visose trijose Baltijos šalyse.
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Gamtinių dujų sektorius
Lietuvos dujų sektoriuje, kaip ir elektros energijos sektoriuje, veiklos yra suskirstytos į dujų tiekimo, perdavimo ir 
skirstymo sektorius. 2014 metais baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos III paketo reikalavimas atskirti gamtinių dujų 
tiekimo ir prekybos bei skirstymo veiklas. Remiantis šiuo reikalavimu 2013 metų rugpjūtį buvo įkurtas dujų perdavi-
mo sistemos operatorius „Amber Grid“, o nuo 2014 metų lapkričio 1 d. gamtinių dujų tiekimo veiklą pradėjo vykdy-
ti nauja „Lietuvos energijai“ priklausanti bendrovė – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, atskirta nuo AB „Lietuvos dujos“, 
kuri nuo šiol atsakinga tik už dujų skirstymo veiklą. 

Skirstymo operatoriaus funkcijas šiuo metu Lietuvoje atlieka šešios 
skirstymo licencijas turinčios dujų įmonės: „Lietuvos dujos“, „Ache-
ma“, „Druskininkų dujos“, „Intergas“, „Fortum Heat Lietuva“ bei „Josvai- 
niai“. Iš viso 2014 metų pabaigoje perdavimo veiklą vykdė viena įmonė – 
„Amber Grid“, skirstymo – šešios, tiekimo veiklą vykdančių įmonių skai- 
čius išaugo nuo 11 iki 12. Rinkos operatoriaus veiklą Lietuvoje vykdo 2012 
metų kovo 1 d. įkurta įmonės „Litgrid“ dukterinė bendrovė „Baltpool“.

Konkurenciją Lietuvos dujų rinkoje turėtų paskatinti 2014 metų ketvir-

tajame ketvirtyje veiklą pradėjęs SGD terminalas, už kurio eksploataciją 
atsakinga valstybei priklausanti bendrovė „Klaipėdos nafta“. Veikiantis 
SGD terminalas užtikrins alternatyvų gamtinių dujų šaltinį, taip didin-
damas šalies energetinį saugumą. Terminalas taip pat sukurs sąlygas 
gamtinių dujų rinkos plėtojimuisi Lietuvoje, suteiks galimybę įsilieti į 
SGD rinką bei naudotis lankstesnės ir įvairesnės kainodaros, neatidėlio- 
tinų sandorių rinkos privalumais.

Remiantis VKEKK duomenimis, 2014 metais importuotų gamtinių dujų 
apimtys siekė 2 585,8 mln. kubinių metrų – tai 4,2 proc. mažiau nei prieš 
metus. Iš šešių 2014 metais dujas importavusių įmonių, importo mažė-
jimui įtakos turėjo „Lietuvos dujų“ bei „Dujotekanos“ importuojamų 
gamtinių dujų kiekio sumažėjimas. Kauno termofikacijos elektrinėje ir 
„Achemoje“ 2014 metais buvo pastebėtas dujų importo padidėjimas. 
2014 metais keturių įmonių gamtinių dujų importo tiekėju išliko „Gaz-
prom“, „Dujotekana“ dujas įsigijo per „Gazprom“ tarpininką – „LT Gas 
Stream“, o UAB LITGAS SGD terminalo bandymams skirtas dujas įsigijo 
iš bendrovės „Statoil“. Žvelgiant į 2012–2014 metų laikotarpį, importo 
apimtys gamtinių dujų sektoriuje smuko 22,1 proc. Importuoto kiekio 
sumažėjimas šiuo laikotarpiu pastebimas visų įmonių, išskyrus  Kauno 
termofikacijos elektrinės (dujų importas augo 7,5 proc.), rezultatuose. 
Daugiausia mažėjo bendrovės „Dujotekanas“ (66,1 proc.), „Haupas“ 
(19,8 proc.), „Achemos“ (12,9 proc.) importuotų dujų kiekiai. „Lietuvos 

Gamtinių dujų vartojimo tendencijos
Lietuvoje 2014 metais buvo suvartota 2 582 mln. kubinių metrų gamtinių dujų. Tai reiškia, kad šalyje buvo suvarto-
ta 3,6 proc. mažiau gamtinių dujų nei 2013 metais ir 21,4 proc. mažiau nei 2008 metais. Dujų suvartojimo mažėjimui 
įtakos turėjo alternatyvaus kuro naudojimas elektros ir šilumos gamybai bei mažesnis dujų poreikis iš trąšų gaminto-
jų, tačiau tiek elektros energijos ir šilumos gamintojai, tiek ir trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų bendrovė 
„Achema“ vis dar išlieka pagrindiniai gamtinių dujų vartotojai Lietuvoje.

dujų“ importuotas dujų kiekis 2014 metais buvo 25,2 proc. mažesnis 
nei 2012 metais.

Gamtinių dujų importo kaina tiesiogiai priklauso nuo alternatyvių kuro 
rūšių kainų bei euro ir JAV dolerio kurso santykio. Palyginti su praė-
jusių metų kainomis, 2014 metais alternatyvių medžiagų kainos smuko 
(mazuto – 2,9 proc., dyzelinio kuro – 2,6 proc.), o euras dolerio atžvilgiu 
nuvertėjo 12,1 proc. Dėl šių veiksnių mažėjo ir vidutinė importuojamų 
gamtinių dujų kaina – nuo 331,9 eurų už tūkst. kubinių metrų 2013 me-
tais iki 278 eurų už tūkst. kubinių metrų. Detalesnis dujų importo kainos 
pokyčių grafikas pristatomas toliau esančiame grafike.

Alternatyvus būdas dujoms įsigyti ar parduoti yra gamtinių dujų birža. 
Šiuo metu Lietuvoje veikia dvi biržos – „GET Baltic“ ir „Baltpool“. Iš viso 
per 2014 metus biržose suprekiauta 56,4 mln. kubinių metrų gamtinių 
dujų, kurių vidutinė kaina buvo 296,6 eurų už tūkst. kubinių metrų.

Dujų importo kaina (eurai už tūkst. kub. m.)
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Šaltinis: VKEKK
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Dėl mažesnių vienam suvartotam kubiniam metrui tenkančių skirstymo 
sąnaudų, II grupės vartotojai moka mažesnę kintamąją gamtinių dujų 
kainos dalį − 2014 metais jiems buvo taikomas 0,42 euro už kubinį metrą 
tarifas, kai tuo metu I grupės vartotojai mokėjo 0,66 euro už kubinį metrą. 

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2014 metų antrąjį pusmetį, 
palyginti su 2013 metų antruoju pusmečiu, ES šalyse vidutiniškai augo 
2,1 proc. Didžiausias augimas užfiksuotas Portugalijoje ir Jungtinėje Ka- 
ralystėje, o didžiausias mažėjimas –Vengrijoje, Liuksemburge ir Čekijo-
je. Tarifai nebuitiniams vartotojams 2014 metų antrąjį pusmetį, paly-
ginti su 2013 metų antruoju pusmečiu, ES valstybėse vidutiniškai augo 
11,2 proc. Labiausiai šis tarifas padidėjo Vokietijoje, Belgijoje ir Dani-
joje, o didžiausias mažėjimas (16,4 proc.) buvo užfiksuotas Slovėnijoje.

2014 metų antrąjį pusmetį vidutinė gamtinių dujų kaina ES šalių gyven-
tojams siekė 7,2 euro, o Lietuvoje – 5 eurus už 100 kilovatvalandžių. 
Tačiau įvertinus šalių perkamąją galią (panaikinus šalių kainų lygių skir-
tumus), dujų kainos Lietuvos gyventojams viršija ES vidurkį (ES vidurkis 
– 7,2 perkamosios galios standartų (PGS), o Lietuvos – 8,1 PGS). Šiuo 
laikotarpiu gamtinių dujų kainos, pakoreguotos atsižvelgus į perkamąją 
galią, Lietuvoje buvo devintos didžiausios visoje ES – daugiau už gam-
tines dujas, atsižvelgiant į šalių perkamąją galią, mokėjo šių valstybių 
gyventojai: Bulgarijos, Čekijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, 
Portugalijos ir Švedijos.

Gamtinių dujų kaina gyventojams

Gamtinių dujų kainos kintamosios dalies sandara 2015 metų 
pirmąjį pusmetį (eurai/kub. m)

Gamtinių dujų tarifas buitiniams vartotojams yra sudarytas iš dviejų dalių: pastovaus dydžio mėnesinio mokesčio, 
mokamo už dujų sistemos palaikymą, galios užtikrinimą ir priežiūros paslaugas, ir kintamosios dalies, kurios dydis 
priklauso nuo suvartoto dujų kiekio. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ klientai, priskiriami I grupės vartotojams (suvar-
tojantys iki 500 kubinių metrų dujų per metus), 2014 metais mokėjo 0,56 euro per mėnesį fiksuotąją dalį. II grupės 
vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 500 kubinių metrų dujų per metus, fiksuotoji dalis tuo metu buvo 3,99 
euro pirmąjį pusmetį.
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Gamtinių dujų kaina gyventojams 
(su mokesčiais, eurai/100 kWh)

Gamtinių dujų kaina gyventojams įvertinus perkamąją galią 
(su mokesčiais, eurai/100 kWh)
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Miškininkystės sektorių sudaro 43 valstybės įmonės – 42 miškų urėdijos, patikėjimo teise valdančios ir naudojančios 
joms skirtus valstybinius miškus, taip pat juose vykdančios kompleksinę miškų ūkio veiklą, ir Valstybinis miškotvarkos 
institutas, vykdantis miškotvarkos darbus, žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbus. 
Miškų urėdijų valdomas turtas sudaro 99,9 proc. viso sektoriaus turto, pajamos – 98,8 proc. Miškų urėdijose dirba 
97,4 proc. visų miškininkystės sektoriaus darbuotojų. Valstybės valdomų miškininkystės sektoriaus įmonių vienintelė 
savininkė yra valstybė.

Įmonė Veiklos sritis
2014 m. 

apyvarta 
(tūkst. eurų)

Turtas 2014 m. 
pabaigoje 

(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 2014 m. 

pabaigoje

10 didžiausių miškų urėdijų pagal apyvartą

VĮ Panevėžio miškų urėdija

Kompleksinė miškų ūkio veikla

6 991 7 575 149

VĮ Ukmergės miškų urėdija 6 469 5 827 137

VĮ Tauragės miškų urėdija 6 378 7 149 164

VĮ Trakų miškų urėdija 6 154 5 702 98

VĮ Jurbarko miškų urėdija 5 436 7 100 102

VĮ Kretingos miškų urėdija 5 352 7 987 134

VĮ Švenčionėlių miškų urėdija 4 962 5 269 124

VĮ Telšių miškų urėdija 4 919 4 820 117

VĮ Vilniaus miškų urėdija 4 865 5 557 88

VĮ Biržų miškų urėdija 4 687 3 876 86

Kitos miškininkystės sektoriaus įmonės

VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas Miškotvarkos projektai 1 982 1 583 100

* Į pateikiamus VĮ miškų urėdijų balansų duomenis nėra įtraukta šių urėdijų valdomų miškų vertė.

Miškininkystė
Miškų plotas sistemingai didėja ir užima apie trečdalį Lietuvos teritorijos. Iš jų beveik puse 
sudaro valstybiniai miškai. Miškininkystė ir medienos pramonė sukuria apie 5 proc. bendro 
vidaus produkto ir sudaro apie 9 proc. pramonės produkcijos eksporto.  



Pardavimo pajamos (mln. eurų)
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Finansiniai rezultatai
Miškininkystės sektoriaus įmonės 2014 metais uždirbo 167,6 mln. eurų pajamų, kurios lyginant su 2013 metais išaugo 
7,4 proc. Pardavimo pajamų augimui didžiausios įtakos turėjo pabrangusi apvalioji mediena, kurios vidutinė kaina paki-
lo nuo 39 eurų už kubinį metrą 2013 metais iki 44 eurų už kubinį metrą 2014 metais. Tuo tarpu apvaliosios medienos 
pardavimai krito 4,8 proc. – apvaliosios medienos 2014 metais buvo parduota kiek mažiau nei 3,5 mln. kubinių metrų.

Pardavimo savikaina 2014 metais sumažėjo 3,5 proc. iki 63 mln. eurų 
daugiausiai dėl kritusios apvaliosios medienos pardavimų apimties. 
Tuo tarpu veiklos sąnaudos išaugo 15,3 proc. iki 92,7 mln. eurų. Ženk- 
liai (23,6 proc.) nuo 34,7 mln. eurų 2013 metais iki 42,8 mln. eurų 2014 
metais išaugo miško išteklių atkūrimo ir gausinimo sąnaudos. Taip pat 
8,8 mln. eurų (17,5 proc. daugiau nei praėjusias metais) išlaidų patir-
ta vykdant ekologinę bei socialinę veiklą. Kitos veiklos rezultatas (dau- 
giausiai pajamos už Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyven- 
dinimą) susitraukė 1,7 mln. eurų ir taip pat turėjo įtakos grynajam miški-
ninkystės rezultatui.

Miškininkystės sektoriuje veikiančių įmonių grynasis pelnas, daugiausiai 
dėl ženkliai išaugusių veiklos sąnaudų, susitraukė 1,7 proc. ir sudarė 11 
mln. eurų. EBITDA rezultatas tuo tarpu padidėjo 1,7 proc. ir siekė 25,6 
mln. eurų. Eliminavus miškų urėdijų ir miškotvarkos instituto mokamus 
netipinius mokesčius valstybei grynasis pelnas (normalizuotas) sudarė 32,4 
mln. eurų, tai 4,3 proc. daugiau nei prieš metus. 

Miškų urėdijos, vykdydamos apskaitą pagal verslo apskaitos standartus, 
naudojasi miškų urėdijoms taikoma išimtimi ir miško (biologinio turto) 
vertės neapskaito. Siekiant palyginamumo su privačių miškų valdytojais 
bei užsienio valstybinių miškų valdytojais, kurie biologinio turto vertę 
apskaito, VKC diskontuotų pinigų srautų metodu kasmet perskaičiuoja 
miškų urėdijų biologinio turto vertę. VKC skaičiavimu, miškų urėdijos 
2014 metų gruodžio 31 dienai valdė biologinio turto už 952,3 mln. eurų, 
tai 7,4 proc. daugiau nei prieš metus. Biologinio turto vertės kylimą lėmė 

išaugusi apvaliosios medienos kaina.

Miškininkystės sektoriaus turtas nuo 2014 metų pradžios išaugo 9,5 
proc. ir 2014 metų pabaigoje sudarė 1,1 mlrd. eurų. Turto vertės au- 
gimui daugiausiai įtakos turėjo biologinio turto vertės padidėjimas bei 
investicijos į ilgalaikį turtą. Miškininkystės įmonių agreguotas ilgalaikis fi-
nansinis turtas išaugo beveik du kartus ir sudarė 8,2 mln. eurų, materialus 
ilgalaikis turtas padidėjo 3,3 mln. eurų ir siekė 100,7 mln. eurų. 

Per 2014 metus 17,6 proc. iki 31,6 mln. eurų išaugo miškininkystės 
įmonių atsargos, tuo tarpu gautinos sumos smuko 22,6 proc. iki 7,3 mln. 
eurų, o pinigai ir jų ekvivalentai sumažėjo 23,1 proc. iki 17,1 mln. eurų. 
Trumpalaikis turtas viso sumažėjo 3,3 proc. ir sudarė 66,6 mln. eurų. 
Mažėjantis trumpalaikis turtas mažina miškininkystės įmonių likvidu-
mo rodiklius, kurie vis dar yra ženkliai aukštesni nei privačiame sekto-
riuje. Kritinis likvidumas, kuris parodo įmonės gebėjimą greitai reali-
zuojamu turtu padengti įmonės trumpalaikius įsipareigojimus, Lietuvos 
miškininkystės ir medienos ruošos sektoriuje sudaro apie 1,86 (2013 
metų Statistikos departamento duomenys), tuo tarpu miškų urėdijų 
ir miškotvarkos instituto kritinis likvidumas 2013 metų gruodžio 31 
dienos duomenimis buvo 3,14, o 2014 metų pabaigoje – 2,55 ir žen-
kliai viršijo šalies likvidumo rodiklį. Tuo tarpu valstybės įmonių, priski- 
riamų miškininkystės sektoriui, absoliutus likvidumas (pinigų ir trum- 
palaikių įsipareigojimų santykis) 2014 metų gruodžio 31 d. buvo 1,25. 
Pinigų ir jų ekvivalentų kiekis viršijantis trumpalaikius įsipareigojimus, prakti- 
koje vertinamas, kaip neišnaudotas potencialas įmonės vertės kūrimui didinti.

Normalizuotas grynasis pelnas 
(mln. eurų)
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Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 156 083 167 645

Pardavimo savikaina 65 285 62 993

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 90 798 104 652

Veiklos sąnaudos 80 434 92 703

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 2 344 625

Veiklos pelnas (nuostoliai) 12 708 12 574

Veiklos pelno marža 8,1% 7,5%

EBITDA 25 117 25 556

EBITDA marža 16,1% 15,2%

Finansinė ir investicinė veikla 282 359

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 12 991 12 933

Pelno mokestis 1 784 1 920

Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 206 11 013

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 31 030 32 352

Normalizuoto grynojo pelno marža 19,9% 19,3%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Nematerialus turtas 136 1 415

Materialus turtas 97 359 100 705

Finansinis turtas 4 449 8 205

Kitas ilgalaikis turtas 2 133 2 422

Biologinis turtas 886 816 952 271

Ilgalaikis turtas* 964 539 1 065 017

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 923 31 649

Per vienerius metus gautinos sumos 9 413 7 286

Kitas trumpalaikis turtas 10 308 10 577

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 187 17 063

Trumpalaikis turtas 68 832 66 575

Turto iš viso 1 033 371 1 131 591

Nuosavas kapitalas* 1 009 548 1 106 501

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 0 0

Dotacijos, subsidijos 10 375 11 227

Ilgalaikiai įsipareigojimai 107 176

Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 340 13 688

Įsipareigojimai 13 447 13 864

Finansiniai įsipareigojimai 193 420

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 033 371 1 131 591

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA 3,0% 3,0%

Normalizuotas ROE 3,1% 3,1%

D/E 0,0% 0,0%

Grąža valstybei (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirtos pelno įmokos 5 603 5 507

Turto mokestis 2 118 2 193

Žaliavos mokestis 21 204 22 911

Iš viso: 28 925 30 611

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 3 848 3 851

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 89 88

*Miškų urėdijų konsoliduotos ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo apskaitinės vertės padidintos diskontuotų pinigų srautų metodu apskaičiuota miškų verte (biologinis turtas), kuri, remiantis atliktu 
vertinimu 2014 metų pabaigoje, sudarė 952 mln. eurų. Rodikliai apskaičiuoti remiantis padidintomis ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo vertėmis.
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Lietuvoje miškai sudaro 2 177 tūkst. ha. Nuo 2003 metų miško plotas 
padidėjo 131 tūkst. ha, o šalies miškingumas 2 procentiniais punktais 
ir šiuo metu sudaro 33,3 proc. Didžiausią dalį (56,1 proc. arba 1 152,4 
tūkst. ha) miškų ploto Lietuvoje užima spygliuočių medynai, kurie nuo 
2003 metų sumažėjo 7,5 tūkst. ha. 

2014 metų pradžioje 72 proc. Lietuvos miškų ploto sudaro IV grupės 
(ūkiniai) miškai, dar 15 proc. – III grupės (apsauginiai) miškai. Likusi da-
lis miško yra rezervatiniai (I grupė) ir specialiosios paskirties (II grupė) 
miškai, kuriuose yra draudžiama komercinė miško veikla.

