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Registrų centre 2012 metais 
vidutiniškai buvo užregistruojama 8 Egipto 

piramidės
sveria tiek pat, kiek visi „Lietuvos 
geležinkelių“ 2012 metais pervežti 
kroviniai 

pusė 
futbolo 
aikštės

– tiek miškų urėdijų 
prižiūrimų miškų ploto 
tenka kiekvienam 
Lietuvos gyventojui

60 % gyventojų
gali naudotis „Lietuvos radijo ir 
televizijos centro“ 4G mobiliuoju 
internetu „Mezon“

Kas ketvirtas 
lėktuvas

Vidutiniškai 
po 20 laivų

skridęs  į Baltijos šalis, aptarnautas 
Lietuvos oro uostuose

„Klaipėdos nafta“ perkrauna naftos 
produktų tiek, kad kasdien būtų 
galima užpildyti 

9 olimpinius 
plaukimo baseinus

1 iš 5 elektros lempučių
Lietuvos namų ūkiuose dega vartodama „Lietuvos 
energijos“ pagamintą elektros energiją

įplaukdavo į 
Klaipėdos uostą
kasdien 2012 metais

– beveik tiek kartų Lietuvos 
teritoriją būtų galima apjuosti 
LESTO ir „Litgrid“ valdomomis 
elektros linijomis  

nuo šiaurės 
iki pietų 
ašigalio
– atstumas, prilygstantis valstybės 
kelių priežiūros įmonių 
prižiūrimam kelių tinklui

18 pašto 
siuntų 
– tiek per metus vidutiniškai 
išsiųsta vienam Lietuvos 
gyventojui

Remiantis „Regitros“ duomenimis, 
automobilį Lietuvoje turi

2 iš 5 
gyventojų

5 kartus

131 tūkst. 
km elektros 

linijų

6,2 mln. 
registruotų 

objektų

6,9 mln. 
tonų naftos

1 mln. 
hektarų 

miško

21 tūkst. 
km kelių

30 nekilnojamo 
turto objektų 
per valandą

53,3 mln. 
vienetų pašto 

paslaugų

1,2 mln.
automobilių

2,2 TWh 
el. energijos

41 tūkst. 
lėktuvų

49,4 mln. 
tonų krovinių

Valstybės valdomos įmonės 
aplink mus
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Gerbiamieji,

2012 metais buvo priimti svarbūs Vyriausybės sprendimai dėl valstybės valdomų 
įmonių valdymo gerinimo – buvo įtvirtinti įmonių valdymo principai, valstybės val-
domoms įmonėms nustatyti siektini rodikliai, buvo įkurtas už valstybės valdomų 
įmonių priežiūrą atsakingas Valdymo koordinavimo centras. Kaip rodo tarptautinė 
patirtis, visi šie pokyčiai užtikrina stabilų pagrindą valstybės valdomų įmonių valdy-
mo gerinimui ir efektyvumo didinimui.

Valstybės valdomų įmonių veiklos rezultatai praėjusiais metais toliau nuosekliai ge-
rėjo – augo tiek įmonių pajamos, tiek ir pelnas. Šioje ataskaitoje taip pat atskleidžia-
ma, koks visų valstybės valdomų įmonių indėlis į šalies ūkį. Apskaičiuota, kad ben-
dra šių įmonių  sukuriama pridėtinė vertė 2012 metais siekė 3,6 mlrd. litų, tai sudaro 
apie 3 proc. šalies bendrojo vidaus produkto.

Verta atkreipti dėmesį, jog vis dar nėra patvirtintų valstybės valdomų įmonių ne-
komercinių funkcijų apskaitos principų, tad nėra galimybės jų pelningumo rodiklius 
tiesiogiai lyginti su privataus sektoriaus įmonių rezultatais. Tikimasi, jog dar šiais 
metais Vyriausybė patvirtins Skaidrumo gairių pakeitimą, jas papildant reikalavimu 
valstybės valdomoms įmonėms atskirai apskaityti komercinių ir nekomercinių funk-
cijų finansinius rezultatus. Tai įneš daugiau skaidrumo bei leis objektyviai įvertinti 
veiklos neefektyvumą, nustatyti siektinus rodiklius bei užtikrinti Lietuvos piliečiams 
įmonių teikiamų paslaugų kokybę.

Vyriausybės įvardinti tikslai ir nustatyti rodikliai, nepriklausomų valdybos narių da-
lyvavimas valstybės valdomų įmonių valdyme bei Valdymo koordinavimo centro 
vykdoma strateginių planų kokybės priežiūra davė rezultatų – 2013 metais planuo-
jamas valstybės valdomų įmonių nuosavo kapitalo grąžos augimas, pastebimai pa-
gerėjo jų strateginių planų kokybė. Tuo pačiu Valdymo koordinavimo centro analizė 
parodė, jog konkrečių tikslų iškėlimas ir rodiklių nustatymas išlieka problemine stra-
teginio planavimo sritimi, tad akcijas valdančios ministerijos ir toliau turėtų stiprinti 
valstybės valdomų įmonių valdybas į jas pritraukdamos daugiau strateginio planavi-
mo ir finansų srities ekspertų.

Šiuo metu paskirta 12 nepriklausomų valdybų narių iš 514 valstybės valdomų įmo-
nių valdybų narių vietų. Tai vis dar labai nedidelis rodiklis – Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) rekomenduoja, kad nepriklausomi nariai 
sudarytų daugumą valdybos narių. Skiriant nepriklausomus valdybų narius užtikri-
nama, kad valdybos turi visas reikiamas kompetencijas, bei išvengiama potencialių 
interesų konfliktų, kurie gali iškilti valdžios institucijų atstovams, įgyvendinantiems 
sektoriaus reguliavimo ir įmonių nuosavybės funkcijas. Atsižvelgiant į EBPO šalių pa-
tirtį, svarbu užtikrinti skaidrų nepriklausomų valdybos narių atrankos procesą ir šią 
funkciją perduoti Valdymo koordinavimo centrui.

Neatsiejama įmonių strateginio valdymo dalis yra tikslų įgyvendinimas, už kurį yra 
atsakinga įmonės vadovybė. Todėl svarbu į valstybės valdomas įmones pritraukti 
kompetentingus vadovus, o konkurencingo darbo užmokesčio išmokėjimas turi būti 
susietas su siektinų rodiklių įgyvendinimu, taip užtikrinant, jog vadovas visuomet 
sieks naudos savo akcininkui – Lietuvos piliečiui.

Įgyvendinus pateiktus pasiūlymus, kurie yra paremti EBPO rekomendacijomis bei 
išsivysčiusiose šalyse plačiai taikoma gerosios valdysenos praktika, bus pasiekti es-
miniai valstybės tikslai – valstybės valdomos įmonės taps efektyvesnės, socialinės 
paslaugos taps kokybiškesnės, bus užtikrintas tvarus valstybės valdomų įmonių in-
dėlis į Lietuvos ekonomikos augimą.

Pagarbiai,

Valstybės valdomų įmonių patarėjų darbo grupės nariai:

Arūnas Šikšta, Antanas Anskaitis, Rolandas Barysas, Viktoras Butkus,

Nerijus Mačiulis, Jaunius Pusvaškis, Arminta Saladžienė

Gerbiamieji valstybės valdomų įmonių darbuotojai, klientai, 
partneriai ir akcininkai, 

Džiaugiuosi galėdamas pristatyti jau ketvirtąją 
metinę valstybės valdomų įmonių veiklos atas-
kaitą, kurios tikslas – informuoti skaitytojus apie 
137 valstybės valdomų įmonių turtą, veikos rezul-
tatus bei veiklos efektyvumo pokyčius. 

Valstybės valdomos įmonės visų pirma yra vie-
ni didžiausių šalies darbdavių: vien bendrovėje 
„Lietuvos geležinkeliai“ dirba virš 12 tūkstančių, 
o visos valstybės valdomos įmonės įdarbina virš 
40 tūkstančių darbuotojų. Antra, šios įmonės tei-
kia gyventojams gyvybiškai svarbias paslaugas 
– energetikos bendrovės tiekia elektros energiją, 

oro uostai užtikrina susisiekimą su pasauliu. Galų gale, valstybės valdomos įmonės 
– tai mūsų ūkio plėtros stuburas ir variklis. Nors valstybės valdomos įmonės 2012 
metais sukūrė apie 3,6 mlrd. litų pridėtinės vertės, bendras jų indėlis į šalies ūkį, įver-
tinus netiesioginę įtaką, buvo neabejotinai daug didesnis. 

Dėl visų aukščiau išvardintų priežasčių ypač svarbu, kad valstybės valdomos įmonės 
bei jų vadovybės būtų atskaitingos piliečiams, informacija apie jų veiklą būtų nuolat 
pateikiama, o viešumas skatintų pasitempti ir siekti vis geresnių rezultatų. Tikiu, kad 
šios ataskaitos yra naudingas įrankis, leidžiantis pasiekti šių tikslų. 

Įgyvendindami valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos principus, semiamės 
patirties iš išsivysčiusių ir ilgesnį kelią šioje srityje nuėjusių valstybių. Lietuva akty-
viai dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos darbo grupėje 
dėl valstybės valdomų įmonių valdymo ir privatizavimo praktikos bei vadovaujasi 
šios organizacijos rekomendacijomis dėl skaidrumo, akcininko tikslų ir įmonių val-
dymo principų. Tikiu, kad valstybės valdomų įmonių valdymo efektyvumo didini-
mas ir gerosios praktikos įgyvendinimas mus priartins prie siekiamos narystės iš-
sivysčiusių valstybių klubu vadinamoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijoje.

Norėčiau pasidžiaugti, jog 2012 metais valstybės valdomos įmonės toliau nuosekliai 
gerino veiklos rezultatus. Įmonių pajamos išaugo, veiklos pelnas ūgtelėjo daugiau 
nei du su puse karto ir siekė daugiau nei 400 mln. litų. Nevertėtų pamišti ir svaraus 
įmonių į biudžetą sumokėtų mokesčių indėlio, kuris 2012 metais sudarė 264 mln. litų.

Vis dėlto, svarbu nesustoti vietoje, nes kelyje į skaidrų ir efektyvų valstybės valdomų 
įmonių valdymą išlieka nemažai iššūkių. Vienas iš jų – tai komercinių ir nekomerci-
nių funkcijų atskyrimas, kuris leis objektyviai įvertinti įmonėms priskirtų specialiųjų 
įpareigojimų kainą bei nustatyti ekonomiškai pagrįstus tikslus. Geriau suprasdami 
įmones ir joms priskirtas funkcijas, galėsime nustatyti pelno ir dividendų tikslus, ku-
rie bus suderinami su įmonių įsipareigojimais vykdyti svarbias socialines funkcijas 
bei įgyvendinti strateginius šalies projektus. Be to, svarbu ir toliau stiprinti įmonių 
valdymą siekiant užtikrinti, kad valdymo organus sudarytų tik kompetentingi ir mo-
tyvuoti asmenys, o valdymo procesai būtų atskirti nuo politinės įtakos. Suvokdami 
milžinišką valstybės valdomų įmonių svarbą, turime kartu dirbti tam, kad mūsų įmo-
nės būtų ne tik šalies, bet ir regiono lyderėmis, o jų darbuotojai didžiuotųsi būdami 
šių įmonių dalimi.

Pagarbiai,

Algirdas Butkevičius

Ministras Pirmininkas
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interesų konfliktų, kurie gali iškilti valdžios institucijų atstovams, įgyvendinantiems 
sektoriaus reguliavimo ir įmonių nuosavybės funkcijas. Atsižvelgiant į EBPO šalių pa-
tirtį, svarbu užtikrinti skaidrų nepriklausomų valdybos narių atrankos procesą ir šią 
funkciją perduoti Valdymo koordinavimo centrui.

Neatsiejama įmonių strateginio valdymo dalis yra tikslų įgyvendinimas, už kurį yra 
atsakinga įmonės vadovybė. Todėl svarbu į valstybės valdomas įmones pritraukti 
kompetentingus vadovus, o konkurencingo darbo užmokesčio išmokėjimas turi būti 
susietas su siektinų rodiklių įgyvendinimu, taip užtikrinant, jog vadovas visuomet 
sieks naudos savo akcininkui – Lietuvos piliečiui.

Įgyvendinus pateiktus pasiūlymus, kurie yra paremti EBPO rekomendacijomis bei 
išsivysčiusiose šalyse plačiai taikoma gerosios valdysenos praktika, bus pasiekti es-
miniai valstybės tikslai – valstybės valdomos įmonės taps efektyvesnės, socialinės 
paslaugos taps kokybiškesnės, bus užtikrintas tvarus valstybės valdomų įmonių in-
dėlis į Lietuvos ekonomikos augimą.

Pagarbiai,

Valstybės valdomų įmonių patarėjų darbo grupės nariai:

Arūnas Šikšta, Antanas Anskaitis, Rolandas Barysas, Viktoras Butkus,

Nerijus Mačiulis, Jaunius Pusvaškis, Arminta Saladžienė

Gerbiamieji valstybės valdomų įmonių darbuotojai, klientai, 
partneriai ir akcininkai, 

Džiaugiuosi galėdamas pristatyti jau ketvirtąją 
metinę valstybės valdomų įmonių veiklos atas-
kaitą, kurios tikslas – informuoti skaitytojus apie 
137 valstybės valdomų įmonių turtą, veikos rezul-
tatus bei veiklos efektyvumo pokyčius. 

Valstybės valdomos įmonės visų pirma yra vie-
ni didžiausių šalies darbdavių: vien bendrovėje 
„Lietuvos geležinkeliai“ dirba virš 12 tūkstančių, 
o visos valstybės valdomos įmonės įdarbina virš 
40 tūkstančių darbuotojų. Antra, šios įmonės tei-
kia gyventojams gyvybiškai svarbias paslaugas 
– energetikos bendrovės tiekia elektros energiją, 

oro uostai užtikrina susisiekimą su pasauliu. Galų gale, valstybės valdomos įmonės 
– tai mūsų ūkio plėtros stuburas ir variklis. Nors valstybės valdomos įmonės 2012 
metais sukūrė apie 3,6 mlrd. litų pridėtinės vertės, bendras jų indėlis į šalies ūkį, įver-
tinus netiesioginę įtaką, buvo neabejotinai daug didesnis. 

Dėl visų aukščiau išvardintų priežasčių ypač svarbu, kad valstybės valdomos įmonės 
bei jų vadovybės būtų atskaitingos piliečiams, informacija apie jų veiklą būtų nuolat 
pateikiama, o viešumas skatintų pasitempti ir siekti vis geresnių rezultatų. Tikiu, kad 
šios ataskaitos yra naudingas įrankis, leidžiantis pasiekti šių tikslų. 

Įgyvendindami valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos principus, semiamės 
patirties iš išsivysčiusių ir ilgesnį kelią šioje srityje nuėjusių valstybių. Lietuva akty-
viai dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos darbo grupėje 
dėl valstybės valdomų įmonių valdymo ir privatizavimo praktikos bei vadovaujasi 
šios organizacijos rekomendacijomis dėl skaidrumo, akcininko tikslų ir įmonių val-
dymo principų. Tikiu, kad valstybės valdomų įmonių valdymo efektyvumo didini-
mas ir gerosios praktikos įgyvendinimas mus priartins prie siekiamos narystės iš-
sivysčiusių valstybių klubu vadinamoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijoje.

Norėčiau pasidžiaugti, jog 2012 metais valstybės valdomos įmonės toliau nuosekliai 
gerino veiklos rezultatus. Įmonių pajamos išaugo, veiklos pelnas ūgtelėjo daugiau 
nei du su puse karto ir siekė daugiau nei 400 mln. litų. Nevertėtų pamišti ir svaraus 
įmonių į biudžetą sumokėtų mokesčių indėlio, kuris 2012 metais sudarė 264 mln. litų.

Vis dėlto, svarbu nesustoti vietoje, nes kelyje į skaidrų ir efektyvų valstybės valdomų 
įmonių valdymą išlieka nemažai iššūkių. Vienas iš jų – tai komercinių ir nekomerci-
nių funkcijų atskyrimas, kuris leis objektyviai įvertinti įmonėms priskirtų specialiųjų 
įpareigojimų kainą bei nustatyti ekonomiškai pagrįstus tikslus. Geriau suprasdami 
įmones ir joms priskirtas funkcijas, galėsime nustatyti pelno ir dividendų tikslus, ku-
rie bus suderinami su įmonių įsipareigojimais vykdyti svarbias socialines funkcijas 
bei įgyvendinti strateginius šalies projektus. Be to, svarbu ir toliau stiprinti įmonių 
valdymą siekiant užtikrinti, kad valdymo organus sudarytų tik kompetentingi ir mo-
tyvuoti asmenys, o valdymo procesai būtų atskirti nuo politinės įtakos. Suvokdami 
milžinišką valstybės valdomų įmonių svarbą, turime kartu dirbti tam, kad mūsų įmo-
nės būtų ne tik šalies, bet ir regiono lyderėmis, o jų darbuotojai didžiuotųsi būdami 
šių įmonių dalimi.

Pagarbiai,

Algirdas Butkevičius

Ministras Pirmininkas
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koordinuojantį vaidmenį vienai iš ministerijų. Tokia sistema veikia pavyzdžiui, Vo-
kietijoje. 

Daugelyje EBPO šalių taikomas dualus modelis, kai valstybės kaip akcininko teises 
įgyvendina dvi ministerijos – šakinė ministerija ir viena VVĮ valdymą koordinuojanti 
ministerija. Šis modelis padeda užtikrinti, kad būtų įgyvendinama vieninga VVĮ val-
dymo politika ir mažina funkcijų neatskyrimo riziką, būdingą pirmajam modeliui. 
Toks modelis veikia Italijoje, Graikijoje, Turkijoje, Naujojoje Zelandijoje. Kai kuriose 
šalyse (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Australijoje) dualus modelis pasirinktas kaip tarpi-
nis žingsnis siekiant pereiti nuo sektorinio prie centralizuoto įmonių valdymo. 

Centralizuotas modelis laikomas pačiu pažangiausiu ir reiškia, kad VVĮ valdo viena 
institucija, pavyzdžiui, specializuota agentūra arba viena iš ministerijų, kuo mažiau 
susijusi su sektorine politika (pvz., Finansų ministerija). Šis modelis užtikrina didesnį 
VVĮ valdymo efektyvumą ir aiškų valdymo funkcijų atskyrimą nuo sektorinės poli-
tikos įgyvendinimo. VVĮ centralizuotai valdomos Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, 
Suomijoje, Olandijoje, Lenkijoje, prie šio modelio taip pat pereinama Jungtinėje Ka-
ralystėje ir Prancūzijoje.

VVĮ valdybos
Įprastai VVĮ sudaromi tokie patys valdymo organai kaip ir privataus sektoriaus įmo-
nėse – priklausomai nuo konkrečios valstybės įstatymų, gali būti sudaroma dvie-
jų lygių (kai stebėtojų tarybą sudaro akcininkų atstovai, o valdybą sudaro įmonės 
vadovaujantys darbuotojai) arba vieno lygio (kai suformuojama tik valdyba iš ak-
cininkų atstovų) valdymo sistema. Valdybų narių skaičius įvairiose šalyse gerokai 
skiriasi ir svyruoja nuo mažiausiai dviejų (pvz. Naujojoje Zelandijoje, Šveicarijoje) 
iki net 15 (Meksikoje) narių. Svarbiausias skirtumas tarp VVĮ ir privataus sektoriaus 
įmonių valdybų – tai valstybės tarnautojų dalyvavimas jose. Daugumoje EBPO šalių 
(pavyzdžiui, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje) akcinin-
ko teises įgyvendinančios institucijos atstovų skaičius valdyboje siekia ne daugiau 
nei du narius. Kai kuriose šalyse valstybės tarnautojų skaičius valdyboje nustato-
mas proporcingai valstybės valdomų akcijų skaičiui (pavyzdžiui, Austrijoje, Čekijoje, 
Slovakijoje), arba pasirenkama konkreti proporcija (pavyzdžiui, Prancūzijoje vienas 
trečdalis, o Meksikoje – bent 50 proc. valdybos narių turi būti valdžios atstovai). Kai 
kuriose šalyse, pavyzdžiui, Danijoje, Norvegijoje ir Olandijoje, valdybose institucijų 
atstovai nedalyvauja, jos formuojamos tik iš profesionalių ir nepriklausomų narių.

EBPO gairėse teigiama, kad svarbiausias valdybų darbo efektyvumą lemiantis fakto-
rius yra jų autonomija priimti sprendimus ir nepriklausomumas nuo politinės įtakos. 
Vis daugiau šalių pripažįstama, kad VVĮ valdybose turi dalyvauti kuo daugiau nepri-
klausomų narių, o ne valdžios (ministerijų) atstovų. Kai kuriose šalyse taikomi kon-
kretūs reikalavimai, kiek valdybų narių turi būti nepriklausomi – pavyzdžiui, Prancū-
zijoje tokių narių turi būti trečdalis, Graikijoje – bent du nariai, Slovakijoje – dauguma 
valdybos narių. Austrijoje, Vokietijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje nepriklau-
somi nariai, gaunantys atlygį už atliekamą darbą, sudaro didžiąją dalį valdybos.

Už valdybų narių nominavimą paprastai atsakingos VVĮ kontroliuojančios instituci-
jos, o valdybų narių skyrimo tvarką didele dalimi lemia nuosavybės teisių įgyvendi-
nimo modelis. Decentralizuotoje sistemoje valdybos narius paprastai skiria šakinė 
ministerija, centralizuotoje – įmones kontroliuojanti institucija ar įstaiga, o veikiant 
dualiai sistemai didesnė įtaka skiriant valdybų narius dažniau atiduodama koordi-
nuojančiai (ne sektoriaus) ministerijai ar institucijai. 

Vis dar nedaug šalių turi nustatytas aiškias, skaidrias ir kompetencijų vertinimu pa-
grįstas valdybos narių nominavimo sistemas. Tokių šalių pavyzdžiai – Švedija, Nau-
joji Zelandija, Australija, Suomija. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalys-
tėje, Danijoje ir Norvegijoje, sukurti specialūs Nominavimo komitetai ar specialios 
agentūros, su kuriomis institucijos konsultuojasi atrinkdamos valdybos narius.

Daugelio šalių, jau įgyvendinusių arba anksčiau pradėjusių valstybės valdomų įmo-
nių (VVĮ) sektoriaus reformą, patirtis įvertinta Ekonominio bendradarbiavimo ir plė-
tros organizacijos (EBPO) dokumentuose. Būtent jie yra vienas svarbiausių šaltinių, 
padedančių apsispręsti dėl VVĮ reformos krypčių ir principų Lietuvoje. EBPO išskiria 
šešis pagrindinius principus, kuriais valstybės turėtų vadovautis:

 »  VVĮ teisinė ir reguliavimo aplinka turi užtikrinti vienodas rinkos sąlygas ir VVĮ, ir 
privataus kapitalo įmonėms.

 »  Valstybė turi laikytis aiškios ir nuoseklios nuosavybės politikos, kad valstybės 
valdomų įmonių valdymas būtų vykdomas skaidriai, atsakingai, profesionaliai ir 
efektyviai.

 »  Valstybė ir VVĮ turi vienodai pripažinti visų akcininkų teises ir, laikantis EBPO Įmo-
nių valdymo principų, užtikrinti jų lygiateisiškumą bei prieigą prie informacijos 
apie įmonę. 

 »  Valstybės nuosavybės politika turi nepažeisti kitų su VVĮ susijusių šalių teisių, ku-
rios užtikrinamos teisės aktais ar sutartiniais įsipareigojimais.

 »  VVĮ turi laikytis griežtų skaidrumo standartų ir vadovautis EBPO Įmonių valdymo 
principais.

 »  VVĮ valdybos turi turėti visus būtinus įgaliojimus bei kompetencijas tam, kad 
vykdytų strateginio planavimo ir įmonės vadovybės priežiūros funkcijas. Jos turi 
veikti sąžiningai ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. 

Lietuvoje šiuos principus, atsižvelgiant į VVĮ svarbą Lietuvos ekonomikai, nusistovė-
jusią VVĮ valdymo praktiką bei šioje srityje būtinus pokyčius, pradėta diegti jau nuo 
2009 metų. Pasaulyje VVĮ pertvarkos ir geroji valdymo praktika sukaupta jau daug 
anksčiau, tad šioje ataskaitoje trumpai apžvelgiame užsienio šalių patirtį įgyvendi-
nant svarbiausius gerojo įmonių valdymo aspektus – valstybės nuosavybės teisės 
įgyvendinimo modelį, valdybų sudarymą ir VVĮ atskaitomybę. 

Valstybė kaip akcininkė: trys modeliai
Valstybės kaip įmonių akcininko ar savininko teisių įgyvendinimo tvarka įvairiose ša-
lyse skiriasi dėl skirtingų viešojo valdymo ir administravimo sistemų, netolygios VVĮ 
sektorių svarbos šalių ekonomikai ir pastaraisiais metais kai kuriose šalyse įvykdytų 
reformų. Tačiau galima išskirti tris dominuojančius VVĮ valdymo modelius: decentra-
lizuotą, dualųjį ir centralizuotą.

Taikant decentralizuotą modelį, įmones valdo atitinkamų sektorių politiką formuo-
jančios ministerijos. Šis modelis vyravo daugelyje šalių, kuriose VVĮ sudarė reikšmin-
gą ekonomikos dalį iki didžiųjų privatizavimo „bangų“ 1970-1990 metais. Šio mode-
lio privalumas – galimybė efektyviau įgyvendinti sektorinę politiką, pavyzdžiui, kai 
per įmones siekiama vystyti specifines pramonės šakas ar įgyvendinti strateginius 
projektus. Tačiau šios sistemos svarbiausias trūkumas – nepakankamas ministeri-
jos kaip sektoriaus reguliuotojo, politikos formuotojo ir akcininko atstovo funkcijų 
atskyrimas, dėl kurio gali kilti interesų konfliktų. Be to, veikiant decentralizuotam 
modeliui, iškyla sunkumų nustatant ministerijos ir valdybos atsakomybių ribas, nes 
įsivyrauja požiūris, kad už įmonės strateginių tikslų įgyvendinimą ir kasdienę įmonės 
veiklą yra atsakinga ministerija, o ne įmonės valdyba. Dėl šių pagrindinių trūkumų 
ir sumenkusio šio valdymo modelio efektyvumo, per pastaruosius trisdešimt metų 
daug šalių perėjo prie labiau centralizuotų sistemų. Tose šalyse, kuriose įmonės šiuo 
metu vis dar valdomos decentralizuotai, valstybės kaip akcininko teisių įgyvendi-
nimą pradėta koordinuoti įsteigiant specialias priežiūros institucijas ar priskiriant 

VVĮ valdymo praktikos apžvalga

Galima išskirti 
tris EBPO šalyse 
dominuojančius 
VVĮ valdymo 
modelius: 
decentralizuotą,
dualųjį ir 
centralizuotą.

Vis daugiau šalių 
pripažįstama, 
kad VVĮ valdybose 
turi dalyvauti 
kuo daugiau 
nepriklausomų
narių, o ne valdžios 
(ministerijų) 
atstovų.
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koordinuojantį vaidmenį vienai iš ministerijų. Tokia sistema veikia pavyzdžiui, Vo-
kietijoje. 

Daugelyje EBPO šalių taikomas dualus modelis, kai valstybės kaip akcininko teises 
įgyvendina dvi ministerijos – šakinė ministerija ir viena VVĮ valdymą koordinuojanti 
ministerija. Šis modelis padeda užtikrinti, kad būtų įgyvendinama vieninga VVĮ val-
dymo politika ir mažina funkcijų neatskyrimo riziką, būdingą pirmajam modeliui. 
Toks modelis veikia Italijoje, Graikijoje, Turkijoje, Naujojoje Zelandijoje. Kai kuriose 
šalyse (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Australijoje) dualus modelis pasirinktas kaip tarpi-
nis žingsnis siekiant pereiti nuo sektorinio prie centralizuoto įmonių valdymo. 