Beveik pusę (49,7 proc.) Lietuvos miškų ploto užima valstybinės reikšmės 

miškai, kurie sudaro 1,08 tūkst. ha. 39,4 proc. arba 858 tūkst. ha miško 
valdo privatūs savininkai, kurių Lietuvoje 2014 metų sausio 1 d. buvo 
247 tūkst. ir kurie vidutiniškai valdo 3,3 ha miško. 10,9 proc. miškų plo-
to yra rezervuoti nuosavybės teisės atkūrimui. Pastaroji miško dalis nuo 
2013 metų pradžios sumažėjo 0,3 procentinio punkto.

Miškų urėdijos valdo 1,06 mln. ha Lietuvos miškų ploto, iš kurio apie 0,77 
mln. ha arba 72,6 proc. sudaro ūkinės paskirties miškai. Vidutiniškai vie-
na urėdija valdo 25,2 tūkst. ha miškų ploto. Didžiausios yra Švenčionėlių 
(43 tūkst. ha) ir Panevėžio (40 tūkst. ha) miškų urėdijos. Mažiau nei 15 
tūkst. ha valdo Dubravos, Kupiškio ir Zarasų miškų urėdijos.

Miškininkystės įmonių nuosavas kapitalas daugiausiai dėl ženkliai išau-
gusios biologinio turto vertės padidėjo 9,5 proc. ir sudarė 1,1 mlrd. 
eurų. Taip pat 8,2 proc. daugiau (11,2 mln. eurų) apskaityta dotacijų 
ir subsidijų. Įsipareigojimai sudarantys 1,2 proc. viso turto arba 13,9 
mln. eurų padidėjo 3,1 proc. dėl iki 0,42 mln. eurų padidėjusių finan-
sinių įsipareigojimų. Finansiniai įsipareigojimai augo Ignalinos (iki 141,7 
mln. eurų) ir Marijampolės (iki 184,2 tūkst. eurų) miškų urėdijose. Be 
minėtų urėdijų, finansinių įsipareigojimų lizingo bendrovėms 2014 metų 
pabaigoje taip pat turėjo Pakruojo miškų urėdija (94,1 tūkst. eurų). 
Kitos miškininkystės įmonės finansinių įsipareigojimų neturi. Jos turtą 
finansuoja tik nuosavu kapitalu ir dotacijomis. Aukštas miškininkystės 
įmonių kreditingumo lygis (mažas skolos lygis), suteikia įmonėms galimy-
bę investicijoms naudoti pigesnį (lyginant su nuosavo kapitalo kaina – 
5 proc.) skolintą kapitalą. 

Normalizuota turto grąža bei nuosavo kapitalo grąža analizuojamu 
laikotarpiu išliko nepakitusios ir sudarė atitinkamai 3,0 ir 3,1 proc. 

Pagrindiniai miškų rodikliai sausio 1 d. 2010 metai 2011 metai 2012 metai 2013 metai 2014 metai

Miško žemė pagal valstybinę miškų apskaitą, tūkst. ha 2 160 2 170 2 173 2 174 2 177

Miškingumas, proc. 33,1 33,2 33,3 33,3 33,3

Miško plotas, tenkantis vienam gyventojui, ha 0,65 0,67 0,68 0,73 0,74

Bendras medienos tūris (su žieve), mln. kub. m 479,4 489,8 501,3 510,2 521,3

Einamasis metinis medienos prieaugis 1 ha, kub. m 7,9 8,0 8,2 8,5 8,7

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba

Miškų urėdijos už 2014 metais vykdytą komercinę veiklą disponuojant 
valstybės turtu, kaip ir kitos valstybės įmonės statusą turinčios įmonės, 
yra įpareigotos 50 proc. grynojo pelno skirti į valstybės biudžetą. Urėdi-
jų paskirta grynojo pelno įmoka už ataskaitinius finansinius metus siekė 
5,5 mln. eurų (už 2013 metus – 5,6 mln. eurų).

2014 metais miškų urėdijos apskaitė 25,1 mln. eurų netipinių mokesčių 

Miškų urėdijų indėlis į valstybės biudžetą
Miškų urėdijos už 2014 metų veiklos rezultatus į valstybės biudžetą sumokėjo 30,6 mln. eurų – tai 5,8 proc. arba 1,7 mln. 
eurų daugiau nei prieš metus. Miškų urėdijų indėlis į valstybės biudžetą susideda iš pelno įmokų ir netipinių mokesčių.

(2013 metais – 23,3 mln. eurų). Už valstybės turto naudojimą patikėji-
mo teise urėdijos sumokėjo 2 proc., t. y. 2,2 mln. eurų, turto mokesčio. 
Tuo tarpu privalomieji atskaitymai (15 proc.) nuo žaliavinės medienos ir 
nenukirsto miško pardavimo pajamų (žaliavų mokestis) sudarė 22,9 mln. 
eurų, 8,1 proc. daugiau nei prieš metus. Netipiniai mokesčiai įtraukiami 
skaičiuojant urėdijų indėlį į valstybės biudžetą, nes šie mokesčiai yra 
netaikomi privačių miškų valdytojams.
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Lietuvos miškų plotai
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2008–2014 metų laikotarpiu miškų urėdijos kasmet investicijoms į miškų ūkinę veiklą, medienos ruošą skyrė apie 
14–15 mln. eurų nuosavų lėšų, neskaitant dėl finansų krizės 2009 ir 2010 metais ženkliai sumažintų investicijų masto. 
Miškų urėdijų investicijos iš nuosavų lėšų 2014 metais sudarė 14,4 mln. eurų, iš kurių 4,4 mln. eurų skirta medienos 
ruošai, ir net 10 mln. eurų skirta miškų ūkinei veiklai.

Investicijos miškų ūkinei veiklai apima vietinės reikšmės vidaus kelių 
miškuose tiesimo ir rekonstravimo, remonto bei priežiūros darbus. 
Miško keliai yra vienas svarbiausių infrastruktūros veiksnių efektyviam 
miškininkystės plėtojimui. Jie naudojami miško želdinimo, priežiūros, 
sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos, aplinkosauginių ir rekreacinių ob-
jektų įrengimo ir tvarkymo darbams atlikti, taip pat miškų ūkio gamy-
binei veiklai organizuoti, vietinių gyventojų susisiekimui ir kitoms reik-
mėms tenkinti. Generalinės miškų urėdijos duomenimis, miškų urėdijų 
valdomuose valstybiniuose miškuose yra apie 23,6 tūkst. km vietinės 
reikšmės vidaus miško kelių.

2014 metais miškų urėdijos nuosavomis lėšomis nutiesė ir rekonstravo 
71 km, suremontavo 1 377 km miško kelių ir suremontavo vieną tiltą 
(Švenčionėlių miškų urėdija). Viso miško kelių tvarkymo darbams, 
įskaitant ir kelių priežiūros darbus, panaudota 12,4 mln. eurų. Palygi- 
nimui 2013 metais urėdijos nutiesė ir rekonstravo 25 km, suremonta-
vo 285 km miško kelių, suremontavo vieną tiltą ir miško kelių tvarky-

mo darbams išleido 6,2 mln. eurų. Daugiausiai 2014 metais miško kelių 
nutiesė (rekonstravo) Kaišiadorių ir Tauragės miškų urėdijos, atitinkamai 
29,6 ir 11 km. Daugiausiai sąnaudų kelių tvarkymui patyrė Tauragės ir 
Kėdainių miškų urėdijos (atitinkamai 636,1 ir 546,2 tūkst. eurų arba 
1,9 ir 2,5 tūkst. eurų/100 ha), mažiausiai – Utenos miškų urėdija 
(72,3 tūkst. eurų arba 0,5 tūkst. eurų/100 ha).

2014 metais miško kelių tvarkymui skirta 1,8 mln. eurų Kelių priežiūros 
ir plėtros programos lėšų, kurios panaudotos nutiesti 22,7 km, rekon- 
struoti 5,6 km ir suremontuoti 28,7 km miško kelio. 2013 m. buvo skir-
ta 1,6 mln. eurų, už kuriuos buvo nutiesta 21,2 km, rekonstruota 8,5 
km, suremontuota 234,5 km miško kelių. Ženklus suremontuoto kelio 
atstumo skirtumas Generalinės miškų urėdijos teigimu ir dėl to, kad 
2014 metais kai kuriose miškų urėdijose kelių remonto etapai buvo vyk-
domi tuose pačiuose ruožuose, todėl antrą kartą suremontuotų kelių 
atstumai nebuvo skaičiuojami, taip pat daugiau dėmesio 2014 metai 
buvo skiriama kelių tiesimui ir rekonstrukcijai.
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Investicijos ir miško kelių tiesimas
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2014 metais išskirsta 7,6 mln. kubinių metrų. Tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose iškirsta po 3,8 mln. kubinių 
metrų. Privačiuose miškuose kirtimai, palyginus su 2013 metais, išaugo 8,6 proc. valstybiniuose – sumažėjo 2,6 proc.

Apvaliosios medienos eksportas (tūkst. kub. m)

2014 metai* 2013 metai

 Spygliuočiai Lapuočiai Iš viso Spygliuočiai Lapuočiai Iš viso

Latvija 650 99 749 548 70 618

Lenkija 148 170 318 124 160 284

Švedija 98 136 234 102 141 243

Kinija 146 61 207 252 27 279

Kitos 155 45 200 312 73 385

Iš viso 1 197 511 1 708 1 338 471 1 809

Apvaliosios medienos importas (tūkst. kub. m)

2014 metai* 2013 metai

 Spygliuočiai Lapuočiai Iš viso Spygliuočiai Lapuočiai Iš viso

Baltarusija 42,1 110,3 152,4 81,9 120,7 202,6

Latvija 14,6 79,9 94,5 11,7 58,2 69,9

Lenkija 77,2 0,6 77,8 72,2 0,3 72,5

Ukraina 0,8 11,7 12,5 0 14,7 14,7

Kitos 0,2 0,9 1,1 0,3 0,4 0,7

Iš viso 134,9 203,4 338,3 166,1 194,3 360,4

Apvaliosios medienos importas ilguoju laikotarpiu išlieka nepakitęs. Kasmet į Lietuvą įvežama apie 0,3 mln. kubinių metrų apvaliosios medie- 
nos. Vertinant paskutinių dviejų metų rezultatus didžiausią dalį importuojamos apvaliosios medienos sudaro lapuočiai iš Baltarusijos, nors 2014 
metais importas iš Baltarusijos sumažėjo beveik ketvirtadaliu ir sudarė 0,15 mln. kubinių metrų.

Augant kirtimų miškuose kiekiui išaugo ir apvaliosios medienos kiekis likęs vietiniam vartojimui. 2014 metais vidaus rinkoje liko 6,2 mln. kubinių 
metrų apvaliosios medienos – tai 3,3 proc. daugiau nei prieš metus. Didžiausias likęs vietinėje rinkoje apvaliosios medienos kiekis 6,3 mln. ku-
binių metrų buvo 2010 metais, kuomet medienos eksportas sudarė 1,4 mln. kubinių metrų – 17,6 proc. mažiau nei 2014 metais. Daugiausiai 
apvaliosios medienos yra eksportuojama į kaimyninę Latviją – 2014 metais eksportuota 0,75 mln. kubinių metrų (21,2 proc. daugiau nei 2013 
metais) apvaliosios medienos, iš kurios net 0,65 mln. kubinių metrų sudaro spygliuočiai. 

Miško kirtimai ir apvaliosios medienos pardavimai

Kirtimai miškuose pagal nuosavybės formą 
(mln. kub. m)

Apvaliosios medienos ruoša ir prekyba apvaliąja mediena 
(mln. kub. m)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 ● Eksportas  ● Importas  ● Liko vietiniam 
 vartojimui

 ● Gauta iš   
 vietinių išteklių

2012 2013201120102009 2014*

 ● Valstybiniai miškai  ● Privatūs miškai

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba *Išankstiniai duomenys        Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba
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Miškų urėdijos vidaus rinkoje 2014 metais pardavė 3,16 mln. ku-
binių metrų apvaliosios medienos, tai 3 proc. mažiau nei 2013 metais. 
Padarinės medienos pardavimai išliko nepakitę, tačiau malkinės me- 
dienos vidaus rinkoje parduota 17 proc. mažiau. 

Daugiausiai apvaliosios medienos iš miškų urėdijų 2014 metais su-
pirko UAB „IKEA Industry Lietuva“ (236 tūkst. kubinių metrų arba 7,5 
proc.), UAB „Juodeliai“ (149 tūkst. kubinių metrų arba 4,7 proc.) ir UAB 
„Stora Enso Lietuva“ (146 tūkst. kubinių metrų arba 4,6 proc.). 2013 
metais pirkimai „IKEA Industry Lietuva“ sudarė tik 140 kubinių metrų. 
UAB „IKEA Industry Lietuva“ 2014 metais daugiausiai pirko pigesnės 

medienos – plokščių medienos (148 tūkst. kubinių metrų) bei malkų 
(70 tūkst. kub. metrų). Tuo tarpu „Juodeliai“ ir „Stora Enso Lietuva“ iš 
miškų urėdijų daugiausiai pirko rąstų ir trumpuolių.

Atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvoje nėra stambių medienos supir- 
kėjų, didžiausi urėdijų klientai superka apie 4 proc. („IKEA Industry 
Lietuva“ 7,5 proc.) viso apvaliosios medienos kiekio. Tai galimai susiję 
su tuo, kad Lietuvoje veikiant 42 smulkioms miškų urėdijoms, kiek- 
viena urėdija prekiauja individualiai ir stambesnių užsakovų aptarnauti 
nepajėgia dėl mažų pardavimų apimčių. Tokia situacija neigiamai veikia 
urėdijų konkurencingumą. 

Vienas iš svarbiausių ES šalių energetikos strategijos prioritetų išlieka atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo 
skatinimas. Didžiausią AEI potencialą turi kietasis biokuras (malkos ir medienos atliekos, šiaudai ir energetiniai augalai), 
kuris daugiausiai naudojamas elektrai ir centralizuotai tiekiamai šilumai (CŠT) gaminti. 2014 metais elektrai ir centra- 
lizuotai tiekiamai šilumai gaminti kietojo biokuro suvartota 446 tūkst. tonų naftos ekvivalento, tai ketvirtadaliu daugiau 
nei prieš metus, kuomet suvartota 354 tūkst. tonų naftos ekvivalento. Lietuvoje per 15 metų kietojo biokuro suvarto-
jimas centralizuotai šilumai teikti išaugo daugiau kaip dešimt kartų. Augant biokuro naudojimui CŠT sektoriuje, progno-
zuojama, kad kietojo biokuro paklausa ir toliau augs.

Kietojo biokuro rinka

Nuo 2010 metų vienas iš Generalinės miškų urėdijos veiklos prioritetų 
yra didinti žaliavos biokurui valstybiniuose miškuose gamybą. Nuo 2010 
metų, kuomet miško kirtimų atliekų buvo parduota tik 75 tūkst. kubinių 
metrų, miško kirtimų atliekų pasiūla ir pardavimai išaugo 3,5 karto – 
2014 metais miško kirtimų atliekų parduota 263 tūkst. kub. metrų, 7,3 
proc. daugiau nei prieš metus. Daugiausiai kirtimų atliekų 2014 metais 
pardavė Trakų ir Ukmergės miškų urėdijos – atitinkamai 13,1 ir 12,8 
tūkst. kubinių metrų. Tuo tarpu Zarasų ir Raseinių miškų urėdijos par-
davė tik 0,4 ir 1,2 tūkst. kubinių metrų miško kirtimų atliekų. 

Miškų urėdijos malkinės medienos 2014 metais pardavė 17,3 proc. 
mažiau nei prieš metus (532 tūkst. kubinių metrų), tam įtakos turė-
jo šiltesnė žiema. Daugiausiai malkinės medienos pardavė Tauragės, 
Radviliškio ir Ignalinos miškų urėdijos – atitinkamai 29,5, 28,7 ir 26,2 
tūkst. kubinių metrų, mažiausiai – Veisiejų ir Druskininkų miškų urėdi-
jos – 1,3 ir 3,1 tūkst. kubinių metrų.

Ženklūs žaliavos biokurui pardavimų skirtumai tarp urėdijų iš dalies 
yra susiję su Aplinkos misterijos nustatytomis miško kirtimų ir kirtimų 

Kietojo biokuro suvartojimas centralizuotai šilumai teikti (tūkst. tne)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

445,7

353,7

309,6

234,1248,7248
212,6

180,6173,8
149,9152,8

119,7
98,1

68,5
39,2

Miškų urėdijų biokuro pardavimai

šaltinis: Statistikos departamentas
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Šaltinis: Generalinė miškų urėdija

 ● Malkinės medienos pardavimo pajamos (tūkst. eurų)
 ● Kirtimų atliekų pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

 ● Kirtimų atliekų pardavimai (tūkst. tonų)
 ● Malkinės medienos pardavimai (tūkst. tonų)
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atliekų gamybos normomis. Taip pat įtakos turi konkrečioje urėdijoje 
vyraujanti kertamų medžių rūšis bei biokuro paklausa.

Nors kietojo biokuro parduota mažiau, tačiau pajamos dėl ženkliai išau-
gusių malkinės medienos ir miško kirtimų atliekų kainų, iš biokuro par-
davimo išaugo 4,6 proc. ir sudarė 16,8 mln. eurų. Labiausiai (32 proc. 

lyginant su 2013 metais) išaugo kirtimų atliekų kainos ir sudarė 9,9 
eurus už toną. Malkinės medienos kainos 2014 metais buvo artimos 
2011 metų kainoms ir svyravo nuo 23,8 iki 35,3 eurų už toną, priklau-
somai nuo medienos grupės.

Generalinės miškų urėdijos 2014 metų vienas iš veiklos prioritetų yra 
skiedros gamyba ir pateikimas biokuro biržai konkurencingomis kaino-
mis. Nuo 2014 metų pradžios miškų urėdijos dalyvauja biokuro žaliavų 
biržoje „Baltpool“. Tačiau kol kas, vertinant laikotarpį iki 2015 metų 
birželio mėnesio, sandorius sudarė tik Valkininkų, Veisiejų, Varėnos ir 
Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdijos, kurių bendra sandorių vertė 
siekė 30,9 tūkst. eurų. Viso per biržą buvo parduota 222 tonos naftos 
ekvivalento skiedros iš malkinės medienos ir miško kirtimų atliekų. Dau-

giausiai iki šiol biokuro žaliavų biržoje biokuro yra pardavusi Varėnos 
miškų urėdija, kurios bendra sandorių vertė siekė 13,7 tūkst. eurų. 
Generalinės miškų urėdijos vertinimu miškų urėdijos biržoje dalyvauja 
aktyviai, tačiau sudaryti sandorius joms trukdo nepagrįstai žemas kai- 
nas siūlantys privatūs pardavėjai, kurie medienos skiedras, paruoštas iš 
importuotų ar iš išmokas gaunančių žemių savininkų supirktų žaliavų, 
biržoje parduoda už kainą, kuri yra ženkliai mažesnė nei miškų urėdijų 
parduodamų skiedrų savikaina.