Centralizuotas modelis laikomas pačiu pažangiausiu ir reiškia, kad VVĮ valdo viena 
institucija, pavyzdžiui, specializuota agentūra arba viena iš ministerijų, kuo mažiau 
susijusi su sektorine politika (pvz., Finansų ministerija). Šis modelis užtikrina didesnį 
VVĮ valdymo efektyvumą ir aiškų valdymo funkcijų atskyrimą nuo sektorinės poli-
tikos įgyvendinimo. VVĮ centralizuotai valdomos Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, 
Suomijoje, Olandijoje, Lenkijoje, prie šio modelio taip pat pereinama Jungtinėje Ka-
ralystėje ir Prancūzijoje.

VVĮ valdybos
Įprastai VVĮ sudaromi tokie patys valdymo organai kaip ir privataus sektoriaus įmo-
nėse – priklausomai nuo konkrečios valstybės įstatymų, gali būti sudaroma dvie-
jų lygių (kai stebėtojų tarybą sudaro akcininkų atstovai, o valdybą sudaro įmonės 
vadovaujantys darbuotojai) arba vieno lygio (kai suformuojama tik valdyba iš ak-
cininkų atstovų) valdymo sistema. Valdybų narių skaičius įvairiose šalyse gerokai 
skiriasi ir svyruoja nuo mažiausiai dviejų (pvz. Naujojoje Zelandijoje, Šveicarijoje) 
iki net 15 (Meksikoje) narių. Svarbiausias skirtumas tarp VVĮ ir privataus sektoriaus 
įmonių valdybų – tai valstybės tarnautojų dalyvavimas jose. Daugumoje EBPO šalių 
(pavyzdžiui, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje) akcinin-
ko teises įgyvendinančios institucijos atstovų skaičius valdyboje siekia ne daugiau 
nei du narius. Kai kuriose šalyse valstybės tarnautojų skaičius valdyboje nustato-
mas proporcingai valstybės valdomų akcijų skaičiui (pavyzdžiui, Austrijoje, Čekijoje, 
Slovakijoje), arba pasirenkama konkreti proporcija (pavyzdžiui, Prancūzijoje vienas 
trečdalis, o Meksikoje – bent 50 proc. valdybos narių turi būti valdžios atstovai). Kai 
kuriose šalyse, pavyzdžiui, Danijoje, Norvegijoje ir Olandijoje, valdybose institucijų 
atstovai nedalyvauja, jos formuojamos tik iš profesionalių ir nepriklausomų narių.

EBPO gairėse teigiama, kad svarbiausias valdybų darbo efektyvumą lemiantis fakto-
rius yra jų autonomija priimti sprendimus ir nepriklausomumas nuo politinės įtakos. 
Vis daugiau šalių pripažįstama, kad VVĮ valdybose turi dalyvauti kuo daugiau nepri-
klausomų narių, o ne valdžios (ministerijų) atstovų. Kai kuriose šalyse taikomi kon-
kretūs reikalavimai, kiek valdybų narių turi būti nepriklausomi – pavyzdžiui, Prancū-
zijoje tokių narių turi būti trečdalis, Graikijoje – bent du nariai, Slovakijoje – dauguma 
valdybos narių. Austrijoje, Vokietijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje nepriklau-
somi nariai, gaunantys atlygį už atliekamą darbą, sudaro didžiąją dalį valdybos.

Už valdybų narių nominavimą paprastai atsakingos VVĮ kontroliuojančios instituci-
jos, o valdybų narių skyrimo tvarką didele dalimi lemia nuosavybės teisių įgyvendi-
nimo modelis. Decentralizuotoje sistemoje valdybos narius paprastai skiria šakinė 
ministerija, centralizuotoje – įmones kontroliuojanti institucija ar įstaiga, o veikiant 
dualiai sistemai didesnė įtaka skiriant valdybų narius dažniau atiduodama koordi-
nuojančiai (ne sektoriaus) ministerijai ar institucijai. 

Vis dar nedaug šalių turi nustatytas aiškias, skaidrias ir kompetencijų vertinimu pa-
grįstas valdybos narių nominavimo sistemas. Tokių šalių pavyzdžiai – Švedija, Nau-
joji Zelandija, Australija, Suomija. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalys-
tėje, Danijoje ir Norvegijoje, sukurti specialūs Nominavimo komitetai ar specialios 
agentūros, su kuriomis institucijos konsultuojasi atrinkdamos valdybos narius.

Daugelio šalių, jau įgyvendinusių arba anksčiau pradėjusių valstybės valdomų įmo-
nių (VVĮ) sektoriaus reformą, patirtis įvertinta Ekonominio bendradarbiavimo ir plė-
tros organizacijos (EBPO) dokumentuose. Būtent jie yra vienas svarbiausių šaltinių, 
padedančių apsispręsti dėl VVĮ reformos krypčių ir principų Lietuvoje. EBPO išskiria 
šešis pagrindinius principus, kuriais valstybės turėtų vadovautis:

 »  VVĮ teisinė ir reguliavimo aplinka turi užtikrinti vienodas rinkos sąlygas ir VVĮ, ir 
privataus kapitalo įmonėms.

 »  Valstybė turi laikytis aiškios ir nuoseklios nuosavybės politikos, kad valstybės 
valdomų įmonių valdymas būtų vykdomas skaidriai, atsakingai, profesionaliai ir 
efektyviai.

 »  Valstybė ir VVĮ turi vienodai pripažinti visų akcininkų teises ir, laikantis EBPO Įmo-
nių valdymo principų, užtikrinti jų lygiateisiškumą bei prieigą prie informacijos 
apie įmonę. 

 »  Valstybės nuosavybės politika turi nepažeisti kitų su VVĮ susijusių šalių teisių, ku-
rios užtikrinamos teisės aktais ar sutartiniais įsipareigojimais.

 »  VVĮ turi laikytis griežtų skaidrumo standartų ir vadovautis EBPO Įmonių valdymo 
principais.

 »  VVĮ valdybos turi turėti visus būtinus įgaliojimus bei kompetencijas tam, kad 
vykdytų strateginio planavimo ir įmonės vadovybės priežiūros funkcijas. Jos turi 
veikti sąžiningai ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. 

Lietuvoje šiuos principus, atsižvelgiant į VVĮ svarbą Lietuvos ekonomikai, nusistovė-
jusią VVĮ valdymo praktiką bei šioje srityje būtinus pokyčius, pradėta diegti jau nuo 
2009 metų. Pasaulyje VVĮ pertvarkos ir geroji valdymo praktika sukaupta jau daug 
anksčiau, tad šioje ataskaitoje trumpai apžvelgiame užsienio šalių patirtį įgyvendi-
nant svarbiausius gerojo įmonių valdymo aspektus – valstybės nuosavybės teisės 
įgyvendinimo modelį, valdybų sudarymą ir VVĮ atskaitomybę. 

Valstybė kaip akcininkė: trys modeliai
Valstybės kaip įmonių akcininko ar savininko teisių įgyvendinimo tvarka įvairiose ša-
lyse skiriasi dėl skirtingų viešojo valdymo ir administravimo sistemų, netolygios VVĮ 
sektorių svarbos šalių ekonomikai ir pastaraisiais metais kai kuriose šalyse įvykdytų 
reformų. Tačiau galima išskirti tris dominuojančius VVĮ valdymo modelius: decentra-
lizuotą, dualųjį ir centralizuotą.

Taikant decentralizuotą modelį, įmones valdo atitinkamų sektorių politiką formuo-
jančios ministerijos. Šis modelis vyravo daugelyje šalių, kuriose VVĮ sudarė reikšmin-
gą ekonomikos dalį iki didžiųjų privatizavimo „bangų“ 1970-1990 metais. Šio mode-
lio privalumas – galimybė efektyviau įgyvendinti sektorinę politiką, pavyzdžiui, kai 
per įmones siekiama vystyti specifines pramonės šakas ar įgyvendinti strateginius 
projektus. Tačiau šios sistemos svarbiausias trūkumas – nepakankamas ministeri-
jos kaip sektoriaus reguliuotojo, politikos formuotojo ir akcininko atstovo funkcijų 
atskyrimas, dėl kurio gali kilti interesų konfliktų. Be to, veikiant decentralizuotam 
modeliui, iškyla sunkumų nustatant ministerijos ir valdybos atsakomybių ribas, nes 
įsivyrauja požiūris, kad už įmonės strateginių tikslų įgyvendinimą ir kasdienę įmonės 
veiklą yra atsakinga ministerija, o ne įmonės valdyba. Dėl šių pagrindinių trūkumų 
ir sumenkusio šio valdymo modelio efektyvumo, per pastaruosius trisdešimt metų 
daug šalių perėjo prie labiau centralizuotų sistemų. Tose šalyse, kuriose įmonės šiuo 
metu vis dar valdomos decentralizuotai, valstybės kaip akcininko teisių įgyvendi-
nimą pradėta koordinuoti įsteigiant specialias priežiūros institucijas ar priskiriant 

VVĮ valdymo praktikos apžvalga
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Skaidrumo praktika
Skaidrumas VVĮ yra ypač svarbus, nes jų veiklos rezultatai yra reikšmingi ne tik ne-
didelei grupei akcininkų, bet ir Vyriausybei bei visuomenei. Viešai prieinamos VVĮ 
ataskaitos yra įrankis kontroliuoti, kaip VVĮ įgyvendina savo tikslus, ir skatina VVĮ 
valdybas ir vadovybę veikti kuo efektyviau. 

EBPO šalyse išskiriami trys VVĮ atskaitomybės etapai. Pirma, VVĮ turi aiškiai dekla-
ruoti savo veiklos tikslus. Įprastai šie tikslai yra nustatomi valstybės nuosavybės 
politiką reguliuojančiuose teisės aktuose, o VVĮ turi pateikti Vyriausybei arba atsa-
kingai ministerijai (dažniausiai Finansų) strateginius planus, numatančius, kaip tie 
tikslai bus pasiekti.

Antrasis etapas – VVĮ veiklos ataskaitų pateikimas. Dažniausiai VVĮ užsienio šalyse 
ataskaitas turi pateikti pagal tuos pačius reikalavimus kaip ir akcinės bendrovės, 
įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus. Daugumoje EBPO šalių VVĮ skelbia fi-
nansines ir veiklos ataskaitas kas pusmetį, o Švedijoje, Turkijoje ir Naujojoje Zelan-
dijoje – kas ketvirtį. 

Trečiasis VVĮ atskaitomybės etapas – apibendrintųjų ataskaitų apie VVĮ parengimas. 
Apibendrintąsias ataskaitas rengia Danija, Kanada, Suomija, Italija, Lenkija, Olandi-
ja, Didžioji Britanija ir kitos šalys. Ataskaitos yra pristatomos šalies Parlamentui arba 
Vyriausybei, taip pat jos arba sutrumpintos jų versijos skelbiamos viešai. Šių ataskai-
tų tikslas – įvertinti VVĮ kaip valstybės valdomo investicinio portfelio bendruosius re-
zultatus, nuolat stebėti VVĮ veiklą ir remiantis aktualia informacija priimti reikalingus 
sprendimus dėl VVĮ valdymo ar strategijos pokyčių. 

Apibendrinant, vis daugiau EBPO šalių įsivyrauja tos pačios VVĮ valdymo praktikos 
tendencijos: pereinama prie centralizuoto VVĮ valdymo modelio, valdybų sudarymo 
procesas tobulinamas ir skaidrinamas nustatant aiškius atrankos kriterijus ir pri-
traukiant nepriklausomų narių, skaidrumas užtikrinamas viešai skelbiant VVĮ veiklos 
tikslus ir jų įgyvendinimo rezultatus. Nepaisant ekonominių, politinių, socialinių ar 
kultūrinių skirtumų tarp įvairių valstybių, vis daugiau jų pripažįsta bendrųjų EBPO 
principų taikymo naudą. Remiantis jų sukaupta patirtimi, galima apibendrinti, kad 
EBPO rekomendacijomis pagrįsta nuosekli valstybės politika VVĮ atžvilgiu, konku-
rencingų rinkos sąlygų užtikrinimas, profesionalus VVĮ valdymas ir priežiūra padeda 
pasiekti efektyvesnio išteklių panaudojimo ir įmonės, ir valstybės mastu, o tai lemia 
geresnius VVĮ rezultatus ir didesnę jų sukuriamą naudą visai šalies ekonomikai.

Šioje ataskaitoje pirmąjį kartą pateikiame VVĮ valdymo praktikos vertinimą, kuriuo 
siekiama parodyti, kaip VVĮ pavyksta įgyvendinti pagrindines EBPO rekomendaci-
jas, Nuosavybės gairių ir Skaidrumo gairių nuostatas. VVĮ gerojo valdymo praktikos 
indeksui sudaryti pasirinkti trys pagrindiniai kriterijai: skaidrumas, valdybos ir stra-
tegijų kokybė bei įgyvendinimas. Šie VVĮ valdymo aspektai yra nuolat stebimi Valdy-
mo koordinavimo centro, kuris kasmet teikia Vyriausybei ataskaitas apie strateginių 
planų kokybę, valdybų sudėtį, 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 
užpildyti laikotarpiu nuo 2013 metų balandžio 16 d. iki 2013 metų birželio 1 d. Be to, į 
indeksą buvo įtraukti Valdymo koordinavimo centro 2012 metų pabaigoje atlikto VVĮ 
strategijų kokybės vertinimo rezultatai (VVĮ strategijų vertinimo rezultatų ataskaita 
pristatyta Vyriausybei 2013 metų vasarį). Atsižvelgiant į Nuosavybės gairių nuosta-
tas, kaip vienas iš indekso rodiklių pasirinktas VVĮ pelningumas, kuris vertintas pagal 
VVĮ nuosavo kapitalo grąžos rodiklius 2012 metais. 

Sudarant indeksą, buvo atsižvelgta į įmonių dydį, teisinę formą ir veiklos tikslus (ko-
mercinę veiklą vykdančioms įmonėms nustatyti aukštesni pelningumo reikalavimai 
nei nekomercinę veiklą vykdančioms įmonėms). 

Indeksui sudaryti panaudoti duomenys, surinkti iš visų VVĮ, išskyrus veiklos nevyk-
dantį Lietuvos tyrimų centrą ir bendrovę „Geležinkelio apsaugos želdiniai“, kuri 2013 
metais tapo bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ dukterine įmone. 

Skaidrumas
VVĮ skaidrumas įvertintas remiantis šiais kriterijais: 

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

 »  Audito išvadose pateikiama auditorių nuomonė (besąlyginė ar modifikuota) apie 
VVĮ finansines ataskaitas;

 »  Tarptautinių apskaitos standartų taikymas sudarant finansinę atskaitomybę, 
kaip tai rekomenduoja Skaidrumo gairės;

 »  VVĮ socialinės atsakomybės ataskaitos.

VVĮ apklausa parodė, kad dauguma įmonių rengia pakankamai išsamias veiklos atas-
kaitas ar metinius pranešimus. Šių ataskaitų išsamumą ir viešumą (jos skelbiamos 
įmonių ir Valdymo koordinavimo centro internetiniuose tinklalapiuose) užtikrina 
Skaidrumo gairių reikalavimai. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad VVĮ veiklos atas-
kaitose kol kas per mažai aptariami rizikos veiksniai. Juos dauguma VVĮ tik įvardija, 
tačiau neišnagrinėja jų poveikio ateities veiklos rezultatams, nenurodo rizikos suval-
dymo priemonių. 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. Taip pat pastebėtina, kad tik kelios VVĮ įgyvendina Skaidrumo gairių 
nuostatą veiklos ataskaitose (metiniuose pranešimuose) pateikti informaciją apie 
dividendų politiką. Nors VVĮ dividendų ar pelno įmokų dydžiai nustatomi vadovau-
jantis teisės aktais, viešai skelbiama įmonės vadovybės pozicija ir tikslai dividendų 
atžvilgiu padidintų skaidrumą, padėtų akcininkams įvertinti VVĮ finansinę padėtį ir 
pajėgumą mokėti dividendus.

VVĮ gerojo valdymo indeksas
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pagrindines EBPO 
rekomendacijas,
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ir Skaidrumo gairių 
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Skaidrumo praktika
Skaidrumas VVĮ yra ypač svarbus, nes jų veiklos rezultatai yra reikšmingi ne tik ne-
didelei grupei akcininkų, bet ir Vyriausybei bei visuomenei. Viešai prieinamos VVĮ 
ataskaitos yra įrankis kontroliuoti, kaip VVĮ įgyvendina savo tikslus, ir skatina VVĮ 
valdybas ir vadovybę veikti kuo efektyviau. 

EBPO šalyse išskiriami trys VVĮ atskaitomybės etapai. Pirma, VVĮ turi aiškiai dekla-
ruoti savo veiklos tikslus. Įprastai šie tikslai yra nustatomi valstybės nuosavybės 
politiką reguliuojančiuose teisės aktuose, o VVĮ turi pateikti Vyriausybei arba atsa-
kingai ministerijai (dažniausiai Finansų) strateginius planus, numatančius, kaip tie 
tikslai bus pasiekti.

Antrasis etapas – VVĮ veiklos ataskaitų pateikimas. Dažniausiai VVĮ užsienio šalyse 
ataskaitas turi pateikti pagal tuos pačius reikalavimus kaip ir akcinės bendrovės, 
įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus. Daugumoje EBPO šalių VVĮ skelbia fi-
nansines ir veiklos ataskaitas kas pusmetį, o Švedijoje, Turkijoje ir Naujojoje Zelan-
dijoje – kas ketvirtį. 

Trečiasis VVĮ atskaitomybės etapas – apibendrintųjų ataskaitų apie VVĮ parengimas. 
Apibendrintąsias ataskaitas rengia Danija, Kanada, Suomija, Italija, Lenkija, Olandi-
ja, Didžioji Britanija ir kitos šalys. Ataskaitos yra pristatomos šalies Parlamentui arba 
Vyriausybei, taip pat jos arba sutrumpintos jų versijos skelbiamos viešai. Šių ataskai-
tų tikslas – įvertinti VVĮ kaip valstybės valdomo investicinio portfelio bendruosius re-
zultatus, nuolat stebėti VVĮ veiklą ir remiantis aktualia informacija priimti reikalingus 
sprendimus dėl VVĮ valdymo ar strategijos pokyčių. 

Apibendrinant, vis daugiau EBPO šalių įsivyrauja tos pačios VVĮ valdymo praktikos 
tendencijos: pereinama prie centralizuoto VVĮ valdymo modelio, valdybų sudarymo 
procesas tobulinamas ir skaidrinamas nustatant aiškius atrankos kriterijus ir pri-
traukiant nepriklausomų narių, skaidrumas užtikrinamas viešai skelbiant VVĮ veiklos 
tikslus ir jų įgyvendinimo rezultatus. Nepaisant ekonominių, politinių, socialinių ar 
kultūrinių skirtumų tarp įvairių valstybių, vis daugiau jų pripažįsta bendrųjų EBPO 
principų taikymo naudą. Remiantis jų sukaupta patirtimi, galima apibendrinti, kad 
EBPO rekomendacijomis pagrįsta nuosekli valstybės politika VVĮ atžvilgiu, konku-
rencingų rinkos sąlygų užtikrinimas, profesionalus VVĮ valdymas ir priežiūra padeda 
pasiekti efektyvesnio išteklių panaudojimo ir įmonės, ir valstybės mastu, o tai lemia 
geresnius VVĮ rezultatus ir didesnę jų sukuriamą naudą visai šalies ekonomikai.

Šioje ataskaitoje pirmąjį kartą pateikiame VVĮ valdymo praktikos vertinimą, kuriuo 
siekiama parodyti, kaip VVĮ pavyksta įgyvendinti pagrindines EBPO rekomendaci-
jas, Nuosavybės gairių ir Skaidrumo gairių nuostatas. VVĮ gerojo valdymo praktikos 
indeksui sudaryti pasirinkti trys pagrindiniai kriterijai: skaidrumas, valdybos ir stra-
tegijų kokybė bei įgyvendinimas. Šie VVĮ valdymo aspektai yra nuolat stebimi Valdy-
mo koordinavimo centro, kuris kasmet teikia Vyriausybei ataskaitas apie strateginių 
planų kokybę, valdybų sudėtį, 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 
užpildyti laikotarpiu nuo 2013 metų balandžio 16 d. iki 2013 metų birželio 1 d. Be to, į 
indeksą buvo įtraukti Valdymo koordinavimo centro 2012 metų pabaigoje atlikto VVĮ 
strategijų kokybės vertinimo rezultatai (VVĮ strategijų vertinimo rezultatų ataskaita 
pristatyta Vyriausybei 2013 metų vasarį). Atsižvelgiant į Nuosavybės gairių nuosta-
tas, kaip vienas iš indekso rodiklių pasirinktas VVĮ pelningumas, kuris vertintas pagal 
VVĮ nuosavo kapitalo grąžos rodiklius 2012 metais. 

Sudarant indeksą, buvo atsižvelgta į įmonių dydį, teisinę formą ir veiklos tikslus (ko-
mercinę veiklą vykdančioms įmonėms nustatyti aukštesni pelningumo reikalavimai 
nei nekomercinę veiklą vykdančioms įmonėms). 

Indeksui sudaryti panaudoti duomenys, surinkti iš visų VVĮ, išskyrus veiklos nevyk-
dantį Lietuvos tyrimų centrą ir bendrovę „Geležinkelio apsaugos želdiniai“, kuri 2013 
metais tapo bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ dukterine įmone. 

Skaidrumas
VVĮ skaidrumas įvertintas remiantis šiais kriterijais: 

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

 »  Audito išvadose pateikiama auditorių nuomonė (besąlyginė ar modifikuota) apie 
VVĮ finansines ataskaitas;

 »  Tarptautinių apskaitos standartų taikymas sudarant finansinę atskaitomybę, 
kaip tai rekomenduoja Skaidrumo gairės;

 »  VVĮ socialinės atsakomybės ataskaitos.

VVĮ apklausa parodė, kad dauguma įmonių rengia pakankamai išsamias veiklos atas-
kaitas ar metinius pranešimus. Šių ataskaitų išsamumą ir viešumą (jos skelbiamos 
įmonių ir Valdymo koordinavimo centro internetiniuose tinklalapiuose) užtikrina 
Skaidrumo gairių reikalavimai. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad VVĮ veiklos atas-
kaitose kol kas per mažai aptariami rizikos veiksniai. Juos dauguma VVĮ tik įvardija, 
tačiau neišnagrinėja jų poveikio ateities veiklos rezultatams, nenurodo rizikos suval-
dymo priemonių. 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. Taip pat pastebėtina, kad tik kelios VVĮ įgyvendina Skaidrumo gairių 
nuostatą veiklos ataskaitose (metiniuose pranešimuose) pateikti informaciją apie 
dividendų politiką. Nors VVĮ dividendų ar pelno įmokų dydžiai nustatomi vadovau-
jantis teisės aktais, viešai skelbiama įmonės vadovybės pozicija ir tikslai dividendų 
atžvilgiu padidintų skaidrumą, padėtų akcininkams įvertinti VVĮ finansinę padėtį ir 
pajėgumą mokėti dividendus.

VVĮ gerojo valdymo indeksas
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Nepriklausomų narių pritraukimas į VVĮ valdybas padeda pasiekti didesnės autono-
mijos ir profesionalumo. Daugelyje Europos valstybių nepriklausomi nariai sudaro 
trečdalį ir daugiau visų VVĮ valdybų narių. Lietuvoje ši praktika dar nėra išplitusi: iš 
38 bendrovių valdybų tik 10-yje yra nepriklausomų valdybų narių. Iš didžiausių ben-
drovių po du nepriklausomus valdybos narius turi „Klaipėdos nafta“, Lietuvos paštas 
ir „Lietuvos jūrų laivininkystė“, po vieną – „Lietuvos geležinkeliai“ ir Lietuvos radijo 
ir televizijos centras. Taip pat turinčios nepriklausomų narių nurodė bendrovės Smil-
tynės perkėla, „Mintis“, Informacinio verslo ir paslaugų įmonė, „Toksika“ ir LITEXPO. 
Valstybės įmonių valdybose dėl įstatymo apribojimų nepriklausomi nariai dalyvauti 
negali, todėl jos sudarytos tik iš įmonių savininko teises įgyvendinančių institucijų 
atstovų ir įmonių vadovų. 

VVĮ finansinių ataskaitų kokybę padeda įvertinti nepriklausomų auditorių, atlikusių 
įmonės finansinį auditą, išvadose paskelbiamos nuomonės. Besąlyginė auditoriaus 
nuomonė reiškia, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 
taikomų finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus. Modifikuotos (sąlyginės) 
nuomonės pareiškiamos, kai finansinėse ataskaitose nustatoma reikšmingų iškrai-
pymų arba kai audito įrodymų nepakanka pagrįsti išvadai, kad finansinės ataskaitos 
nėra iškraipytos. Sąlyginės auditorių nuomonės bent kartą per pastaruosius trejus 
metus buvo pareikštos apie 32 VVĮ finansines ataskaitas, 17 VVĮ tokios auditorių iš-
vados sulaukė bent du kartus. Bendrasis VVĮ rodiklis dėl auditorių išvadų yra pakan-
kamai geras, bet pasikartojančios sąlyginės auditorių nuomonės kelia susirūpinimą, 
kad nustatytos VVĮ apskaitos problemos nėra sprendžiamos, t.y. nėra siekiama užti-
krinti geresnės finansinių ataskaitų kokybės.

Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS) padidina finansinių išsamumą ir patikimu-
mą, įmonių finansinės ataskaitos tampa suprantamos ir palyginamos tarptautiniu 
lygiu, sumažinami apskaitos praktikos skirtumai ir iškraipymų rizika. Todėl TAS re-
komenduojama taikyti visoms, o privalu turėtų būti bent jau didžiausioms ir tarp-
tautinėse rinkose veikiančioms, investicijų iš užsienio šalių pritraukti siekiančioms 
VVĮ. Deja, tačiau 2012 metų pabaigoje TAS taikė tik 8 iš 135 VVĮ, iš jų dviejų bendrovių 
(„Klaipėdos nafta“ ir Lietuvos jūrų laivininkystė) akcijomis yra prekiaujama vertybi-
nių popierių biržoje, taip pat TAS taiko listinguotas bendroves valdančios „Visagino 
atominė elektrinė“ ir „EPSO-G“. Kitos TAS besivadovaujančios VVĮ – „Oro navigacija“, 
Tarptautinis Vilniaus oro uostas, Lietuvos paštas ir Turto bankas. Iš didžiausių VVĮ 
TAS iki šiol netaiko „Lietuvos geležinkeliai“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkci-
ja, Lietuvos radijo ir televizijos centras, Registrų centras, „Regitra“. 

Skaidrumo gairės nustato, kad VVĮ veiklos ataskaitose ar metiniuose pranešimuo-
se turi nurodyti informaciją apie vykdomas socialinės, aplinkosaugos iniciatyvas ir 
politiką. 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 suinte-
resuotų šalių poreikius, į savo veiklą integruoja socialinius, aplinkosaugos ir etinius 
principus, vadinama įmonių socialine atsakomybe (ĮSA). Taikant ĮSA principus, su-
kuriamos palankios sąlygos konkurencingumui ir inovacijoms skatinti, vystomas 
tvaraus verslo modelis, stiprinami verslo ir bendruomenės santykiai, ugdomas žmo-
giškasis kapitalas. ĮSA principai ypač reikšmingi VVĮ, kurios teikia svarbias paslaugas 
visuomenei ir veikia siekdamos ne vien komercinių, bet ir valstybės iškeltų strategi-
nių ir socialinių tikslų. Daugelyje išsivysčiusių valstybių, pavyzdžiui, Švedijoje, Dani-
joje, Norvegijoje, VVĮ yra laikomos gerosios ĮSA praktikos pavyzdžiais, kuriais turėtų 
sekti privatus verslas. Lietuvoje ĮSA principai VVĮ dar nėra plačiai taikomi. Tik kelios 

didžiosios VVĮ savo veiklos ataskaitose pateikia išsamesnę informaciją apie vykdomą 
socialinės atsakomybės politiką. Didžiausią pažangą šioje srityje yra pasiekusios VAE 
dukterinės įmonės LESTO ir „Lietuvos energija“, jau kelerius metus iš eilės rengian-
čios atskiras socialinės atsakomybės ataskaitas ir tapusios Nacionalinio atsakingo 
verslo įmonių tinklo narėmis. Šio tinklo nare taip pat yra bendrovė „Lietuvos gele-
žinkeliai“.

Valdybos

Iš 135 sudarant indeksą vertintų VVĮ valdybos yra sudarytos 115 įmonių: 38 bendro-
vėse ir 77 valstybės įmonėse. Stebėtojų tarybas nurodė turinčios tik 7 bendrovės: 
„Klaipėdos nafta“, „Lietuvos jūrų laivininkystė“, Smiltynės perkėla, „Autoūkis“, „Pa-
nevėžio veislininkystė“, Aerogeodezijos institutas ir Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas. Kadangi beveik visų VVĮ svarbiausias kolegialus organas yra valdyba, su-
darant indeksą buvo vertintas tik valdybų atitikimas keliamiems gerosios valdymo 
praktikos kriterijams. VVĮ valdybos vertintos šiais aspektais:

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

 »  Valdybų kompetencijos (remiantis Nuosavybės gairių nuostatomis, vertintos fi-
nansų, strateginio planavimo ir ūkio šakos kompetencijos);

 »  Valdybų narių atrankos procesas;

 »  VVĮ darbuotojų dalyvavimas valdybose;

 » Valdybų komitetų sudarymas;

 »    Valdybų narių dalyvavimas keliose valdybose.
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se turi nurodyti informaciją apie vykdomas socialinės, aplinkosaugos iniciatyvas ir 
politiką. 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 suinte-
resuotų šalių poreikius, į savo veiklą integruoja socialinius, aplinkosaugos ir etinius 
principus, vadinama įmonių socialine atsakomybe (ĮSA). Taikant ĮSA principus, su-
kuriamos palankios sąlygos konkurencingumui ir inovacijoms skatinti, vystomas 
tvaraus verslo modelis, stiprinami verslo ir bendruomenės santykiai, ugdomas žmo-
giškasis kapitalas. ĮSA principai ypač reikšmingi VVĮ, kurios teikia svarbias paslaugas 
visuomenei ir veikia siekdamos ne vien komercinių, bet ir valstybės iškeltų strategi-
nių ir socialinių tikslų. Daugelyje išsivysčiusių valstybių, pavyzdžiui, Švedijoje, Dani-
joje, Norvegijoje, VVĮ yra laikomos gerosios ĮSA praktikos pavyzdžiais, kuriais turėtų 
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didžiosios VVĮ savo veiklos ataskaitose pateikia išsamesnę informaciją apie vykdomą 
socialinės atsakomybės politiką. Didžiausią pažangą šioje srityje yra pasiekusios VAE 
dukterinės įmonės LESTO ir „Lietuvos energija“, jau kelerius metus iš eilės rengian-
čios atskiras socialinės atsakomybės ataskaitas ir tapusios Nacionalinio atsakingo 
verslo įmonių tinklo narėmis. Šio tinklo nare taip pat yra bendrovė „Lietuvos gele-
žinkeliai“.

Valdybos

Iš 135 sudarant indeksą vertintų VVĮ valdybos yra sudarytos 115 įmonių: 38 bendro-
vėse ir 77 valstybės įmonėse. Stebėtojų tarybas nurodė turinčios tik 7 bendrovės: 
„Klaipėdos nafta“, „Lietuvos jūrų laivininkystė“, Smiltynės perkėla, „Autoūkis“, „Pa-
nevėžio veislininkystė“, Aerogeodezijos institutas ir Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas. Kadangi beveik visų VVĮ svarbiausias kolegialus organas yra valdyba, su-
darant indeksą buvo vertintas tik valdybų atitikimas keliamiems gerosios valdymo 
praktikos kriterijams. VVĮ valdybos vertintos šiais aspektais:

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

 »  Valdybų kompetencijos (remiantis Nuosavybės gairių nuostatomis, vertintos fi-
nansų, strateginio planavimo ir ūkio šakos kompetencijos);

 »  Valdybų narių atrankos procesas;

 »  VVĮ darbuotojų dalyvavimas valdybose;

 » Valdybų komitetų sudarymas;

 »    Valdybų narių dalyvavimas keliose valdybose.
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Kad valdybos nariai nedalyvauja ūkio sektoriaus, kuriame veikia įmonė, politikos 
formavime, nurodė tik 13 iš 115 įmonių. Tai rodo, kad VVĮ valdytojams kol kas ne-
pavyksta įgyvendinti vieno svarbiausių gerosios praktikos principų: atskirti įmonių 
nuosavybės teisės įgyvendinimo funkcijas nuo politikos formavimo (sektoriaus re-
guliavimo) funkcijų. Remiantis EBPO rekomendacijomis, šis atskyrimas būtinas, kad 
būtų sumažinta politinė įtaka VVĮ ir išvengta interesų konfliktų bei neobjektyvių val-
dybos sprendimų įmonės atžvilgiu. 

Valdybų kompetencijų vertinimo rodiklis parodė, kad dauguma VVĮ valdybų turi vi-
sas tris Nuosavybės gairėse išskirtas svarbiausias kompetencijas (strateginio plana-
vimo, finansų ir ūkio šakos), tačiau šios kompetencijos daugiausiai įgytos valdybų 
nariams dirbant viešajame sektoriuje. Tai rodo, kad VVĮ valdyboms gali trūkti vado-
vavimo verslui patirties, kuri yra reikalinga siekiant, kad VVĮ sėkmingiau konkuruotų 
rinkoje, įgyvendintų nuoseklią, verslo ir finansine logika paremtą strategiją ir pasiek-
tų geresnius komercinės veiklos rezultatus. 

78 VVĮ nurodė, kad jų valdybose bent vienas narys dirba daugiau nei 3 įmonių valdy-
bų nariu. Tokia praktika, remiantis EBPO šalių pavyzdžiais, neužtikrina, kad valdy-
bos narys skiria pakankamai laiko ir dėmesio įsigilinti į įmonės veiklą ir jos proble-
mas. Be to, keliose įmonių valdybose dalyvaujantys savininko teises įgyvendinančių 
institucijų atstovai didžiąją dalį savo laiko turi skirti pagrindinių pareigų vykdymui, 
tad jų dalyvavimas valdybose gali būti tik formalus. Pastebėtina, kad tie patys valdy-
bų nariai dalyvauja vienodą veiklą vykdančių miškų urėdijų ir kelių priežiūros įmonių 
valdybose, kas leidžia manyti, kad realiai šias įmones galėtų kontroliuoti viena ben-
dra valdyba. 

Pastebėtina, kad VVĮ netaiko praktikos formuoti valdybų komitetus. Audito komite-
tai, remiantis įmonių pateikta informacija, veikia 3-jose iš 6 I-II kategorijos valstybės 
valdomų bendrovių („Visagino atominė elektrinė“, „Klaipėdos nafta“, „Lietuvos jūrų 
laivininkystė“, tačiau Atlygio komiteto, kuris spręstų su vadovybės darbo užmokes-
čiu susijusius klausimus, nėra sudaryta nė vienoje VVĮ.

VVĮ valdybose darbuotojai įprastai nedalyvauja, o vienintelis įmonės vadovybės at-
stovas valdyboje dažniausiai yra įmonės generalinis direktorius, tačiau nė vienoje 
VVĮ jis nėra valdybos pirmininkas. Tai reiškia, kad VVĮ valdybos yra pakankamai sa-
varankiškos nuo įmonės vadovybės ir turi galimybę priimti objektyvius sprendimus 
dėl, pavyzdžiui, vadovybės pakeitimo, darbo užmokesčio nustatymo ar panašių 
klausimų. 

Skaidri ir profesionali valdybų narių atranka yra ypač svarbi norint užtikrinti nepri-
klausomų ir kompetentingų valdybų suformavimą. Deja, tačiau tai yra prasčiausiai 
įvertintas indekso rodiklis. Nė vienos iš didžiausių VVĮ valdyba nebuvo paskirta At-
rankos komiteto, kuris, remiantis Nuosavybės gairėmis, turėtų būti suformuotas iš 
nuosavybės teisę įgyvendinančios institucijos vadovo, finansų ir ūkio ministrų. Be 
to, besibaigiant VVĮ valdybų kadencijoms, absoliuti dauguma valdybų neatliko savęs 
vertinimo, kuris padėtų nustatyti, kokių kompetencijų ir kitus reikalavimus reikėtų 
kelti kandidatams į valdybos narius. Ši informacija parodo, kad reikia skirti ypač 
daug dėmesio valdybų sudarymo proceso tobulinimui ir skaidrinimui, kad būtų at-
rinktos nepriklausomos, profesionalios ir subalansuotų kompetencijų valdybos. 

VVĮ strategijų kokybė ir įgyvendinimas
VVĮ strategijų kokybės ir įgyvendinimo vertinimą sudaro:

 »  Valdymo koordinavimo centro 2012 metų pabaigoje atlikto VVĮ strategijų kokybės 
vertinimo rezultatai;

 »  VVĮ įvertinimas pagal pasiektus pelningumo rodiklius 2012 metais;

 »  VVĮ pateikta informacija apie vidaus kontrolės sistemų, vidaus audito veikimą.

Absoliuti dauguma VVĮ nurodė, kad vykdo sistemingą strategijos įgyvendinimo prie-
žiūrą, daugiau nei pusė VVĮ teigė, kad strategijos įgyvendinimo priežiūros tvarka 
nustatyta vidaus dokumentuose. Taip pat, remiantis klausimynų duomenimis, di-

džiojoje dalyje VVĮ veikia vidaus kontrolės sistema, yra nustatytos vidaus kontrolės 
procedūros ir numatytos priemonės rizikos veiksniams valdyti. Beveik visos didžio-
sios valstybės valdomos bendrovės nurodė, kad jose periodiškai vykdomi veiklos 
auditai. 

Tačiau net ir nustačius vidaus kontrolės procedūras, jos neužtikrina gerų VVĮ rezul-
tatų, jei įgyvendinami netinkamai parengti, nepakankamai ambicingi strateginiai 
planai. Remiantis indekso rezultatais, manytina, kad VVĮ daug dėmesio skiriama 
procedūroms, dokumentacijai, tačiau nesusitelkiama į įmonei svarbiausių tikslų įgy-
vendinimą ir veiklos rezultatų gerinimą. Strateginių planų rengimas šiuo metu yra sil-
pniausia VVĮ strateginio planavimo ir strategijos įgyvendinimo grandis. Tik 17 proc. 
VVĮ strateginių planų Valdymo koordinavimo centro įvertinti kaip parengti gerai arba 
labai gerai, o net 32 proc. VVĮ planų įvertinti kaip nepatenkinamos kokybės ir tai-
sytini. Remiantis Valdymo koordinavimo centro rekomendacijomis, strateginiuose 
planuose VVĮ turėtų išsamiau išanalizuoti aplinkos veiksnius, nustatyti aiškius, am-
bicingus, pamatuojamus tikslus ir rodiklius ir rengti strategijas ne trumpesniam nei 
trejų metų laikotarpiui. 

21 iš 59 vertintų 1A ir 1B grupių įmonių 2012 metais perkopė Vyriausybės 2013-2015 
metams nustatytą 5 proc. metinį grąžos rodiklį (į vertinimą neįtrauktos miškų urėdi-
jos, kurioms nustatytas bendrasis siektinas grynojo pelno rodiklis), o keliamą tikslą 
siekti pelningos veiklos (teigiamo ROE rodiklio) įgyvendino 31 iš 34 klausimynus pa-
teikusių 2 grupės VVĮ. Bendrieji VVĮ grąžos rodikliai išlieka žemi, tad didžiajai daliai 
VVĮ svarbu pasirengti ambicingesnius strateginius planus, daugiau dėmesio skirti 
tikslų ir siektinų rodiklių nustatymui ir kontroliuoti jų įgyvendinimą, kad per atei-
nančius trejus metus būtų pasiektas Vyriausybės nustatytas minimalus nuosavo ka-
pitalo grąžos rodiklis ir artėjama prie rinkos kapitalo grąžų.

Apibendrinus VVĮ gerosios valdymo praktikos indekso rezultatus, geriausiai Lietuvo-
je įgyvendinama VVĮ skaidrumo praktika, o labiausiai pasitempti reikėtų formuojant 
valdybas ir renkant nepriklausomus jų narius. Strateginis planavimas taip pat išlieka 
silpnoji VVĮ valdymo grandis, tačiau jo kokybė išaugtų suformavus profesionalias ir 
nepriklausomas valdybas. Dauguma EBPO rekomendacijas ir gerąją praktiką atitin-
kančių nuostatų dėl skaidrumo, valdybų ir strateginio planavimo yra numatytos Vy-
riausybės patvirtintose Skaidrumo ir Nuosavybės gairėse, tačiau tam, kad jos veiktų 
praktikoje, VVĮ ir jų valdytojai turėtų skirti daugiau dėmesio jų įgyvendinimui.
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Kad valdybos nariai nedalyvauja ūkio sektoriaus, kuriame veikia įmonė, politikos 
formavime, nurodė tik 13 iš 115 įmonių. Tai rodo, kad VVĮ valdytojams kol kas ne-
pavyksta įgyvendinti vieno svarbiausių gerosios praktikos principų: atskirti įmonių 
nuosavybės teisės įgyvendinimo funkcijas nuo politikos formavimo (sektoriaus re-
guliavimo) funkcijų. Remiantis EBPO rekomendacijomis, šis atskyrimas būtinas, kad 
būtų sumažinta politinė įtaka VVĮ ir išvengta interesų konfliktų bei neobjektyvių val-
dybos sprendimų įmonės atžvilgiu. 

Valdybų kompetencijų vertinimo rodiklis parodė, kad dauguma VVĮ valdybų turi vi-
sas tris Nuosavybės gairėse išskirtas svarbiausias kompetencijas (strateginio plana-
vimo, finansų ir ūkio šakos), tačiau šios kompetencijos daugiausiai įgytos valdybų 
nariams dirbant viešajame sektoriuje. Tai rodo, kad VVĮ valdyboms gali trūkti vado-
vavimo verslui patirties, kuri yra reikalinga siekiant, kad VVĮ sėkmingiau konkuruotų 
rinkoje, įgyvendintų nuoseklią, verslo ir finansine logika paremtą strategiją ir pasiek-
tų geresnius komercinės veiklos rezultatus. 

78 VVĮ nurodė, kad jų valdybose bent vienas narys dirba daugiau nei 3 įmonių valdy-
bų nariu. Tokia praktika, remiantis EBPO šalių pavyzdžiais, neužtikrina, kad valdy-
bos narys skiria pakankamai laiko ir dėmesio įsigilinti į įmonės veiklą ir jos proble-
mas. Be to, keliose įmonių valdybose dalyvaujantys savininko teises įgyvendinančių 
institucijų atstovai didžiąją dalį savo laiko turi skirti pagrindinių pareigų vykdymui, 
tad jų dalyvavimas valdybose gali būti tik formalus. Pastebėtina, kad tie patys valdy-
bų nariai dalyvauja vienodą veiklą vykdančių miškų urėdijų ir kelių priežiūros įmonių 
valdybose, kas leidžia manyti, kad realiai šias įmones galėtų kontroliuoti viena ben-
dra valdyba. 

Pastebėtina, kad VVĮ netaiko praktikos formuoti valdybų komitetus. Audito komite-
tai, remiantis įmonių pateikta informacija, veikia 3-jose iš 6 I-II kategorijos valstybės 
valdomų bendrovių („Visagino atominė elektrinė“, „Klaipėdos nafta“, „Lietuvos jūrų 
laivininkystė“, tačiau Atlygio komiteto, kuris spręstų su vadovybės darbo užmokes-
čiu susijusius klausimus, nėra sudaryta nė vienoje VVĮ.

VVĮ valdybose darbuotojai įprastai nedalyvauja, o vienintelis įmonės vadovybės at-
stovas valdyboje dažniausiai yra įmonės generalinis direktorius, tačiau nė vienoje 
VVĮ jis nėra valdybos pirmininkas. Tai reiškia, kad VVĮ valdybos yra pakankamai sa-
varankiškos nuo įmonės vadovybės ir turi galimybę priimti objektyvius sprendimus 
dėl, pavyzdžiui, vadovybės pakeitimo, darbo užmokesčio nustatymo ar panašių 
klausimų. 

Skaidri ir profesionali valdybų narių atranka yra ypač svarbi norint užtikrinti nepri-
klausomų ir kompetentingų valdybų suformavimą. Deja, tačiau tai yra prasčiausiai 
įvertintas indekso rodiklis. Nė vienos iš didžiausių VVĮ valdyba nebuvo paskirta At-
rankos komiteto, kuris, remiantis Nuosavybės gairėmis, turėtų būti suformuotas iš 
nuosavybės teisę įgyvendinančios institucijos vadovo, finansų ir ūkio ministrų. Be 
to, besibaigiant VVĮ valdybų kadencijoms, absoliuti dauguma valdybų neatliko savęs 
vertinimo, kuris padėtų nustatyti, kokių kompetencijų ir kitus reikalavimus reikėtų 
kelti kandidatams į valdybos narius. Ši informacija parodo, kad reikia skirti ypač 
daug dėmesio valdybų sudarymo proceso tobulinimui ir skaidrinimui, kad būtų at-
rinktos nepriklausomos, profesionalios ir subalansuotų kompetencijų valdybos. 

VVĮ strategijų kokybė ir įgyvendinimas
VVĮ strategijų kokybės ir įgyvendinimo vertinimą sudaro:

 »  Valdymo koordinavimo centro 2012 metų pabaigoje atlikto VVĮ strategijų kokybės 
vertinimo rezultatai;

 »  VVĮ įvertinimas pagal pasiektus pelningumo rodiklius 2012 metais;

 »  VVĮ pateikta informacija apie vidaus kontrolės sistemų, vidaus audito veikimą.

Absoliuti dauguma VVĮ nurodė, kad vykdo sistemingą strategijos įgyvendinimo prie-
žiūrą, daugiau nei pusė VVĮ teigė, kad strategijos įgyvendinimo priežiūros tvarka 
nustatyta vidaus dokumentuose. Taip pat, remiantis klausimynų duomenimis, di-

džiojoje dalyje VVĮ veikia vidaus kontrolės sistema, yra nustatytos vidaus kontrolės 
procedūros ir numatytos priemonės rizikos veiksniams valdyti. Beveik visos didžio-
sios valstybės valdomos bendrovės nurodė, kad jose periodiškai vykdomi veiklos 
auditai. 

Tačiau net ir nustačius vidaus kontrolės procedūras, jos neužtikrina gerų VVĮ rezul-
tatų, jei įgyvendinami netinkamai parengti, nepakankamai ambicingi strateginiai 
planai. Remiantis indekso rezultatais, manytina, kad VVĮ daug dėmesio skiriama 
procedūroms, dokumentacijai, tačiau nesusitelkiama į įmonei svarbiausių tikslų įgy-
vendinimą ir veiklos rezultatų gerinimą. Strateginių planų rengimas šiuo metu yra sil-
pniausia VVĮ strateginio planavimo ir strategijos įgyvendinimo grandis. Tik 17 proc. 
VVĮ strateginių planų Valdymo koordinavimo centro įvertinti kaip parengti gerai arba 
labai gerai, o net 32 proc. VVĮ planų įvertinti kaip nepatenkinamos kokybės ir tai-
sytini. Remiantis Valdymo koordinavimo centro rekomendacijomis, strateginiuose 
planuose VVĮ turėtų išsamiau išanalizuoti aplinkos veiksnius, nustatyti aiškius, am-
bicingus, pamatuojamus tikslus ir rodiklius ir rengti strategijas ne trumpesniam nei 
trejų metų laikotarpiui. 

21 iš 59 vertintų 1A ir 1B grupių įmonių 2012 metais perkopė Vyriausybės 2013-2015 
metams nustatytą 5 proc. metinį grąžos rodiklį (į vertinimą neįtrauktos miškų urėdi-
jos, kurioms nustatytas bendrasis siektinas grynojo pelno rodiklis), o keliamą tikslą 
siekti pelningos veiklos (teigiamo ROE rodiklio) įgyvendino 31 iš 34 klausimynus pa-
teikusių 2 grupės VVĮ. Bendrieji VVĮ grąžos rodikliai išlieka žemi, tad didžiajai daliai 
VVĮ svarbu pasirengti ambicingesnius strateginius planus, daugiau dėmesio skirti 
tikslų ir siektinų rodiklių nustatymui ir kontroliuoti jų įgyvendinimą, kad per atei-
nančius trejus metus būtų pasiektas Vyriausybės nustatytas minimalus nuosavo ka-
pitalo grąžos rodiklis ir artėjama prie rinkos kapitalo grąžų.

Apibendrinus VVĮ gerosios valdymo praktikos indekso rezultatus, geriausiai Lietuvo-
je įgyvendinama VVĮ skaidrumo praktika, o labiausiai pasitempti reikėtų formuojant 
valdybas ir renkant nepriklausomus jų narius. Strateginis planavimas taip pat išlieka 
silpnoji VVĮ valdymo grandis, tačiau jo kokybė išaugtų suformavus profesionalias ir 
nepriklausomas valdybas. Dauguma EBPO rekomendacijas ir gerąją praktiką atitin-
kančių nuostatų dėl skaidrumo, valdybų ir strateginio planavimo yra numatytos Vy-
riausybės patvirtintose Skaidrumo ir Nuosavybės gairėse, tačiau tam, kad jos veiktų 
praktikoje, VVĮ ir jų valdytojai turėtų skirti daugiau dėmesio jų įgyvendinimui.
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Valstybės valdomų įmonių portfelio apskaičiuota rinkos vertė 
2012 metų pabaigoje sudarė 13,8 mlrd. litų. Šis portfelis valstybei 
uždirbo 2,4 proc. kapitalo grąžą, o bendra visų VVĮ sukurta pridėti-
nė vertė per metus siekė 3,6 mlrd. litų. 

VVĮ portfelio apžvalga

Apžvelgiant valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio 2012 metų finansinius rezulta-
tus, pirmiausia įvardijama, kiek įmonių sudaro portfelį, analizuojama portfelio rinkos 
vertė ir pateikiama analizė pagal apskaitos rodiklius: turto vertę, nuosavą kapitalą, 
finansines skolas, pardavimo pajamas, tipinės veiklos pelną, pelningumą (nuosavo 
kapitalo grąžą), darbuotojus ir veiklos efektyvumą.

2012 metų gruodžio 31 d. VVĮ skaičius siekė 137. Į šį skaičių neįtrauktos trys veiklos 
nebevykdančios įmonės – „Visagino energetikos remontas“ (iškelta bankroto byla), 
žurnalas „Sveikata“ ir „Pajūrio vėtrungė“ (likviduojamos). 

Per 2012 metus buvo privatizuotos 4 VVĮ: „Palangos Žvorūnė“ (parduota už 6,72 mln. 
litų), „Eismo sauga“  (517 tūkst. litų), Vilniaus veterinarijos klinikinė ligoninė (47,6 
tūkst. litų) ir Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras (1,27 mln. litų).

VVĮ skaičius nuo 2012 metų pradžios taip pat sumažėjo dėl įvykusių įmonių susijungi-
mų: 2012 metų sausio 2 d. įsteigta „Lietuvos veislininkystė“, pertvarkius iki tol veiku-
sias bendroves „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir „Šiaulių regiono veislininkys-
tė“. Nuo 2012 metų birželio 5 d. į vieną įmonę „Lietuvos žirgynas“ sujungti Nemuno, 
Vilniaus ir Sartų žirgynai. Dėl palyginamųjų duomenų trūkumo šių naujai įsteigtų 
bendrovių finansiniai rezultatai į VVĮ portfelio apžvalgą neįtraukti. Be to, dėl duomenų 
trūkumo į VVĮ portfelį neįskaičiuoti 2011 metų pabaigoje reorganizuotos Universiteto 
vaistinės ir 2010 įsteigto Lietuvos tyrimų centro finansiniai rezultatai.

UAB „Visagino atominė elektrinė“ (VAE) įmonių grupė iki 2012 metų rugsėjo 27 d. valdė 
„Lietuvos energijos“, LESTO ir „Litgrid“ akcijas. Įgyvendinant Trečiąjį energetikos pa-
ketą „Litgrid“ grupė 2012 metų rugsėjį buvo atskirta nuo VAE grupės ir perduota nau-
jai įsteigtai Energetikos ministerijos valdomai bendrovei „EPSO-G“. Siekiant finansinių 
duomenų palyginamumo su praėjusiais laikotarpiais, į VVĮ portfelį buvo įtraukti VAE 
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įmonių grupės finansiniai rezultatai, konsoliduoti kartu su „EPSO-G“ įmonių grupės 
rezultatais.

Iš viso į šioje ataskaitoje apžvelgiamą VVĮ portfelį įtraukti 133 VVĮ ir „Lietuvos dujų“ 
finansiniai rezultatai. „Lietuvos dujos“ nėra laikoma VVĮ, nes valstybė valdo tik 
17,7 proc. šios įmonės akcijų, tačiau į VVĮ portfelio finansinius rezultatus įtraukta vals-
tybei priklausančių „Lietuvos dujų“ akcijų ir valstybei per metus išmokėtų dividendų 
vertė.

Visos įmonės skirstomos į keturis sektorius: transporto, energetikos, miškininkystės ir 
kitų įmonių. Pastarajam sektoriui priklauso įmonės, nepriskirtos nė vienam iš trijų pir-
mųjų sektorių. Energetikos sektoriui priskirtos 8 valstybės valdomos įmonės ir „Lietu-
vos dujos“. Energetikos sektoriaus pardavimo pajamos 2012 metais sudarė 44,8 proc. 
viso portfelio pardavimo pajamų. Transporto sektoriuje yra 23 įmonės, uždirbusios 
38,3 proc. portfelio apyvartos, o miškininkystės sektoriuje – 42 miškų urėdijos ir Vals-
tybinis miškotvarkos institutas (7,4 proc. portfelio pardavimo pajamų). Kitų įmonių 
sektoriui priskirtos net 59 įmonės, tačiau bendrosios jų pardavimo pajamos sudarė tik 
9,5 proc. VVĮ portfelio apyvartos.

Žemiau pateiktame grafike pavaizduotas didžiausių įmonių ar įmonių grupių dydis 
pagal turtą, pajamas ir nuosavo kapitalo grąžą. 6 didžiausių grafike pavaizduotų VVĮ, 
oro uostų, kelių priežiūros įmonių ir miškų urėdijų bendroji apskaitinė turto vertė 2012 
metais sudarė 82,8 proc. viso portfelio turto vertės, o bendrosios pajamos – 86 proc. 
viso VVĮ portfelio pajamų. Didžiausia VVĮ pagal pajamas ir turtą – VAE įmonių grupė, 
kurios turto vertė sudaro 35,1 proc. viso portfelio turto vertės, o pajamos – 40,8 proc. 
visų portfelio pajamų. Antra pagal dydį įmonių grupė – „Lietuvos geležinkeliai“, ku-
rios turtas siekia 18,5 proc. viso portfelio turto vertės, o pajamos – 25,4 proc. portfelio 
pajamų. Iš didžiausių VVĮ pelningiausiai dirba transporto sektoriaus įmonės – „Klaipė-
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dos nafta“ ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Pastebėtina, kad tik šios dvi 
iš didžiausių įmonių 2012 metais viršijo 5 proc. nuosavo kapitalo grąžos rodiklį. Tokią 
ribą 2012 metų pabaigoje Vyriausybė nustatė kaip siektiną visoms komercinę veiklą 
vykdančioms VVĮ 2013 – 2015 metų laikotarpiu. Miškų urėdijoms, į kurių balansus nėra 
įtraukiama miškų vertė, nustatyta 2013 – 2015 metais kartu uždirbti ne mažiau nei 
vidutiniškai 97 milijonus litų grynojo pelno (iš veiklos sąnaudų atėmus turto ir žaliavos 
mokesčius valstybei) per metus. Tai atitiktų apie 2,8 proc. nuosavo kapitalo grąžos 
rodiklį (apskaičiuotą į nuosavo kapitalo vertę įtraukiant miškų vertę). 