Miškų urėdijų parduodamo biokuro kainos (eurai už toną)

34,5
31,6 31,9

35,3

26,1
21,1 20,9

24,9

Kirtimų atliekosIII gr. malkosII gr. malkosI gr. malkos

24,9

18,5 19,1
23,8

6,4 6,7 7,5 9,9

Šaltinis: Generalinė miškų urėdija ● 2013  ● 2014 ● 2012 ● 2011



Kitos įmonės
Valstybės valdomos įmonės, kurios nepriskiriamos atskirai nagrinėtiems sektoriams, padengia 
platų veiklos spektrą nuo draudimo paslaugų iki žemės ūkio. Sektoriui priskiriamos 58 VVĮ, 
kurių skaičius kasmet mažėja, o generuojamos, į  VVĮ portfelį patenkančių įmonių pajamos, 
sudaro apie 7 proc. viso VVĮ portfelio pajamų. 

Įmonė Veiklos sritis
2014 m. 

apyvarta 
(tūkst. eurų)

Turtas 2014 m. 
pabaigoje 

(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 2014 m. 

pabaigoje

Valstybei 
priklausanti 
dalis (proc.)

VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto, juridinių asmenų ir kt. 
registrų tvarkymas 29 251 22 826 1 577 100,0%

VĮ „Regitra“ Kelių transporto priemonių ir jų vairuotojų 
registro tvarkymas 23 998 18 188 539 100,0%

UAB Lietuvos monetų kalykla Apyvartinių ir kolekcinių monetų kaldinimas 14 008 8 719 89 100,0%

VĮ „Lietuvos paminklai“ Kultūros paveldo objektų ir vietovių tvarkymas 7 998 908 57 100,0%

VĮ „Infostruktūra“ Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo 
paslaugų ir interneto paslaugų teikimas 7 132 8 084 62 100,0%

VĮ Valstybės žemės fondas
Žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezi-
jos, GIS, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, 
melioracijos kadastro paslaugų teikimas

6 387 9 250 365 100,0%

VĮ Mūsų amatai Įvairių baldų, stelažų, metalinių dirbinių gamyba 6 288 6 961 152 100,0%

AB Giraitės ginkluotės gamykla Mažo kalibro šovinių gaminimas 5 193 20 637 67 100,0%

UAB Lietuvos parodų ir kongresų 
centras „LITEXPO“

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas, 
salių ir konferencijų salių nuoma 5 100 13 794 95 98,8%

AB „Problematika“ Kelių statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių 
laboratoriniai bandymai ir analizė 3 938 7 547 96 100,0%

VVĮ, kurios nėra priskirtos trims prieš tai aprašytiems sektoriams, vykdo įvairias valstybei svarbias funkcijas: kaldi-
na monetas, teikia prabavimo ir kalibravimo paslaugas, vertina statybų projektus, rūpinasi kultūriniais objektais ir kt. 
Nemažai šio sektoriaus įmonių vienintelės Lietuvoje vykdo tokią veiklą ir neturi konkurentų privačiajame sektoriu-
je. Trys bendrovės – „Detonas“, „Jonavos grūdai“ ir Giraitės ginkluotės gamykla – įstatymu yra priskirtos įmonėms, 
turinčioms strateginės reikšmės nacionaliniam saugumui arba svarbioms nacionaliniam saugumui užtikrinti.



Kitų įmonių sektoriui priskirtos 58 VVĮ. Palyginti su 2013 metais kitų 
įmonių sektoriui priskirtų VVĮ sąrašas sutrumpėjo keturiomis įmonėmis. 
2014 metų birželio 1 d. VĮ prie Alytaus pataisos namų, VĮ prie Mari-
jampolės pataisos namų ir VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų 
buvo reorganizuotos ir sujungtos įkuriant VĮ „Mūsų amatai“. Į sekto- 
riaus įmonių sąrašą taip pat nebuvo įtraukta VĮ „Visagino statybininkai“, 
kuri 2015 metų pradžioje paskelbta bankrutavusia. 2014 metų spalio 
1 d. VĮ Valstybės turto fondas buvo prijungtas prie VĮ Turto banko. 

Iš kitų įmonių sektoriui priskiriamų įmonių 14 yra akcinės bendrovės, 
28 – uždarosios akcinės bendrovės, o 16 – valstybės įmonės. Didžiau-
sia šio sektoriaus įmonė tiek pagal turtą, tiek pagal apyvartą bei dar-
buotojų skaičių yra Registrų centras, 2014 metais suteikęs paslaugų 
už 29,3 mln. eurų. Dešimt didžiausių šio sektoriaus įmonių nurodytos 
kairėje esančioje lentelėje.

Finansiniai rezultatai
Kitų įmonių sektoriaus pajamos 2014 metais ūgtelėjo 5,2 proc. ir sudarė 
159 mln. eurų. Registrų centras gavo daugiausia pajamų – 29,3 mln. 
eurų, (1,8 proc. daugiau nei prieš metus). Sektoriuje labiausiai (nuo 5,2 
mln. iki 14 mln. eurų) išaugo Lietuvos monetų kalyklos pajamos, ku- 
rioms didžiausią įtaką darė euro monetų kaldinimas ruošiantis valiutos 
keitimui Lietuvoje. „Infostruktūra“ patyrė didžiausią pajamų sumažė-
jimą – nuo 8,7 mln. eurų iki 7,1 mln. eurų. Įmonės teikiamų duomenų 
perdavimo paslaugų pajamos sumažėjo 16,9 proc., arba 1,4 mln. eurų 
palyginti su 2013 metais.

Sektoriaus grynojo pelno pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo įmonė „Būs-
to paskolų draudimas“, kuri per 2014 metus uždirbo 3,2 tūkst. eurų 
– 2013 metais įmonė patyrė 5,5 mln. eurų grynųjų nuostolių. „Būsto 
paskolų draudimo“ grynasis rezultatas priklauso nuo išieškotų/su-
gražintų sumų ir išmokėtų draudimo išmokų skirtumo. 2014 metais 

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

Normalizuotas grynasis pelnas 
(mln. eurų)

išmokų suma sumažėjo 34,7 proc. (nuo 20,1 mln. eurų 2013 metais iki 
13,2 mln. eurų), tuo metu išieškotų sumų apimtys nepakito. Ženkliai 
prie sektoriaus grynojo pelno pokyčio prisidėjo „Toksika“, uždirbdama 
1,9 mln. eurų grynojo pelno, kai 2013 metais buvo patirti 731 tūkst. 
eurų grynųjų nuostolių. Taip pat kitų įmonių sektoriaus grynąjį pelną 
didino Lietuvos monetų kalyklos grynasis pelnas, kuris augo nuo 55 
tūkst. eurų 2013 metais iki 1,1 mln. eurų 2014 metais.

Kitų įmonių sektoriaus turto ir nuosavo kapitalo vertės pokyčiui didelės 
įtakos turėjo Valstybės turto fondo prijungimas prie Turto banko. 
Pastarojo turtas išaugo nuo 107,7 mln. eurų iki 171,9 mln. eurų, o nuo-
savas kapitalas didėjo 44,7 mln. eurų, iki 51,2 mln. eurų dėl apskaitos 
standartų skirtumų į balansą įtraukto Valstybės turto fondo užbalansi- 
nio turto, kurio vertė sudarė 43,6 mln. eurų. Taip pat reikšmingos įtakos 
turėjo „Toksikos“ turto vertė, išaugusi 19,8 proc., iki 33,5 mln. eurų. 
Pelninga įmonės veikla 2014 metais leido sumažinti nepaskirstytąjį 
nuostolį nuo 2,2 mln. iki 0,3 mln. eurų. Be to, išaugusią turto vertę lėmė 
2,6 mln. eurų padidėję (iki 3,6 mln. eurų) įsipareigojimai dėl išaugusių 
ilgalaikių finansinių skolų ir įsiskolinimų tiekėjams.

Kitų įmonių sektoriaus grąža valstybei už 2014 metus sudarė 7,6 mln. 
eurų, kurių 31,9 proc. buvo gauta pelno įmokų, o 58,8 proc. – dividendų 
pavidalu. Didžiausią dalį šios grąžos sudarė už 2014 metus paskirtos VĮ 
„Regitra“ pelno įmokos (1,2 mln. eurų) ir UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“ bei UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ 
dividendai, atitinkamai sudarę 0,8 mln. ir 0,74 mln. eurų.
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Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 151 202 159 004

Pardavimo savikaina 119 540 119 371

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 31 662 39 663

Veiklos sąnaudos 30 512 32 050

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 994 432

Veiklos pelnas (nuostoliai) 2 143 8 014

Veiklos pelno marža 1,4% 5,0%

EBITDA 9 823 18 160

EBITDA marža 6,5% 11,4%

Finansinė ir investicinė veikla 1 861 3 565

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 4 004 11 580

Pelno mokestis 1 563 1 608

Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 442 9 972

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 132 214

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostolis) 3 062 10 580

Normalizuoto grynojo pelno marža 2,0% 6,7%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Nematerialus turtas 3 411 5 859

Materialus turtas 160 275 213 324

Finansinis turtas 90 357 100 442

Kitas ilgalaikis turtas 27 550 25 891

Biologinis turtas 1 534 1 786

Ilgalaikis turtas 283 127 347 302

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 68 409 95 082

Per vienerius metus gautinos sumos 28 154 26 797

Kitas trumpalaikis turtas 31 621 21 826

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 48 601 41 844

Trumpalaikis turtas 176 785 185 550

Turto iš viso 459 913 532 852

Nuosavas kapitalas 165 853 216 731

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 3 882 3 912

Dotacijos, subsidijos 73 661 77 874

Ilgalaikiai įsipareigojimai 159 647 157 018

Trumpalaikiai įsipareigojimai 60 752 81 229

Įsipareigojimai 220 398 238 247

Finansiniai įsipareigojimai* 59 694 64 432

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 459 913 532 852

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA 0,6% 2,1%

Normalizuotas ROE 1,9% 5,5%

D/E* 36,0% 29,7%

D/E** 509,2% 173,4%

Grąža valstybei (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (valstybės dalis) 2 592 4 477

Paskirtos pelno įmokos 1 740 2 430

Dividendai ir pelno įmokos valstybei: 4 332 6 907

Turto mokestis 720 709

Iš viso: 5 053 7 616

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 5 547 5 531

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 152 150

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

**Šis D/E rodiklis apskaičiuotas į finansinius įsipareigojimus įskaičiavus beprocentę paskolą, Finansų ministerijos suteiktą „Indėlių ir investicijų draudimui“.
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 ● 2014 metų gegužės 23 d. buvo reorganizuotos VĮ prie Alytaus pa- 
 taisos namų, VĮ prie Marijampolės pataisos namų ir VĮ prie Pra- 
 vieniškių pataisos namų. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti 
 valstybės įmonių, kurių veiklos tikslas yra įdarbinti nuteistuosius ir 
 parengti juos darbinei veiklai išėjus į laisvę, veiklą ir didinti šių įmonių 
 veiklos efektyvumą. Kalėjimo departamentui pavaldžios valsty- 
 bės įmonės dirbo nuostolingai, todėl optimizaciniais tikslais šios  
 trys įmonės sujungimo būdu buvo reorganizuotos į naują juridinį 
 asmenį – valstybės įmonę „Mūsų amatai“. Šios įmonės teises ir 
 pareigas įgyvendins Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respub- 
 likos teisingumo ministerijos.

 ● 2014 metų kovo 20 d. Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį buvo   
 nuspręsta 2014 spalio 1 d. VĮ Valstybės turto fondą reorganizavimo  
 būdu prijungti prie VĮ Turto banko, taip sukuriant centralizuotai val- 
 domo valstybės turto valdytoją (CTV). VĮ Turto bankui pavesta  
 įgyvendinti valstybės nekilnojamojo turto centralizuotą valdymą, pri- 
 vatizuoti patikėjimo teise jam perduotas valstybei ir savivaldybei  
 nuosavybės teise priklausančias akcijas, išieškoti skolas valstybei  
 bei administruoti pagal pavedimo sutartis perduotas paskolas, valsty- 
 bės garantijas ir kitus turtinius įsipareigojimus. Taip pat nuo 2015  
 metų birželio 17 d. Turto bankui pavesta vykdyti Valdymo koordi- 
 navimo centro funkcijas.

 ● 2015 metų kovo 31 d. UAB „Baldžio šilas“ baigė veiklą. Įmonė re- 
 organizavimo būdu buvo prijungta prie kitos valstybei priklausančios  
 įmonės UAB „Senevita“. Reorganizavimo sąlygose, priimtose 2015  
 metų kovo 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu, buvo nu- 

 matyta, kad „Senevita“ perims „Baldžio šilo“ turtą, teises ir parei- 
 gas pagal perdavimo-priėmimo aktą.

 ● 2015 metų birželio 9 d. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valsty- 
 bės ir savivaldybės įmonių įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi Vyriausybė 
 nutarė nutraukti valstybės įmonės „Vilniaus pilių direkcija“ veiklą. 
 Direkcija buvo įsteigta Valdovų rūmų statybai koordinuoti ir kitų  
 projektų nevykdė. Atsiradęs Valdovų rūmų muziejus, kuris dispo- 
 nuoja rūmų turtu, galės toliau vykdyti jų statybos plėtrą. 

 ● Valstybei priklausanti UAB „Pušyno kelias“ 2015 metų liepos 13 
 dieną pertvarkyta į viešąją įstaigą. Pertvarkymas argumentuojamas  
 tuo, kad pakeitusi statusą į viešąją įstaigą ir gavusi naują steigėją  
 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija) įmonė galės  
 pasinaudoti valstybės investicijų programomis, Europos Sąjungos  
 struktūriniais fondais ir renovuoti nesuremontuotus sanatorijos  
 korpusus reabilitacinio gydymo veiklai.

Šio sektoriaus apžvalgoje toliau trumpai pristatomi svarbiausi šio sektoriaus įvykiai.

 ● Pardavimo pajamos 
 (mln. eurų)

 ● EBITDA marža  ● Normalizuoto grynojo  
 pelno  marža

 ● Nuosavas kapitalas (mln. eurų)  ● Finansiniai įsipareigojimai (mln. eurų)
 ● Normalizuotas ROA  ●  Normalizuotas ROE
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
www.litrail.lt

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 474 109 470 355

Pardavimo savikaina 390 383 388 318

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 83 726 82 036

Veiklos sąnaudos 53 216 59 308

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 8 656 9 178

Veiklos pelnas (nuostoliai) 39 167 31 907

EBITDA 148 614 139 597

Grynasis pelnas (nuostoliai) 30 229 19 376

Grynojo pelno marža 6,4% 4,1%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 1 670 874 1 883 174

Trumpalaikis turtas 141 762 154 229

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 35 006 42 496

Turto iš viso 1 812 636 2 037 403

Nuosavas kapitalas 998 014 1 014 966

Dotacijos, subsidijos 421 481 574 116

Įsipareigojimai 393 140 448 320

Finansiniai įsipareigojimai 226 586 311 223

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 812 636 2 037 403

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

ROA 1,8% 1,0%

ROE 3,4% 1,9%

D/E 22,7% 30,7%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (iš viso) 3 075 8 237

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 12 754 12 534

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 3 996 5 974

Akcininkai

Valstybei priklausanti dalis 100 proc. 

Vadovybė

Generalinis direktorius Stasys Dailydka 

Valdybos pirmininkas Saulius Girdauskas (Susisiekimo ministerija) 

Valdybos nariai Ričardas Čepas* (Newsec/Re&Solution)

Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija) 

Alfonsas Macaitis (Susisiekimo ministerija)

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

*Nepriklausomas narys

 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai

 ● Dotacijos

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Grynojo pelno marža
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Bendrovė valdo 100 proc. uždarųjų akcinių bendrovių „Geležinkelio tie- 
simo centras“, „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, „Geležinkelių pro-
jektavimas“, „Gelsauga“, „Geležinkelių aplinkosaugos centras“ ir „Rail 
Baltica statyba“ akcijų bei 49 proc. VšĮ „Vilniaus logistikos parkas“ ka- 
pitalo ir 34 proc. Lietuvos ir Austrijos UAB „VAE Legetecha“ akcijų.

2014 metais „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 49 mln. tonų krovinių – 
2 proc. daugiau nei 2013 metais. Nors vietinių pervežimų kiekis mažėjo 
4,2 proc. iki 14,5 mln. tonų (daugiausiai dėl 2014 metų pirmąjį ketvirtį 
smukusių AB „ORLEN Lietuva“ naftos ir jos produktų pervežimų), tarp-
tautinių krovinių vežimo apimtys išaugo 4,9 proc., iki 34,5 mln. tonų ir 
sudarė 70 proc. visų pervežtų krovinių.

2014 metais ženkliai pakito pervežtų krovinių struktūra. Net 31,3 proc. 
išaugo cheminių ir mineralinių trąšų vežimai, kurie sudarė didžiausią 
dalį visų vežtų krovinių – 15 mln. tonų. Daugiausiai jų augimą skatino 
baltarusiškų trąšų tranzitinių pervežimų padidėjimas. Tuo metu vie-
ni brangiausių naftos ir jos gaminių produktų pervežimai smuko 16,2 
proc. Naftos produktų tranzitas Kaliningrado kryptimi smuko 32,7 proc.

Pervežtų keleivių skaičius sumažėjo 5,5 proc., iki 4,6 mln. Vietiniais 
maršrutais pervežta 3,6 proc. mažiau keleivių nei per 2013 metus – 
daugiausiai tam įtakos turėjo dėl projekto „Rail Baltica“ statybos dar-
bų sutrumpinti kai kurie maršrutai ir atšaukti traukiniai. Tarptautiniai 
vežimai, dėl augančios konkurencijos su alternatyvių transporto prie-
monių vežėjais (skrydžiai Vilnius–Maskva–Vilnius vykdomi kasdien) bei 
dėl nestabilios ekonominės ir politinės situacijos Rusijoje, smuko 12,7 
proc., iki 905 tūkst. keleivių 2014 metais.

Įmonių grupės pardavimo pajamos nežymiai susitraukė – iki 470,4 
mln. eurų, nors bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ pardavimo pajamos 
išaugo 1 proc., iki 461,7 mln. eurų. Didžiausią AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
pajamų dalį (388 mln. eurų, arba 82 proc.) sudarančios krovinių vežimo 
pajamos analizuojamu laikotarpiu, išaugus krovinių vežimo apimtims, 
pakilo 1,5 proc., arba 5,8 mln. eurų. 

Nepaisant išaugusių pajamų, įmonių grupės pelningumo rodikliai 
smuko. Bendrovės sąnaudos išaugo 2,8 proc., daugiausiai dėl ženk- 
liai išaugusių lokomotyvų remonto sąnaudų bei padidinto minima-
laus mėnesinio darbo užmokesčio. Dėl to grynojo pelno marža smuko 
2,3 procentiniu punkto – nuo 6,4 proc. 2013 metais iki 4,1 proc. 2014 
metais. Atkreiptinas dėmesys, kad grynojo pelno marža 2011 metais 
siekė 9,4 proc.

Įmonių grupės EBITDA rodiklis 2014 metais, palyginti su 2013 me-
tais, sumažėjo 6,1 proc., iki 139,6 mln. eurų. Grupės nuosavo kapitalo 
grąža 2014 metais krito nuo 3,4 iki 1,9 proc., daugiausiai dėl 35,9 proc. 
sumažėjusio grynojo pelno, kuris 2014 metais siekė 19,4 mln. eurų. 

• Ženkliai išaugo trąšų pervežimai
• Pervežtų keleivių skaičius sumažėjo 5,5 proc.
• Mažėja grupės pelningumo rodikliai 

http://www.litrail.lt
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2014 metais Lietuvos paštas suteikė 181,9 mln. vienetų paslaugų – 1 proc. 
mažiau nei 2013 metais. Lietuvos pašto suteiktų pašto paslaugų kiekis ana- 
lizuojamu laikotarpiu sumenko 0,3 proc., dėl vis sparčiau populiarė-
jančių elektroninių kanalų ir dėl to mažėjančio tradicinių pašto paslaugų 
poreikio. Kurjerių paslaugų suteikta 28,2 proc. daugiau nei prieš metus – 
šios paslaugos plėtojamos per antrinę įmonę UAB „Baltic Post“.