2012 metų VVĮ ataskaitai parengti įmonės pateikė patikslintus duomenis apie nuosto-
lius dėl banko „Snoras“ bankroto. Kai kurios VVĮ 2012 metais retrospektyviai apskaitė 
nuostolius ir dėl Ūkio banko bankroto (tikslesni duomenys,  kiek nuostolių dėl Ūkio 
banko bankroto patyrė visos VVĮ, bus pateikti 2013 metų 3 mėnesių tarpinėje VVĮ vei-
klos ataskaitoje). Siekiant įvertinti VVĮ veiklos rezultatus ir užtikrinti didesnį duomenų 
palyginamumą, portfelio ir sektorių finansinėse lentelėse nurodomas grynasis pelnas 
eliminavus nuostolius dėl minėtų bankų bankrotų, taip pat neįskaitant šių nuostolių 
apskaičiuoti pelningumo rodikliai (grynojo pelno marža, ROA, ROE).  

Toliau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta visų VVĮ finansinė informacija, re-
miantis audituotais 2012 metų finansinių ataskaitų duomenimis. 

VVĮ portfelio rinkos vertė 
VVĮ portfelio rinkos vertė 2012 metų pabaigoje siekė 13,8 mlrd. litų – 2,2 proc. daugiau 
nei 2011 metų pabaigoje. Nuosavo kapitalo apskaitinė vertė, kuri prilyginama rinkos 
vertei, padidėjo 3,8 proc., iki 7,6 mlrd. litų. Tai lėmė į energetikos sektoriaus apskaitinę 
vertę įtrauktos VAE bendrovės nuosavo kapitalo vertės padidėjimas dėl iš dukterinių 
įmonių LESTO ir „Litgrid“ gautų dividendų: LESTO VAE bendrovei paskyrė 140,7 mln. 
litų dividendų, „Litgrid“ – 381,1 mln. litų. Tačiau VAE bendrovė 2012 metų rugsėjo 
mėnesį į valstybės biudžetą paskyrė sumokėti 275 mln. litų dividendų, tad bendras 
VAE bendrovės apskaitinės nuosavo kapitalo vertės pokytis buvo mažesnis. VAE duk-
terinių bendrovių LESTO ir „Lietuvos energijos“ bei nuo grupės atskirtos bendrovės 
„Litgrid“ vertės valstybei apskaičiuotos rinkos verte akcijų biržoje, todėl į apskaitinę 
energetikos sektoriaus įmonių vertę neįtrauktos.

Likusių sektorių apskaitinės nuosavo kapitalo vertės pakito nežymiai: transporto sek-
toriaus įmonių apskaitinė vertės ūgtelėjo 0,9 proc., miškininkystės – 1 proc., o kitų 
įmonių sektoriaus – sumažėjo 1,8 proc. 

Miškininkystės sektoriaus įmonių rinkos vertę sudaro jų nuosavo kapitalo bendroji 
apskaitinė vertė (489,3 mln. litų) ir diskontuotų pinigų srautų metodu apskaičiuota 
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 METAI 2012 METAI

Pardavimo pajamos 6 543 718 6 826 724
Pardavimo savikaina 4 192 460 4 320 166

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 351 258 2 506 558
Veiklos sąnaudos 2 235 715 2 136 831
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 48 117 48 939

Veiklos pelnas (nuostoliai) 163 660 418 666
Veiklos pelno marža 2,5% 6,1%

EBITDA 1 398 547 1 622 918
EBITDA marža 21,4% 23,8%

Finansinė ir investicinė veikla -173 003 -35 674

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -9 344 382 992
Pelno mokestis 35 628 53 989

Grynasis pelnas (nuostoliai) -44 972 329 003
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 391 9 536

Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei 40 015 405 380

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir 
banko „Snoras“ bei ūkio banko bankrotų įtaką 222 230 436 845

Grynojo pelno marža 3,4% 6,4%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Nematerialus turtas 396 284 685 069
Materialus turtas 19 807 687 20 260 389
Finansinis turtas 1 123 043 620 798
Kitas ilgalaikis turtas 390 636 340 919
Biologinis turtas 3 255 811 2 974 826

Ilgalaikis turtas 24 973 462 24 882 001

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 755 732 967 700
Per vienerius metus gautinos sumos 1 486 920 1 794 834
Kitas trumpalaikis turtas 1 150 201 855 461
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 654 156 846 890

Trumpalaikis turtas 5 047 010 4 464 885

TURTO IŠ VISO 30 020 472 29 346 886

Nuosavas kapitalas 18 843 557 18 331 227
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 1 158 814 1 119 975

Dotacijos, subsidijos 4 677 720 5 469 826

Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 440 131 3 298 277
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 059 064 2 247 556

Įsipareigojimai 6 499 195 5 545 833
Finansiniai įsipareigojimai* 2 089 754 2 439 374

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 30 020 472 29 346 886

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA 0,7% 1,5%
ROE 1,2% 2,4%
D/E 11,1% 13,3%

GRąŽA VALSTYBEI (TūKST. LITŲ, DUOMENYS IKI 2013-07-01) 2011 METAI 2012 METAI
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 463 803 77 092
Paskirtos pelno įmokos 60 903 21 259

Dividendai ir pelno įmokos valstybei 524 706 98 350
Turto mokestis 24 122 21 644

Žaliavos mokestis 75 276 67 717

Iš vISO 624 104 187 711

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 METAI 2012 METAI
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 41 334 41 059

Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 477 444

*Lentelėse finansiniai įsipareigojimai 
ir D/E rodiklis nurodyti neįskaičiuojant 
beprocentės paskolos, kurią Finansų 
ministerija suteikė VĮ „Indėlių ir investici-
jų draudimui“. 2011 metų pabaigoje šios 
paskolos likutis sudarė 2 979 mln. litų, o 
2012 metų pabaigoje – 2 252 mln. litų.
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miško vertė, kuri, remiantis 2013 metų pirmąjį pusmetį atliktu vertinimu, siekė 2 971 
mln. litų ir, palyginti su miškų verte 2011 metų pabaigoje, sumažėjo 8,7 proc., daugiau-
sia dėl smuktelėjusių medienos kainų.

2012-12-31 TURTO VERTI-
NIMAS, TūKST. LITŲ

RINKOS VERTĖ 
AKcIJŲ BIR-
ŽOJE

PINIGŲ SRAU-
TŲ METODAS

APSKAITINĖ 
VERTĖ

APSKAIčIUOTA RIN-
KOS VERTĖ IŠ VISO

Energetika 3 241 058 0 889 063 4 130 120

Pokytis nuo 2011-12-31 10,5% 38,8% 15,6%

Transportas 10 219 0 5 208 267 5 218 486

Pokytis nuo 2011-12-31 -27,8% 0,9% 0,8%

Miškininkystė 0 2 971 000 489 416 3 460 416

Pokytis nuo 2011-12-31 -8,7% 1,0% -7,4%

Kita 0 0 1 004 106 1 004 106

Pokytis nuo 2011-12-31 -1,8% -1,8%

viso 3 251 277 2 971 000 7 590 852 13 813 128

Pokytis nuo 2011-12-31 10,3% -8,7% 3,8% 2,2%

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje
Valstybė turi šešių į „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų prekybos sąrašą įtrauktų bendrovių 
akcijų, penkiose jų valdo kontrolinį akcijų paketą. VVĮ, kurių akcijomis prekiaujama 
akcijų biržoje, valstybės nuosavybės dalies rinkos vertė 2012 metų pabaigoje sudarė 
3 251 mln. litų.

2012-12-31 AKcIJŲ 
VERTĖ, 

TūKST. LITŲ

VALSTYBĖS 
DALIS

VALSTYBĖS DALIES VERTĖ VALSTYBĖS 
DALIES VERTĖS 

POKYTIS NUO2012-12-31

TūKST. LITŲ DALIS NUO 
vISOS 

VERTĖS

2012-01-01

LESTO 1 257 436 82,63% 1 038 992 32,0% +7,7%

„Litgrid“  910 729 97,50%  887 984 27,3% +29,8%

„Lietuvos energija“  835 463 96,13%  803 143 24,7% +2,1%

„Klaipėdos nafta“  484 924 72,32%  350 680 10,8% +7,8%

„Lietuvos dujos“  905 356 17,70%  160 258 4,9% -6,7%

Lietuvos jūrų 
laivininkystė

 18 035 56,66%  10 219 0,3% -27,8%

VVĮ: 4 411 943 - 3 251 277 100% +10,3%

Visų akcijų OMXV 
indeksas:

+18,8%

Didžiausią dalį (32 proc.) valstybės turimų VVĮ akcijų rinkos vertės 2012 metų pabai-
goje sudarė LESTO (1 039 mln. litų), mažiausią (0,3 proc.) – Lietuvos jūrų laivininkystė 
(10,2 mln. litų). VVĮ valstybei priklausančių akcijų bendrąją vertę labiausiai padidino 
„Litgrid“ valstybės akcijų dalies vertė, nuo metų pradžios išaugusi 203,9 mln. litų. Taip 
pat 74,3 mln. litų padidėjo LESTO, 16,5 mln. litų – „Lietuvos energijos“ valstybei pri-
klausančių akcijų vertė. 

Padidinus „Klaipėdos naftos“ įstatinį kapitalą, esamiems bendrovės akcininkams iš-
platinant naują 38 606 tūkst. litų nominalios vertės bendrovės akcijų emisiją, valstybei 
priklausančių „Klaipėdos naftos“ akcijų dalis padidėjo nuo 70,63 proc. iki 72,32 proc. 
Daugiausia dėl šios priežasties „Klaipėdos naftos“ valstybės akcijų dalies vertė išaugo 
7,8 proc. ir 2012 metų pabaigoje sudarė 350,7 mln. litų.

Iš valstybei priklausančių VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo biržoje kotiruojamo 
valstybės valdomo turto vertės pokyčius nuo 2012 metų pradžios. VVĮ indeksas per 
2012 metus pakilo 10,3 proc. VVĮ indekso pokyčiams daugiausia įtakos turėjo 29,8 proc. 
išaugusi „Litgrid“ akcijų vertė ir 7,7 proc. padidėjusi LESTO akcijų vertė. 
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Energetikos sektoriaus įmonių akcijų vertės svyravimus balandžio ir gegužės mėne-
siais lėmė investuotojų lūkesčiai ir paskelbtos naujienos dėl pelno paskirstymo ir di-
videndų išmokėjimo. LESTO už 2011 metus išmokėjo 170,3 mln. litų dividendų (0,282 
lito vienai akcijai), už 2012 metus 102,7 mln. litų (0,17 lito vienai akcijai), „Litgrid“ už 
2011 metus išmokėjo 390,9 mln. litų (0,775 lito vienai akcijai), o už 2012 metus - 45 
mln. litų (0,089 lito vienai akcijai), „Klaipėdos nafta“ už 2011 metus išmokėjo 57 mln. 
litų (0,167 lito vienai akcijai), tačiau dėl vykdomo Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) 
terminalo projekto už 2012 metus paskyrė išmokėti tik simbolinius 0,4 mln. litų divi-
dendus (0,0011 lito vienai akcijai), „Lietuvos dujos“ už 2011 metus išmokėjo 72 mln. 
litų (0,153 lito vienai akcijai), o už 2012 metus net 217 mln. litų (0,4630 lito vienai ak-
cijai).

Lietuvos jūrų laivininkystės akcijos pigo 27,8 proc. daugiausia dėl nuostolingos ben-
drovės veiklos. „Klaipėdos naftos“ akcijų vertė nuo 2012 metų pradžios išaugo 5,3 
proc., t.y. kiek mažiau nei valstybei priklausančių akcijų bendra vertė, kurios pokytį 
nulėmė įstatinio kapitalo  padidinimas.

Per 2012 metus visų „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų indeksas paaugo 18,8 proc.

Apskaitinė turto vertė
2012 metų pabaigoje VVĮ bendroji apskaitinė turto vertė siekė 29,3 mlrd. litų – 2,2 proc. 
mažiau nei 2011 metų pabaigoje. Energetikos sektoriaus įmonių apskaitinė turto vertė 
ūgtelėjo 2,1 proc. ir sudarė beveik pusę viso turto vertės – 14,6 mlrd. litų. Transporto 
sektoriaus turto vertė išaugo 8,6 proc., iki 8,9 mlrd. litų. Miškininkystės įmonių turto 
vertė sumažėjo 7,1 proc., iki 3,5 mlrd. litų (įskaitant beveik 3 mlrd. litų miškų vertę), o 
kitų įmonių – sumažėjo 37,9 proc., iki 2,3 mlrd. litų.

Energetikos sektoriuje įmonių grupės „Lietuvos energija“ turto vertė išaugo 3,9 proc., 
iki 3 864,6 mln. litų, daugiausia dėl naujojo Kombinuoto ciklo bloko statybų užbaigi-
mo ir aplinkos taršos leidimų (ATL) vertės padidėjimo. Ignalinos atominės elektrinės 
turto vertė, daugiausia dėl ilgalaikio turto vertės atstatymo (65,5 mln. litų), ūgtelėjo 
29,9 mln. litų (1,7 proc.), nepaisant to, kad dėl banko „Snoras“ ir Ūkio banko bankro-
tų šios įmonės terminuotų indėlių vertė sumažėjo 94,1 mln. litų. „Klaipėdos naftos“ 
apskaitinė turto vertė padidėjo 7,9 proc. ir sudarė 560  mln. litų. Ji išaugo dėl birželio 
mėnesį vykusio bendrovės įstatinio kapitalo didinimo ir 49,5 mln. litų vertės Suba-
čiaus kuro bazės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo. Įmonių grupės LESTO turto 
vertė smuktelėjo 2,1 proc., iki 5 170,5 mln. litų, daugiausia dėl mažesnių investicijų į 
ilgalaikį materialųjį turtą.

Transporto sektoriaus įmonių bendrąją apskaitinę turto vertę labiausiai didino 
10,9 proc. (534,4 mln. litų) išaugusi įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ apskaiti-
nė turto vertė, kuriai didžiausios įtakos turėjo ilgalaikio turto vertės padidėjimas dėl 
įgyvendinamų investicinių projektų bei įsigytų naujų transporto priemonių. Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos turto vertė išaugo 192,9 mln. litų (13,4 proc.): dėl vyk-
domų investicinių projektų 57,2 mln. litų padidėjo įmonės materialiojo turto vertė, 
o trumpalaikio turto vertė išaugo 135,8 mln. litų labiausiai dėl padidėjusios gautinų 
dotacijų vertės.

Miškininkystės sektoriaus turto vertė smuko dėl 8,7 proc., iki 2 971 mln. litų, sumažėju-
sios miškų vertės, kuri nustatyta taikant diskontuotų pinigų srautų metodą. 42 miškų 
urėdijų turto vertė (be miškų vertės) išaugo 1 proc., iki 489,4 mln. litų.

Kitų įmonių sektoriaus apskaitinės turto vertės smukimui didžiausią įtaką turėjo „In-
dėlių ir investicijų draudimo“ finansinio turto ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas, 
siekęs 1 240,6 mln. litų. Įmonės finansinis turtas sumažėjo 530,9 mln. litų (84,7 proc.), 
nes 2012 metų pradžioje parduota didelė dalis turėtų vertybinių popierių, o įmonės iš-
ankstiniai apmokėjimai smuktelėjo 709,7 mln. litų (91,5 proc.) dėl banko „Snoras“ in-
dėlininkų atsiimtų draudimo išmokų. „Būsto paskolų draudimo“ turto vertė sumažėjo 
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48,6 mln. litų (34,5 proc.), tai lėmė finansinio turto vertės sumažėjimas. Taip pat dėl fi-
nansinio turto vertės sumažėjimo Žemės ūkio paskolų garantijų fondo turto apskaiti-
nė vertė smuktelėjo 36,8 mln. litų. Nors Turto banko finansinis turtas išaugo 72,8 mln. 
litų, viso įmonės turto vertė smuktelėjo 21,4 mln. litų (6,5 proc.), nes sumažėjo įmonės 
trumpalaikis turtas (73,9 mln. litų) ir skirtas parduoti ilgalaikis turtas (20 mln. litų). 

Nuosavas kapitalas ir finansiniai įsipareigojimai
VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė 2012 metų pabaigoje buvo 512,3 mln. litų 
(2,7 proc.) mažesnė nei 2011 metų pabaigoje ir siekė 18,3 mlrd. litų. Daugiausiai nuo-
savo kapitalo vertė sumažėjo miškininkystės ir energetikos sektoriuose, atitinkamai 
2,8 proc., iki 8,5 mlrd. litų, ir 7,4 proc., iki 3,5 mlrd. litų. Transporto sektoriaus įmo-
nių nuosavo kapitalo vertė ūgtelėjo 0,5 proc., iki 5,3 mlrd. litų. Kitų įmonių sektoriaus 
nuosavo kapitalo vertė sumažėjo 1,6 proc. ir sudarė 1 mlrd. litų. 

Energetikos sektoriaus nuosavo kapitalo vertės sumažėjimą lėmė tai, kad VAE ben-
drovė 2012 metų rugsėjį į valstybės biudžetą paskyrė sumokėti 275 mln. litų dividen-
dų, todėl sumažėjo elektros energetikos įmonių konsoliduota nuosavo kapitalo vertė. 
„Klaipėdos naftos“ nuosavo kapitalo vertė išaugo 7,3 proc., iki 536,4 mln. litų. Tam 
daugiausia įtakos turėjo liepą padidintas bendrovės įstatinis kapitalas išplatinus nau-
ją 38 606 tūkst. litų nominalios vertės akcijų emisiją esamiems akcininkams. Ignalinos 
atominės elektrinės nuosavo kapitalo vertė išaugo 7,2 proc., iki 397 mln. litų. Šiam po-
kyčiui daugiausia įtakos turėjo turto vertės atstatymas, kuriuo sumažinusi sąnaudas 
įmonė apskaitė ataskaitinio laikotarpio pelną (36,8 mln. litų).

Transporto sektoriaus nuosavo kapitalo vertės pokyčiui didžiausios įtakos turėjo 
49,7 mln. litų (3,9 proc.) išaugusi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos nuosavo 
kapitalo vertė. Šios vertės pokyčius lėmė 54,1 mln. litų padidintas turtą, kuris pagal 
įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas ir 3,5 mln. litų su-
mažintas įmonės savininko kapitalas. Lietuvos jūrų laivininkystės nuosavas kapitalas 
sumažėjo 16,8 mln. litų (12,1 proc.) dėl sukauptų didesnių nepaskirstytųjų nuostolių. 
Lietuvos pašto įmonių grupės nuosavo kapitalo vertę 7,7 mln. litų, iki 106 mln. litų, 
sumažino 2012 metais patirti nuostoliai.

Miškininkystės sektoriaus nuosavo kapitalo vertė sumažėjo dėl 282 mln. litų smukte-
lėjusios miškų vertės.

Kitų įmonių sektoriuje reikšmingai pakito „Būsto paskolų draudimo“ nuosavo kapita-
lo vertė, sumažėjusi nuo 35 mln. iki 1,9 mln. litų dėl 65 mln. litų sumažinto įstatinio ka-
pitalo, kuriuo sumažinti sukaupti nuostoliai dėl išaugusių draudimo išmokų sąnaudų. 

VVĮ portfelio finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 7,5 proc., iki 4,7 mlrd. litų. Tai lėmė 
727,4 mln. litų siekusi „Indėlių ir investicijų draudimo“ Vyriausybei grąžintos bepro-
centės paskolos dalis. Nevertinant šios paskolos sumažėjimo, portfelio finansiniai įsi-
pareigojimai, palyginti su 2011 metų pabaiga, ūgtelėjo 16,7 proc. ir siekė 2,4 mlrd. litų. 

Energetikos sektoriaus finansiniai įsipareigojimai išaugo 31,8 proc., iki 1 464,5 mln. 
litų. „Litgrid“ finansiniai įsipareigojimai 2012 metų pabaigoje sudarė 184,1 mln. litų, 
kai 2011 metų pabaigoje įmonių grupė finansinių skolų neturėjo. Įmonių grupės LES-
TO finansiniai įsipareigojimai padidėjo 29,7 proc., iki 576,8 mln. litų, „Lietuvos energi-
jos“ – 5,6 proc., iki 679,2 mln. litų. 

Transporto sektoriuje finansiniai įsipareigojimai padidėjo 7 proc., iki 746,2 mln. litų. 
Tam didžiausios įtakos turėjo įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ finansinių sko-
lų padidėjimas 85,5 mln. litų (18,7 proc.). Šios paskolos, kurių didžiausią dalį suteikė 
Europos investicijų bankas, skirtos investiciniams projektams finansuoti. Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 20,7 mln. litų 
(23,2 proc.), o Lietuvos jūrų laivininkystė finansines skolas sumažino 10,2 mln. litų 
(15,3 proc.).
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Miškininkystės sektoriaus įmonių finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 71,8 proc., nuo 
3,1 iki 0,9 mln. litų.

Kitų įmonių sektoriaus finansiniai įsipareigojimai, nevertinant „Indėlių ir investicijų 
draudimo“ valstybei grąžintos paskolos dalies, sumažėjo 18 proc., iki 227,8 mln. litų. 
Tam didžiausią įtaką turėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo 
agentūros grąžintos 32,1 mln. litų finansinės skolos. Turto bankas sumažino finansi-
nius įsipareigojimus 5,7 proc., iki 127,9 mln. litų, Lietuvos radijo ir televizijos centras 
– ketvirtadaliu, iki 28,4 mln. litų.

Dotacijos ir subsidijos
VVĮ suteiktų dotacijų ir subsidijų vertė 2012 metų pabaigoje siekė 5,5 mlrd. litų ir buvo 
17 proc. didesnė nei 2011 metų pabaigoje. Dotacijų ir subsidijų vertė didėjo visuose 
sektoriuose: energetikos – 8,2 proc., 217,7 mln. litų, transporto – 33,8 proc., 537,9 mln. 
litų, miškininkystės – 21,3 proc., 5,9 mln. litų, kitų įmonių – 8 proc., 30,6 mln. litų. 

Energetikos sektoriuje „Litgrid“ apskaitytų dotacijų vertė išaugo 122,6 mln. litų ir 2012 
metų pabaigoje sudarė 305 mln. litų. 2012 metais bendrovės gautų dotacijų didžiau-
sią dalį sudarė VIAP lėšos tarpsisteminės jungties su Švedija projekto įgyvendinimui 
(85 mln. litų). „Lietuvos energijos“ apskaitytų dotacijų vertė išaugo 91,9 mln. litų, iki 
1 100,5 mln. litų. Per 2012 metus bendrovė daugiausia dotacijų gavo Lietuvos elek-
trinės Kombinuoto ciklo bloko statybai: 37,4 mln. litų Tarptautinio Ignalinos atomi-
nės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo ir 72,9 mln. litų VIAP lėšų. 
Ignalinos atominės elektrinės dotacijų vertė padidėjo 1 proc. ir metų pabaigoje siekė 
1 344,7 mln. litų. 

Transporto sektoriuje labiausiai padidėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkci-
jos apskaityta dotacijų vertė – nuo 37,9 mln. iki 202,9 mln. litų. Daugiausia dotacijų 
2012 metais skirta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimui ir pla-
tinimui (83,8 mln. litų), keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengi-
mui (61,8 mln. litų) ir privažiavimo kelių sutvarkymui į multimodalinių krovinių ter-
minalus (21,3 mln. litų). Įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ dotacijų suma išaugo 
28,9 proc., iki  1 700,6 mln. litų dėl gautų dotacijų investicinių programų finansavimui. 
„Lietuvos geležinkeliai“ – didžiausią dotacijų vertę apskaičiusi VVĮ.

Miškininkystės sektoriuje nominaliai labiausiai padidėjo Nemenčinės (1,3 mln. litų) ir 
Jonavos (1,2 mln. litų) urėdijų dotacijų vertė. Iš kitų įmonių labiausiai – nuo 2,4 mln. 
iki 18,6 mln. litų – išaugo Valstybės žemės fondo dotacijų vertė, nes įmonė 2012 me-
tais sudarė sutartis Lietuvos kaimo plėtros programos projektams įgyvendinti. Šiems 
projektams skirtų dotacijų likutis 2012 metų pabaigoje siekė 16 mln. litų. Kitų įmonių 
sektoriuje daugiausia dotacijų sukaupė Vilniaus pilių direkcija – jos dotacijų vertė iš-
augo 7,2 proc., iki  267,6 mln. litų, dėl Valdovų rūmų atstatymui skirtų lėšų. 

Pardavimo pajamos 
VVĮ portfelio pardavimo pajamos 2012 metais siekė 6,8 mlrd. litų ir, palyginti su 2011 
metais, padidėjo 283 mln. litų (4,3 proc.). Energetikos sektoriaus įmonių pajamos iš-
augo 5,7 proc., iki 3 058,2 mln. litų, transporto – 6,6 proc., iki 2 617,9 mln. litų. Miški-
ninkystės įmonių pajamos sumažėjo 9,1 proc. ir sudarė 502,4 mln. litų, o kitų įmonių 
– pakito nežymiai ir siekė 648,1 mln. litų.

Energetikos sektoriaus įmonių pardavimo pajamoms didžiausios įtakos turėjo kon-
soliduotų VAE ir „EPSO-G“ įmonių grupių pajamų augimas 5,7 proc., iki 2 826,4 mln. 
litų. „EPSO-G“ įmonių grupei priklausančios „Litgrid“ pajamos ūgtelėjo 16,9 proc., iki 
508,4 mln. litų, labiausiai dėl prekybos balansavimo-reguliavimo elektros energija ir 
remonto bei techninės priežiūros veiklos pajamų padidėjimo. Dėl didesnio pagaminto 
ir suvarto elektros energijos kiekio, „Lietuvos energija“ grupės ir LESTO grupės įmonių 
pajamos išaugo atitinkamai 14,3 mln. litų (1 proc.) ir 38,2 mln. litų (1,7 proc.). Konsoli-
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duotam pajamų pokyčiui įtakos turėjo ir tai, kad VAE grupė daugiau elektros energijos 
pardavė laisvoje rinkoje, t.y. grupės įmonės sudarė mažiau tarpusavio sandorių. „Vi-
sagino energijos“ pajamos, daugiausia dėl didesnių šilumos energijos kainų, išaugo 
19,4 proc., iki 75,4 mln. litų. 

Transporto sektoriaus pajamų augimą lėmė tai, kad įmonių grupės „Lietuvos geležin-
keliai“ pajamos ūgtelėjo 145,2 mln. litų (9,1 proc.) daugiausia dėl vykdytų papildomų 
veiklų: prekinių vagonų nuomos ir tarpininkavimo pervežant NATO krovinius. Lietuvos 
jūrų laivininkystė dėl išaugusių pajamų iš trumpalaikių sutarčių padidino pardavimo 
pajamas 7,3 proc., iki 83,9 mln. litų. Lietuvos pašto įmonių grupės pajamos, padidėjus 
universaliųjų pašto paslaugų teikimo mastui ir pajamoms, išaugo iki 190,7 mln. litų 
(4,1 proc.). Regioninių kelių priežiūros įmonių bendrosios pajamos sumažėjo iki 254,3 
mln. litų (2,5 proc.) dėl mažesnio rangovinės veiklos masto ir mažesnio finansavimo 
kelių priežiūros darbams. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pajamos, paly-
ginti su 2011 metais, beveik nepasikeitė ir sudarė 167 mln. litų.

Miškų urėdijų bendrosios pajamos sumažėjo 9,3 proc., iki 494,7 mln. litų. Pajamų 
sumažėjimą lėmė 9,6 proc., iki 126,2 litų už kubinį metrą, smuktelėjusi apvaliosios 
medienos kaina bei 0,6 proc. sumažėjęs parduotos apvaliosios medienos kiekis. Miš-
kininkystės sektoriui taip pat priskiriamo Valstybinio miškotvarkos instituto pajamos 
sudarė 7,7 mln. litų – 10,9 proc. daugiau nei 2011 metais.

Didžiausios pagal pajamas kitų įmonių sektoriaus įmonės Registrų centro  pajamos 
padidėjo 5,6 proc., iki 93 mln. litų: išaugo pajamos ir iš registrų tvarkymo bei duo-
menų teikimo (4,9 proc., iki 77,5 mln. litų), ir iš komercinių paslaugų (9,1 proc., iki 
15,5 mln. litų). „Regitros“ pajamos beveik nepakito ir sudarė 77,6 mln. litų. Lietuvos 
radijo ir televizijos centro pajamos ūgtelėjo 1,1 proc., iki 74,2 mln. litų. Dėl 64,2 mln. 
litų sudariusių vienkartinių perteklinių valstybės mazuto atsargų pardavimo pajamų 
pastebimai padidėjo Lietuvos naftos produktų agentūros pajamos – nuo 50,4 mln. iki 
79,2 mln. litų. Sektoriuje labiausiai sumažėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų 
rinkos reguliavimo agentūros pajamos – nuo 22,6 mln. iki 0,7 mln. litų. Šį pokytį lėmė 
tai, kad 2011 metais įmonė apskaitė 20,2 mln. litų vienkartinių intervencinių miežių 
pardavimo pajamų. 

Veiklos pelnas
VVĮ veiklos pelnas 2012 metais sudarė 418,7 mln. litų ir buvo 2,6 karto didesnis nei 
2011 metais. Reikšmingiausios įtakos portfelio veiklos pelnui turėjo energetikos sek-
toriaus įmonių veiklos rezultatas, pakitęs nuo 143,1 mln. litų veiklos nuostolių 2011 
metais iki 99,6 mln. litų veiklos pelno 2012-aisiais. Transporto sektoriaus veiklos pel-
nas smuko 7,3 proc., iki 249,2 mln. litų. Miškininkystės sektoriaus veiklos pelnas su-
mažėjo net 55,2 proc., iki 29,9 mln. litų. Kitų įmonių sektoriaus veiklos pelnas sudarė 
40,1 mln. litų, kai 2011 metais sektoriaus veiklos nuostoliai siekė 28,7 mln. litų. 

Energetikos sektoriaus rezultatus labiausiai paveikė tai, kad VAE ir „EPSO-G“ įmonių 
grupių konsoliduoti veiklos nuostoliai sumažėjo 124,4 mln. litų, iki 0,2 mln. litų. Dau-
giausia dėl išaugusios prekybos laisvoje elektros energijos rinkoje ir mažesnių ATL 
perkainojimo ir atidėjinių sąnaudų, įmonių grupė „Lietuvos energija“ padidino vei-
klos pelną daugiau nei 4 kartus, iki 55,7 mln. litų. Išaugus pajamoms iš beveik visų 
veiklos segmentų, „EPSO-G“ valdomos įmonių grupės „Litgrid“ veiklos pelnas sudarė 
28,3 mln. litų, kai 2011 metais patirta 24,4 mln. litų veiklos nuostolių. Įmonių grupė 
LESTO, sumažinusi nusidėvėjimo ir amortizacijos bei remonto ir techninės priežiūros 
sąnaudas, veiklos nuostolius sumažino trečdaliu, iki 46,1 mln. litų.

Ignalinos atominė elektrinė apskaitė 53 mln. litų veiklos pelno, kai 2011 metais įmo-
nės veiklos nuostoliai sudarė 63 mln. litų. Veiklos rezultato pokyčiui didelės įtakos 
turėjo 2011 metų sąnaudas didinęs turto vertės sumažinimas (30,7 mln. litų) ir 2012 
metų veiklos sąnaudas sumažinęs turto vertės atstatymas (65,1 mln. litų). Neįskai-
čiuojant turto vertės sumažėjimo sąnaudų (atstatymo), Ignalinos atominės elektrinės 
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veiklos nuostoliai sumažėjo nuo 32,3 mln. iki 12,1 mln. litų. „Klaipėdos naftos“ veiklos 
pelnas smuktelėjo 7,4 proc., iki 46,9 mln. litų. Tam įtakos turėjo 1,7 proc. mažesnės 
pajamos ir 38,8 proc., iki 10,7 mln. litų, išaugusios veiklos sąnaudos, kurių padidėjimą 
daugiausia lėmė SGD terminalo projekto administravimo išlaidos.

Transporto sektoriuje įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos pelnas, nepai-
sant didesnių pajamų, smuktelėjo 20 proc., iki 167,2 mln. litų. Tai lėmė ūgtelėjusios 
užsienio šalių geležinkelių paslaugų, nusidėvėjimo, darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo sąnaudos, dėl kurių įmonių grupės sąnaudos išaugo 13,4 proc. Lietuvos 
pašto įmonių grupės veiklos pelnas dėl didesnių darbo užmokesčio, remonto ir prie-
žiūros sąnaudų bei apskaitytų 3,5 mln. sąnaudų dėl įsigytos bendrovės „Baltic post“ 
pirkimo kainos ir tikrosios bendrovės akcijų vertės skirtumo smuktelėjo nuo 2,3 mln. 
iki 6 mln. litų nuostolių. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos pelnas su-
mažėjo 1,3 mln. litų (1,3 proc.) dėl šiek tiek mažesnių pajamų ir išaugusių darbo už-
mokesčio ir akvatorijos valymo darbų sąnaudų. Lietuvos jūrų laivininkystė, padidinusi 
pajamas iš trumpalaikių sutarčių ir sumažinusi laivų nusidėvėjimo sąnaudas, veiklos 
nuostolius sumažino nuo 42,7 mln. iki 15,6 mln. litų. 

Miškų urėdijų bendrasis veiklos pelnas sumažėjo 36,7 mln. litų (55,4 proc.) labiausiai 
dėl 9,3 proc. sumažėjusių pardavimo pajamų. Šių įmonių pardavimo savikaina dėl ūg-
telėjusių medienos ruošos paslaugų, degalų ir remonto kainų sumažėjo tik 0,7 proc. 
Veiklos sąnaudos smuktelėjo 3,2 proc., iki 264,6 mln. litų. Be to, dėl mažesnio medie-
nos pardavimo 2012 metais miškų urėdijos patyrė 8,1 mln. litų mažiau veiklos mokes-
čių sąnaudų.

Kitų įmonių sektoriuje Lietuvos naftos produktų agentūra, iš valstybės mazuto at-
sargų pardavimo gavusi 44,6 mln. litų pelno, visą savo veiklos pelną padidino iki 
46,7 mln. litų, kai tuo pačiu laikotarpiu prieš metus patirta 10,3 mln. litų veiklos nuos-
tolių. „Būsto paskolų draudimas“ dėl draudimo išmokų sąnaudų patyrė 34,7 mln. litų 
veiklos nuostolių, t. y. 20,8 mln. litų mažiau nei 2011 metais. „Regitros“ veiklos pelnas 
daugiausia dėl 2,6 mln. litų ūgtelėjusios pardavimo savikainos sumažėjo 21 proc., iki 
9,6 mln. litų. Išaugus darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudoms (10,4 proc., 
4,9 mln. litų), Registrų centro veiklos pelnas smuktelėjo 79,4 proc., iki 0,6 mln. litų. Lie-
tuvos radijo ir televizijos centras dėl smarkiau už pajamas išaugusių sąnaudų uždirbo 
30,6 proc. mažiau veiklos pelno – 2,1 mln. litų.

Pelningumas
VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža 2012 metais siekė 2,4 proc. – 1,2 procentinio 
punkto daugiau nei 2011 metais. 

Energetikos sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo grąžos rodiklis pagerėjo nuo 
-1,2 proc. iki 1,2 proc. Reikšmingiausios įtakos šiam pokyčiui turėjo Ignalinos atomi-
nės elektrinės finansinių rezultatų pokyčiai: dėl turto vertės sumažinimo (atstatymo) 
nuosavo kapitalo grąža, kuri 2011 metais sudarė -12,8 proc., išaugo iki 14,7 proc. „Klai-
pėdos naftos“ nuosavo kapitalo grąža dėl menkesnių pajamų ir papildomų sąnaudų, 
susijusių su SGD terminalo statyba, sumažėjo nuo 9,4 proc. iki 8 proc.

Transporto sektoriaus įmonių nuosavybės grąža sumažėjo 0,3 procentinio punkto, iki 
3,9 proc. Didžiausios transporto sektoriaus įmonių grupės – „Lietuvos geležinkelių“ – 
nuosavo kapitalo grąža sumažėjo nuo 6,2 proc. iki 4,7 proc., o Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcijos – nuo 7 proc. iki 6,8 proc. Lietuvos jūrų laivininkystė, sumaži-
nusi veiklos nuostolius, nuosavo kapitalo grąžos rodiklį pagerino nuo -30,6 proc. iki 
-12,9 proc. 

Miškininkystės sektoriaus nuosavo kapitalo sumažėjo nuo 3,5 proc. iki 2,5 proc. dėl 
smarkiau už sąnaudas sumažėjusių medienos pardavimo pajamų. Šio sektoriaus nuo-
savo kapitalo grąža apskaičiuojama prie įmonių buhalterinės nuosavo kapitalo vertės 
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pridedant diskontuotų pinigų srautų metodu apskaičiuotą miškų vertę 2011 metų pa-
baigoje, o prie grynojo pelno – turto ir žaliavos mokesčius valstybei, sumažintus pelno 
mokesčio dalimi.

Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo grąža pakito nuo -2,2 proc. iki 3,7 proc. Ro-
diklio pagerėjimui įtakos turėjo Lietuvos naftos produktų agentūros uždirbtas pelnas, 
dėl kurio įmonės grąžos rodiklis pagerėjo nuo -2,6 proc. iki 10,6 proc. „Regitros“ nuo-
savo kapitalo grąža sumažėjo nuo 26,4 proc. iki 18,2 proc. dėl 4,6 proc., iki 60 mln. litų, 
išaugusios pardavimų savikainos. Registrų centro nuosavo kapitalo grąža smuktelėjo 
nuo 6 proc. iki 1,2 proc., nes augo darbuotojų išlaikymo sąnaudos.

Darbuotojai
2012 metų pabaigoje VVĮ iš viso dirbo 41 059 darbuotojas – 275 darbuotojais mažiau 
nei 2011 metų pabaigoje. Daugiau nei pusė (56,4 proc.) darbuotojų dirbo transporto 
sektoriuje, o trys didžiausi darbdaviai – „Lietuvos geležinkeliai“, „Lietuvos paštas“ ir 
VAE grupė  – kartu įdarbino 56,5 proc. visų VVĮ darbuotojų. 

Darbuotojų, palyginti su 2011 metų pabaiga, labiausiai sumažėjo transporto (121 dar-
buotoju, 0,5 proc.) ir kitų įmonių (127 darbuotojais, 2,1 proc.) sektoriuose. Labiausiai 
darbuotojų skaičių (1,5 proc., 96 darbuotojais) sumažino Lietuvos pašto įmonių gru-
pė, be to, 128 darbuotojais (4,5 proc.) mažiau dirbo kelių priežiūros įmonėse. Labiau-
siai darbuotojų skaičius padidėjo įmonių grupėje „Lietuvos geležinkeliai“ – nuo 12 166 
iki 12 329 darbuotojų. 

Dėl energetikos įmonių grupių struktūros pertvarkos bendras VAE ir „EPSO-G“ įmonių 
grupių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje buvo 99 darbuotojais (1,8 proc.) ma-
žesnis nei 2011 metų pabaigoje. „Klaipėdos naftos“ darbuotojų skaičius dėl Subačiaus 
kuro bazės perdavimo išaugo 16,9 proc. – 52 darbuotojais. 

Miškų urėdijose darbuotojų skaičius nekito ir siekė 3741 darbuotoją. Kitų įmonių sek-
toriuje daugiausiai darbuotojų – 1561 – turėjo Registrų centras. Šios įmonės darbuo-
tojų skaičius sumažėjo 1,4 proc. (22 darbuotojais). 

Veiklos efektyvumas 
VVĮ vykdo ir komercinę, ir nekomercinę veiklą, tad analizuojant jų veiklos efektyvumą 
VVĮ ne visada galima lyginti su privačiomis bendrovėmis. Siekiant objektyviai įvertinti 
VVĮ efektyvumą, lentelėje pateikiami santykiniai veiklos rodikliai ir jų dinamika.

EFEKTYVUMO RODIKLIAI VISOS VVĮ ENERGETIKA TRANSPORTAS MIŠKININKYSTĖ KITA
Pajamos darbuotojui (tūkst. litų)  

2011 metai 168,1 380,9 114,5 132,2 112,4

2012 metai 175,1 401,5 122,0 118,8 114,3

VEIKLOS PELNAS (ELIMINAVUS NETIPINIUS MOKESčIUS VALSTYBEI IR BANKO „SNORAS“ BEI ūKIO 
BANKO BANKROTŲ ĮTAKą) DARBUOTOJUI (TūKST. LITŲ) 
2011 metai 8,0 -18,6 13,8 42,4 -3,9

2012 metai 13,1 13,3 12,2 24,3 7,7

VVĮ portfelio pajamos, tenkančios vienam VVĮ darbuotojui, per 2012 metus išaugo 
4,2 proc. – nuo 168,1 tūkst. iki 175,1 tūkst. litų. Rodiklio pagerėjimą lėmė 6,5 proc. 
išaugusios transporto sektoriaus ir 5,4 proc. padidėjusios energetikos sektoriaus pa-
jamos vienam darbuotojui. Miškininkystės sektoriuje dėl smuktelėjusios medienos 
paklausos ir didesnio vidutinio darbuotojų skaičiaus šis rodiklis sumenko 10,1 proc., o 
kitų įmonių sektoriuje išaugo nežymiai – 1,7 proc. 

VVĮ veiklos pelnas vienam darbuotojui (eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir 
banko „Snoras“ bei Ūkio banko bankrotų įtaką) 2012 metais buvo 64,2 proc. didesnis 
nei 2011 metais ir siekė 13,1 tūkst. litų. Šį pokytį nulėmė geresni energetikos įmonių 
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veiklos rezultatai dėl Ignalinos atominės elektrinės turto vertės sumažėjimo atstaty-
mo, išaugusių VAE ir „EPSO-G“ įmonių grupių pajamų bei efektyvesnės veiklos. Dau-
giausia dėl sumažėjusio įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos pelno ir dides-
nio vidutinio darbuotojų bei prastesnio Lietuvos pašto įmonių grupės veiklos pelno 
skaičiaus veiklos pelno darbuotojui rodiklis transporto sektoriuje sumažėjo 11,9 proc. 
Labiau už sąnaudas sumažėjus pajamoms, miškininkystės įmonių rodiklis smuktelėjo 
42,7 proc, iki 24,3 tūkst. litų veiklos pelno darbuotojui. Kitų įmonių sektoriaus rodiklis 
pagerėjo nuo 3,9 tūkst. litų veiklos nuostolių vienam darbuotojui iki 7,7 tūkst. litų vei-
klos pelno. Tam daugiausia įtakos turėjo Lietuvos naftos produktų agentūros ir „Būsto 
paskolų draudimo“ veiklos rezultatai.

„Lietuvos geležinkeliai“ 2012 metais pervežė 5,6 proc. mažiau krovinių nei 2011-aisiais, 
tačiau dėl vykdytos papildomos veiklos (prekinių vagonų nuomos, tarpininkavimo 
pervežant NATO krovinius) bendrovės krovinių vežimo direkcijos pardavimo paja-
mos, tenkančios vienai pervežtai krovinio tonai, padidėjo nuo 31 iki 34,6 litų. Tiek pat 
(11,6 proc.) ūgtelėjo vienai krovinio tonai tenkanti pardavimo savikaina, o krovinių ve-
žimo direkcijos veiklos (pardavimo, bendrosios ir administracinės) sąnaudos ūgtelėjo 
6,4 proc. Dėl didesnių pajamų krovinių vežimo direkcijos grynasis pelnas, tenkantis 
pervežtai krovinio tonai, išaugo 73,3 proc., nuo 2,6 iki 4,4 litų. Be to, krovinių vežimo 
veiklos rodikliai gerėjo antrus metus iš eilės: 2011 metais pajamos pervežtai tonai ūg-
telėjo 7,1 proc., grynasis pelnas – 26,2 proc.

2012 metais Lietuvos paštas suteikė 13,5 proc. mažiau paslaugų nei 2011 metais – 
183 mln. vienetų. Tačiau universaliųjų pašto paslaugų suteikta 2,1 proc. daugiau, o 
pajamos iš šių paslaugų teikimo išaugo 8 proc. ir nulėmė bendrą pajamų augimą. To-
dėl vienam suteiktam paslaugos vienetui tenkančios Lietuvos pašto įmonių grupės 
pardavimo pajamos padidėjo 20,3 proc., nuo 0,87 lito iki 1,04 lito.

Sąnaudos vienam paslaugos vienetui išaugo 24,6 proc. dėl padidėjusių tarptautinio 
pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais, komunalinių paslaugų, turto remon-
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to ir priežiūros sąnaudų. Grynasis rezultatas, tenkantis vienam suteiktam paslaugos 
vienetui, siekė -0,04 litų.

Dėl smuktelėjusios vidutinės apvaliosios medienos kainos, miškų urėdijų apvaliosios 
medienos pajamos už vieną kubinį metrą parduotos medienos smuktelėjo 9,6 proc., iki 
126,2 litų. Tačiau apvaliosios medienos pardavimo savikaina dėl padidėjusių perkamų 
medienos ruošos paslaugų, degalų ir remonto kainų sumažėjo nežymiai – 1,2 proc., iki 
47,3 lito už parduotą kubinį metrą. Todėl bendrasis apvaliosios medienos pardavimo 
pelnas per 2012 metus sumažėjo 14 proc. – nuo 91,7 iki 78,9 lito už parduotą kubinį 
metrą apvaliosios medienos.

VVĮ grąža valstybei

Remiantis iki 2013 metų liepos 1 d. gautais duomenimis, už 2012 metus valstybei paskir-
tų dividendų ir pelno įmokų suma sudarė 98,4 mln. litų, tai 426,4 mln. litų mažiau nei 
išmokėta už 2011 metus. 

Energetikos sektoriaus įmonių paskirti dividendai už ataskaitinį laikotarpį siekė 38,7 mln. 
litų, daugiausia dėl to, kad „Lietuvos dujos“ išmokėjo rekordinę dividendų sumą (217 
mln. litų), kurios valstybės dalis sudarė 38,4 mln. litų. Likusią dalį sudarė „Klaipėdos 
naftos“ dividendai (valstybės paskirtų divididendų dalis siekė 0,3 mln. litų). Ši bendro-
vė dėl SGD terminalo projekto įgyvendinimo ir su juo susijusių prisiimtų įsipareigojimų 
bankams Vyriausybės sprendimu paskyrė išmokėti  1 proc. paskirstytinojo ataskaitinio 
laikotarpio pelno. 

Transporto sektoriaus įmonės iš viso į biudžetą paskyrė išmokėti 33,6 mln. litų dividendų 
ir pelno įmokų. Į šią sumą įskaičiuoti 29,9 mln. litų dividendų (21,5 proc. paskirstytinojo 
2012 metų pelno), kuriuos, vadovaujantis 2013 metų birželio 20 d. Vyriausybės nutari-
mu, turėtų paskirti „Lietuvos geležinkeliai“. Ši bendrovė už 2011 metus paskyrė didžiau-
sią dividendų sumą iš sektoriaus įmonių – 122,7 mln. litų.   Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijai dėl įgyvendinamo SGD terminalo projekto bei kitų strateginių projektų 
mokėtina pelno įmoka sumažinta iki 1 proc. paskirstytinojo ataskaitinio laikotarpio pelno 
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(0,9 mln. litų). Vilniaus oro uostas paskyrė išmokėti 0,3 mln. litų, regionų kelius prižiūrin-
čios įmonės – 1,1 mln. litų, o Smiltynės perkėla – 1,3 mln. litų. 

Miškų urėdijos ir Valstybinis miškotvarkos institutas paskyrė išmokėti 13,3 mln. litų pelno 
įmokų. Kitų įmonių sektoriuje paskirta dividendų ir pelno įmokų suma siekia 12,7 mln. 
litų. Netipiniai mokesčiai, kuriuos VVĮ sumokėjo 2012 metais, buvo 10 mln. litų mažesni 
ir siekė 89,4 mln. litų. Daugiausiai jų sumokėjo miškų urėdijos: 67,7 mln. litų žaliavos mo-
kesčio ir 5 mln. litų turto mokesčio. Pastarojo mokesčio daugiausiai sumokėjo transporto 
sektoriaus įmonės (12,4 mln. litų).

VVĮ rezultatai pagal valstybės keliamus tikslus
Vyriausybės patvirtintose Nuosavybės gairėse visos VVĮ suskirstytos į tris grupes: 1A, 
1B ir 2. Pirmosios grupės įmonės iš esmės vykdo komercinę veiklą ir iš jų valstybė tiki-
si verslo vertės augimo ir dividendų ar pelno įmokos pajamingumo. 1B grupės įmonių 
pagrindinė veikla taip pat yra komercinė, tačiau be tikslo didinti verslo vertę šioms įmo-
nėms keliami papildomi tikslai, siekiant užtikrinti strateginius šalies interesus. 2 grupės 
įmonės turi siekti visų pirma valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo ir vykdyti 
nekomercinio pobūdžio veiklą, tačiau jos turi veikti nenuostolingai.

2012 metų pabaigoje Vyriausybė nustatė, kad komercinę veiklą vykdančios (1A ir 1B gru-
pių) įmonės 2013-2015 metų laikotarpiu turės pasiekti bent 5 proc. vidutinę metinę nuo-
savo kapitalo grąžą, o miškų urėdijos per šį laikotarpį turės kartu uždirbti ne mažiau nei 
vidutiniškai 97 milijonus litų grynojo pelno (iš veiklos sąnaudų atėmus turto ir žaliavos 
mokesčius valstybei) per metus. 

1A grupę sudaro 28 į portfelio rezultatus įtrauktos įmonės, iš jų didžiausios – „Lietuvos 
jūrų laivininkystė“, „Visagino energija“, „Toksika“, „Geoterma“. Ši grupė pagal turto ir pa-
jamų vertę yra mažiausia: bendroji 1A grupės įmonių turto vertė 2012 metais sudarė 
789,9 mln. litų, pajamos – 305,1 mln. litų. Nors iš šios grupės įmonių, vykdančių komer-
cinę veiklą, tikimasi didžiausio pelningumo ir indėlio į valstybės biudžetą dividendais, jos 
nuosavybės grąžos rodikliai iš visų grupių yra prasčiausi – ROE rodiklis 2012 metais buvo 
neigiamas ir sudarė -2,1 proc. Šį rezultatą nulėmė didžiausios sektoriaus bendrovės – 
Lietuvos jūrų laivininkystės – patirti 16,8 mln. litų nuostolių (ROE sudarė -12,9 proc.). 
Daugiausiai grynojo pelno 2012 metais šioje grupėje uždirbo bendrovės „Problematika“ 
(2,5 mln. litų) ir „Giraitės ginkluotės gamykla“(2,2 mln. litų).

1B įmonių grupė, vertinant pagal pajamas ir turtą, yra pati didžiausia. Jai priskirtos 69 į 
VVĮ portfelį įtrauktos įmonės, kurių bendroji apskaitinė turto vertė 2012 metais sudarė 
24,5 mlrd. litų (83,3 proc. VVĮ portfelio turto vertės), o pajamos siekė 5 850 mln. litų 
(85,7 proc. VVĮ portfelio pajamų). Šiai grupei priskirtos svarbiausios energetikos ir trans-
porto sektorių VVĮ –VAE grupė, „Lietuvos geležinkeliai“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija, Lietuvos paštas, „Klaipėdos nafta“, oro uostai. Taip pat šiai grupei priskirtos 42 
miškų urėdijos. 
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1B grupės įmonės 2012 metais kartu uždirbo 305,1 mln. litų grynojo pelno (eliminavus 
netipinių mokesčių valstybei ir dėl bankų bankrotų patirtų nuostolių įtaką), tai 11 proc. 
daugiau nei prieš metus. Grupės nuosavo kapitalo grąža pastaruosius trejus metus nuo-
sekliai augo, tačiau 2012 metais išliko nedidelė ir sudarė 1,9 proc. 1B grupės įmonių 
pelningumą vertinti sunkiausia, nes šioms įmonėms keliami ir komercinės veiklos, ir ne-
komerciniai, valstybės interesams užtikrinti reikalingi tikslai. Deja, tik nedidelė dalis šios 
grupės įmonių finansinėse ataskaitose pateikia informaciją apie atskirų funkcijų vykdy-
mo rezultatus, be to, šie duomenys sudaromi vadovaujantis skirtingomis įmonių apskai-
tos tvarkymo taisyklėmis, todėl tarpusavyje yra sunkiai palyginami. Tikslesnius duomenis 
apie įmonių vykdomų komercinių ir nekomercinių funkcijų rezultatus bus galima surinkti 
ir paskelbti tik patvirtinus bendruosius šių funkcijų apskaitos principus visoms VVĮ. Tiki-
masi, kad Vyriausybė sprendimą dėl tokios apskaitos priims iki šių metų pabaigos.

Nedideliam nuosavo kapitalo grąžos rodikliui didžiausios įtakos turėjo elektros ener-
getikos įmonių didelė apskaitinė turto vertė ir veiklos reguliavimo ypatumai: LESTO ir 
„Litgrid“ teikiamų skirstymo ir perdavimo paslaugų tarifais leidžiamos padengti įmonių 
nusidėvėjimo sąnaudos yra apskaičiuojamos nuo reguliatoriaus nustatytos licencijuoja-
moje veikloje naudojamo turto vertės, o ne vadovaujantis įmonių finansinėse atskaitose 
nurodyta verte. Reguliatoriaus nustatyta turto vertė šiuo metu yra triskart mažesnė nei 
LESTO ir „Litgrid“ finansinėse ataskaitose nurodoma turto vertė. Todėl bendras elektros 
energetikos įmonių nuosavo kapitalo grąžos rodiklis siekė -0,2 proc. 

„Lietuvos geležinkeliai“ jau keletą metų pateikia atskirų direkcijų finansines ataskaitas, 
kuriomis remiantis galima įvertinti įpareigojimo užtikrinti keleivių vežimą vietiniais marš-
rutais įtaką bendrovės pelningumui. 2012 metais „Lietuvos geležinkelių“ keleivių vežimo 
direkcijos grynieji nuostoliai siekė 115 mln. litų, iš jų didžiąją dalį sudarė keleivių vežimo 
vietiniais maršrutais nuostoliai. Šiuos nuostolius lemia tai, kad iki šiol keleivių vežimo 
funkcija nėra finansuojama iš valstybės biudžeto, remiantis iš anksto nustatytais keleivių 
vežimo sąnaudų ir kokybės kriterijais, kaip tai rekomenduojama daryti ES teisės aktuose. 
Likusių „Lietuvos geležinkelių“ padalinių grynasis pelnas siekė 245,1 mln. litų. Tai reiš-
kia, kad pakeitus keleivių vežimo funkcijos finansavimo tvarką, „Lietuvos geležinkelių“ 
pelningumas, o kartu ir dividendų indėlis į valstybės biudžetą galėtų būti bent dvigubai 
didesnis.