Auganti brangesnių paslaugų paklausa lėmė išaugusias Grupės parda-
vimo pajamas, kurios 2014 metais buvo 10,4 proc. didesnės nei 2013 
metais ir siekė 64,5 mln. eurų. Pašto paslaugų pajamų gauta 8,8 proc. 
daugiau ir jos ir toliau sudaro didžiausią Grupės pajamų dalį (53,5 proc.). 
Pajamos iš kurjerių paslaugų išaugo 40,3 proc. (iki 5,4 mln. eurų), iš fi-
nansinio tarpininkavimo – 5,2 proc. (iki 11,3 mln. eurų), o pajamos iš kitų 
paslaugų augo 9,7 proc. (iki 13,3 mln. eurų) – pastarųjų augimą spartino 
mažmeninės prekybos plėtra bei naujų paslaugų atsiradimas. 

Grupės veiklos sąnaudos sudarė 65,1 mln. eurų. 2013 metais sąnau-
das 3,8 mln. eurų sumažino turto vertės sumažinimo atstatymas Lietuvos 
Aukščiausiajam teismui pripažinus Lietuvos pašto ir UAB „Skala“ žemės 
sklypo pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia. Eliminavus šį vienkartinį 
sąnaudų sumažėjimą, 2013 metų Grupės veiklos sąnaudos sudarė 61,6 
mln. eurų. 2014 metais veiklos sąnaudos padidėjo 5,7 proc., kai pajamos 
augo 10,4 proc. Labiausiai augo tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su 
užsienio šalių paštais sąnaudos. Dėl pašto siuntų pristatymo automobiliais 
plėtros analizuojamu laikotarpiu darbuotojų skaičius sumažėjo 2,7 proc., iki 
6 038 darbuotojų. Tai leido sumažinti Lietuvos pašto darbo užmokesčio 
sąnaudas 2,1 proc. (0,8 mln. eurų), nepaisant šalies minimalaus mėnesinio 
atlyginimo padidinimo. Tuo tarpu transporto sąnaudos padidėjo 0,2 mln. 
eurų, iki 2,5 mln. eurų, lyginant su 2013 metų duomenimis.

2014 metais Lietuvos pašto grupė patyrė 524 tūkst. eurų grynųjų nuos-
tolių. Nors bendrovė Lietuvos paštas analizuojamu laikotarpiu uždirbo 233,4 
tūkst. eurų grynojo pelno, nuostolingiems Grupės rezultatams įtakos turėjo 
antrinės įmonės UAB „Baltic Post“ patirti 2,4 mln. eurų nuostoliai. Grupės 
EBITDA rodiklis 2014 metais sudarė 2,3 mln. eurų, kai prieš metus šis ro- 
diklis, eliminavus pajamas iš turto vertės sumažinimo atstatymo, žymėjo 
513 tūkst. eurų nuostolius.

Lietuvos paštas, atsižvelgdamas į rinkos tendencijas, 2014 metų ge-
gužę–birželį pasirašė partnerystės sutartis su Kinijos rinkoje veikiančia 
tarptautinės logistikos ir transporto bendrove „CLEVY“ bei viena di- 
džiausių kurjerių paslaugas teikiančių bendrovių Kinijoje „S.F. Express“.

2012 metai 2013 metai 2014 metai

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Grynojo pelno marža

-3,7% 0,8%
-0,8%

55 58 64

www.post.lt
AB Lietuvos pašto įmonių grupė

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 58 420 64 479

Veiklos sąnaudos 57 769 65 090

Veiklos sąnaudos eliminavus turto vertės sumažini-
mo atstatymo pajamas 3 832 tūkst. eurų 61 601 65 090

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 512 765

Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 163 154

EBITDA 3 319 2 323

Grynasis pelnas (nuostoliai) 459 -524

Grynojo pelno marža 0,8% -0,8%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 39 293 43 137

Trumpalaikis turtas 28 825 45 667

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 070 22 787

Turto iš viso 68 118 88 804

Nuosavas kapitalas 31 055 28 074

Dotacijos, subsidijos 0 5

Įsipareigojimai 37 063 60 725

Finansiniai įsipareigojimai 13 403 33 631

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 68 118 88 804

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

ROA 0,7% -0,7%

ROE 1,5% -1,8%

D/E 43,2% 119,8%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (iš viso) 2 456 187

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 6 208 6 038

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 10 10

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 624 2 714

Akcininkai

Valstybei priklausanti dalis 100 proc. 

Vadovybė

Generalinis direktorius Lina Minderienė

Valdybos pirmininkas Alfonsas Macaitis (Susisiekimo ministerija)  

Valdybos nariai Jonas Butautis* („Magnetic MRO“)

Irma Kirklytė (Susisiekimo ministerija)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Linas Sasnauskas* (nepriklausomas konsultantas)

*Nepriklausomas narys

 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai

 ● Dotacijos

Turtas
88,8 

mln. eurų

• Grupės pardavimo pajamos augo 10 proc.
• Grupės grynieji nuostoliai sudarė 524 tūkst. eurų
• Pasirašytos partnerystės sutartys su logistikos ir  
 kurjerių bendrovėmis, veikiančiomis Kinijos rinkoje 

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

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

http://www.post.lt
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Klaipėdos uosto infrastruktūros valdymas: užmokesčio už naudojimąsi 
infrastruktūra surinkimas, žemės nuoma, plėtros ir rekonstrukcijos dar-
bų vykdymas.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 45 920 49 950

Veiklos sąnaudos 21 932 24 288

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 86 317

Veiklos pelnas (nuostoliai) 24 075 25 980

EBITDA 34 601 37 635

Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 593 22 662

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 24 062 23 120

Normalizuoto grynojo pelno marža 52,4% 46,3%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 485 486 495 462

Trumpalaikis turtas 20 091 17 366

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 673 7 990

Turto iš viso 505 577 512 828

Nuosavas kapitalas 410 155 433 038

Dotacijos, subsidijos 59 023 53 958

Įsipareigojimai 36 400 25 832

Finansiniai įsipareigojimai 24 417 20 542

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 505 577 512 828

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA 4,9% 4,5%

Normalizuotas ROE 6,0% 5,5%

D/E 6,0% 4,7%

Grąža savininkui (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirta VĮ pelno įmoka 0 0

Turto mokestis 469 458

Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 469 458

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 242 246

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 3 356 3 547

Vadovybė

Generalinis direktorius Arvydas Vaitkus

Valdybos pirmininkas Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija)

Saulius Kerza (Susisiekimo ministerija)

Toma Kuzmickaitė (Susisiekimo ministerija)

Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)

 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai

 ● Dotacijos

Turtas
0,51 

mlrd. eurų

2012 metai 2013 metai 2014 metai

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Normalizuoto grynojo pelno  marža
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2014 metais Klaipėdos uoste perkrauta 36,4 mln. tonų jūrinių krovinių – 
9 proc. daugiau nei 2013 metais. Daugiausiai uosto istorijoje krauta 2011 
metais, kuomet krova sudarė 36,6 mln. tonų. Klaipėdos uosto krovos 
augimą daugiausiai lėmė dėl pakilusių pasaulinių trąšų kainų 39,2 proc. 
išaugusi trąšų apyvarta (krauta 11,9 mln. tonų). Taip pat augo konteine- 
rizuotų krovinių, grūdų ir rūdos krova. Naftos produktų krova sumažėjo 
12,7 proc., iki 6,2 mln. tonų.

Uoste sparčiai plečiasi kruizinė laivyba. 2014 metais Klaipėdos termi-
nale prisišvartavo 63 kruiziniai laivai (2013 metais prisišvartavo 40 laivų). 
Kruiziniais laivais atvykusių keleivių skaičius išaugo net 76 proc. – nuo 
32 757 keleivių, atvykusių 2013 metais, iki 57 797 keleivių. Iš viso Klaipė-
dos uoste 2014 metais apsilankė 344 837 keleiviai – 23 proc. daugiau 
nei 2013 metais ir daugiausiai per visą uosto istoriją.

Klaipėdos uosto direkcijos pardavimo pajamos augo 8,8 proc., iki 
50 mln. eurų. Rinkliavų pajamos, sudarančios 85 proc. uosto pagrin- 
dinės veiklos pajamų, padidėjo8,3proc., iki 42,7 mln. eurų, o pajamos 
iš žemės nuomos – 12,7proc., iki 7 mln. eurų. Pastarųjų pajamų au- 
gimo tendencijai įtakos turi įgyvendinti krantinių rekonstrukcijos, gili- 
nimo prie krantinių bei geležinkelių statybos darbai, kurie lemia nuo-
mos mokesčio tarifo didėjimą.

Klaipėdos uosto direkcijos 2014 metų normalizuotas grynasis pelnas 
smuko 3,9 proc., iki 23,1 mln. eurų. Pelnas sumenko dėl to, kad įmonės 
veiklos sąnaudos augo kiek daugiau nei pardavimo pajamos (10,7 proc.), 
bei dėl ženkliai išaugusių analizuojamo laikotarpio finansinės ir investicinės 
veiklos nuostolių (nuo 0,5 iki 3,3 mln. eurų) – daugiausiai dėl priskai- 
čiuotų baudų, delspinigių bei neigiamos valiutų kursų svyravimų įtakos. Tai 
atspindi ir uosto direkcijos EBITDA rodiklis, išaugęs 8,8 proc., iki 37,6 mln. eu- 
rų, palyginti su 2013 metų duomenimis.

• Krovinių krova uoste augo 9 proc.
• Sparčiai augo į Klaipėdą atvykusių kruizinių 
 laivų skaičius
• Grynasis pelnas smuko nepaisant ženkliai 
 išaugusių pajamų

www.portofklaipeda.lt

http://www.portofklaipeda.lt
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 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai

Turtas
38 

mln. eurų

Jūrų krovininio vandens transporto paslaugos.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 26 743 20 284

Pardavimo savikaina 29 825 22 009

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -3 083 -1 725

Veiklos sąnaudos 8 895 2 187

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)  127  13

Veiklos pelnas (nuostoliai) -11 850 -3 898

EBITDA 944 643

Grynasis pelnas (nuostoliai) -11 918 -6 314

Grynojo pelno marža -44,6% -31,1%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 41 175 35 336

Trumpalaikis turtas 6 061 2 657

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  464  108

Turto iš viso 47 236 37 992

Nuosavas kapitalas 23 697 17 383

Dotacijos, subsidijos  0  0

Įsipareigojimai 23 539 20 610

Finansiniai įsipareigojimai 15 297 13 283

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 47 236 37 992

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

ROA -22,4% -14,8%

ROE -40,2% -30,7%

D/E 64,6% 76,4%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai  (iš viso) 0 0

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 340 258

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 4 4

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 539 2 703

Akcininkai

Valstybei priklausanti dalis 56,7 proc.

DFDS TOR LINE A/S 5,5 proc.

Kiti akcininkai 37,8 proc.

Vadovybė

Generalinis direktorius Audronis Lubys

Valdybos pirmininkas Saulius Girdauskas (Susisiekimo ministerija)

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

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

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

Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija) 
Saulius Kerza (Susisiekimo ministerija) 

Laimutė Tinglum* (UAB „Scandinavian Accounting 
and Consulting“)

*Nepriklausomas narys

2012 metai 2013 metai 2014 metai

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Grynojo pelno marža

202724

-31,1%-44,6%
-19,6%

• Pardavimo pajamos sumažėjo ketvirtadaliu
• Bendrovės grynieji nuostoliai sumažėjo 
 iki 6,3 mln. eurų
• Įstatinis kapitalas sumažintas iki 24 mln. eurų

www.ljl.lt

Analizuojamu laikotarpiu bendrovė uždirbo 20,3 mln. eurų pajamų, t. y. 
24,1 proc. mažiau nei prieš metus. Tam įtakos turėjo tai, kad ataskaitiniu 
laikotarpiu bendrovė dirbo turėdama tik septynis laivus – trimis laivais 
mažiau nei 2013 metų pabaigoje. Įmonės rezultatus taip pat veikė dėl krizės 
pasaulinėje laivybos rinkoje dar labiau sumažėję laivų įdarbinimo įkainiai. 
Mažesnis operuojamų laivų skaičius atitinkamai mažino pardavimų savi- 
kainą, kuri analizuojamu laikotarpiu smuko 26,2 proc., iki 22 mln. eurų. 
2014 metais neigiamas valiutų kursų pokytis lėmė ženkliai išaugusius fi- 
nansinės veiklos nuostolius, kurie analizuojamu laikotarpiu siekė 2,4 mln. 
eurų (palyginimui, 2013 metais iš finansinės ir investicinės veiklos įmonė 
patyrė 17 tūkst. eurų nuostolių). 

2014 metais bendrovė patyrė 6,3 mln. eurų grynųjų nuostolių – tai 
5,6 mln. eurų mažiau nei 2013 metais. Įmonės EBITDA išliko teigiama 
bei ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 0,6 mln. eurų. 2014 metais bendrovės 
veiklos nuostoliai, palyginti su 2013 metais, sumažėjo 67 procentais ir 
siekė 3,9 mln. eurų.

2014 metų liepą buvo parduotas laivas „Daina“ – tai ketvirtas par-
duotas bendrovės laivas nuo 2013 metų gruodžio. Pardavimo nuo- 
stoliai dėl vertės sumažėjimo siekė 0,4 mln. eurų. 2014 metų lapkritį 
buvo pritarta dar dviejų laivų – „Audrė“ ir „Akvilė“ – pardavimui. Par-
davus šiuos laivus bendrovei liktų penki šiuo metu turimi didžiausio 
dedveito (iki 25 tūkst. tonų) laivai, kurių EBITDA rodiklis 2014 metais su-
darė 1,7 mln. eurų. Taip tikimasi perorientuoti turimą laivyną į efektyvesnį 
mini Handysize segmentą, sumažinti įmonės įsipareigojimus komerci- 
niam bankui bei pagerinti įmonės likvidumą. Atkreiptinas dėmesys, kad 
visi laivai, o taip pat visos esamos ir būsimos piniginės lėšos yra įkeistos 
komerciniam bankui. 2014 metų lapkritį parduotos įmonės adminis- 
tracinės  patalpos, kurias pardavus įmonė administracinėse sąnaudose 
apskaitė 0,3 mln. eurų vertės sumažėjimo nuostolį. 

2014 metų trečiąjį ketvirtį įvykdytas bendrovės akcijų anuliavimas. 
Bendrovės įstatinis kapitalas buvo sumažintas nuo 58,2 mln. eurų 2013 
metų pabaigoje iki 24 mln. eurų. Privalomajame rezerve bendrovė ne-
turi sukaupusi jokių lėšų.

http://www.ljl.lt
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Turtas
0,17 

mlrd. eurų

Oro uostų eksploatavimas, patalpų ir automobilių aikštelių nuoma, reklama.

VĮ Lietuvos oro uostai
www.ltou.lt

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 20 661 21 885

Pagrindinės veiklos sąnaudos 20 284 20 500

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 59 29

Veiklos pelnas (nuostoliai) 435 1 414

EBITDA 5 273 7 027

Grynasis pelnas (nuostoliai) 176 1 214

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 443 1 410

Normalizuoto grynojo pelno marža 2,1% 6,4%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 158 072 153 835

Trumpalaikis turtas 12 478 11 741

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 464 8 203

Turto iš viso 170 550 165 575

Nuosavas kapitalas 108 687 110 748

Dotacijos, subsidijos 45 858 43 575

Įsipareigojimai 16 004 11 252

Finansiniai įsipareigojimai 7 014 5 147

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 170 550 165 575

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA 0,3% 0,8%

Normalizuotas ROE 0,5% 1,3%

D/E 6,5% 4,6%

Grąža savininkui (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirta VĮ pelno įmoka 609 0

Turto mokestis 314 230

Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 923 230

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 542 532

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 9 8

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  2 021  2 786

Vadovybė

Generalinis direktorius Gediminas Almantas 

Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Indrė Bernotaitė (Susisiekimo ministerija)

Gražvydas Jakubauskas (Susisiekimo ministerija)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Normalizuoto grynojo pelno  marža

 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai

 ● Dotacijos

2014 metais Lietuvos oro uostai aptarnavo 3,8 mln. keleivių – 9 proc. 
daugiau nei 2013 metais. Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus filiale aptar-
nauta 77 proc. visų keleivių, Kauno filiale – 19 proc., o Palangos filiale 
– 4 proc. Pigių skrydžių vežėjai 2014 metais pervežė 52 proc. visų ke-
leivių. Aptarnautų skrydžių skaičius, palyginti su 2013 metų rezultatais, 
augo 10,2 proc. ir siekė 47 417. Daugiausiai – 13,7 proc., iki 37 254 – 
padidėjo Vilniaus filialo aptarnautų skrydžių skaičius. Kaune aptarnautų 
skrydžių skaičius nežymiai mažėjo. 

Lietuvos oro uostų pardavimo pajamos 2014 metais siekė 21,9 mln. 
eurų ir buvo 5,9 proc. didesnės nei 2013 metais. Ataskaitinio laikotarpio 
aviacinės veiklos pajamos, palyginti su 2013 metais, išaugo 13,8 proc., 
iki 13,9 mln. eurų. Aviacinių pajamų augimą lėmė padidėjęs aptar-
nautų keleivių bei orlaivių skaičius. Tuo tarpu Lietuvos oro uostų 
neaviacinės pajamos, kurias didžiąja dalimi sudaro turto nuomos pa-
jamos, sumažėjo 5,5 proc., iki 8,1 mln. eurų. Įmonės veiklos sąnaudos 
2014 metais padidėjo 1,1  proc. ir siekė 20,5 mln. eurų. Nusidėvė-
jimas ir amortizaciniai atskaitymai 2014 metais siekė 5,7 mln. eurų, 
16,3 proc. daugiau palyginti su 2013 metais. Didesnis pajamų au- 
gimas nei sąnaudų lėmė, kad Lietuvos oro uostai 2014 metais uždir-
bo 1,2 mln. eurų grynojo pelno arba 1,4 mln. eurų normalizuoto gry-
nojo pelno. Normalizuota įmonės nuosavo kapitalo grąža pakilo 0,8 
procentinio punkto ir 2014 metų pabaigoje siekė 1,3 proc.

2014 metais įmonės skolos ir nuosavo kapitalo santykis sudarė 4,6 
proc. – 1,9 procentinio punkto mažiau nei 2013 metais. Žemas įmonės 
skolos lygis rodo galimybes finansavimo pritraukimui investicijų į komer-
cinę veiklą plėtrai, siekiant didinti įmonės veiklos pajamas. 2014 me-
tais įmonė investavo 6,3 mln. eurų, iš jų 53 proc. sudarė investicijos į 
pastatus ir statinius. Investicijoms buvo skirta 3,4 mln. eurų įmonės lėšų, 
t. y. 53,7 proc. visų investicijų (kita dalis finansuota Valstybės biudžeto 
ir Europos Sąjungos lėšomis).