1B grupės įmonių bendrajam grąžos rodikliui įtakos turi ir tai, kad miškų urėdijų nuosavo 
kapitalo grąža apskaičiuota į nuosavo kapitalo vertę įtraukiant diskontuotų pinigų srautų 
metodu apskaičiuotą miškų vertę. Remiantis 2013 metų pradžioje Valdymo koordinavi-
mo centro atliktu vertinimu, ji siekė beveik 3 mlrd. ir sudarė 84 proc. visos miškų urėdijų 
nuosavo kapitalo vertės. Nuo šios vertės apskaičiuota nuosavybės grąža siekė 2,5 proc. 
Nusprendus įtraukti miškų vertę į urėdijų balansus ir atlikus nepriklausomą jų vertės nu-
statymą pagal apskaitos standartus, šių įmonių grąžos rodikliai galėtų pasikeisti priklau-
somai nuo nustatytos miškų vertės. Taip pat svarbu tai, kad šiuo metu miškų urėdijų ir 
Generalinės miškų urėdijos bendrosiose finansinėse ataskaitose nėra pateikiama finan-
sinių rezultatų pagal veiklos segmentus (komercines ir nekomercines funkcijas), kuriuos 
būtų galima nustatyti, pavyzdžiui, pagal skirtingas miškų grupes. Miškai, vadovaujantis 
įstatymu, yra skirstomi į rezervatinius (I grupė), specialios paskirties (II grupė), apsaugi-
nius (III grupė) ir ūkinius (IV grupė). Pastarųjų dviejų grupių miškų ūkininkavimo tikslas 
– formuoti produktyvius medynus, juose leidžiama kirsti medieną. Todėl miškų urėdijų 
veiklą, susijusią su III-IV grupių miškų kirtimu ir priežiūra, būtų galima laikyti komercine 
veikla, o I-II grupių miškų priežiūrą – nekomercine, socialine veikla. Šiuo metu veikianti 
miškų urėdijų apskaitos sistema nekomercinėms funkcijoms priskiria tik bendrąsias eko-
loginės ir socialinės veiklos sąnaudas. Remiantis Generalinės miškų urėdijos finansinė-
mis ataskaitomis, 2012 metais šios sąnaudos siekė 24,3 mln. litų, 2011-aisiais – 24,7 mln. 
litų, tai sudaro apie 8 proc. visų urėdijų veiklos sąnaudų. 

Iš didžiausių 1B grupės įmonių geriausius pelningumo rodiklius pasiekė „Klaipėdos nafta“ 
(ROE rodiklis 2012 metais – 8 proc.) bei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (ROE 
siekė 6,8 proc.). Nuostolingiausia šios grupės įmonė 2012 metais buvo „Būsto paskolų 
draudimas“, dėl didelių draudimo išmokų sąnaudų patyrusi 33,1 mln. litų nuostolių.
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2 grupei priskirtos 35 į VVĮ portfelį įtrauktos įmonės. Šios grupės apskaitinė turto vertė 
2012 metais sudarė 3,9 mlrd. litų, pajamos – 671,6 mln. litų. Šiai grupei priklausančios 
didžiausios įmonės – Ignalinos atominė elektrinė, Lietuvos naftos produktų agentūra, 
11 kelių priežiūros įmonių, „Oro navigacija“, „Indėlių ir investicijų draudimas“, Registrų 
centras, „Regitra“. 

Pastebėtina, kad šios grupės įmonių nuosavo kapitalo grąžos rodikliai pastaraisiais me-
tais svyravo labiausiai ir 2012-aisiais šoktelėjo net iki 7,7 proc. Tai nulėmė jau minėtos 
priežastys – Ignalinos atominės elektrinės turto vertės atstatymas ir Lietuvos naftos pro-
duktų agentūros gautas netipinis pelnas iš valstybės mazuto atsargų pardavimo. Elimina-
vus šių dviejų didžiųjų įmonių rezultatus, 2 grupės įmonių nuosavo kapitalo grąža 2012 
metais siekė 1,3 proc., toks rodiklis iš esmės atitinka šiai grupei valstybės keliamus tiks-
lus (siekti pelningos veiklos). Didžiausią pelną 2 grupėje apskaitė „Regitra“ (8,3 mln. litų 
grynojo pelno, eliminavus netipinius mokesčius ir nuostolius dėl bankų bankrotų, ROE 
siekė 18,2 proc.) ir „Investicijų ir verslo garantijos“ (4,5 mln. litų grynojo pelno, ROE siekė 
17,7 proc.). 2012 metais šioje grupėje veiklą nuostolingai vykdė tik 5 įmonės, daugiausiai 
nuostolių patyrė Valstybės turto fondas (832 tūkst. litų). 

Nuostoliai dėl banko „Snoras“ ir Ūkio banko bankrotų
VVĮ portfelio 2011-2012 metų rezultatus reikšmingai paveikė banko „Snoras“ bankrotas. 
Be to, 2013 metų pradžioje paskelbus Ūkio banko bankrotą, kai kurios įmonės nuostolius 
dėl banke laikytų indėlių nuvertinimo apskaitė 2012 metų finansinėse ataskaitose. 

Iš viso 2011 metais VVĮ apskaitė 182,2 mln. litų nuostolių dėl banko „Snoras“ bankroto: 
vienintelė energetikos sektoriuje nuostolių patyrusi Ignalinos atominė elektrinė 89,8 
mln. litų siekusią indėlių sumą nuvertino 74,8 mln. litų, tikėdamasi likusią sumą susigrą-
žinti likviduojant banką. Transporto sektoriaus nuostoliai siekė 32,7 mln. litų („Lietuvos 
geležinkeliai“ apskaitė 14,8 mln. litų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija – 17,3 
mln. litų, Tarptautinis Palangos oro uostas – 0,6 mln. litų, Smiltynės perkėla – 82 tūkst. 
litų nuostolių), miškininkystės sektoriuje 16 iš 42 miškų urėdijų iš viso apskaitė 29,9 mln. 
litų nuostolių, o kitų įmonių sektoriaus nuostoliai dėl banko „Snoras“ bankroto siekė 44,8 
mln. litų („Investicijų ir verslo garantijos“ prarado 15,2 mln. litų, „Regitra“ – 15 mln. litų, 
Registrų centras – 10,2 mln. litų, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – 2,1 mln. litų, 
LITEXPO – 1,8 mln. litų, „Detonas“ – 0,4 mln. litų, Informacinio verslo paslaugų įmonė – 
0,1 mln. litų). 

2012 metais nuostoliai dėl bankų bankroto siekė 31,5 mln. litų, iš jų 29,7 mln. litų 
apskaitė Ignalinos atominė elektrinė (15 mln. litų prarasta dėl banko „Snoras“ bankroto, 
o 14,7 mln. litų dėl Ūkio banko bankroto), po 0,8 mln. litų – Informacinio verslo paslaugų 
įmonė ir „Regitra“, 0,2 mln. litų Ūkio banke laikytų lėšų prarado Turto bankas. Keturios 
regionų kelius prižiūrinčios valstybės įmonės kartu nepripažino iš viso 8,4 mln. litų nuos-
tolių dėl banko „Snoras“ bankroto (Klaipėdos regiono kelių priežiūros įmonė – 2,3 mln. 
litų, Panevėžio – 1,7 mln. litų, Tauragės – 3,2 mln. litų, Telšių – 1,2 mln. litų nuostolių) ir 
apskaitė šias sumas įmonių balansuose, per vienerius metus gautinų sumų straipsniuo-
se. Nepriklausomų auditorių išvadose pateikiama vieninga nuomonė, kad šios gautinos 
sumos yra abejotinos, todėl finansiniai rezultatai ateityje greičiausiai turės būti perskai-
čiuojami, o grynieji portfelio nuostoliai dėl bankų bankroto iš tiesų turėtų būti  didesni. 
Tikslesni nuostoliai dėl Ūkio banko bankroto bus paskelbti 2013 metų 3 mėnesių tarpi-
nėje VVĮ veiklos ataskaitoje. 

2011 METAI 2012 METAI
Nuostoliai dėl banko „Snoras“ ir Ūkio banko bankrotų: 182 216 31 465
Pelno (nuostolių) ataskaitoje įtraukti į finansinės veiklos sąnaudas 135 596 30 469
Pelno (nuostolių) ataskaitoje įtraukti į veiklos sąnaudas 46 620 996
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Be to, manytume, kad kai kurių įmonių praktika pripažinti nuostolius dėl Ūkio banko ban-
kroto jau 2012 metų finansinėje atskaitomybėje, nors informacija apie banko mokumo 
problemas tapo žinoma tik 2013 metais, iškreipia šių įmonių finansinius rodiklius: pripa-
žįstant šias sąnaudas 2012 metais, sudaromos sąlygos kitų metų finansinėse ataskaitose 
parodyti geresnius rezultatus. 

VVĮ pridėtinė vertė
Pridėtinės vertės ataskaita (PVA) parodo, kiek vertės arba turto sukuriama bendromis 
įmonės kapitalo savininkų, vadovybės bei darbuotojų pastangomis. Tokio tipo ataskaitos 
turi dvejopą naudą. Pirmiausia, jos atskleidžia tiesioginį įmonių indėlį į šalies biudžetą. 
Be to, pridėtinės vertės ataskaitos leidžia įvertinti, kaip sukuriama pridėtinė vertė yra 
paskirstoma tarp suinteresuotųjų šalių – akcininkų, kreditorių, darbuotojų bei valstybės, 
kuriai tenka įmonių mokesčiai. Tokio tipo ataskaitos gali būti ypač naudingos VVĮ, kadan-
gi valstybė valdo visuomenei svarbias paslaugas teikiančias įmones, kurios turi suderinti 
tikslą siekti pelno su specialiųjų valstybės įpareigojimų vykdymu ir viešųjų interesų ten-
kinimu. Be to, VVĮ yra unikalios tuo, kad teikia finansinę grąžą akcininkui ne tik grynojo 
pelno, bet ir į biudžetą sumokamų mokesčių forma. Todėl PVA gali padėti įvertinti visą šių 
įmonių valstybei sukuriamą vertę.

Žemiau pateikta visų šioje ataskaitoje į VVĮ portfelį įtrauktų įmonių sukurtos pridėtinės 
vertės ataskaita, išskyrus bendrovę „Lietuvos dujos“, kurios valstybė valdo tik mažumos 
dalį. Pridėtinė vertė apskaičiuota remiantis VVĮ audituotomis 2012 metų finansinėmis 
ataskaitomis ir įmonių pateikta informacija apie darbuotojų darbo apmokėjimo lėšas, 
sumokėtus mokesčius ir palūkanų sąnaudas.

PRIDĖTINĖ VERTĖ, TūKST. LITŲ 2011 METAI 2012 METAI

Pagrindinės veiklos pajamos 6 543 718 6 826 724
Kitos veiklos pajamos 66 791 67 603
Prekių ir paslaugų gamybos ir įsigijimo sąnaudos 3 304 525 3 335 480
Pridėtinė vertė prieš finansinę veiklą 3 305 984 3 558 847
Finansinės veiklos rezultatas (išskyrus palūkanų sąnaudas) -152 931 -5 689
Paskirstytina pridėtinė vertė 3 153 053 3 553 158

PRIDĖTINĖS VERTĖS PASKIRSTYMAS, TūKST. LITŲ 2011 METAI 2012 METAI

Kapitalo savininkams 567 815 73 454
Dividendai ir pelno įmokos valstybei (paskirta iki 2013- 06-01) 510 052 29 997
Dividendai smulkiesiems akcininkams (paskirta iki 2013-06-01) 16 449 728
Palūkanos kreditoriams 41 314 42 730
Darbuotojams 1 804 154 1 870 242
Atlyginimai 1 160 154 1 202 380
Socialinio draudimo mokesčiai 507 557 523 083
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos, kompensuojamos valstybės biu-
džeto ar ES lėšomis 136 442 144 779

LR biudžeto ir ES lėšos, kuriomis kompensuojamos darbuotojų 
išlaikymo sąnaudos -136 442 -144 779

Mokesčiai valstybei 275 353 264 455
Įmonės investicijoms tenkančios lėšos 642 173 1 489 785
Sukurta pridėtinė vertė 3 152 053 3 553 158

2012 metais visų VVĮ sukurta pridėtinė vertė siekė 3,6 mlrd. litų ir buvo 12,7 proc. di-
desnė nei prieš metus. Daugiausia įtakos vertės augimui turėjo 4,3 proc. augusios pa-
grindinės veiklos pajamos, o pridėtinės vertės sukūrimo sąnaudos padidėjo 0,9 proc. 
Be to, 2011 metais VVĮ sukurtai pridėtinei vertei įtakos turėjo finansinės veiklos nuos-
toliai dėl banko „Snoras“ bankroto, kurie sudarė 182,2 mln. litų. 

VVĮ pridėtinės vertės ir Lietuvos BVP palyginimas atskleidžia, jog 2012 metais šių įmo-
nių tiesioginis indėlis į valstybės ūkį sudarė 3,1 proc. 2011 metais VVĮ pridėtinės vertės 

Dividendai smulkiesiems
akcininkams (paskirta iki
2013 06 01)

Dividendai ir pelno įmokos
valstybei (paskirta iki 
2013 06 01)

Įmonės investicijoms
tenkančios lėšos
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ir BVP santykis buvo 3 proc. Visos sukuriamos vertės liūto dalis tenka kelioms didžiau-
sioms VVĮ: įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ sukurta pridėtinė vertė siekė apie 
1,1 mlrd. litų, o VAE ir „EPSO-G“ įmonių grupių – 0,9  mlrd. litų. Šių įmonių bendra tie-
sioginė įtaka šalies BVP 2011 ir 2012 metais sudarė atitinkamai 1 ir 0,8 proc. Visų trans-
porto sektoriaus įmonių pridėtinė vertė 2012 metais sudarė apie 1,7 mlrd. litų (5 proc. 
daugiau nei 2011 metais). Energetikos sektoriaus įmonių indėlis į šalies ekonomiką 
buvo 1,2 mlrd. litų (22,8 proc. daugiau). Šis augimas labiausiai sietinas su daugiau nei 
150 mln. litų padidėjusia Ignalinos atominės elektrinės pridėtine verte (2012 metais 
buvo apskaitytas 2011 bei ankstesnių metų turto vertės sumažėjimo atstatymas). Miš-
kininkystės ir kitos įmonės sukūrė atitinkamai 315 mln.(2,8 proc. mažiau) ir 353 mln. 
litų (44,2 proc. daugiau) pridėtinės vertės.

VVĮ pridėtinė vertė vienam darbuotojui 2012 metais sudarė 91 tūkst. litų. Kadangi 
absoliuti pridėtinė vertė augo, o darbuotojų skaičius išliko beveik nepakitęs, ver-
tė darbuotojui per metus paaugo 12,6 proc. Didžiausia pridėtinė vertė darbuotojui 
(155 tūkst. litų, 22,4 proc. daugiau nei prieš metus) tenka sąlyginai didesnį  materia-
liojo kapitalo ir mažesnį žmogiškųjų išteklių poreikį turinčiose energetikos įmonėse. 
Transporto ir miškininkystės sektorių įmonių sukuriama pridėtinė vertė, skaičiuo-
jant vienam darbuotojui, yra panaši ir sudarė atitinkamai 79 tūkst. ir 74 tūkst. litų. 
Kitų įmonių sukuriama pridėtinė vertė vienam darbuotojui buvo mažiausia ir sudarė 
62 tūkst. litų, tačiau dėl didesnio sektoriaus uždirbto pelno per metus išaugo labiau-
siai – net 45,6 proc. 

Iš visos 2012 metais sukurtos pridėtinės vertės 49 proc. paskirta darbuotojų išlaiky-
mui – darbuotojų atlyginimams, SODROS mokesčiams bei kitoms išmokoms. Kadangi 
išmokos darbuotojams 2012 metais augo lėčiau nei pridėtinė vertė, santykinis jų dydis 
per metus sumažėjo nuo 53 iki 49 proc. Į šį skaičių neįtraukta 144,8 mln. litų (4 proc. 
visos pridėtinės vertės) darbuotojų išlaikymo sąnaudų, kompensuojamų valstybės 
biudžeto ar ES lėšomis, kurios nėra parodytos įmonių pelno (nuostolių) ataskaitose. 
Kadangi šios sąnaudos tėra lėšų perskirstymas tarp skirtingų suinteresuotųjų šalių 
(nacionalinių bei supranacionalinių institucijų ir VVĮ darbuotojų) jos daro įtaką pri-
dėtinės vertės paskirstymui, tačiau nekeičia paskirstytinos pridėtinės vertės dydžio. 
Pridėtinės vertės dalis, skiriama mokesčiams valstybei, smuktelėjo nuo 9 iki 7 proc. 
2012 metais šie mokesčiai sudarė 264,5 mln. litų. 

Valstybei tenka ne tik VVĮ sumokėti mokesčiai, bet ir kaip VVĮ akcininkui ar savininkui 
mokami dividendai ir pelno įmokos. Iki 2013 metų birželio 1 dienos VVĮ buvo paskyru-
sios dividendų ir pelno įmokų valstybei, kurių bendra suma siekia 59,9 mln. litų (apie 
2 proc. pridėtinės vertės). 2011 metais įmonės valstybei buvo atseikėjusios 510,1 mln. 
litų, t.y. 16 proc. visos paskirstomos vertės (į šią sumą neįskaičiuoti bendrovės „Lie-
tuvos dujos“ valstybei sumokėti dividendai, kurie sieks 38,4 mln. litų už 2012 metus). 
Akcininkams tenkanti pridėtinės vertės dalis dar gali pasikeisti visoms įmonėms pa-
tvirtinus paskirstytinojo pelno paskirstymą. Bankams ir kitiems kreditoriams tenkanti 
pridėtinės vertės dalis išliko gana menka ir 2012 metais sudarė 1,2 proc. Šis rodiklis 
parodo, kad VVĮ beveik nesinaudoja galimybėmis savo veiklą ir investicijas finansuoti 
skolintu kapitalu. 

Paskirsčius pridėtinę vertę visoms suinteresuotoms šalims, apie 41 proc. 2012 metais 
sukurtos pridėtinės vertės (1,5 mlrd. litų) liks įmonėms. Tai lėšos, skirtos plėtrai, turto 
nusidėvėjimą atstatančioms investicijoms, paskolų grąžinimui, apyvartinio kapitalo 
finansavimui bei kitoms įmonių reikmėms. VVĮ investicijoms teksianti dalis, palyginti 
su 2011 metais, išaugo net 2,3 karto, daugiausia žymiai sumažėjusių dividendų vals-
tybei sąskaita. 
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Valstybė valdo 23 transporto sektoriaus kelių priežiūros, geležinkelių, vandens transporto, oro uostų ir pašto segmentuose 
veikiančias įmones, kurios kartu 2012 metais valdė 30,2 proc. viso VVĮ turto ir uždirbo 38,3 proc. visų VVĮ pajamų. Šis VVĮ sekto-
rius jau antrus metus iš eilės yra pelningiausias. 10 didžiausių įmonių pagal kategoriją ir pardavimo pajamas nurodytos toliau 
esančioje lentelėje.

Įmonė Veiklos sritis 2012 m. 
apyvarta, 
tūkst. litų

Turtas 2012 m. 
pabaigoje,
 tūkst. litų

Darbuotojų 
skaičius 2012 m. 

pabaigoje

valstybei 
priklausanti 
dalis, proc.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Keleivių ir krovinių transportavimas 1 737 019 5 419 146 12 329 100%

AB Lietuvos paštas Pašto ir pasiuntinių, finansinių paslaugų 
teikimas

190 695 226 566 6 427 100%

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Klaipėdos uosto infrastruktūros valdymas 167 002 1 637 360 243 100%

VĮ „Oro navigacija“ Specializuotų paslaugų šalies oro erdvėje 
teikimas

84 474 170 298 311 100%

AB Lietuvos jūrų laivininkystė Krovinių gabenimas jūriniais laivais 83 874 204 707 341 56,7%

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas Vilniaus oro uosto eksploatavimas 51 268 327 451 334 100%

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Valstybinės reikšmės kelių priežiūra 35 864 60 082* 327 100%

VĮ „Kauno regiono keliai“ Valstybinės reikšmės kelių priežiūra 31 199 53 381* 334 100%

VĮ „Automagistralė“ Kelių ir susijusios infrastruktūros priežiūra 29 797 47 850* 308 100%

VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Valstybinės reikšmės kelių priežiūra 29 547 43 188* 340 100%

*Iš įmonės turto atimta kelių vertė.

Lietuvos geografinė padėtis, neužšąlantis Baltijos jūros uostas, o 
taip pat gerai išvystytas geležinkelių ir automobilių kelių tinklas 
lėmė tai, kad transportas yra viena iš svarbiausių Lietuvos ūkio 
šakų. Transporto sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė siekia apie 
11 proc. BVP, o virš 60 proc. Lietuvos paslaugų eksporto sudaro 
transporto paslaugos.

Transportas
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2009

2 618

2010 2011 2012

Grynasis 
pelnas, 

mln.litų 

Pardavimo 
pajamos,
mln.litų 

1 975

2 188

2 455

Finansiniai rezultatai 
Transporto sektoriaus įmonės per 2012 metus uždirbo 2,6 mlrd. litų pajamų, t. y. 6,6 
proc. daugiau nei praėjusiais metais. Sektoriaus portfelio pajamų augimą lėmė 145,2 
mln. litų didesnės įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ pajamos, išaugusios iki 1,7 
mlrd. litų. Tam daugiausia įtakos turėjo vykdyta papildoma „Lietuvos geležinkelių“ 
veikla: prekinių vagonų nuoma, tarpininkavimas pervežant NATO krovinius, metalo 
laužo pardavimas. „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos paštas (190,7 mln. litų), Klaipė-
dos valstybinio jūrų uosto direkcija (167 mln. litų), „Oro navigacija“ (84,5 mln. litų) ir 
„Lietuvos jūrų laivininkystė“ (83,9 mln. litų) yra daugiausiai pajamų šiame sektoriuje 
uždirbančios įmonės.

Sektoriaus veiklos pelnas sumažėjo 7,3 proc., iki 249,2 mln. litų, daugiausia dėl 10,2 
proc., iki 1,9 mlrd. litų, išaugusios pardavimo savikainos. Savikainai daugiausia įta-
kos turėjo 13,7 proc., iki 1,4 mlrd. litų, išaugusi įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ 
pardavimo savikaina, kurią labiausiai didino išaugusios sąnaudos už kitų užsienio 
geležinkelių suteiktas paslaugas (44 proc., iki 182,7 mln. litų) ir kitos sąnaudos (nuo 
8,5 mln. iki 38,9 mln. litų). Sektoriaus įmonių veiklos sąnaudos ūgtelėjo 1,7 proc., iki 
525 mln. litų. Lietuvos pašto įmonių grupės veiklos sąnaudos išaugo labiausiai (7,8 
proc., iki 199 mln. litų), nes išaugo darbo užmokesčio, turto remonto ir priežiūros są-
naudos,  be to, Lietuvos pašto įmonių grupė apskaitė 3,5 mln. sąnaudų dėl įsigytos 
bendrovės „Baltic post“ pirkimo kainos ir tikrosios bendrovės akcijų vertės skirtumo. 
„Lietuvos jūrų laivininkystės“ veiklos sąnaudos sumažėjo nuo 35 iki 10,4 mln. litų, nes 
2011 metais buvo apskaitytas didesnis laivų vertės sumažėjimas.

Sektoriaus grynojo pelno pokyčiui įtakos turėjo patirti nuostoliai dėl banko „Snoras“ 
bankroto. 2011 metais nuostolius dėl šio banko bankroto apskaitė įmonių grupė „Lie-
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 METAI 2012 METAI

Pardavimo pajamos 2 455 315 2 617 943
Pardavimo savikaina 1 704 064 1 878 425

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 751 251 739 518
Veiklos sąnaudos 516 436 525 021
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 33 996 34 691

Veiklos pelnas (nuostoliai) 268 812 249 188
Veiklos pelno marža 10,9% 9,5%

EBITDA 744 495 746 862
EBITDA marža 30,3% 28,5%

Finansinė ir investicinė veikla -61 179 -23 500

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 207 633 225 688
Pelno mokestis 32 242 26 757

Grynasis pelnas (nuostoliai) 175 392 198 931
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -19 981 -7 228

Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei 186 771 209 847

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir 
banko „Snoras“ bei ūkio banko bankrotų įtaką 219 437 209 847

Grynojo pelno marža 8,9% 8,0%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Nematerialus turtas 32 207 34 576
Materialus turtas 7 340 701 7 864 264
Finansinis turtas 10 850 13 407
Kitas ilgalaikis turtas 12 619 11 680
Biologinis turtas 0 0

Ilgalaikis turtas 7 396 377 7 923 926

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 241 361 287 223
Per vienerius metus gautinos sumos 265 895 409 077
Kitas trumpalaikis turtas 46 163 46 838
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 219 212 202 170

Trumpalaikis turtas 772 631 945 308

TURTO IŠ VISO 8 169 008 8 869 234

Nuosavas kapitalas 5 302 846 5 330 843
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 60 794 53 555

Dotacijos, subsidijos 1 593 567 2 131 435

Ilgalaikiai įsipareigojimai 639 628 697 157
Trumpalaikiai įsipareigojimai 632 967 709 799

Įsipareigojimai 1 272 595 1 406 955
Finansiniai įsipareigojimai 697 371 746 224

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 169 008 8 869 234

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA 2,8% 2,5%
ROE 4,2% 3,9%
D/E 13,2% 14,0%

GRąŽA VALSTYBEI (TūKST. LITŲ, DUOMENYS IKI 2013-07-01) 2011 METAI 2012 METAI
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 124 427 31 312
Paskirtos pelno įmokos 36 386 2 290

Dividendai ir pelno įmokos valstybei 160 813 33 602
Turto mokestis 12 893 12 353

Iš vISO 173 706 45 955

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 METAI 2012 METAI
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 23 296 23 175

Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 97 99
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Finansiniai 
įsipareigojimai

tuvos geležinkeliai“ (14,8 mln. litų) ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (17,3 
mln. litų). Transporto sektoriaus įmonių portfelio normalizuotas (neįskaičiuojant ban-
ko „Snoras“ bankroto įtakos ir netipinių mokesčių valstybei) grynasis pelnas smuko 
nuo 219,4 iki 209,8 mln. litų. Ši suma sudarė 48 proc. visų valstybės valdomų įmonių 
uždirbto grynojo normalizuoto pelno 2012 metais.

Nuosavo kapitalo apskaitinei vertei ūgtelėjus vos 0,5 proc., kartu su pelnu nuo 4,2 
proc. iki 3,9 proc. sumenko ir nuosavo kapitalo grąža, tačiau ji išliko geriausia iš visų 
sektorių. Transporto sektoriaus rezultatus teigiamai veikė nuo -46,2 mln. iki -16,8 mln. 
litų sumažėję grynieji „Lietuvos jūrų laivininkystės“ nuostoliai, neigiamai – 35,7 mln. 
litų, iki 129,1 mln. litų, sumažėjęs įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ grynasis pel-
nas. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija išliko viena daugiausiai pelno uždir-
bančių įmonių transporto sektoriuje: įmonės normalizuotas grynasis pelnas ūgtelėjo 
1,9 proc., iki 89 mln. litų. Lietuvos pašto įmonių grupės grynasis rezultatas iš 0,7 mln. 
litų pelno 2011 metais virto 7,2 mln. litų nuostoliais 2012 metais. Svarbu paminėti tai, 
kad grynąjį transporto sektoriaus rezultatą mažintų tikslesnė kelių priežiūros įmonių 
finansinių rezultatų apskaita. Keturios regionų kelius prižiūrinčios valstybės įmonės 
kartu nepripažino iš viso 8,4 mln. litų nuostolių dėl banko „Snoras“ bankroto (Klaipė-
dos regiono kelių priežiūros įmonė – 2,3 mln. litų, Panevėžio – 1,7 mln. litų, Tauragės – 
3,2 mln. litų, Telšių – 1,2 mln. litų nuostolių) ir apskaitė šias sumas įmonių balansuose, 
per vienerius metus gautinų sumų straipsniuose. Nepriklausomų auditorių išvadose 
pateikiama vieninga nuomonė, kad šios gautinos sumos yra abejotinos, todėl finansi-
niai rezultatai ateityje greičiausiai turės būti perskaičiuojami.

Sektoriaus įmonių valdomo turto apskaitinė vertė 2012 metais išaugo 8,6 proc., iki 8,9 
mlrd. litų. Didžiausią įtaką turto vertės augimui turėjo įmonių grupė „Lietuvos geležin-
keliai“, kurios turtas išaugo 10,9 proc., iki 5,4 mlrd. litų. Klaipėdos valstybinio jūrų uos-
to direkcijos turto vertė padidėjo 13,4 proc., iki 1,6 mlrd. litų. Tam daugiausia įtakos 
turėjo pelninga direkcijos veikla ir dotuojama intensyvi uosto plėtra (uosto gilinimas ir 
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platinimas, krantinių statyba ir rekonstrukcija, geležinkelio kelių statyba ir remontas). 
Bendroji sektoriaus įmonėms suteiktų dotacijų ir subsidijų vertė per metus išaugo 
537,9 mln. litų, iki 2,1 mlrd. litų. Labiausiai subsidijuojamų sektoriaus įmonių – „Lietu-
vos geležinkelių“ ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos – subsidijos ir dotacijos 
augo atitinkamai 381 mln. litų, iki 1,7 mlrd. litų, ir 165,1 mln. litų, iki 202,9 mln. litų.

Transporto sektoriaus įmonių paskirta dividendų ir pelno įmokų valstybei dalis už 
2012 metus (iki 2013 metų liepos 1 d.) sudarė tik 33,6 mln. litų, kai pernai už 2011 me-
tus išmokėta 160,8 mln. litų dividendų ir pelno įmokų. Į šią sumą įskaičiuoti 29,9 mln. 
litų dividendų, kuriuos, vadovaujantis 2013 metų birželio 20 d. Vyriausybės nutarimu, 
turėtų paskirti „Lietuvos geležinkeliai“. Ši bendrovė už 2011 metus paskyrė didžiau-
sią dividendų sumą iš sektoriaus įmonių – 122,7 mln. litų. Taip pat dividendų ir pel-
no įmokų už 2012 metus valstybei išmokės Smiltynės perkėla (1,3 mln. litų), 11 kelių 
priežiūros įmonių (1,1 mln. litų), Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (0,9 mln. 
litų) ir Tarptautinis Vilniaus oro uostas (0,3 mln. litų). Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijai pelno įmoka dėl didelio investicinių lėšų strateginiams projektams, įskaitant 
SGD terminalo pirso statybos projektą, poreikio Vyriausybės nutarimu sumažinta iki 1 
proc. grynojo pelno.

Kelių valdymas
Bendras Lietuvos kelių tinklo ilgis sudaro 82 tūkst. kilometrų. Vietinės reikšmės ke-
liai (61 tūkst. km) priklauso savivaldybėms, o valstybinės reikšmės keliai (21 tūkst. 
km) išskirtine teise priklauso valstybei. Valstybinės reikšmės keliai patikėjimo teise 
yra perduoti valdyti 11 valstybės įmonių, kurios atsakingos už kelių priežiūrą, o kelių 
tiesimo paslaugų pirkimą iš privačių rangovų organizuoja Lietuvos automobilių kelių 
direkcija (LAKD).

Kelių tiesimas ir priežiūra finansuojami iš kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) 
lėšų, kurios surenkamos daugiausia iš degalų akcizo pajamų ir transporto priemonių 
mokesčių bei ES paramos. Apskaičiuota, kad valstybinės reikšmės keliams tenka 80 
proc. automobilių transporto ašių apkrovų, atitinkamai valstybinės reikšmės kelių 
finansavimui tenka 75 proc. visų KPPP lėšų. 2012 metais valstybinės reikšmės kelių 
priežiūrai iš viso buvo skirta 1 mlrd. litų, tai yra 3 proc. daugiau nei 2011 metais. Lėšos, 
skiriamos valstybinės reikšmės keliams, naudojamos trims tikslams – kelių tiesimui, 
kelių priežiūrai ir saugumo keliuose didinimui.

Veiklos rezultatai
Kelių tiesimas

Kelių rekonstrukcijos ir tiesimo darbus atlieka privatūs rangovai, o LAKD planuoja dar-
bų apimtis, vykdo pirkimo procedūras, darbų kokybės ir finansų kontrolę.

2012 metais transeuropinio transporto tinklo modernizavimo darbams buvo panau-
dota 312 mln. litų. Pagrindiniai per metus atlikti darbai:

 » Transeuropinio tinklo kelių E 85 (Vilnius–Lyda) ir E 272 (Vilnius–Panevėžys–Šiau-
liai–Palanga) plėtra. Kelio Panevėžys–Šiauliai ruožo Šiauliai–Radviliškis rekonstrukci-
ja (II etapas) – panaudota 82 mln. litų KPPP ir ES lėšų;

 » Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Esta-

2013

2012

2011

2010

2009

Valstybinės reikšmės kelių 
priežiūros ir tiesimo 
finansavimo šaltiniai, mln. litų

0 300 600 900 1200

664                         659

601                        531

714                          260

780                              226

781                              225

ES negrąžintina parama
KPPP lėšos

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija (2013)

Kelių priežiūros darbų išlaidų 
struktūra 2012 metais

Kelių priežiūra žiemą

Kelių priežiūra vasarą

Juodų dangų defektų taisymas
Ženklinimas

Kitos kelių priežiūros išlaidos

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija (2013)
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kados Kaunas–Palanga, Palanga–Kaunas kryptimi statyba Jakų sankryžoje – panau-
dota 29 mln. litų KPPP ir ES lėšų.

Kelių priežiūra

Valstybinės reikšmės kelių priežiūrą vykdo 11 valstybės įmonių – 10 regioninių kelių 
priežiūros įmonių ir viena valstybės įmonė, atsakinga už automagistralių priežiūrą. 
Didžiausią kelių priežiūros įmonių išlaidų dalį sudaro kelių priežiūros darbai žiemą ir 
vasarą, taip pat kelio dangos defektų taisymas ir ženklinimas. Valstybinių kelių prie-
žiūros funkcijai atlikti 2012 metais buvo skirta 264 mln. litų.

Valstybės kelių priežiūros įmonės daug dėmesio skiria ne tik infrastruktūros gerini-
mui, bet ir eismo saugumo užtikrinimo priemonėms  diegti. 2012 metais buvo panau-
dota 367 mln. litų saugesnio eismo sąlygoms valstybinės reikšmės keliuose užtikrinti. 
Valstybinės reikšmės keliuose eismo įvykių, sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius 2012 me-
tais, palyginti su 2011 metais, sumažėjo atitinkamai 9,5 proc. (2012 metais įvyko 1 096 
eismo įvykiai), 13 proc. (1 364 sužeisti) ir 3,8 proc. (201 žuvęs kelyje asmuo).

Geležinkeliai
2012 metais bendras Lietuvos geležinkelių ilgis nepakito ir siekė 1 768 km. Standarti-
nės ES vėžės (1 435 mm) ilgis išliko 22 km, o NVS ir Baltijos šalyse naudojamos vėžės 
(1 520 mm) ilgis siekė 1 746 km. Elektrifikuotų kelių ilgis taip pat nesikeitė ir siekė 122 
km. 2012 metais Lietuvoje veikė 107 geležinkelių stotys.

Lietuvos teritoriją kerta du europinės svarbos geležinkelių koridoriai – Šiaurės-Pietų 
krypties, jungiantis Lenkija su Baltijos šalimis, ir Rytų-Vakarų, jungiantis Ukrainą ir 
Baltarusiją su Klaipėdos uostu. Šiaurės-Pietų koridorius nėra visiškai integruotas dėl 
skirtingų vėžės tipų, naudojamų Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Šis koridorius taps pilnai 
integruotas pabaigus „Rail Baltica“ projektą.

Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą patikėjimo teise valdo valstybės kontroliuojama 
bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“.

Veiklos rezultatai
Keleivių vežimas

Geležinkeliais 2012 metais buvo pervežta 4,8 mln. keleivių, tai sudarė 1,2 proc. visų 
pervežtų keleivių skaičiaus Lietuvoje. Palyginti su 2011 metais, geležinkeliais buvo 
pervežta 3,2 proc. daugiau keleivių. Tranzito mastas keitėsi nežymiai, labiausiai išau-
go atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų keleivių srautai – atitinkamai po 22 ir 26 proc. Šiam 
augimui daugiausia įtakos turėjo sutrumpintas kelionės laikas tarp Vilniaus ir Minsko. 
Atnaujintas riedmenų parkas ir lojalumo programa leido nežymiai padidinti keleivių 
skaičių vietinio susisiekimo maršrutais. 2012 metais keleivių vežimo nuostoliai išaugo 
7,6 proc. ir siekė 115 mln. litų.

2012 metais vieno žmogaus vežimo geležinkeliais vieną kilometrą sąnaudos padidėjo 
nežymiai – nuo 52 iki 53 centų*.  Palyginamosios sąnaudos vežant keleivius autobu-
sais, palyginti su 2011 metais, nepakito ir buvo daugiau nei du kartus mažesnės nei 
geležinkelių transporto – 22 centai** vienam keleiviui vežti vieną kilometrą. Nepai-
sant nuostolingos veiklos vežant keleivius geležinkeliais, „Lietuvos geležinkeliai“ yra 

Geležinkelių transportu 
pervežtų keleivių skaičius, tūkst.  

4 374
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4 655

4 802

2009
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Šaltinis: Statistikos departamentas (2013)

Keleivio vežimo vieną 
kilometrą sąnaudos, litais

0,66

0,6

0,52

0,53
2012
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0,22

Traukiniais  Autobusais, 2012 m.

*Apskaičiuota dalijant AB „Lietuvos gele-
žinkeliai“ Keleivių vežimo direkcijos parda-
vimų savikainos ir veiklos sąnaudų sumą 
iš keleivių apyvartos (www.litrail.lt, veiklos 
rezultatai).

** Apskaičiuota kelionės bilieto maršrutu 
Vilnius-Klaipėda kainą dalijant iš kelionės 
atstumo, remiantis UAB „Tolimojo kelei-
vinio transporto kompanija“ 2013 metų 
bilietų kainomis.
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įpareigoti užtikrinti šių paslaugų teikimą, kad būtų patenkinti visuomenės poreikiai. 
Vadovaujantis Vyriausybės 2010 metų birželio 7 dienos patvirtintu kompensavimo 
tvarkos aprašu, geležinkelio įmonių nuostoliai, patirti vykdant viešųjų paslaugų įsipa-
reigojimą, turėtų būti kompensuojami iš valstybės biudžeto.

Krovinių vežimas

Krovinių vežimas visų rūšių transportu Lietuvoje 2012 metais sumažėjo 0,5 proc. ir sie-
kė 120,7 mln. tonų. 2012 metais „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 49,4 mln. tonų krovi-
nių, tai yra 5,6 proc. mažiau krovinių nei 2011 metais.

69,8 proc. visų geležinkeliais pervežtų krovinių sudarė tarptautiniais maršrutais ga-
benami kroviniai. Didelės įtakos krovinių pervežimui geležinkeliais vietinėje, importo 
ir eksporto rinkose turi didžiosios Lietuvos pramonės įmonės – AB „Orlen Lietuva”, 
AB „Lifosa“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“ ir AB „Dolomitas“. Minėtų įmonių 
krovinių pervežimas sudarė 30,2 proc. visų geležinkeliais vežamų krovinių kiekio ir 75 
proc. pervežimų vietinėje rinkoje. Rusijos ir Baltarusijos kroviniai sudarė atitinkamai 
45,9 ir 39,4 proc. visų geležinkeliais gabenamų krovinių. 61,5 proc. visų geležinkeliais 
pervežamų krovinių sudaro nafta, naftos produktai bei cheminės ir mineralinės trąšos.

Vandens transportas 
Lietuvoje veikia du jūrų uostai: Klaipėdos ir Šventosios. Jų valdymas patikėtas Klaipė-
dos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Šventosios uostas vis dar yra vystymo stadijoje 
ir bus skirtas pramoginiams laivams, šio uosto rezultatai šioje apžvalgoje nėra apta-
riami. 

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas valdo 27 km ilgio krantines, kuriose veikia 38 spe-
cializuoti terminalai. Uosto kanalo gylis siekia 14,5 metro ir leidžia priimti laivus, ga-
benančius iki 160 tūkst. tonų sveriančius krovinius. Metinis uosto krovos pajėgumas 
siekia 45 mln. tonų.

Lietuvos prekybinį jūrų laivyną sudaro 35 laivai, kuriuos valdo bendrovės „Lietuvos 
jūrų laivininkystė“, „Limarko laivininkystė“ ir „DFDS LISCO“.

Vidaus vandens kelių direkcija prižiūri 921,9 km vidaus vandens kelių, iš jų 827,8 km 
yra valstybinės reikšmės. Šiuo metu eksploatuojama 384,4 km valstybinės reikšmės 
vandens kelių. Pagrindiniame vidaus vandens kelyje Klaipėda-Kaunas tarptautiniai 
laivybos reikalavimai užtikrinami šiltuoju metu laiku, 230 parų  per metus. Lietuvoje 

Krovinių vežimas geležinkelių 
transportu, mln. tonų
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Šaltinis: Statistikos departamentas (2013)

Kroviniai pagal rūšis,  2012 metai

Na�a ir na�os produktai

Cheminės  ir mineralinės trąšos

Maisto produktai ir pašarai
Mineraliniai produktai, 
rūdos šlakai, pelenai
Kiti kroviniai

Šaltinis: AB „Lietuvos geležinkeliai“ (2013)
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veikia 22 vidaus vandenų prieplaukos ir 4 uostai. Vidaus vandenų registre užregistruo-
tos 68 734 vandens transporto priemonės, kurios naudojasi vidaus vandenų keliais.

Veiklos rezultatai

Klaipėdos uosto krova 2012 metais smuktelėjo 3,7 proc. ir siekė 35,2 mln. tonų krovi-
nių. Didžiausią dalį visų krovinių sudarė trąšos, naftos produktai, ro-ro kroviniai, kon-
teineriai ir žemės ūkio produktai. Trąšų krova sumažėjo 16,2 proc. dėl išaugusios žalia-
vos importo sausumos keliais bei sumažėjusios trąšų paklausos pasaulinėje rinkoje. 
Naftos produktų krova smuktelėjo 9,6 proc. dėl planinio bendrovės „Orlen Lietuva“ 
remonto. 2012 metais buvo perkrautas rekordinis ratinių transporto priemonių skai-
čius (264 tūkst.), tačiau krova tonomis nežymiai sumažėjo (-1,5 proc.). Konteinerizuo-
tų krovinių kiekis išaugo 2,2 proc.

Per 2012 metus Klaipėdos uoste apsilankė 340 tūkst. keleivių, tai yra 5 proc. daugiau 
keleivių nei prieš metus. 26,8 tūkst. keleivių (24,6 proc. daugiau nei 2011 metais) at-
plaukė kruiziniais laivais. Palyginti su kitų Baltijos šalių uostais, Klaipėdoje keleivių 
srautas yra nedidelis: Talino uostas per metus aptarnavo 8,8 mln. keleivių, Rygos uos-
te apsilankė 0,8 mln. keleivių. 

Palyginimas su kitais uostais

Bendroji rytinės Baltijos jūros pakrantės uostų krova 2012 metais išaugo 5,6 proc. ir 
siekė 353,6 mln. tonų krovinių. Dėl išaugusios Ust Luga ir Rygos uostų krovos Klai-
pėdos uostas pagal krovos kiekius nukrito iš 3 į 5 vietą. Baltijos jūros uostų krova 
daugiausia augo dėl žalios naftos, anglies ir konteinerizuotų krovinių skaičiaus padi-
dėjimo. Klaipėdos uosto krova yra labiau diversifikuota nei kaimyninių uostų, tad jo 
krovos kiekiai mažiau kinta keičiantis vienos rūšies krovinių srautams.

Ust Lugos uosto, kuris specializuojasi perkraunant anglį, žalią naftą ir naftos produk-
tus, krova išaugo daugiau nei dvigubai (107,2 proc.). Talino uosto krova smuktelėjo 
19,2 proc. dėl sumažėjusios naftos produktų ir žalios naftos krovos. Nepaisant nuos-
mukio, vis dar didelę dalį (64,3 proc.) Talino uosto krovos sudarė naftos produktai. 
Rygos uosto krova išaugo 5,8 proc. dėl didesnės anglies krovos, kuri sudaro 41,3 proc. 
visos uosto krovos. Ventspilio uosto krova padidėjo 6,7 proc. dėl augusios naftos pro-
duktų ir anglies krovos.

Palyginus Klaipėdos uosto 2011 metų finansinius rodiklius su aplinkinių uostų rezul-
tatais, pastebėtina, kad Klaipėdos uosto pelningumo maržos yra aukščiausios, tačiau 

Krovinių struktūra Klaipėdos uoste 2012 metais

Trąšos

Na�os produktai

Ro-ro kroviniai
Konteineriai
Žemės ūkio produktai
Kita

Šaltinis: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (2013)

Klaipėdos uosto krova, mln. tonų
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kapitalo grąžos, turto apyvartumo ir finansinio sverto rodikliai buvo žymiai mažesni 
nei palyginamųjų uostų.
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EBITDA marža 68% n. d. 57% n. d. 34% 18% 46% 64%

Grynojo pelno 
marža

41% 23% 24% 27% 13% 11% 24% 42%

ROA 7% 5% 3% 8% 5% 13% 6% 5%

ROE 10% 5% 14% 12% 19% 22% 13% 6%

Turto 
apyvartumas

0,17 0,19 0,14 0,31 0,39 1,2 0,25 0,12

Finansinis 
svertas (D/E)

0,34 0,07 1,44 0,02 1,89 0 0,21 0,07

Oro uostai 
Lietuvoje veikia keturi tarptautiniai oro uostai. Valstybės įmonių valdomuose Vilniaus, 
Kauno ir Palangos oro uostuose teikiamos paslaugos reguliariųjų ir užsakomųjų reisų 
vežėjams, vežantiems keleivius ir krovinius. Šiaulių savivaldybės įmonė valdo karinį 
Šiaulių oro uostą.

Tarptautinis Vilniaus oro uostas pajėgus aptarnauti 3 mln. keleivių per metus, o re-
guliariųjų skrydžių tvarkaraštį sudaro 35 maršrutai. Kauno oro uostas per metus gali 
aptarnauti 1 mln. keleivių bei 110 tūkst. tonų krovinių. Iš Kauno oro uosto vykdomi 
reguliarūs skrydžiai 21 kryptimi. Šis uostas dėl ilgo leidimosi tako gali priimti bet kokio 
tipo orlaivius, neatsižvelgiant į krovinio dydį. Tarptautinio Palangos oro uosto infras-
truktūra pritaikyta vidutinės ir mažos klasės orlaiviams. Iš Palangos oro uosto vykdo-
mi reguliarūs skrydžiai 4 kryptimis.

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ teikia skrydžių valdymo paslaugas Lietuvos oro er-
dvėje, taip pat skrydžių valdymo paslaugas Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose. 
2012 metais per Lietuvos teritoriją driekėsi 39 tranzitiniai maršrutai, o bendras trasų 
ilgis siekė 9 tūkst. km.

Veiklos rezultatai

Trys Lietuvos civiliniai oro uostai iš viso aptarnavo 41 tūkst. lėktuvų, tai yra 4,8 proc. 
daugiau nei 2011 metais. 72,4 proc. visų skrydžių buvo vykdoma Vilniaus oro uoste, 
tai net 3,5 karto daugiau nei Kauno oro uoste. Ir Rygos, ir Talino oro uostas aptarnavo 
daugiau skrydžių nei visi trys Lietuvos oro uostai kartu.

Krova Baltijos jūros rytinės 
pakrantės uostuose, mln. tonų
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Šaltinis: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija (2013)
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Skrydžių skaičius, tūkst.

Vilnius Kaunas Palanga Ryga Talinas

2012201120102009
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir oro uostai (2013)
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2012 metais oro uostų keleivių skaičius išaugo 17,6 proc. ir siekė 3,2 mln. keleivių. 
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo atitinkamai 2,2, 0,8 ir 0,1 mln. ke-
leivių. Vilniaus oro uoste keleivių skaičius ūgtelėjo 28,9 proc., daugiausia dėl to, kad  
oro linijų bendrovės plėtė maršrutų geografiją, be to, uoste paslaugas pradėjo teikti 5 
naujos oro linijų bendrovės. „Ryanair“, „Wizz Air“ ir SAS įvykdė atitinkamai 43, 16 ir 7 
proc. visų reguliariųjų skrydžių Lietuvoje. 2012 metais Vilniaus oro uostas pagal kelei-
vių skaičių nežymiai aplenkė Talino oro uostą (jame aptarnauta 2,2 mln. keleivių), o 
Rygos oro uoste buvo aptarnauta daugiausiai – 4,8 mln. keleivių.

Vilnius Kaunas Palanga Ryga Talinas

Keleivių skaičius, tūkst.

2012201120102009
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir oro uostai (2013)
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Lietuvos oro uostose buvo perkrauta 9,3 tūkst. tonų krovinių ir pašto siuntų. Vilniaus 
oro uoste buvo perkrauta 5,9 tūkst. tonų, Kauno – 3,4 tūkst. tonų krovinių. 2012 metais 
bendrasis krovinių kiekis sumažėjo 7,2 proc. dėl 20,3 proc. smuktelėjusios krovos Kau-
no oro uoste. Tam įtakos turėjo 2012 metų vasarį paskelbtas bankrotas aviakompani-
jai „Jade Cargo“, kuri per Kauno oro uostą vykdė krovinių pervežimą iš Šanchajaus. 
2012 metais Rygos ir Talino oro uostuose perkrauta atitinkamai 33 tūkst. ir 23,9 tūkst. 
tonų krovinių.

Krovinių ir pašto siuntų aptarnavimas 
oro uostuose, tūkst. tonų 

Vilnius Kaunas Palanga Ryga Talinas

2012201120102009
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir oro uostai (2013)
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Neaviacinės paslaugos

Išsivysčiusiuose oro uostuose neaviacinės pajamos (reklamos, maitinimo, parkavimo, 
mažmeninės prekybos, automobilių nuomos, apgyvendinimo ir kt.) sudaro apie 50 
proc. oro uostų pajamų. Šios pajamos leidžia sumažinti nuostolius, susidarančius dėl 
konkurencinės oro uostų kovos aviacinių paslaugų rinkoje. Neaviacinių pajamų didi-
nimas yra vienas iš Lietuvos oro uostų strateginių prioritetų. 

Neaviacinių pajamų dalis

Vilnius Kaunas Talinas

Šaltinis: Oro uostai (2013)
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2012 metais Tarptautiniame Vilniaus oro uoste neaviacinės pajamos siekė 19,5 mln. 
litų ir buvo 13,4 proc. didesnės nei 2011 metais. Pajamų augimą nulėmė sėkminga 
patalpų nuomos veikla bei didėjusios pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių 
nuomos. Kauno oro uosto neaviacinės pajamos išaugo 10,1 proc. ir siekė 6,4 mln. litų. 
Labiausiai augo reklamos paslaugų, žemės ir patalpų nuomos pajamos.

Paštas
2012 metų pabaigoje teisę teikti pašto paslaugas turėjo 73 juridiniai asmenys, iš kurių 
17 teikė pašto ir pasiuntinių paslaugas, o 56 – tik pasiuntinių paslaugas. Didėjantis 
pašto paslaugas teikiančių bendrovių skaičius gali būti siejamas su rinkos liberalizavi-
mu bei naujomis paslaugomis, tokiomis kaip pašto siuntų savitarnos terminalai.

Lietuvos paštas yra vienintelė bendrovė Lietuvoje, įpareigota teikti universaliąsias 
pašto paslaugas (UPP). UPP apima iki 2 kg sveriančios pašto korespondencijos, iki 10 
kg svorio pašto siuntinių, registruotų pašto siuntų ir iki 20 kg svorio pašto siuntinių iš 
ES šalių surinkimo ir pristatymo paslaugas. UPP paslaugos turi būti teikiamos kiekvie-
ną darbo dieną visoje šalies teritorijoje vienodomis sąlygomis. 2012 metų pabaigoje 
Lietuvos paštas valdė 689 stacionarių paštų ir 27 kilnojamų paštų, kurie aptarnavo 133 
UPP teikimo vietas.

Nuo 2013 metų sausio 1 dienos panaikinti pašto paslaugų rinkos ribojimai, nustatan-
tys, kad pašto paslaugų teikėjai privalo korespondenciją iki 50 g pristatyti 2,5 karto 
brangiau, nei tą darė valstybės valdoma bendrovė Lietuvos paštas. Siekiant užtikrinti 
UPP nenutrūkstamą teikimą ir sudaryti galimybes Lietuvos paštui susigrąžinti inves-
ticijas, Lietuvos paštas paskirtas UPP teikėju 7 metų laikotarpiui iki 2019 metų pabai-
gos. UPP paslaugų tarifus tvirtina Ryšių reguliavimo tarnyba.

Vadovaujantis pakeistu Pašto įstatymu, UPP teikėjui paliekama prievolė pristatyti pe-
riodinius leidinius kaimo vietovių prenumeratoriams. Siekiant užtikrinti šių paslaugų 
teikimo skaidrumą, Vyriausybė privalės patvirtinti tarifų nustatymo kriterijus.
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Veiklos rezultatai

Bendra pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka 2012 metais išaugo 1,7 proc., iki 82,4 mln. 
siuntų. Pašto korespondencijos kiekis pakito nežymiai ir 2012 metais siekė 74,9 mln. 
vienetų, o siuntinių rinka paaugo 26,2 proc., iki 7,5 mln. siuntinių. Suteiktų UPP kiekis 
2012 metais išaugo 2,1 proc. ir siekė 49,7 mln. paslaugų vienetų, 80,1 proc. šių paslau-
gų sudarė korespondencijos siuntos iki 2 kg.

2012

2011

2010

2009

Pašto siuntiniai
Pašto korespondencija

Pašto ir pasiuntinių paslaugos, 
mln. vnt.

83,9
4,1

74,2
5,1

75
6

74,9
7,5

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnyba (2013)

Pašto ir pasiuntinių paslaugų 
rinkos pajamos, mln. litų

97,7
128,4

103
134,8

112,2
159,9

121
188,9

Bendrosios pajamos iš pašto ir pasiuntinių paslaugų 2012 metais išaugo 13,9 proc., iki 
309,9 mln. litų. Pašto paslaugų pajamos ūgtelėjo 7,9 proc. iki 121 mln. litų, o pajamos 
iš pasiuntinių paslaugų padidėjo 18,1 proc., iki 188,9 mln. litų. Pajamos iš UPP siekė 
97,8 mln. litų, tai 8 proc. daugiau nei 2011 metais.
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Tai strategiškai svarbiausias VVĮ sektorius. Jam priskiriamos VVĮ 
užtikrina apie ketvirtadalį šalies elektros energijos poreikio, val-
do elektros perdavimo ir skirstomuosius tinklus. Įvykdžius įmo-
nių pertvarką, elektros energijos gamybos ir skirstymo veiklos 
buvo liberalizuotos ir atskirtos nuo perdavimo veiklos. To paties 
iki 2014 metų pabaigos siekiama ir dujų sektoriuje, įgyvendinus 
Trečiąjį ES energetikos paketą ir užbaigus Suskystintųjų gamtinių 
dujų terminalo statybas. 

Energetika

Įmonė Veiklos sritis 2012 m. 
apyvarta, 
tūkst. litų

Turtas 2012 
m. pabaigoje, 

tūkst. litų

Darbuotojų 
skaičius 2012m. 

pabaigoje

valstybei 
priklausanti 
dalis, proc.