• Įmonė įkurta 2014 metų liepos 1 d. prie Vilniaus   
 oro uosto prijungus Kauno bei Palangos oro uostus
• Didėjo aptarnautų skrydžių ir keleivių skaičius
• Įmonės grynasis pelnas išaugo beveik penkis kartus

2012 metai 2013 metai 2014 metai

6,4%

22

21

2,1%1,7%

15

http://www.ltou.lt
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Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimas, transliuotojų 
ir telekomunikacijos sistemų operatorių įrangos bendrovės objektuose 
talpinimas, telefonijos, belaidžio, mobiliojo interneto, duomenų per-
davimo paslaugų teikimas.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 18 127 18 550

Pardavimo savikaina 14 105 13 974

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 022 4 576

Veiklos sąnaudos 5 472 4 505

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) -286 -86

Veiklos pelnas (nuostoliai) -1 736 -16

EBITDA 3 904 5 510

Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 856 72

Grynojo pelno marža -10,2% 0,4%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 33 848 30 580

Trumpalaikis turtas 7 194 7 271

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 200 3 102

Turto iš viso 41 042 37 851

Nuosavas kapitalas 31 281 31 353

Dotacijos, subsidijos 10 16

Įsipareigojimai 9 751 6 481

Finansiniai įsipareigojimai 6 878 4 224

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 41 042 37 851

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

ROA -4,3% 0,2%

ROE -5,7% 0,2%

D/E 22,0% 13,5%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 383 352

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 946 3 438

Vadovybė

Generalinis direktorius Remigijus Šeris

Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Saulius Kerza (Susisiekimo ministerija)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Arūnas Šikšta* (VU TVM direktorius) 

Viktorija Trimbel* („Quantum Capital“)

*Nepriklausomas narys

Turtas
37,9 

mln. eurų

 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai

 ● Dotacijos

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Grynojo pelno marža

2012 metai 2013 metai 2014 metai

1821 19

0,2% -10,2% 0,4%

• Didėjo įmonės pajamos, mažėjo veiklos 
 sąnaudos ir savikaina
• Telecentro veikla tapo pelninga
• Įmonės EBITDA išaugo nuo 3,9 iki 5,5 mln. eurų

www.telecentras.lt

2014 metų įmonės pardavimo pajamos buvo 2,3 proc. didesnės nei 
2013 metais ir siekė 18,6 mln. eurų. Daugiausiai bendrovė uždirbo iš 
telekomunikacinės veiklos – duomenų perdavimo paslaugų, kurių pa-
jamos sudarė 10,6 mln. eurų, t. y. 5 proc. daugiau nei 2013 metais. 
Šį pokytį lėmė išaugęs klientų skaičius. 2014 metais pardavimo savi- 
kaina sumažėjo 0,9 proc., iki 14 mln. eurų, o veiklos sąnaudos sumažėjo 
17,7 proc., iki 4,6 mln. eurų, daugiausiai dėl sumažėjusių marketingo, 
nusidėvėjimo, komunalinių ir kitų sąnaudų. Išaugus pajamoms ir su-
mažėjus pardavimo savikainai bei veiklos sąnaudoms, įmonė per 2014 
metus uždirbo 72 tūkst. eurų grynojo pelno. Atitinkamu laikotarpiu 2013 
metais įmonė patyrė 1,9 mln. eurų grynųjų nuostolių.

Bendrovės EBITDA rodiklis 2014 metais siekė 5,5 mln. eurų ir buvo 41,1 
proc. didesnis nei 2013 metais. EBITDA marža 2014 metais išaugo 8,2 
procentinio punkto ir siekė 29,7 proc.

Bendrovės pirkėjų įsiskolinimas 2014 metų pabaigoje siekė 2,9 mln. 
eurų ir per paskutinį metų ketvirtį sumažėjo 1,2 mln. eurų. VšĮ „Lietu-
vos nacionalinis radijas ir televizija“ įsiskolinimas Lietuvos radijo ir tele-
vizijos centrui sudaro didžiausią dalį šių skolų – 1,9 mln. eurų.

Įmonė iš finansinės ir investicinės veiklos ataskaitiniu laikotarpiu 
uždirbo 30,7 tūkst. eurų. Finansinės veiklos pajamos išaugo nuo 16,6 
tūkst. eurų iki 148,9 tūkst. eurų pakeitus apskaitinį vertinimą, o paskolų 
grąžinimas laiku ir palūkanų mažėjimas lėmė 39,5 proc. mažesnes 
finansinės veiklos sąnaudas, kurios laikotarpio pabaigoje sudarė 118,2 
tūkst. eurų.

Per 2014 metus į plėtrą ir palaikymą bendrovė investavo 0,8 mln. eurų. 
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras dalyvavo Valstybės investicijų 
programoje vykdant „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimą“. Šios 
programos investicijų projektui „Ekstremalių situacijų radijo ir televizijos 
pranešimų (ESRTVP) sistema“ 2014 metais panaudota 92,2 tūkst. eurų 
valstybės biudžeto lėšų iš skirtų 144,8 tūkst. eurų.

http://www.telecentras.lt
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Kelių priežiūros įmonės

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 76 696 77 490

Pardavimo savikaina 70 226 69 981

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 471 7 509

Veiklos sąnaudos 6 536 6 883

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 661 660

Veiklos pelnas (nuostoliai) 596 1 286

EBITDA 10 152 10 968

Grynasis pelnas (nuostoliai) 501 1 093

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 2 415 3 007

Normalizuoto grynojo pelno marža 3,1% 3,9%

Balansas1 (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 96 957 97 154

Trumpalaikis turtas 28 166 27 158

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 624 13 894

Turto iš viso 125 123 124 312

Nuosavas kapitalas 117 858 118 701

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 7 265 5 611

Finansiniai įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 125 123 124 312

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA 1,9% 2,4%

Normalizuotas ROE 2,0% 2,5%

D/E 0,0% 0,0%

Grąža savininkui (tūkst. eurų)  2013 metai  2014 metai

Paskirta VĮ pelno įmoka 221 422

Turto mokestis 2 252 2 252

Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 2 473 2 674

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 2 706 2 684

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 47 47

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 473 2 637

Vadovybė

„Automagistralė“ Vladislovas Molis

„Alytaus regiono keliai“ Bronius Vaičiulionis

„Kauno regiono keliai“ Vidmantas Lisauskas

„Klaipėdos regiono keliai“ Petras Kaučikas

„Marijampolės regiono keliai“ Juozas Litvinas

„Panevėžio regiono keliai“ Rolandas Žagaras

„Šiaulių regiono keliai“ Piotras Bakanovas

„Tauragės regiono keliai“ Vytautas Povilaika

„Telšių regiono keliai“ Romualdas Kačerauskas

„Utenos regiono keliai“ Edmantas Šakalys

„Vilniaus regiono keliai“ Petras Džervus

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

 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai 

Turtas
0,12 

mlrd. eurų

www.lakd.lt

Ataskaitiniu laikotarpiu kelių priežiūros įmonių veiklos pajamos siekė 
77,5 mln. eurų ir buvo 1 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu 2013 
metais. VĮ „Vilniaus regiono keliai“ savo pajamas padidino labiausiai – 
5,3 proc., iki 9 mln. eurų. Šį pokytį lėmė 16,9 proc., iki 1,8 mln. eurų 
išaugusios rangovinės pajamos. Kelių priežiūros įmonių veiklos sąnaudos 
taip pat didėjo – 5,3 proc., iki 6,9 mln. eurų. Nagrinėjamu laikotarpiu 
kelių priežiūros įmonių savikaina nežymiai sumažėjo – 0,3 proc., iki 70 
mln. eurų. Iš visų kelių priežiūros įmonių „Šiaulių regiono keliai“ savi- 
kainą sumažino labiausiai – 7,1 proc., iki 9,9 mln. eurų. Įmonės savikai- 
nos mažėjimą lėmė panašiai sumenkusios pajamos.

Per 2014 metus visos kelių įmonės kartu uždirbo 1,1 mln. eurų grynojo 
pelno, kai per 2013 metų tą patį laikotarpį buvo uždirbta 0,5 mln. eurų 
grynojo pelno. Padidėjimą lėmė išaugusios pardavimo pajamos bei suma- 
žėjusi pardavimo savikaina. Visos vienuolika kelių priežiūros įmonių 2014 
metais dirbo pelningai ir kartu uždirbo 3 mln. eurų normalizuoto grynojo 
pelno, t. y. 24,5 proc. daugiau nei per 2013 metus.

Lietuvos keliuose per 2014 metus įvyko 3 325 eismo įvykiai – 66 eis-
mo įvykiais mažiau nei per 2013 metus. Sužeistų žmonių skaičius su-
mažėjo nuo 4 007 iki 3 889, o žuvusiųjų skaičius išaugo nuo 256 iki 265.

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

• Kelių priežiūros įmonių pajamos ir veiklos 
 sąnaudos augo, savikaina mažėjo 
• Uždirbta ketvirtadaliu daugiau normalizuoto 
 grynojo pelno 

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Normalizuoto grynojo pelno  marža

2012 metai 2013 metai 2014 metai

777774

3,3% 3,1% 3,9%

http://www.lakd.lt
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 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai

Žaliavinės naftos ir naftos produktų saugojimas, perpylimas bei susijusios 
paslaugos, Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo projekto įgyven- 
dinimas ir SGD terminalo eksploatavimas (nuo 2014 metų lapkričio 27 d.)

AB „Klaipėdos nafta“

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 36 741 39 775

Pardavimo savikaina 22 037 26 625

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 14 704 13 150

Veiklos sąnaudos 3 651 3 886

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 71 89

Veiklos pelnas (nuostoliai) 11 124 9 353

EBITDA 18 330 16 889

Grynasis pelnas (nuostoliai)  10 325 9 257

Grynojo pelno marža 28,1% 23,3%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 151 668 189 232

Trumpalaikis turtas 44 067 32 686

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 26 036 10 902

Turto iš viso 195 735 221 918

Nuosavas kapitalas 165 562 174 715

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 30 174 47 203

Finansiniai įsipareigojimai 14 871 29 887

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 195 735 221 918

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

ROA 5,8% 4,4%

ROE 6,4% 5,4%

D/E 9,0% 17,1%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai  (iš viso) 103 93

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 382 369

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 32 37

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  3 302  3 482

Akcininkai

Valstybei priklausanti dalis 72,3 proc.

UAB koncernas „Achemos grupė“ 10,2 proc.

Kiti akcininkai 17,5 proc.

Vadovybė

Generalinis direktorius Mantas Bartuška

Valdybos pirmininkas nepaskirtas

Valdybos nariai Rytis Ambrazevičius* (Nexetic atstovybė Baltijos šalyse)

Mantas Bartuška (AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius)

Dainius Bražiūnas (Energetikos ministerija)

Mindaugas Jusius* (AB „Swedbank Life Insurance“)

Stebėtojų tarybos nariai Agnė Amelija Petravičienė (Energetikos ministerija)

Eimantas Kiudulas* (UAB „Klaipėdos LEZ“)

Romas Švedas* (Nepriklausomas ekspertas)

*Nepriklausomas narys

Turtas
0,22 

mlrd. eurų

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Grynojo pelno marža
 29,8%

2012 metai 2013 metai 2014 metai
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www.oil.lt, www.sgd.lt

• 2014 metų lapkričio 27 d. pradėta nauja veikla – 
 SGD terminalo eksploatavimas
• Naftos produktų krova sumažėjo 6,2 proc.
• Nuosavo kapitalo grąža sumažėjo nuo 6,4 iki 5,4 proc.

2014 metais naftos produktų krova, palyginti su 2013 metais, sumažėjo 
6,2 proc. ir sudarė 5,5 mln. tonų. Veiklos rezultatų pablogėjimą sąlygojo 
itin nepalanki situacija naftos produktų rinkoje 2014 metų pirmąjį pusmetį. 
Dėl šiuo laikotarpiu smarkiai kritusių naftos perdirbimo maržų pagrindinis 
bendrovės klientas AB „ORLEN Lietuva“, kurio krova 2014 metais sudarė 
63 proc. visos bendrovės krovos, sumažino naftos produktų gamybą bei, 
atitinkamai, eksportą. Taip pat dėl didėjančios Rusijos uostų konkurenci-
jos 2014 metų pradžioje smarkiai sumažėjo Rusijos naftos perdirbimo 
gamyklose pagamintų naftos produktų srautai. 2014 metų antrąjį pusmetį 
naftos produktų rinka atsigavo ir naftos produktų krova pradėjo augti, ta- 
čiau nepaisant to, metiniai krovos srautai fiksavo bendrą sumažėjimą, pa- 
lyginti su 2013 metais.

Bendrovės pajamos 2014 metais padidėjo 8,3 proc., iki 39,8 mln. eurų. 
Daugiausiai pajamų uždirbta paskutinį 2014 metų ketvirtį – 15,6 mln. eurų, 
arba 39,2 proc. visų metinių pajamų. Bendrovės pajamas paskutinį ket-
virtį augino 5,8 mln. eurų SGD terminalo eksploatavimo pajamos, taip pat 
suaktyvėjusi naftos produktų rinka. 2014 metais pajamos už naftos pro-
duktų krovos paslaugas sudarė 31,8 mln. eurų ir buvo 8,7 proc. mažesnės 
nei 2013 metais. 

Analizuojamu laikotarpiu atitinkamai padidėjo ir pardavimo savikaina – 
20,8 proc., iki 26,6 mln. eurų. Tam daugiausiai įtakos turėjo SGD termina-
lo veiklai būtinos sąnaudos. 2014 metais plaukiojančios saugyklos nuoma 
ir susijusios išlaidos sudarė 4,4 mln. eurų (šios sąnaudos atsirado kartu su 
SGD terminalo veiklos pradžia). Taip pat 10,9 proc., iki 6 mln. eurų padidėjo 
sąnaudos darbo užmokesčiui. Dėl šių priežasčių grynasis bendrovės rezul-
tatas sumažėjo 10,3 proc. ir sudarė 9,3 mln. eurų. Nuosavo kapitalo grąža 
sumažėjo nuo 6,4 iki 5,4 proc.

EBITDA rodiklis siekė 16,9 mln. eurų – 7,9 proc. mažiau nei 2013 metais. 
Tam daugiausiai įtakos turėjo sumažėjusios pajamos iš naftos produktų 
perkrovos.

Įmonės finansiniai įsipareigojimai išaugo dvigubai dėl SGD terminalo 
įgyvendinimo finansavimui skirtos paskolos iš Europos investicinio banko, 
kuri 2014 metais sudarė 29,8 mln. eurų. Per metus paskolos dydžiui išaugus 
du kartus, įmonės skolos ir turto santykis pakilo 8,1 procentinio punkto, iki 
17,1 proc. Kitų kredito sutarčių bendrovė nebuvo sudariusi.

2014 metų spalio 27 d. SGD terminale sėkmingai prisišvartavo laivas- 
saugykla „Independence“ („Nepriklausomybė“). Šiuo įvykiu simboliškai 
pažymėtas Lietuvos SGD terminalo atidarymas. Iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos terminalas  uždirbo 5,8 mln. eurų pajamų. 

http://www.oil.lt
http://www.sgd.lt
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 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai

 ● Dotacijos

2014 metais Įmonių grupė uždirbo 972,7 mln. eurų pajamų, t. y. 15,5 
proc. daugiau nei 2013 metais. Grupės pajamų augimui didžiausios įta-
kos turėjo 2014 metais įtrauktos 170 mln. eurų pajamos iš dujų skirsty-
mo, tiekimo ir prekybos. Tuo metu Valstybinei kainų ir energetikos kont- 
rolės komisijai sumažinus elektros energijos paslaugos tarifą, pajamos 
iš elektros persiuntimo paslaugų sumažėjo 58,5 mln. eurų, o pajamos 
iš balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo – 23,1 mln. eurų. 

„Lietuvos energijos“ grupės veiklos sąnaudos 2014 metais sudarė 751,2 
mln. eurų – tai 2,7 karto daugiau nei 2013 metais. Šį pokytį lėmė ben- 
drovės LESTO ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo neigiamas rezul- 
tatas. LESTO ilgalaikio materialaus turto vertė sumažinta 618,4 mln. eurų.  
„Lietuvos energijos“ grupės veiklos sąnaudos be vertės sumažėjimo, 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei eliminavus veiklos sąnaudas, 
susijusias su perimta dujų tiekimo ir skirstymo veikla, per 2014 m. sudarė 
115,5 mln. eurų ir buvo mažesnės negu 2013 metais (115,6 mln. eurų).

Analizuojamu laikotarpiu „Lietuvos energijos“ grupė patyrė 280 mln. 
eurų grynųjų nuostolių, nors 2013 metais buvo apskaitytas 40,8 mln. 
eurų grynasis pelnas. Eliminavus vienkartinių veiksnių įtaką – LESTO turto 
vertės perkainojimą, su „Lietuvos dujų“ įsigijimu susijusius mokesčius bei 
nebuitinių vartotojų dalies dujų kainos sumažinimui skirtus atidėjinius – 
Grupės normalizuotas grynasis pelnas 2014 metais siekė 58,5 mln. eurų 
ir palyginti su 2013 metų rezultatu (40,8 mln. eurų) išaugo 43,4 proc.

„Lietuvos energijos“ bendrovė už 2014 metų pirmąjį pusmetį valstybei 
išmokėjo 24,6 mln. eurų tarpinių dividendų. Iš viso „Lietuvos energijos“ 
bendrovė už 2014 metus valstybei paskyrė 52,7 mln. eurų dividendų.

2014 metais „Lietuvos energija“ iš Vokietijos koncerno „E.ON Ruhrgas 
International“ ir Rusijos kompanijos „Gazprom“ išpirko gamtinių dujų 
tiekimo ir skirstymo bendrovės  „Lietuvos dujų“ ir elektros skirstomojo 
tinklo operatoriaus LESTO akcijas. Dabar „Lietuvos energija“ valdo 96,6 
proc. „Lietuvos dujų“ ir 94,4 proc. LESTO akcijų.

„Lietuvos energija“, UAB įmonių grupė

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai1

Pardavimo pajamos  842 081 972 689

Pardavimo savikaina  516 850 612 380

Bendrasis pelnas (nuostoliai)  325 231 360 309

Veiklos sąnaudos  281 208 751 220

Veiklos pelnas (nuostoliai)  44 023 -390 911

EBITDA 197 102 216 872

Grynasis pelnas (nuostoliai)  40 784 -279 961

Grynojo pelno marža 4,8% -28,8%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis  3 151 -18 532

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 40 784 58 462  

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-311

Ilgalaikis turtas 2 454 957 1 935 232

Trumpalaikis turtas  328 082 433 943

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  161 723 211 019

Turto iš viso 2 783 038 2 369 176

Nuosavas kapitalas 1 781 872 1 308 890

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis  202 510 48 830

Dotacijos, subsidijos  316 123 304 449

Įsipareigojimai 685 043 755 836

Finansiniai įsipareigojimai  341 777 391 606

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 783 038 2 369 176

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-311

Normalizuotas ROA 1,5% 2,5%

Normalizuotas ROE 2,3% 3,8%

D/E 19,2% 30,0%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai1

Paskirti dividendai  (iš viso) 0 52 697

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai1

Darbuotojų skaičius  4 378  5 602

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 60 77

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  4 135 3 861

Akcininkai

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

Vadovybė

Generalinis direktorius Dalius Misiūnas

Valdybos pirmininkas Dalius Misiūnas (Generalinis direktorius)

Valdybos nariai Dalia Andrulionienė (Gamybos ir paslaugų direktorė)
Ilona Daugėlaitė (Organizacinio vystymo direktorė)

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

Stebėtojų tarybos nariai Rokas Baliukovas (Energetikos ministerija)
Antanas Danys* (VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“)

Tomas Garasimavičius (Vyriausybės kanceliarija)
Šarūnas Kliokys* (UAB „Avestis“)

Virginijus Lepeška* (UAB „Organizacijų vystymo centras“)
Rasa Noreikienė (Ūkio ministerija)

Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija)

1 – 2014 metų rezultatai pateikti kartu su „Lietuvos dujų“ finansiniais rezultatais.
*Nepriklausomas narys

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Grynojo pelno marža
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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 – 96,1 
proc.), AB „Lietuvos dujos“ (96,6 proc.), AB LESTO (94,39 proc.,), UAB LITGAS 
(66,67 proc.), UAB „Verslo aptarnavimo centras“(51 proc.), UAB „NT Valdos“ 
(94.7 proc.), UAB „Duomenų logistikos centras“(80 proc.), UAB „Technologijų 
ir inovacijų centras“(50 proc.), UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „VAE SPB“, 
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, VšĮ 
Energetikų mokymo centras, „Elektros tinklo paslaugos“, UAB „Kauno 
energetikos remontas“ ir Energijos tiekimas UAB (100 proc.).

• Įmonė įsigijo „Lietuvos dujų“ ir LESTO akcijų
• Perkainotas LESTO turtas neigiamai paveikė   
 grupės rezultatus

http://www.le.lt
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 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai

 ● Dotacijos

Elektros bei šilumos energijos gamyba ir tiekimas, elektros prekybos veikla

Bendrovė valdo Elektrėnų kompleksą su rezervine elektrine ir kombinuoto 
ciklo bloku, taip pat Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę bei Kruonio 
hidroakumuliacinę elektrinę. Elektrėnų komplekse baigiami statyti nauji 
šilumos energijos gamybos iš biokuro pajėgumai.

AB „Lietuvos energijos gamyba“ įmonių grupė

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 347 369 254 930

Pagrindinės veiklos sąnaudos 311 831 203 252

Veiklos pelnas (nuostoliai) 35 538 51 677

EBITDA 69 295 77 150

Grynasis pelnas (nuostoliai) 31 455 41 043

Grynojo pelno marža 9,1% 16,1%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 695 82

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas  828 676 801 603

Trumpalaikis turtas  130 431 131 374

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  63 643 79 434

Turto iš viso  959 107 932 977

Nuosavas kapitalas  409 377 374 480

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis  12 713 0

Dotacijos, subsidijos  307 788 297 205

Įsipareigojimai  241 942 261 293

Finansiniai įsipareigojimai  163 488 165 765

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  959 107 932 977

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

ROA 3,2% 4,3%

ROE 7,9% 10,5%

D/E 39,9% 44,3%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai  (iš viso) 43 443 41 952

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius  1 104 736

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 25 13

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 3 873 3 622

Akcininkai

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

Kiti akcininkai 3,9 proc.

Vadovybė

Generalinis direktorius Juozas Bartlingas

Valdybos pirmininkas Juozas Bartlingas (Generalinis direktorius)

Valdybos nariai Adomas Birulis (Verslo vystymo departamento direktorius)

Eglė Čiužaitė (Finansų ir administravimo departamento direktorė)

Darius Kucinas (Gamybos departamento direktorius)

Vidmantas Salietis (Didmeninės elektros prekybos 
departamento direktorius)

Stebėtojų tarybos nariai Mindaugas Keizeris („Lietuvos energija“, UAB)

Dalius Misiūnas („Lietuvos energija“, UAB)

Pranas Vilkas*

*Nepriklausomas narys

Turtas
0,93 
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2014 metais „Lietuvos energijos gamyba“, AB pagamino 1,84 TWh 
elektros energijos – 6,1 proc. mažiau nei 2013 metais. Pagamintos 
elektros energijos kiekio sumažėjimą lėmė 20,4 proc. mažesnis Elektrėnų 
komplekso pagamintas kiekis ir Kauno A. Brazausko HE dėl sausų orų 
22,5 proc., iki 0,32 TWh smukęs pagamintos elektros energijos kiekis. 
Tuo metu Kruonio HAE gamybos apimtis, palyginti su 2013 metų apim-
timi, išaugo 39,3 proc., iki 0,66 TWh elektros energijos.

2014 metais pakeitus prekybos sutartį su visuomeniniu elektros tiekėju 
LESTO, „Lietuvos energijos gamybos“ elektros pardavimai LESTO sumažėjo 
beveik tris kartus, iki 0,83 TWh. Tuo tarpu grupės pardavimai laisvojoje 
rinkoje padidėjo 21,8 proc., iki 1,62 TWh dėl efektyvaus Kruonio hidro- 
akumuliacinės elektrinės išnaudojimo. 

Sumažėjusios gamybos ir pardavimų apimtys lėmė tai, kad įmonių 
grupės 2014 metų pajamos buvo 26,6 proc. mažesnės nei 2013 metų 
pajamos ir sudarė 254,9 mln. eurų. Grupės komercinės veiklos pajamos 
ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo 37,8 proc., iki 123,2 mln. eurų. Komercinę 
grupės veiklą sudaro elektros energijos gamyba Kruonio HAE ir Kauno 
A. Brazausko HE, elektros energijos didmeninė ir mažmeninė prekyba 
laisvojoje rinkoje bei kitos komercinės paslaugos. Reguliuojamos veik-
los pajamos sumažėjo 11,9 proc., iki 131,7 mln. eurų. 

Grupės pagrindinės veiklos sąnaudos 2014 metais sumažėjo 34,8 
proc. ir sudarė 203,3 mln. eurų. Sąnaudos ženkliai mažėjo dėl 30 
proc. mažesnių išlaidų kurui, kurios 2014 metais siekė 75,9 mln. eurų, 
o išnaudojus galimybę palankiau įsigyti elektros energiją, elektros įsigi-
jimo sąnaudos sumenko 43,3 proc., iki 68,2 mln. eurų. 

2014 metais įmonių grupė uždirbo 41 mln. eurų grynojo pelno – 30,5 
proc. daugiau nei 2013 metais. Tam įtakos turėjo 2014 metais pripažintas 
5,7 mln. eurų apyvartinių taršos leidimų perkainojimo pelnas, kai 2013 
metais dėl to patirtas 4,6 mln. eurų nuostolis. Išaugus grynajam pelnui, 
„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupės grynasis pelningumas 
padidėjo net 7 procentiniais punktais, iki 16,1 proc.

• Bendrovė pagamino ir pardavė mažiau elektros  
 energijos
• Grupės grynojo pelno marža išaugo 7 procenti- 
 niais punktais
• Nuosavo kapitalo grąža išaugo iki 10,5 proc.

http://www.gamyba.le.lt
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Elektros energijos persiuntimas ir tiekimas vartotojams skirstymo tinklais, 
naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimas, skirstomųjų tinklų eksploa- 
tavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 704 113 665 160

Pagrindinės veiklos sąnaudos 688 524 856 165

Veiklos pelnas (nuostoliai) 15 589 -191 005

EBITDA 133 425 135 049

Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 799 -163 787

Grynojo pelno marža 2,0% -24,6%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 339 238

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 13 746 24 556

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 1 396 797 774 357

Trumpalaikis turtas 76 388 78 020

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 701 10 401

Turto iš viso 1 473 185 852 377

Nuosavas kapitalas 975 759 429 290

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 36 776 37 556

Dotacijos, subsidijos 14 037 8 983

Įsipareigojimai 497 426 423 087

Finansiniai įsipareigojimai 178 269 222 078

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 473 185 852 377

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA 0,9% 2,1%

Normalizuotas ROE 1,4% 3,5%

D/E 18,3% 51,7%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (iš viso) 33 234 31 319

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius  3 212  3 004

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 22 24

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 3 866 3 261

Akcininkai

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

Kiti akcininkai 5,6 proc.

Vadovybė

Generalinis direktorius Aidas Ignatavičius

Valdybos pirmininkas Aidas Ignatavičius (Generalinis direktorius)

Valdybos nariai Andrius Bendikas (Finansų ir administravimo tarnybos direktorius)

Sergejus Ignatjevas (Kliento aptarnavimo tarnybos direktorius)

Virgilijus Žukauskas (Elektros tinklo tarnybos direktorius)

Stebėtojų tarybos nariai Petras Povilas Čėsna*

Ilona Daugėlaitė („Lietuvos energija“, UAB)

Darius Kašauskas („Lietuvos energija“, UAB)

*Nepriklausomas narys

Turtas
0,85 

mlrd. eurų

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Grynojo pelno marža

2012 metai 2013 metai 2014 metai

 

-2,0% 2,0%
-24,6%

661 704 665

2014 metais LESTO savo klientams persiuntė 8,39 TWh elektros 
energijos – 2,3 proc. daugiau nei 2013 metais. Elektros energijos par-
davimo apimtys sudarė 3,22 TWh ir tai buvo 5,3 proc. daugiau nei 2013 
metais tuo pačiu laikotarpiu.

LESTO grupės pardavimo pajamos, palyginti su 2013 metais, smuko 
5,5 proc., iki 665,2 mln. eurų. Pajamos sumenko dėl mažesnės nei 2013 
metais galutinės elektros energijos kainos vartotojams. Šie tarifai mažėjo 
dėl sumažintų kvotų termofikacinėms elektrinėms, atpigusių gamtinių 
dujų bei mažesnių VIAP tarifų. Didžiausią pajamų dalį (69 proc.) sudarė 
elektros energijos persiuntimo pajamos.

2014 metų paskutinį ketvirtį perkainotas LESTO ilgalaikis materialus 
turtas. Perkainojimo rezultatas sudarė 618,3 mln. eurų ir 219,9 mln. 
eurų padidino veiklos sąnaudas. Grupės veiklos sąnaudos 2014 metais 
sudarė 856,2 mln. eurų – beveik ketvirtadaliu daugiau nei 2013 metais.

Įmonių grupės pagrindinės veiklos sąnaudos, eliminavus 221,9 mln. 
eurų turto perkainojimo nurašymo nuostolius, sudarė 634,3 mln. 
eurų ir buvo 7,9 proc. mažesnės nei prieš metus, daugiausiai dėl 9,2 
proc., iki 438,9 mln. eurų sumažėjusių elektros pirkimo sąnaudų (dalį 
elektros energijos LESTO pirko biržoje). Taip pat analizuojamu laikotarpiu 
6,5 proc. sumažėjo įmonių grupės darbuotojų skaičius, dėl to 3,9 proc., 
iki 44,6 mln. eurų sumažėjo darbo užmokesčio sąnaudos. 

Dėl mažesnių elektros energijos pirkimo sąnaudų bei efektyvesnės 
veiklos, nepaisant sumažėjusių pajamų, grupės EBITDA rezultatas per 
nagrinėjamą laikotarpį padidėjo 1,2 proc., iki 135,0 mln. eurų. LESTO 
grupės normalizuotas grynasis rezultatas eliminavus turto perkainoji-
mo įtaką sudarė 24,6 mln. eurų, 78,6 proc. daugiau nei 2013 metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu LESTO investicijos siekė 101,4 mln. eurų, 
arba 17,3 proc. daugiau nei 2013 metais. Į plėtrą buvo investuota 
50 mln. eurų, o į skirstomojo tinklo priežiūrą ir modernizavimą – 51,5 
mln. eurų. 2014 metais LESTO prijungė 26 433 naujus vartotojus – tai 
28 proc. daugiau nei prijungta per 2013 metus.

2014 metų gegužės 21 d. „Lietuvos energija“, UAB iš Vokietijos koncer-
no „E.ON Ruhrgas International“ už 34,1 mln. eurų išpirko 11,76 proc. 
įmonės LESTO akcijų. Po šio sandorio „Lietuvos energija“, UAB valdo 
94,4 proc. įmonės akcijų.

• Elektros energijos parduota 5,3 proc. daugiau 
• Perkainotas įmonės ilgalaikis materialus turtas, 
 sumažinant jį 618 mln. eurų

AB LESTO įmonių grupė
www.lesto.lt

http://www.lesto.lt
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Gamtinių dujų skirstymo paslaugų teikimas, racionalus Lietuvos gam-
tinių dujų skirstymo infrastruktūros vystymas.

AB „Lietuvos dujos“

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų)1 2013 metai 
(pertvarkyta)

2014 metai

Pajamos  47 824  55 629

Sąnaudos  105 919  49 844

Veiklos pelnas (nuostoliai) -58 095  5 785

EBITDA 11 044  20 306

Grynasis pelnas (nuostoliai) -48 332  5 871

Grynojo pelno marža -101,1% 10,6%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 
(įskaitant nutrauktą veiklą) -30 752 42 353 

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas  173 256 178 461

Trumpalaikis turtas  73 637 36 818

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  19 416 19 751

Turto iš viso  246 894 215 278

Nuosavas kapitalas  153 959 165 590

Dotacijos, subsidijos 39 351 40 874

Įsipareigojimai  53 583 8 814

Finansiniai įsipareigojimai  0 0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 246 894 215 278

Rodikliai2 2013-12-31 2014-12-31

ROA -8,8% 2,5%

ROE -12,9% 3,7%

D/E 0,0% 0,0%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (iš viso) 15 431 48 198

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 1 364 1 136

Vadovaujančių darbuotojų skaičius n.d. 11

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) n.d. 6 938

Akcininkai

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

Kiti akcininkai 3,36 proc.

Vadovybė

Generalinis direktorius Liudas Liutkevičius

Valdybos pirmininkas Liudas Liutkevičius (Generalinis direktorius)

Valdybos nariai Nemunas Biknius (Paslaugų ir plėtros tarnybos direktorius)
Valentina Birulienė (Organizacijos vystymo tarnybos direktorė)

Giedrė Glinskienė (Finansų ir iždo tarnybos direktorė)
Darius Svetulevičius (Dujų tinklo tarnybos direktorius)

Stebėtojų tarybos 
nariai

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

Darius Kašauskas („Lietuvos energija“, UAB)

1 – Rezultatai pateikiami tik iš tęsiamos skirstymo veiklos.
2 – Balanso duomenys pateikiami įvertinant ir nutrauktą veiklą.
*Nepriklausomas narys

Turtas
0,22 

mlrd. eurų

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Grynojo pelno marža

2013 metai 2014 metai

48

56

10,6%

-101,1%

• Gamtinių dujų tiekimo veikla perduota „Lietuvos 
 dujų tiekimui“
• Paskirstytas dujų kiekis sumažėjo 13 proc.
• Uždirbta 5,9 mln. eurų grynojo pelno iš skirstymo  
 veiklos

www.lietuvosdujos.lt

AB „Lietuvos dujos“, vykdydama teisės aktų reikalavimus, užbaigė veiklų 
atskyrimą. 2013 metų liepos 31 d. pirmame pertvarkos etape AB „Lietu-
vos dujos“ perdavė AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklą, 
o 2014 metų spalio 31 d. perdavė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (kurios 
100 proc. akcijų priklauso „Lietuvos energija“, UAB) gamtinių dujų tie- 
kimo veiklą su visu jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis.

2014 metais „Lietuvos dujos“ paskirstė 747,8 mln. kubinių metrų 
dujų – 13 proc. mažiau nei prieš metus. Dujų skirstymo apimtys per-
nai smuktelėjo dėl šiltos žiemos, šilumos ir elektros gamybos įmonėse 
sumažėjusios elektros gamybos ir gamtinių dujų keitimo biokuru. 

Per ataskaitinį laikotarpį iš tęsiamos veiklos įmonė uždirbo 55,6 mln. 
eurų pajamų – 16,3 proc. daugiau nei 2013 metais. Pajamų augimą 
nulėmė padidėjusios skirstymo paslaugų kainos, nustatytos prasidėjus 
naujam kainų reguliavimo periodui (2014–2018 metams). 

2014 metais įmonės tęsiamos veiklos sąnaudos sudarė 49,8 mln. 
eurų (2013 metais – 105,9 mln. eurų). Žymus skirtumas atsirado dėl 
retrospektyviai apskaityto ilgalaikio turto vertės sumažėjimo, įvertinus 
skirstymo veiklos atsiperkamąją vertę pinigų srautų metodu. Eliminavus 
ilgalaikio turto vertės sumažėjimo įtaką, 2014 metais sąnaudos sudarė 
43,6 mln. eurų, o 2013 metais – 48,2 mln. eurų. Sąnaudų mažėjimą lėmė 
retrospektyviai apskaičius ilgalaikio turto vertės sumažėjimą 30,2 proc. 
sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos, o taip pat ženkliai kritusi gam-
tinių dujų importo kaina. 

2014 metais „Lietuvos dujų“ grynasis rezultatas iš dujų skirstymo veik-
los sudarė 5,9 mln. eurų. Eliminavus ilgalaikio turto vertės sumažėjimą, 
įmonės tęsiamos veiklos grynasis pelnas 2013 ir 2014 metais sudarytų ati- 
tinkamai 0,8 ir 11,2 mln. eurų. AB „Lietuvos dujos“ grynasis tęsiamos 
dujų skirstymo veiklos ir nutrauktos dujų tiekimo veiklos pelnas (įskai-
tant veiklos perdavimo rezultatą) 2014 metais iš viso sudarė 42,4 mln. 
eurų. 2013 metais, įskaitant ir nutrauktos perdavimo veiklos rezultatus, 
buvo patirta 30,8 mln. eurų nuostolių.

2014 metų gegužės 21 d. „Lietuvos energija“, UAB iš Vokietijos koncer-
no „E.ON Ruhrgas International“ už 63,4 mln. eurų išpirko 38,9 proc. 
„Lietuvos dujų“ akcijų. Birželio 19 d. „Lietuvos energija“, UAB už 76 
mln. eurų išpirko dar 40 proc. akcijų iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ 
bei smulkiųjų akcininkų. Po šių sandorių „Lietuvos energija“, UAB valdo 
96,6 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų.

2014 metų spalį visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo paskirta 
bendrovės stebėtojų taryba. 2014 metų lapkritį buvo išrinkta nauja ben- 
drovės valdyba ir generalinis direktorius.

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

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

LITGRID AB įmonių grupė

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos  170 619  119 941

Pagrindinės veiklos sąnaudos  78 504 199 988

Veiklos pelnas (nuostoliai)  7 607 -130 735

EBITDA 48 171 37 670

Grynasis pelnas (nuostoliai)  7 344 -111 600

Grynojo pelno marža 4,3% -93,0%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis -90 -75

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 7 344 -6 880

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas  592 324 450 988

Trumpalaikis turtas 107 568 112 759

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  23 622 25 293

Turto iš viso 699 892 563 747

Nuosavas kapitalas  436 903 239 573

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 75  57

Dotacijos, subsidijos 86 040  108 140

Įsipareigojimai 176 949 216 034

Finansiniai įsipareigojimai  64 157  129 380

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 699 892 563 747

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA 1,0% -1,1%

Normalizuotas ROE 1,7% -2,0%

D/E 14,7% 54,0%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai  (iš viso) 32 674 0

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 670 707

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 13 15

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  4 049  3 708

Akcininkai

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

Kiti akcininkai 2,5 proc.

Vadovybė

Generalinis direktorius Daivis Virbickas

Valdybos pirmininkas Daivis Virbickas (Generalinis direktorius)

Valdybos nariai Rimantas Busila (Finansų departamento direktorius) 

Vidmantas Grušas (Perdavimo tinklo departamento direktorius)

Rolandas Masilevičius (ITT ir administravimo 
departamento direktorius)

Karolis Sankovski (Strateginės infrastruktūros 
departamento direktorius)

Stebėtojų tarybos nariai Audrius Misevičius (Ministro pirmininko kanceliarija)

Aleksandras Spruogis (Energetikos ministerija)

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

Turtas
0,56 

mlrd. eurų

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Grynojo pelno marža

2012 metai 2013 metai 2014 metai

 

147
5,1%

171

4,3% 120

-93,0%

www.litgrid.eu

„Litgrid“ grupės 2014 metų pajamos buvo 119,9 mln. eurų – 29,7 proc. 
mažesnės nei 2013 metais. Daugiau nei pusę pajamų – 60,6 mln. eurų 
– sudarė pajamos už elektros energijos perdavimą. 29,7 proc.  mažesnes 
grupės pajamas labiausiai nulėmė VKEKK 2014 metams patvirtintas 9 
proc. mažesnis elektros perdavimo tarifas ir daugiau nei dvigubai su-
mažintas sisteminių paslaugų tarifas. 

Vykdydama elektros perdavimo sistemos operatoriaus funkciją, 2014 
metais „Litgrid“ aukštos įtampos elektros įrenginiais šalies poreikiams 
perdavė 9,3 TWh elektros energijos – beveik tiek pat, kiek per tą patį 
laikotarpį 2013 metais.

2014 metų „Litgrid“ grupės grynasis rezultatas buvo neigiamas – 
įmonių grupė patyrė 111,6 mln. eurų grynųjų nuostolių, kuriuos lėmė 
ilgalaikio nekilnojamojo turto perkainojimas. Atlikus turto perkainavi-
mą, 123,2 mln. eurų buvo įtraukti į veiklos sąnaudas. Palyginimui, 2013 
metais Grupė uždirbo 7,3 mln. eurų grynojo pelno. 

2014 metų įmonių grupės EBITDA rezultatas buvo 37,7 mln. eurų – 21,8 
proc. mažesnis nei 2013 metais.

„Litgrid“ grupės investicijos per ataskaitinį laikotarpį siekė 100,8 mln. 
eurų. Bendrovė įgyvendina strateginius Lietuvos elektros energetikos 
projektus – tarptautines elektros jungtis „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) 
ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija). Investicijų finansavimui užtikrinti ben- 
drovė yra sudariusi kreditavimo sutartis su finansinėmis institucijomis, 
todėl Grupės finansiniai įsipareigojimai 2014 metais padidėjo beveik 
du kartus, iki 129,4 mln. eurų. „Litgrid“ įmonių grupės skolos ir nuo- 
savo kapitalo santykis 2014 metų pabaigoje buvo 54 proc., pusketvirto 
karto didesnis nei 2013 metų pabaigoje.

• Grupės pajamos sumažėjo 30 proc.
• Grupės grynieji nuostoliai sudarė 112 mln. eurų
• EBITDA rodiklis sumažėjo penktadaliu

http://www.litgrid.eu
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AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operato-
rius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio 
vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eks- 
ploatavimą, 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.

AB „Amber Grid“

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 m. 
6-12 mėn.1

2014 metai

Pajamos 21 461 51 791

Sąnaudos 20 440 187 200

Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 021 -135 410

EBITDA 10 374 28 546

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 469 -113 408

Grynojo pelno marža 6,8% -219,0%

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 1 469 7 219

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 458 683 319 280

Trumpalaikis turtas 47 841 54 024

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 711 1 715

Turto iš viso 506 524 373 304

Nuosavas kapitalas 350 023 236 616

Dotacijos, subsidijos 37 961 43 836

Įsipareigojimai 118 540 92 853

Finansiniai įsipareigojimai 52 190 39 133

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 506 524 373 304

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA n.d. 1,6%

Normalizuotas ROE n.d. 2,5%

D/E 14,9% 16,5%

Grąža savininkui (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai  (iš viso) 0 57 997

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 356 361

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 4 685 5 588

Akcininkai

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

Kiti akcininkai 3,42 proc.

Vadovybė

Generalinis direktorius Saulius Bilys

Valdybos pirmininkas Aleksandras Spruogis (Energetikos ministerija)

Valdybos nariai Dainius Bražiūnas (Energetikos ministerija)

Nerijus Datkūnas* (Nepriklausomas ekspertas)

Agnė Petravičienė (Energetikos ministerija)

1 – 2013 metų rodikliai apima laikotarpį nuo AB „Amber Grid“ įkūrimo 2013 metų birželio 25 d. 
iki 2013 metų gruodžio 31 d. 

*Nepriklausomas narys

Turtas
0,37

mlrd. eurų

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)  ● Grynojo pelno marža

Turtas
0,37 

mlrd. eurų

2013 metai 2014 metai

5221

6,8%

-219,0%

www.ambergrid.lt

• Transportuotų dujų kiekis sumažėjo 3,9 proc.
• Apskaitytas turto vertės sumažėjimas turėjo   
 reikšmingos įtakos įmonės rezultatams
• Į dujų perdavimo sistemas investuota beveik 
 26 mln. eurų

Per 2014 metus „Amber Grid“ vartotojams transportavo 2 562,5 
mln. kubinių metrų dujų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2013 me-
tais, perdavimo kiekiai sumažėjo 3,9 proc. (2013 metų sausį–liepą dujų 
perdavimo veiklą vykdė AB „Lietuvos dujos“). Sumažėjusiems perdavi-
mo kiekiams daugiausiai įtakos turėjo šiltesnė žiema bei alternatyvaus 
kuro panaudojimas elektros ir šilumos gamybai. 

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė uždirbo 51,8 mln. eurų pajamų. Di- 
džiausią dalį pajamų (96,2 proc. visų pajamų) „Amber Grid“ uždirbo 
atlikdama gamtinių dujų perdavimą ir tranzitą magistraliniais dujotie- 
kiais sistemos naudotojams.

2014 metų bendrovės finansiniams rezultatams reikšmingos įtakos turė- 
jo išaugusios sąnaudos, kurios siekė 187,2 mln. eurų. Šį sąnaudų didėjimą 
lėmė apskaitytas ilgalaikio turto vertės sumažėjimas, kuris sudarė 141,9 
mln. eurų. Dėl šios priežasties bendrovės ilgalaikio turto vertė sumažėjo 
30,4 proc. ir 2014 metų gale sudarė 319,3 mln. eurų. Taip pat dėl ne- 
paskirstytųjų nuostolių (109 mln. eurų), atsiradusių dėl turto vertės sumaži- 
nimo, 32,4 proc., iki 236,6 mln. eurų sumenko bendrovės nuosavo ka- 
pitalo vertė. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį patyrė 113,4 mln. eurų 
grynųjų nuostolių. Neįvertinus turto vertės sumažėjimo įtakos bendrovės 
grynasis pelnas siekė 7,2 mln. eurų.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu į perdavimo sistemos plėtrą ir mo- 
dernizavimą investavo 25,9 mln. eurų. Iš jų 61,7 proc. buvo investuota į 
dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų didinimo projekto įgyvendinimą.

2014 metų gegužės 21 d. UAB „EPSO-G“ iš Vokietijos koncerno „E.ON 
Ruhrgas International GmbH“ už 49,8 mln. eurų išpirko 38,9 proc. „Am-
ber Grid“ akcijų. Birželio 19 d. UAB „EPSO-G“ už 54,3 mln. eurų išpirko 
dar 39,96 proc. įmonės akcijų iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ bei smul- 
kiųjų akcininkų. Po šių sandorių UAB „EPSO-G“ valdo 96,58 proc. 
„Amber Grid“ akcijų.

http://www.ambergrid.lt
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 ● Normalizuoto grynojo pelno  marža

 ● Nuosavas kapitalas

 ● Įsipareigojimai

 ● Dotacijos

Miškų priežiūra ir atkūrimas, medienos kirtimas ir prekyba.

Miškų urėdijos

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 154 044 165 663

Pardavimo savikaina 63 656 61 486

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 90 388 104 177

Veiklos sąnaudos 80 122 92 355

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 2 344 625

Veiklos pelnas (nuostoliai) 12 610 12 447

EBITDA 24 973 25 378

Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 125 10 906

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 30 943 32 236

Normalizuoto grynojo pelno marža 20,1% 19,5%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas1 990 566 1 064 726

Trumpalaikis turtas 67 579 65 283

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 21 257 16 152

Turto iš viso 1 058 145 1 130 008

Nuosavas kapitalas1 1 034 671 1 105 202

Dotacijos, subsidijos 10 375 11 227

Įsipareigojimai 13 099 13 580

Finansiniai įsipareigojimai 193 420

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 058 145 1 130 008

Rodikliai1 2013-12-31 2014-12-31

Normalizuotas ROA 3,0% 2,9%

Normalizuotas ROE 3,0% 3,0%

D/E 0,0% 0,0%

Grąža savininkui (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirta VĮ pelno įmoka 5 563 5 453

Turto mokestis 2 111 2 183

Žaliavos mokestis 21 204 22 911

Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 28 877 30 547

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 3 735 3 751

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 85 84

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 1 924 1 921

Vadovybė

Generalinis miškų urėdas Rimantas Prūsaitis

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga

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

Turtas
1,13 

mlrd. eurų

 ● Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2012 metai 2013 metai 2014 metai

143

17,9%

20,1% 19,5%

154 166

www.gmu.lt

Per 2014 metus miškų urėdijų parduotas apvaliosios medienos kiekis 
buvo 4,8 proc. mažesnis nei 2013 metais ir sudarė 3 466 tūkst. kubinių 
metrų. Vis dėlto miškų urėdijų pardavimo pajamos ataskaitiniu laiko-
tarpiu padidėjo 7,5 proc. ir siekė 165,7 mln. eurų. Pajamų padidėjimą 
lėmė išaugusi apvaliosios medienos pardavimo kaina. Vidutinė parduo-
tos apvaliosios medienos kaina už kubinį metrą išaugo 13,6 proc. – nuo 
38,6 euro 2013 metais iki 43,8 euro. Iš pagrindinio pajamų šaltinio – 
apvaliosios medienos ir nenukirsto miško pardavimo – miškų urėdijos 
per 2014 metus uždirbo 152,7 mln. eurų, t. y. beveik 11,2 mln. eurų 
daugiau nei per 2013 metus. 

Miškų urėdijų veiklos sąnaudos ūgtelėjo 15,3 proc., iki 92,4 mln. eurų. 
Šį pokytį labiausiai lėmė 23,6 proc., iki 42,8 mln. eurų padidėjusios miškų 
išteklių atkūrimo ir gausinimo sąnaudos dėl padidėjusių miško kelių re- 
monto ir priežiūros darbų apimčių, įgyvendinant Aplinkos ministerijos 
nustatytą prioritetinę užduotį gerinti vietinės reikšmės miško kelių būklę. 
Taip pat prie veiklos sąnaudų pokyčio prisidėjo veiklos mokesčių sąnau- 
dos, kurios išaugo 7,4 proc., iki 25,6 mln. eurų bei ekologinės bei socialinės 
veiklos sąnaudos, išaugusios 1,3 mln. eurų ir sudariusios 8,8 mln. eurų. 

Miškų urėdijų normalizuotas grynasis pelnas padidėjo 4,2 proc. ir siekė 
32,2 mln. eurų. Šį padidėjimą daugiausiai lėmė išaugusios pardavimo pa-
jamos. Nors normalizuotas grynasis pelnas už 2014 metus ir didėjo, paly-
ginti su 2013 metais, miškų urėdijų normalizuoto grynojo pelno marža, dėl 
ženkliai išaugusių miško išteklių atkūrimo ir gausinimo sąnaudų, sumen-
ko 0,6 procentinio punkto, iki 19,5 proc. 

• Parduotas apvaliosios medienos kiekis sumažėjo 
 4,8 proc.
• 7,5 proc. išaugo urėdijų pardavimo pajamos
• Normalizuotas urėdijų grynasis pelnas padidėjo 
 4,2 proc. 

http://www.gmu.lt


Vertinimo metodika
Analizuojant VVĮ portfelio rodiklius, buvo vertinami suminiai finansiniai duomenys, pateikti įmonių metinėse audituotose 
finansinėse ataskaitose, nes neturėta visų VVĮ konsoliduotųjų arba jungtinių finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptau-
tinius finansinės atskaitomybės standartus. Dėl duomenų trūkumo nebuvo eliminuoti sandoriai tarp įmonių. Į VVĮ portfe-
lio 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 
(anksčiau – UAB „Visagino atominė elektrinė“), UAB „EPSO-G“, AB „Lietu-
vos geležinkeliai“, AB Lietuvos pašto įmonių grupių finansiniai rezultatai 
bei Generalinės miškų urėdijos konsoliduotieji 42 miškų urėdijų finan-
siniai rezultatai. 

Nustatant VVĮ vertę rinkoje, remtasi šiomis prielaidomis:

 ● įmonių, kurių akcijos įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, vertė pagrįsta 
  jų akcijų kaina biržoje laikotarpio pabaigoje (2014 metų gruodžio  
 31 d.);

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

 ● miškų urėdijų balansinė nuosavo kapitalo vertė padidinta miškų  
 verte, kuri nustatyta naudojant diskontuotų pinigų srautų metodą. 
 2015 metų pradžioje miškų vertė bauvo perskaičiuota, atsižvelgiant į  
 pasikeitusias rinkos sąlygas: apskaičiuota, kad miškų vertė padidėjo 
 7,4 proc. – nuo 887 mln. eurų 2013 metų pabaigoje iki 952 mln.  
 eurų 2014 metų pabaigoje. 

 ● iš įmonių, prižiūrinčių regioninius kelius, apskaitinių turto, nuosavo 
 kapitalo ir įsipareigojimų verčių atimta šių kelių apskaitinė vertė (1,9 
 mlrd. eurų 2014 metų pabaigoje). Ji parodo investuotų biudžeto lėšų  
 kiekį, tačiau kelių, kaip viešosios prekės, rinkos vertė prilygsta nu- 
 liui, nes keliai negeneruoja tiesioginių pinigų srautų kelių priežiūros 
  įmonėms;

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

Ataskaitoje VVĮ portfelio ir sektorių bendrieji finansiniai įsipareigojimai ir D/E 
rodikliai nurodyti neįtraukiant beprocentės paskolos, Finansų ministerijos 
suteiktos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. 2013 metų pabaigoje šios 
paskolos likutis sudarė 785 mln. eurų, o 2014 metų pabaigoje – 311 mln. 
eurų. Šia paskola padengtas Indėlių draudimo fondo deficitas, todėl į VVĮ 
bendruosius finansinius įsipareigojimus šios paskolos suma neįskaičiuota.

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

Ataskaitoje nurodomi netipiniai mokesčiai valstybei – tai valstybės įmonių 
mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (turto 
mokestis) ir miškų urėdijų mokami privalomieji atskaitymai nuo žalia-
vinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų (žaliavos mokes-
tis). 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 valsty-
bei atimti iš veiklos sąnaudų. Todėl ataskaitoje papildomai nurodomas 
VVĮ portfelio ir atskirų valstybės įmonių normalizuotas grynasis pelnas 
(nuostoliai), kuris apskaičiuojamas grynąjį pelną padidinus (grynuosius nuos- 
tolius sumažinus) netipinių mokesčių valstybei suma, sumažinta pel-
no 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 balan-
sinėms vertėms ataskaitoje nenurodoma.

Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti pas-
kutinių 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 2014 metų gruodžio 31 d., imamas pelnas, kurį įmonė uždirbo nuo 
2014 metų sausio 1 d. iki 2014 metų gruodžio 31 d. Atitinkamai imami 
apskaitinio kapitalo verčių 2014 metų sausio 1 d. ir 2014 metų gruodžio 
31 d. vidurkiai.

2014 metų VVĮ finansiniams rodikliams įtakos turėjo nuostoliai, apskaityti 
dėl bankų bankrotų, turto perkainojimo bei kiti vienkartiniai įvykiai. Sie- 
kiant geresnio duomenų palyginamumo, ataskaitoje VVĮ portfelio ir sek-
torių apžvalgose nurodomas normalizuotas grynasis pelnas, eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei ir bankų bankrotų įtaką, taip pat atėmus 
„Lietuvos energijos“, „EPSO-G“ ir „Geotermos“ turto perkainojimo nuos-
tolius bei „Lietuvos energijos“ ir „EPSO-G“ vienkartinius netipinių veiksnių 
rezultatus. Bankų bankrotų įtaka eliminuota prie grynojo pelno, elimina-
vus netipinius mokesčius valstybei, pridėjus įmonių į finansines arba veik-
los sąnaudas įtrauktus nuostolius dėl finansinio turto vertės sumažėjimo 
(nurašymo). Kadangi šios sąnaudos, vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu, 
nėra laikomos leidžiamais atskaitymais (t. y. šiomis sąnaudomis nemažina-
ma pelno mokesčiu apmokestinama pajamų suma), koreguojant grynąjį 
pelną pridėta visa sąnaudų suma, t. y. nesumažinta pelno mokesčio dalimi. 
„Lietuvos energijos“, „EPSO-G“ bei „Geotermos“ normalizuotas grynasis 
rezultatas įvertintas įmonių atskiru Valdymo koordinavimo centro prašymu.

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

Įmonių aprašymuose nurodytos tokios įmonių valdybos bei įmonių val-
domose bendrovėse nurodytos tokios jų grupių dalys, kokios jos buvo 
ataskaitos rengimo metu (2015 metų birželio 1 d.). Darbuotojų skaičius 
bei vadovaujančių darbuotojų skaičius nurodyti tokie, kokie jie buvo ana- 
lizuojamo laikotarpio pabaigoje (2014 metų gruodžio 31 d.).

Portfelio aprašyme, dalyje „P/E rodiklis“ esantis palyginamųjų užsie- 
nio sektorių P/E rodiklis apskaičiuotas remiantis Capital IQ ir Bloomberg 
duomenimis. Palyginamųjų sektorių rodikliai apskaičiuoti išvedant vidurkį 
iš Rytų Europos, Azijos ir Lotynų Amerikos sektorių, kuriems priskiriamos 
ir Lietuvos listinguotos VVĮ, P/E rodiklių. Lietuvos listinguotų VVĮ P/E ro-
dikliai apskaičiuoti dalijant įmonių rinkos kapitalizaciją iš 2014 metų 12 
mėnesių grynojo pelno.



LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2014 METAIS. METINĖ ATASKAITA VERTINIMO METODIKA 96

Šią metinę ataskaitą parengė VĮ Turto banko Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2010 metų liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo 
ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ ir 2012 metų birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 
valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais ir nuostatomis.

Rengiant šią metinę ataskaitą, naudotasi išoriniais informacijos šaltiniais: viešai skelbiama įmonių informacija, įmonių pateiktomis metinėmis 
finansinėmis, veiklos ataskaitomis ir įmonių metiniais pranešimais, LR susisiekimo ministerijos, LR energetikos ministerijos, Statistikos departa-
mento, Valstybinės miškotvarkos tarnybos, energijos išteklių biržos „Baltpool“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Miškų instituto, Valsty-
binės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Generalinės miškų urėdijos, 
asociacijos „Lietuvos mediena“, „Eurostat“, Capital IQ, Bloomberg ir „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos skelbiama informacija ir 
duomenimis. Ataskaitoje pateikiamos informacijos netikrino nepriklausomi auditoriai, o ataskaitos rengėjai neatliko savarankiško šioje ataskai-
toje esančios informacijos patikrinimo, įskaitant skaičiavimus ar prognozes, ir esant bet kokiam poreikiui remtis šia informacija priimant bet 
kokius sprendimus, bet kuris asmuo turi remtis savo savarankišku įvertinimu. Ataskaitos rengėjai, Vyriausybė ir bet kuri valstybės institucija ar 
kitas jos kontroliuojamas subjektas nėra ir bet kokiomis aplinkybėmis nebus atsakingi už trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus remiantis šio-
je apžvalgoje pateikta informacija, išvadomis ir pareikštomis nuomonėmis. Bendrovių praeities rezultatai negarantuoja ir negali būti sietini su 
ateities rezultatais. Ši metinė ataskaita nėra nei siūlymas parduoti ar kvietimas pirkti vertybinius popierius arba bet kokį turtą, nei sudarys dalį 
bet kokio investicinio sprendimo ar bet kokio sprendimo sudaryti bet kokį sandorį.
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1 „Lietuvos energija“, UAB 
įmonių grupė1 100,0% Finansų ministerija Energetika 1B I 2 369 176  972 689  216 867 -279 961

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

UAB įmonių grupė Energetika - -  932 977  254 930  74 683  41 043

1b AB LESTO įmonių grupė3 94,4% „Lietuvos energija“, 
UAB įmonių grupė Energetika - -  852 377  665 160 -87 700 -163 787

1c AB „Lietuvos dujos“4 96,9% „Lietuvos energija“, 
UAB įmonių grupė Energetika - -  215 278  55 629  14 041  5 871

2 UAB „EPSO-G“ 100,0% Energetikos ministerija Energetika 1B I  901 073  147 105  45 635 -13 291

2a AB „Litgrid" įmonių grupė 97,5% UAB „EPSO-G“ Energetika - -  563 747  119 941 -91 964 -111 600

2b AB „Amber Grid“5 96,5% UAB „EPSO-G“ Energetika - -  373 304  51 791 -113 423 -113 408

3 AB „Klaipėdos nafta“ 72,3% Energetikos ministerija Energetika 1B I  221 918  39 775  16 889  9 257

4 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 V   965   0   0   0

5 VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė6 - Energetikos ministerija Energetika 2 III  576 302   152 -35 -1 075

6 VĮ Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 V   334   38   16   3

7 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika 1A II  54 389  16 175  1 763   65

8 UAB „Geoterma“ 99,1% VĮ Turto bankas Energetika 1A IV  7 892  2 094 -121 -465

9 VĮ Lietuvos naftos produktų 
agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 I  95 090  32 889 -398 -397

10 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I 2 037 403  470 355  139 597  19 376

11 AB Lietuvos jūrų laivininkystė 56,7% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1A II  37 992  20 284 -41 -6 314

12 AB Lietuvos pašto įmonių 
grupė 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  88 804  64 479  2 323 -524

13 AB Smiltynės perkėla 99,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B IV  11 730  4 513  2 728  1 142

14 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 2 II  45 968  28 053  6 757 -1 900

15 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  512 828  49 950  37 635  22 662

16 VĮ Lietuvos oro uostai7 - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  165 575  21 885  7 131  1 214

17 VĮ Vidaus vandens kelių 
direkcija - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 2 IV  26 114  2 231 -78 -367

18 AB Lietuvos radijo ir 
televizijos centras 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B II  37 851  18 550  5 510   72

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

Susisiekimas 2 II  292 715  8 902  1 012   169

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

Susisiekimas 2 II  103 060  4 659   786   23

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

Susisiekimas 2 II  233 541  9 319  1 356   93

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

Susisiekimas 2 II  171 836  5 799   689   94

Valstybės valdomų įmonių sąrašas
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23 VĮ „Marijampolės regiono 
keliai“ -

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  145 902  4 552   849   83

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

Susisiekimas 2 II  124 213  8 788  1 277   84

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

Susisiekimas 2 II  263 663  11 002  1 763   309

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

Susisiekimas 2 II  82 542  4 466   699   98

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

Susisiekimas 2 II  97 401  4 203   564   19

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

Susisiekimas 2 II  153 138  6 782   988   64

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

Susisiekimas 2 II  325 004  9 018   984   57

30 AB „Autoūkis“ 87,4% VĮ Turto bankas Susisiekimas 1A V  2 611   709   137 -2

31 VĮ Valstybinis miškotvarkos 
institutas - Aplinkos ministerija Miškininkystė 1A V  1 583  1 982   178   107

32 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 286  2 713   425   194

33 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 963  3 350   386   168

34 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  3 876  4 687   665   296

35 VĮ Druskininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 619  2 408   342   166

36
VĮ Dubravos eksperi-
mentinė-mokomoji miškų 
urėdija

- Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  5 608  2 938   334   77

37 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 620  2 878   312   134

38 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 367  3 353   517   229

39 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 313  2 681   453   211

40 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  7 100  5 371  1 085   580

41 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 715  3 816   491   159

42 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 851  3 193   465   174

43 VĮ Kazlų rūdos mokomoji 
miškų urėdija - Generalinė miškų 

urėdija Miškininkystė 1B IV  3 721  4 598   696   325

44 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  6 320  4 391   576   140

45 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  7 987  5 352  1 138   567

46 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  1 428  1 957   146   51
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47 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 677  3 496   417   187

48 VĮ Marijampolės miškų 
urėdija - Generalinė miškų 

urėdija Miškininkystė 1B V  2 464  3 451   313   103

49 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  3 881  4 478   601   344

50 VĮ Nemenčinės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  3 626  4 394   553   282

51 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 373  3 773   435   222

52 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B III  7 575  6 991  1 179   548

53 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 740  3 287   647   295

54 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 234  3 652   541   340

55 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  3 694  3 502   532   226

56 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  3 067  3 163   436   100

57 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 483  3 622   359   141

58 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  3 758  4 428   728   312

59 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 370  3 504   575   334

60 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 423  4 060   605   183

61 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 846  4 683   730   360

62 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 269  4 962   806   396

63 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  7 149  6 378   996   309

64 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 820  4 919   668   153

65 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 685  2 710   396   155

66 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 702  6 154  1 020   547

67 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 827  6 469  1 165   538

68 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  1 567  2 055   176   71

69 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 725  3 747   541   224

70 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  4 204  3 506   587   252

71 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 148  3 456   556   370

72 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 557  4 865   705   288

73 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 101  2 271   298   153

74 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita 1A V   859   371   62   49

75 VĮ Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras - Aplinkos ministerija Kita 1B V  1 114  1 066   149   81
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76 UAB „Būsto paskolų 
draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita 1B III  27 609  1 324   47   3

77 VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“ - Finansų ministerija Kita 2 III  34 789   644   10   560

78 VĮ „Lietuvos prabavimo 
rūmai“ - Finansų ministerija Kita 2 V  3 512   610   31   7

79 VĮ Turto bankas8 - Finansų ministerija Kita 2 III  171 905  4 574  1 465  1 574

80 UAB Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra9 100,0% Finansų ministerija Kita - IV  30 178   474   248   171

81 VĮ Mūsų amatai10 - Kalėjimų departa-
mentas Kita 1B -  6 961  6 288 -885 -1 128

82 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita 2 V   742   201 -26 -638

83 VĮ Vilniaus pilių direkcija - Kultūros ministerija Kita 2 III  33 433   159   6 -8

84 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo 
departamentas Kita 2 IV   908  7 998   42   11

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

departamentas Kita 1A V   69   97   13   11

86 UAB Sportininkų testavimo ir 
reabilitacijos centras 100,0% VĮ Turto bankas Kita 2 V   432   72 -35 -50

87 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita 1B IV  8 719  14 008  1 619  1 149

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

departamentas Kita 1A V  1 256   650   160   128

89
VĮ distancinių tyrimų ir 
geoinformatikos centras 
„Gis-centras“

- Nacionalinė žemės 
tarnyba Kita 2 V  4 010   921   272   202

90 UAB „Baldžio šilas“ 70,6% Neįgaliųjų reikalų 
departamentas Kita 1A V  2 030   623 -4 -82

91 VĮ Seimo leidykla „Valstybės 
žinios“ - Seimo kanceliarija Kita 2 V  1 847   599   54   12

92 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1B V  3 932  1 978   348   121

93 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1A IV  7 547  3 938   513   243

94 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos 
ministerija Kita 1A V  1 396  2 731  1 559   68

95 AB „Mintis“ 80,7% VĮ Turto bankas Kita 1A V   248   92 -217 -240

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

ministerija Kita 2 V   739   417   32 -112

97 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita 2 II  22 826  29 251  1 222   97

98 AB Giraitės ginkluotės 
gamykla 100,0% VĮ Turto bankas Kita 1A III  20 637  5 193  1 235   881

99 UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“ 100,0% Ūkio ministerija Kita 2 IV  16 724  1 415  1 338  1 394

100 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita 1A IV  33 516  1 259 -368  1 887

101 UAB Lietuvos parodų ir 
kongresų centras „LITEXPO“ 98,8% Ūkio ministerija Kita 1A IV  13 794  5 100  1 215   544

102 UAB poilsio namai „Baltija“ 100,0% VĮ Turto bankas Kita 1A V  6 681   586 -606 -850

103 AB Klaipėdos metrologijos 
centras 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V   790   345   36   4

104 AB Šiaulių metrologijos 
centras 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V   442   349   38   8
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105 AB Vilniaus metrologijos 
centras 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V  2 824  1 368   207   139

106 AB Kauno metrologijos 
centras 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V  1 315   633   116   53

107 AB Panevėžio metrologijos 
centras 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V   392   328   39   17

108 UAB „Senevita“ 100,0% Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija Kita 1A V  1 000  1 823   28   0

109 UAB sanatorija „Pušyno 
kelias“ 100,0% Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija Kita 1A V  2 042  1 513   61   8

110 VĮ „Infostruktūra“ - Vidaus reikalų 
ministerija Kita 1B III  8 084  7 132   967   224

111 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų 
ministerija Kita 2 II  18 188  23 998  4 308  2 358

112 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita 1B IV  6 126  4 930   979   385

113 AB „Lietuvos veislininkystė“ 99,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 514   975   109   76

114 AB „Kiaulių veislininkystė“11 99,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 -  1 683  1 386 -64 -94

115 UAB „Gyvulių produktyvumo 
kontrolė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 114  1 064   92   31

116 UAB „Lietuvos žirgynas“ 89,6% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  2 200   287   132   29

117 UAB „Panevėžio veis-
lininkystė“ 97,9% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   750   69 -39 -52

118 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V   596   108   35   3

119 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 409  2 817   167   72

120 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 449   151   55 -20

121 UAB „Valstybinė projektų ir 
sąmatų ekspertizė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   111   125   4   3

122 UAB Aerogeodezijos 
institutas 99,8% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 940   622 -248 -334

123 UAB Dotnuvos eksperi-
mentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  3 741  1 598   254   27

124 UAB Klaipėdos žuvininkystės 
produktų aukcionas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  2 338   87 -57 -71

125 UAB Upytės eksperimentinis 
ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  2 614  1 452   167   32

126 UAB Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 III  27 741   362 -392   78

127 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita 2 IV  5 561  3 979   731   166

128
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos 
reguliavimo agentūra

- Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  4 103   275   36   2

129 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita 2 IV  9 250  6 387   431   114

130 VĮ Žemės ūkio informacijos ir 
kaimo verslo centras - Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  4 174   528   258 -7

131 UAB „Mokslas ir technika“ 100,0% Lietuvos mokslų 
akademija Kita - V   8   48 -16 -16

Bankrutuojančios ir likviduojamos įmonės:

1 VĮ „Visagino statybininkai“12 - Ūkio ministerija Kita 1A V   n.d.   n.d. n.d. n.d.

2 UAB Lietuvos tyrimų 
centras13 100,0%

Švietimo ir mokslo 
ministerija, Ūkio 
ministerija

Kita - - n.d. n.d. n.d. n.d.
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* Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės (VĮ) nuosavybės teise priklauso valstybei.       

1 Iki 2013 metų rugpjūčio 30 d. ši energetikos įmonių grupė ir jos kontroliuojanti bendrovė vadinosi „Visagino atominė elektrinė“ (bendrovė pakeitė 
  pavadinimą į „Lietuvos energija“, UAB tęsiant įmonių grupės korporatyvinio valdymo pertvarką).

2 2013 metų rugpjūčio 5 d., tęsiant įmonių grupės korporatyvinio valdymo pertvarką, Lietuvos energija, AB pakeitė pavadinimą į „Lietuvos energijos gamyba“, AB.

3 2014 metų gegužės 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupė iš E.ON Ruhrgas International GmbH įsigijo 11,76 proc. AB LESTO akcijų ir iš viso valdo 94,4 
  proc. AB LESTO akcijų.

4 2014 metų gegužės 21 d. įvyko akcijų supirkimas iš E.ON Ruhrgas. UAB „Lietuvos energija“ įsigijo 38,9 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų. 2014 metų birželį įvyko  
 privalomas oficialus „Lietuvos dujų“ akcijų supirkimas, kurio metu „Gazprom“ pardavė 37,1 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų. Dalį turimų akcijų pardavė ir smulkieji 
  šių įmonių akcininkai. Po supirkimo „Lietuvos energija“ valdo 96,6 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų.

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

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

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

8 2014 metų spalio 1 d. reorganizavimo būdu prie VĮ Turto banko buvo prijungta VĮ Valstybės turto fondas.

9 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra įregistruota 2013 metų balandžio 11 d.

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

11 AB „Kiaulių veislininkystė“ įsteigta 2013 metų gruodžio 31 d., atskyrus ją nuo AB „Lietuvos veislininkystė“.

12 VĮ „Visagino statybininkai“ 2014 metų liepos 2 d. paskelbta bankrutuojančia.

13 UAB Lietuvos tyrimų centrui 2013 metų rugpjūčio 26 d. iškelta bankroto byla. 2014 metų vasario 2 d. bendrovė teismo pripažinta bankrutavusia.



 Į VVĮ portfelį neįtrauktų VVĮ finansiniai rezultatai
AB poilsio namai „Baltija“

Valstybei priklausanti dalis 100,0%

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 1 198 586

Pardavimo savikaina 1 408 1 055

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -210 -469

Veiklos sąnaudos 263 352

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 33 22

Veiklos pelnas (nuostoliai) -441 -800

EBITDA -376 -606

Finansinė ir investicinė veikla -17 -50

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -458 -850

Pelno mokestis 0 0

Grynasis pelnas (nuostoliai) -458 -850

Grynojo pelno marža -35,4% -144,9%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 1 802 6 636

Trumpalaikis turtas 37 45

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 1

Turto iš viso 1 839 6 681

Nuosavas kapitalas 520 5 056

Dotacijos, subsidijos 425 0

Įsipareigojimai 894 1 625

Finansiniai įsipareigojimai 849 1 401

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 839 6 681

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

ROA -46,2% -19,9%

ROE -163,2% -30,5%

D/E 163,0% 27,7%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0

Turto mokestis 135 0

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 78 49

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2
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UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Valstybei priklausanti dalis 100,0%

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 46 474

Pardavimo savikaina 41 119

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 355

Veiklos sąnaudos 47 112

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0

Veiklos pelnas (nuostoliai) -43 243

EBITDA -41 248

Finansinė ir investicinė veikla 0 -38

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -43 204

Pelno mokestis -6 34

Grynasis pelnas (nuostoliai) -36 171

Grynojo pelno marža -79,4% 36,0%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 46 8 947

Trumpalaikis turtas 20 027 21 231

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 014 20 873

Turto iš viso 20 073 30 178

Nuosavas kapitalas 65 235

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 20 008 29 942

Finansiniai įsipareigojimai 20 008 29 754

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 20 073 30 178

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

ROA -0,4% 0,7%

ROE -111,7% 113,7%

D/E 30 771,8% 12 636,3%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (iš viso) 0 57

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 8 14

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2
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UAB „Lietuvos žirgynas“

Valstybei priklausanti dalis 89,6%

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Pardavimo pajamos 1 358 1 425

Pardavimo savikaina 172 115

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 185 1 310

Veiklos sąnaudos 1 153 1 279

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 6

Veiklos pelnas (nuostoliai) 32 37

EBITDA 123 132

Finansinė ir investicinė veikla -8 -6

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 24 31

Pelno mokestis 1 2

Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 29

Grynojo pelno marža 1,7% 2,0%

Balansas (tūkst. eurų) 2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis turtas 1 759 1 714

Trumpalaikis turtas 412 486

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 200

Turto iš viso 2 171 2 200

Nuosavas kapitalas 1 427 1 568

Dotacijos, subsidijos 228 187

Įsipareigojimai 516 445

Finansiniai įsipareigojimai 104 69

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 171 2 200

Rodikliai 2013-12-31 2014-12-31

ROA 2,1% 1,3%

ROE 3,2% 1,9%

D/E 7,3% 4,4%

Grąža akcininkams (tūkst. eurų) 2013 metai 2014 metai

Paskirti dividendai (iš viso) 56 71

Informacija apie darbuotojus 2013 metai 2014 metai

Darbuotojų skaičius 82 85

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 3 2



AB Akcinė bendrovė

AEI Atsinaujinantys energijos ištekliai

BVP Bendrasis visaus produktas

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

D/E Finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

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

GMU Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

Finansinis svertas Finansinis rodiklis, parodantis turto ir nuosavo kapitalo santykį

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

ĮSA Įmonių socialinė atsakomybė – veiklos principai, pagal kuriuos įmonės savanoriškai siekia socialinių ir aplinkosaugos tikslų, 
taip atsižvelgdamos į visų suinteresuotųjų šalių interesus

LAKD Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

mln. Milijonas (-ai)

mlrd. Milijardas (-ai)

Nekomercinės funkcijos/
specialieji įpareigojimai

Finansinis rodiklis, parodantis kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam turto litui
VVĮ vykdomos funkcijos, kurių įmonė nesiimtų komerciniais pagrindais arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta 
ir kurias įmonėms pavesta vykdyti akcininko/savininko t. y. valstybės sprendimais

Netipiniai mokesčiai valstybei Turto mokestis ir žaliavos mokestis

Normalizuotas grynasis pelnas
Grynasis pelnas, eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir banko „Snoras“ bei Ūkio banko bankrotų įtaką, „Lietuvos ener- 
gijos“, „EPSO-G“ ir „Geoterma“ turto perkainojimo įtaką bei mokestines sąnaudas patirtas dėl „Lietuvos dujų“ ir „Amber 
Grid“ įsigijimo bei „Lietuvos dujų“ nesuformuotų atidėjinių, skirtų dujų kainos sumažinimui nebuitiniams vartotojams  

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

Nuosavybės gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtintas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių 
įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas

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

PV Pridėtinė vertė parodo, kiek vertės arba turto sukuriama bendromis įmonės kapitalo savininkų, vadovybės bei darbuotojų 
pastangomis per ataskaitinį laikotarpį

PVM Pridėtinės vertės mokestis

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

ROE Nuosavo kapitalo grąža. Tai yra finansinis rodiklis, parodantis akcininkų investuoto kapitalo panaudojimo efektyvumą. 
Rodiklis apskaičiuojamas grynąjį pelną dalijant iš viso nuosavo kapitalo vidurkio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje

SGD terminalas Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas

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

Skaidrumo gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintas Valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas

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

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

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

VAE UAB „Visagino atominė elektrinė“

Valdymo koordinavimo centras 
(VKC)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskirtas juridinis asmuo ar institucija, stebinti ir analizuojanti valstybės politikos 
valstybės valdomose įmonėse įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 
Valdymo koordinavimo funkcijas atlikti pavesta VĮ Valstybės turto fondui, kurio funkcijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo 12 straipsniu, 2014 m. spalio 1 d. perėmė VĮ Turto bankas.

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

Santrumpos ir apibrėžimai
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VIAP Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos

VIPA UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

VĮ Valstybės įmonė

VKEKK Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

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)

Vyriausybė Lietuvos Respublikos Vyriausybė

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

Žaliavos mokestis Miškų urėdijų mokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų, kurių 
nemoka privatūs miškų savininkai
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Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centras
VĮ Turto bankas
Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius
Tel.: 8 5 269 0025, el. p.: vkc@turtas.lt
vkc.turtas.lt
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