UAB „Visagino atominė 
elektrinė“

Visagino atominės elektrinės statybos projekto 
parengimas; VAE įmonių grupei priklauso elektros energijos 
gamintoja AB “Lietuvos energija” ir skirstomųjų tinklų 
operatorius AB LESTO 

2 781 910 10 295 821 4 612 100,0%

AB „Lietuvos dujos“* Gamtinių dujų importas, perdavimo, skirstymo paslaugų 
teikimas

1 879 178 2 928 183 1 700 17,7%

UAB „EPSO-G“ Bendrovė kontroliuoja Lietuvos elektros perdavimo 
sistemos operatorių „Litgrid“ 

508 367 2 495 292 702 100,0%

AB „Klaipėdos nafta“ Naftos produktų eksportas ir importas 138 881 560 010 360 72,3%

VĮ „Visagino energija“ Šilumos energijos ir vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas 75 428 209 228 222 100,0%

UAB „Geoterma“ Šilumos energijos gamyba 16 994 45 468 21 76,6%

VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas 483 1 791 416 2 053 100,0%

VĮ Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo agentūra

Radioaktyvių atliekų tvarkymas ir laidojimas 83 1 601 18 100,0%

VĮ Energetikos agentūra Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
fondo administravimas, valstybės programų energetikos 
sektoriuje įgyvendinimas

0 3 373 19 100,0%

* AB „Lietuvos dujos“ apyvarta, turtas ir darbuotojų skaičius pateikiami tik informacijos tikslais, tačiau į VVĮ portfelį įtraukiama tik šios įmonės 
valstybės nuosavybės dalis ir gauti dividendai.

Energetikos sektoriuje veikiančios VVĮ gamina ir tiekia elektros energiją bei šilumą vartotojams ir teikia įvairias susijusias paslau-
gas. Taip pat šiam sektoriui priskiriama „Klaipėdos nafta“, teikianti naftos ir jos produktų perkrovimo paslaugas ir atsakinga už 
Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo Lietuvoje statybą. Energetikos sektoriui priskiriama ir bendrovė „Lietuvos dujos“, 
kuri nėra laikoma VVĮ, nes valstybė šioje bendrovėje kontroliuoja mažumos dalį akcijų, tačiau į bendruosius sektoriaus rezultatus 
įskaičiuojama valstybės valdomų „Lietuvos dujų“ akcijų vertė ir gauti dividendai. Sektoriui priskiriamos įmonės nurodytos toliau 
esančioje lentelėje.
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Finansiniai rezultatai

Energetikos sektoriaus įmonių pajamos 2012 metais išaugo 5,7 proc. ir sudarė 
3 058,2 mln. litų. Pajamų augimui didžiausios įtakos turėjo 5,7 proc., iki 2 826,4 mln. 
litų, išaugusios konsoliduotos VAE ir „EPSO-G“ grupių pajamos. „EPSO-G“ valdomos 
„Litgrid“ grupės pajamos ūgtelėjo 16 9 proc., iki 508,4 mln. litų, labiausiai dėl preky-
bos balansavimo-reguliavimo elektros energija ir remonto bei techninės priežiūros 
veiklos pajamų padidėjimo. Dėl didesnio pagaminto ir suvarto elektros energijos kie-
kio, „Lietuvos energija“ grupės ir LESTO grupės įmonių pajamos išaugo atitinkamai 
14,3 mln. litų (1 proc.) ir 38,2 mln. litų (1,7 proc.). Konsoliduotam pajamų pokyčiui 
įtakos turėjo ir tai, kad VAE grupė daugiau elektros energijos pardavė laisvoje rinkoje, 
t.y. grupės įmonės sudarė mažiau tarpusavio sandorių. „Visagino energijos“ pajamos, 
daugiausia dėl didesnių šilumos energijos kainų, išaugo 19,4 proc., iki 75,4 mln. litų. 
„Klaipėdos naftos“ pajamos sudarė 138,9 mln. litų, tai 2,4 mln. litų (1,7 proc.) mažiau 
nei 2011 metais. Šį pokytį lėmė nežymiai smuktelėjusios pajamos už naftos produk-
tų perkrovimo paslaugas ir mažesnės valymo įrenginiuose surinktų tamsiųjų naftos 
produktų pardavimo pajamos. Didžiausios neigiamos įtakos „Klaipėdos naftos“ pa-
jamoms turėjo sumažėjęs krovinių tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos, tačiau didesnio 
pajamų mažėjimo bendrovė išvengė padidindama krovos tarifus ir taikydama „krauk 
arba mokėk“ sutarčių sudarymo principą. 

Energetikos sektoriaus įmonių bendroji pardavimo savikaina padidėjo vos 0,5 proc. 
ir sudarė 1 740,7 mln. litų, o veiklos sąnaudos smuktelėjo 6,7 proc., iki 1 224 mln. litų. 
Šiam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo Ignalinos atominės elektrinės 2012 metais ap-
skaitytas turto vertės sumažėjimo sąnaudų atstatymas, veiklos sąnaudas sumažinęs 
65,1 mln. litų, o 2011 metais įmonės turto nuvertėjimo sąnaudos sudarė 30,7 mln. litų. 
Neįskaičiuojant sąnaudų dėl turto vertės pokyčių, Ignalinos atominės elektrinės vei-
klos sąnaudos sumažėjo 52,6 proc., iki 18,3 mln. litų (daugiausia dėl mažesnių išlaidų 
teisinėms ir konsultacinėms paslaugoms), o bendras energetikos sektoriaus veiklos 
sąnaudų augimas siekė 0,7 proc. Konsoliduotos VAE ir „EPSO-G“ grupių veiklos sąnau-

2009 2010 2011 2012

Grynasis 
pelnas, 

Pardavimo
 

pajamos,

3 662

3 193
2 892 3 058

11 -54 -102 100
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 METAI 2012 METAI

Pardavimo pajamos 2 892 160 3 058 250
Pardavimo savikaina 1 731 242 1 740 718

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 160 919 1 317 532
Veiklos sąnaudos 1 311 279 1 223 978
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 7 284 6 004

Veiklos pelnas (nuostoliai) -143 077 99 559
Veiklos pelno marža -4,9% 3,3%

EBITDA 532 753 717 715
EBITDA marža 18,4% 23,5%

Finansinė ir investicinė veikla -49 739 -20 492

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -192 816 79 066
Pelno mokestis -14 235 10 005

Grynasis pelnas (nuostoliai) -178 581 69 061
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 19 858 16 058

Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei -176 968 70 675

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir 
banko „Snoras“ bei ūkio banko bankrotų įtaką -102 154 100 331

Grynojo pelno marža -3,5% 3,3%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Nematerialus turtas 348 224 366 738
Materialus turtas 11 222 352 11 448 070
Finansinis turtas 205 875 229 089
Kitas ilgalaikis turtas 295 446 239 904
Biologinis turtas 0 0

Ilgalaikis turtas 12 071 895 12 283 802

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 231 472 173 265
Per vienerius metus gautinos sumos 1 089 488 1 259 866
Kitas trumpalaikis turtas 687 363 517 790
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 245 319 398 003

Trumpalaikis turtas 2 253 641 2 348 923

TURTO IŠ VISO 14 325 537 14 632 725

Nuosavas kapitalas 8 773 485 8 526 254
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 1 080 300 1 053 016

Dotacijos, subsidijos 2 671 304 2 889 025

Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 605 930 2 051 938
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 274 817 1 165 509

Įsipareigojimai 2 880 747 3 217 447
Finansiniai įsipareigojimai 1 111 495 1 464 498

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 325 537 14 632 725

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA -0,7% 0,7%
ROE -1,2% 1,2%
D/E 12,7% 17,2%

GRąŽA VALSTYBEI (TūKST. LITŲ, DUOMENYS IKI 2013-07-01) 2011 METAI 2012 METAI

Paskirti dividendai (valstybės dalis) 327 973 38 708
Paskirtos pelno įmokos 11 19

Dividendai ir pelno įmokos valstybei 327 984 38 727
Turto mokestis 1 898 1 898

Iš vISO 329 882 40 625

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 METAI 2012 METAI

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 8 045 8 007

Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 91 92
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dos padidėjo 25,3 mln. litų (2,1 proc.) daugiausia dėl didesnių elektros energijos pirki-
mo ir susijusių sąnaudų. „Klaipėdos naftos“ veiklos sąnaudos padidėjo 38,8 proc., iki 
10,7 mln. litų, daugiausia dėl SGD terminalo projekto administravimo sąnaudų. 

Sektoriaus veiklos rezultatas 2012 metais sudarė 99,6 mln. litų veiklos pelno, kai 2011 
metais veiklos nuostoliai sudarė 143,1 mln. litų. Ignalinos atominės elektrinės vei-
klos rezultatas pakito nuo 63 mln. litų nuostolių iki 53 mln. litų pelno, tačiau elimi-
navus sąnaudas dėl turto vertės pokyčių įmonės tipinės veiklos nuostoliai sumažėjo 
tik 20,2 mln. litų ir sudarė 12,1 mln. litų. VAE ir „EPSO-G“ grupių konsoliduoti veiklos 
nuostoliai dėl smarkiai ūgtelėjusių pajamų ir menko sąnaudų augimo sumažėjo nuo 
124,4 mln. iki 161 tūkst. litų. Daugiausia dėl išaugusios prekybos laisvoje elektros 
energijos rinkoje ir mažesnių ATL perkainojimo ir atidėjinių sąnaudų įmonių grupė 
„Lietuvos energija“ padidino veiklos pelną daugiau nei 4 kartus, iki 55,7 mln. litų. Išau-
gus pajamoms, įmonių grupės „Litgrid“ veiklos pelnas sudarė 28,3 mln. litų, kai 2011 
metais patirta 24,4 mln. litų veiklos nuostolių, o įmonių grupė LESTO veiklos nuosto-
lius sumažino trečdaliu, iki 46,1 mln. litų. „Klaipėdos naftos“ veiklos pelnas sudarė 
46,9 mln. litų ir buvo 7,4 proc. mažesnis nei 2011 metais. Dėl labiau už sąnaudas iš-
augusių pajamų už šilumos energijos tiekimą „Visagino energija“ veiklos nuostolius 
sumažino nuo 6,6 mln. iki 134 tūkst. litų. 

2012 metais energetikos įmonių grynasis pelnas siekė 69,1 mln. litų, o 2011-aisiais ap-
skaityta 178,6 mln. litų nuostolių. Be jau minėtų priežasčių, grynojo pelno rodikliui 
didelės įtakos turėjo dėl banko „Snoras“ bankroto nurašyta Ignalinos atominės elek-
trinės indėlių vertė: 2011 metais ji siekė 74,8 mln. litų, o 2012 metais įmonė nurašė 
likusią 15 mln. litų vertės indėlių sumą. 2012 metais Ignalinos atominė elektrinė taip 
pat pripažino 14,7 mln. litų finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų dėl Ūkio banke 
laikytų indėlių nuvertinimo, nors banko veikla buvo sustabdyta 2013 metų pradžio-
je. Energetikos sektoriaus grynasis rezultatas, eliminavus Ignalinos atominės elektri-
nės sąnaudas dėl turto vertės pokyčių ir bankuose prarastų lėšų, 2012 metais sudarė 
35,2 mln. litų pelno, 2011 metais -  71,4 mln. litų nuostolių. 

Energetikos sektoriaus įmonių grąžos rodikliai pastaruosius metus buvo žemi dėl 
skirstymo ir perdavimo tinklų operatoriams taikomo paslaugų kainodaros reguliavi-
mo – nuo 2009 metų į skirstymo ir perdavimo tarifus leidžiamos įtraukti nusidėvėjimo 
sąnaudos yra apskaičiuojamos nuo reguliatoriaus nustatytos licencijuojamoje veiklo-
je naudojamo turto vertės, o ne vadovaujantis įmonių finansinėse atskaitose nurody-
ta verte. Pasikeitus reguliavimui, nebuvo atliktas įmonių turto vertinimas ir jo vertės 
įmonių balansuose nebuvo koreguotos, todėl reguliatoriaus nustatyta turto vertė šiuo 
metu yra triskart mažesnė nei LESTO ir „Litgrid“ finansinėse ataskaitose nurodoma 
turto vertė. Šis skirtumas turi reikšmingos įtakos įmonių pelningumo rodikliams, tad 
jie gali neparodyti realių veiklos rezultatų. Didžiausius grąžos rodiklius energetikos 
sektoriuje pasiekė „Klaipėdos nafta“ – bendrovės nuosavo kapitalo grąžos rodiklis 
2012 metais sudarė 8 proc., o 2011 metais jis siekė 9,4 proc.

„Lietuvos dujų“ rezultatai į portfelį neįtraukti ir nevertinami, nes valstybei priklauso 
tik 17,7 proc. šios bendrovės akcijų. Į VVĮ portfelį įskaičiuota tik šios įmonės valstybei 
priklausančių akcijų rinkos vertė (2012 metais – 160,3 mln. litų) ir valstybei per metus 
išmokėti dividendai (2012 metais valstybei išmokėta 12,7 mln. litų dividendų, kurie 
buvo paskirti akcininkams skirstant 2011 metų pelną). 

Remiantis iki 2013 metų liepos pradžios surinktais duomenimis, energetikos sekto-
riaus įmonių iš 2012 metų pelno paskirta dividendų ir pelno įmokų suma, papildy-
sianti valstybės biudžetą, sudarė 38,7 mln. litų. Didžiąją dalį šios sumos – 38,4 mln. 
litų – sudaro „Lietuvos dujų“ už 2012 metus paskirti dividendai. Dar 296,5 tūkst. litų 
dividendų paskyrė „Klaipėdos nafta“, kuriai dėl lėšų poreikio ir prisiimtų įsipareigo-
jimų bankams įgyvendinant strateginį SGD terminalo projektą mokėtina dividendų 
suma Vyriausybės sprendimu buvo sumažinta iki 1 proc. metinio grynojo pelno. Vals-
tybės įmonės Energetikos agentūros paskirta pelno įmoka sudarė 19 tūkst. litų, o kitos 
sektoriaus įmonės dividendų ar pelno įmokų nepaskyrė. Už 2011 metus didžiąją dalį 
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(275 mln. litų) valstybei paskirtų dividendų sudaro VAE dividendai, kuriuos bendro-
vė paskyrė 2012 metų viduryje, gavusi dividendų iš dukterinių įmonių. Į valstybei pa-
skirtų dividendų sumą už 2012 metus VAE ir „EPSO-G“ dukterinių įmonių dividendai 
neįskaičiuoti, nes jie pirmiausia pasieks kontroliuojančias bendroves, o ne valstybės 
biudžetą. Skirstant 2012 metų pelną, LESTO savo pagrindiniam akcininkui VAE pasky-
rė 84,8 mln. litų, „Lietuvos energija“ – 24,4 mln. litų dividendų, „Litgrid“ ją kontroliuo-
jančiai bendrovei „EPSO-G“ išmokės 43,9 mln. litų dividendų.

Turto mokestį valstybei mokėjo trys sektoriaus įmonės – „Visagino energija“ 
(1 843 tūkst. litų), Energetikos agentūra (46 tūkst. litų) ir Radioaktyviųjų atliekų tvarky-
mo agentūra (10 tūkst. litų).

Sektoriaus pardavimo pajamų, nuosavo kapitalo, finansinių įsipareigojimų ir pelnin-
gumo pokyčiai 2009−2012 metais pateikti toliau esančiose diagramose.

Elektros energetikos sektorius

Siekiant įgyvendinti ES trečiojo energetikos paketo nuostatas, 2010 metais Lietuvoje 
pradėta elektros energetikos sektoriaus pertvarka ir suformuoti keturi elektros ener-
getikos įmonių blokai: gamybos, perdavimo, skirstymo ir tinklų priežiūros. Gamybos ir 
perdavimo blokai suformuoti prie bendrovės „Lietuvos energija“ prijungus bendrovę 
„Lietuvos elektrinė“ ir atskyrus elektros perdavimo tinklų operatorių „Litgrid“ bei rin-
kos operatorių „Baltpool“. Skirstymo blokas sukurtas sujungus dvi skirstomųjų tinklų 
bendroves VST ir „Rytų skirstomieji tinklai“ į vieną bendrovę LESTO. Visų šių elektros 

EBITDA maržaPardavimo pajamos

Grynojo pelno marža

2009 2010 2011 2012

14,2 %

0,3 % -1,8 % -3,5 %

3,3 %

18,6 % 18,4 %
23,5 %

Finansiniai įsipareigojimai
ROEROA

Nuosavas kapitalas

2009 2010 2011 2012

0,1 %
-0,6 % -1,2 % 1,2 %

-0,4     %
-0,7    %

0,7    %0,1 %
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energetikos įmonių kontrolė perduota 100 proc. valstybės valdomai bendrovei „Visa-
gino atominė elektrinė“ (VAE), kuri atsakinga už naujos atominės elektrinės statybos 
projekto parengimą. 

2012 metų rugsėjį ES trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas užbaigtas nuo VAE 
grupės atskyrus „Litgrid“. Šios bendrovės akcijos atlygintinai perduotos naujai įsteig-
tai valstybės valdomai bendrovei „EPSO-G“, kurią kontroliuoja Energetikos ministeri-
ja. VAE akcijas nuo 2013 metų vasario valdo Finansų ministerija. 

Pertvarkant energetikos sektorių, tinklų priežiūros ir įvairias aptarnavimo funkcijas 
nuspręsta sutelkti specializuotose, tiesiogiai VAE grupės bendrovių valdomose įmo-
nėse. Šioms įmonėms buvo perduoti pastatai, informacinės sistemos, telekomuni-
kacijų įranga ir jų aptarnavimo išlaidos, perkelti kai kurie darbuotojai. Didžiausios iš 
tokių įmonių yra „NT valdos“, kurios akcijos priklauso LESTO ir „Lietuvos energijai“, ir 
Technologijų ir inovacijų centras, kurio akcijas yra pasidalinusios  visos trys didžiosios 
elektros energetikos bendrovės. Didžiausių valstybės valdomų energetikos bendrovių 
valdymo struktūra pavaizduota schemoje (žr. 52 psl.).

Elektros energijos sektoriaus veiklą reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontro-
lės komisija (VKEKK). Komisija išduoda licencijas verstis veikla elektros energetikos 
sektoriuje, nustato elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės 
reikalavimus, tvirtina valstybės reguliuojamų paslaugų ir elektros energijos kainų vir-
šutines ribas, kainų skaičiavimo metodiką ir vykdo kitas susijusias reguliavimo funk-
cijas.

Elektros energijos gamyba

VVĮ elektros energijos gamybos bloką sudaro „Lietuvos energijos“ valdomos elektri-
nės: Kauno hidroelektrinė, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Lietuvos elektrinė.
Šiame gamybos bloke sutelkti didžiausi Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgu-
mai, vykdomas elektros energijos balansavimas ir užtikrinamas Lietuvai būtinas elek-
tros energijos rezervas. 

Remiantis VKEKK duomenimis, praėjusiais metais Lietuvoje buvo pagaminta 4,8 TWh 
elektros energijos, t. y. beveik tiek pat, kiek 2011-aisiais. „Lietuvos energijos“ valdo-
mos elektrinės pagamino 2,2 TWh, t.y. 45,9 proc. viso šalyje pagamintos elektros ener-
gijos kiekio. Dėl poreikio užtikrinti elektros energijos tiekimą ir naujojo kombinuoto 
ciklo bloko bandymų Lietuvos elektrinė pagamino 29,5 proc. daugiau elektros ener-
gijos nei prieš metus (1,42 TWh), o Kauno ir Kruonio elektrinėse gamyba sumažėjo. 
Iš viso iškastinį kurą naudojančiose (termofikacinėse) elektrinėse buvo pagaminta 
62 proc., o atsinaujinančių išteklių (saulės, vėjo, biomasės, biodujų jėgainėse ir hidro-
elektrinėse) – 28 proc. elektros energijos kiekio. Likęs kiekis buvo pagamintas Kruonio 
hidroakumuliacinėje elektrinėje. 

2009 metų pabaigoje uždarius Ignalinos atominę elektrinę, bendras Lietuvoje paga-
minamos elektros energijos kiekis sumažėjo beveik triskart ir gerokai išaugo elektros 
energijos importo mastas. 2012 metais elektros importuota beveik tiek pat, kiek ir 
2011 metais, tačiau tai 13 kartų daugiau nei 2009-aisiais. Lietuva šiuo metu importuo-
ja beveik 4 kartus daugiau elektros nei eksportuoja – tai vienas didžiausių rodiklių ES.

Persiuntimas

Elektros energijos persiuntimas apima elektros energijos perdavimą ir elektros ener-
gijos skirstymą. 

Elektros energijos perdavimas – tai jos persiuntimas aukštosios įtampos (330-110 kilo-
voltų) tinklais iš gamintojų vartotojams arba tiekėjams. Elektros perdavimo sistemos 

 

 

Elektros gamyba, eksportas ir 
importas Lietuvoje, Twh
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Šaltinis: VKEKK
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operatoriaus funkciją Lietuvoje vykdo bendrovė „Litgrid“, kuri valdo elektros energijos 
srautus Lietuvoje ir palaiko stabilų šalies elektros energijos sistemos darbą. „Litgrid“ 
teikia elektros energijos perdavimo, sistemos balansavimo, viešuosius interesus ati-
tinkančių paslaugų (VIAP) administravimo ir kitas paslaugas, organizuoja prekybą ba-
lansavimo ir reguliavimo elektros energija bei rezervine galia. 

Elektros energijos skirstymas – tai jos persiuntimas vartotojams žemos ir vidutinės 
įtampos tinklais. Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius – bendrovė LESTO, 
kuri pradėjo veiklą 2011 metų pradžioje, sujungus skirstomųjų tinklų bendroves VST 
ir „Rytų skirstomieji tinklai“. LESTO teikia persiuntimo, naujų vartotojų elektros įren-
ginių prijungimo paslaugas, valdo, prižiūri ir plėtoja elektros skirstomuosius tinklus. 
Bendrovės valdomais tinklais elektra pasiekia daugiau kaip 1,5 mln. privačių ir beveik 
65 tūkst. verslo klientų. 

Ir LESTO, ir „Litgrid“ vykdomų elektros energijos persiuntimo veiklų kainodara yra re-
guliuojama – šių paslaugų kainų viršutines ribas nustato VKEKK. Elektros energijos 
perdavimo ir skirstymo tinklų operatoriai negali uždirbti daugiau nei VKEKK nustatytą 
pelno normą, apskaičiuojamą nuo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės. 
Nuo 2009 metų VKEKK licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę nustato ne pa-
gal įmonių finansinėse ataskaitose pateikiamus duomenis, bet remdamasi Vyriausy-
bės nutarimu įtvirtintais principais, t. y. 2002 metų įmonių balansinę vertę didindama 
investicijų suma ir mažindama sukaupto nusidėvėjimo suma. Pasikeitus reguliavimui, 
įmonių turtas nebuvo pervertintas, todėl LESTO ir „Litgrid“ balansuose nurodoma tur-
to vertė šiuo metu yra triskart didesnė nei reguliatoriaus nustatyta licencijuojamoje 
veikloje naudojamo turto vertė. To pasekmė – įmonių finansinėse ataskaitose nuro-
domi nuostoliai, nes ne visos jų į apskaitą įtrauktos nusidėvėjimo sąnaudos yra įtrau-
kiamos į paslaugų kainas.

Tiekimas

Elektros energijos tiekėjai – tai juridiniai asmenys, perkantys elektros energiją di-
dmeninėje elektros rinkoje ir parduodantys ją vartotojams. Elektros energijos tiekė-
jai skirstomi į visuomeninį ir nepriklausomus. Visuomeninis tiekėjas privalo parduoti 
elektrą visiems vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba jį prarado. 
Nepriklausomu tiekėju gali tapti bet kuris asmuo, gavęs tokią licenciją, ir parduoti 
elektros energiją laisviesiems (turintiems teisę pasirinkti nepriklausomą tiekėją) var-
totojams. Nuo 2012 metų tokia galimybė suteikiama vartotojams, kurių leistinoji var-
toti galia yra didesnė nei 30 kW, nuo 2013-ųjų – visiems vartotojams. Nepriklausomas 
tiekėjas gali parduoti elektrą sutartine kaina, o visuomeninio tiekėjo parduodamos 
elektros energijos kaina yra reguliuojama ir tvirtinama VKEKK. Visuomeninio tiekėjo 
funkciją Lietuvoje vykdo LESTO. 

Lietuvos elektros birža, kurioje vykdoma didmeninė prekyba elektros energija, pra-
dėjo veikti nuo 2010 metų pradžios, ją administravo „Litgrid“ dukterinė bendrovė 
„Baltpool“. Nuo 2012 metų birželio vidurio šią biržą perėmė Šiaurės šalių perdavimo 
sistemos operatorių valdoma įmonė „Nord Pool Spot“, kurio sistemoje prekiauja apie 
370 dalyvių iš 20 šalių. 2012 metais „Litgrid“ įsigijo 2 proc. šios įmonės akcijų. 

Lietuvos elektros biržoje 2012 metais buvo suprekiauta 7,4 TWh elektros energijos, tai 
7 proc. mažiau nei 2011-aisiais. Vidutinė jos kaina siekė 15,42 ct/kWh, tai 1,3 proc. ma-
žiau nei 2011-aisiais. Aktyviųjų biržos dalyvių skaičius, palyginti su 2011 metų paskuti-
niu ketvirčiu, nepasikeitė ir sudarė 25. Elektros energijos pardavimo rinkoje dominavo 
viena bendrovė – „Inter Rao Lietuva“, pardavusi net 65,3 proc. viso suprekiauto elek-
tros energijos kiekio (2011 metais – 44 proc.). Labiausiai sumažėjo „Lietuvos energi-
jos“ rinkos dalis, smuktelėjusi nuo 17,4 proc. iki 1,8 proc. 
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„Inter Rao Lietuva“

„Lietuvos energija“

„Vilniaus energija“

„Enefit“ (dukterinė „Eesti Energia“ įmonė) 

„Elektrum Lietuva“ 
(buvusi „Latvenergo prekyba“) 

„Baltic energy services“

Kiti biržos dalyviai

Pardavimo rinkos biržoje struktūra 2012 metais, proc.

Šaltinis: VKEKK

 

2012 metais mažmeninėje elektros energijos rinkoje nepriklausomi  tiekėjai elektros 
energijos vartotojams patiekė 3 593 GWh elektros energijos, tai 2,4 proc. mažiau nei 
prieš metus. Visuomeninis tiekėjas LESTO reguliuojamiems elektros energijos vartoto-
jams patiekė 3 046 GWh (11,8 proc. mažiau), o nereguliuojamiems elektros energijos 
vartotojams – 554 GWh elektros energijos (22,7 proc. mažiau). LESTO užimama rinkos 
dalis sumažėjo beveik 9 procentiniais punktais, iki 44 proc. Iš nepriklausomų tiekėjų 
didžiausią rinkos dalį (17 proc.) užėmė „Energijos tiekimas“, „Lietuvos energijos“ duk-
terinė bendrovė. 

„Energijos tiekimas“

LESTO laisviems vartotojams

LESTO reguliuojamiems varotojams

„Elektrum Lietuva“

„Enefit“

„SBE Energy“

Kiti tiekėjai

Mažmeninės elektros energijos rinkos struktūra 2012 metais, proc.

Šaltinis: VKEKK

Elektros energijos suvartojimas

Lietuvoje 2012 metais elektros energijos poreikis sudarė 11,33 TWh, o grynasis suvar-
tojimas (neįskaičiavus nuostolių tinkle, savųjų reikmių ir balansavimo energijos) sie-
kė 9,66 TWh ir, palyginti su 2011 metais, padidėjo 2,1 proc. Pramonėje suvartojamas 
elektros kiekis išaugo 2,7 proc., gyventojų – ūgtelėjo 0,9 proc., o prekybos, transporto, 
žemės ūkio sektorių ir kiti vartotojai kartu suvartojo 2,5 proc. daugiau elektros ener-
gijos. Palyginti su 1999 metais, gyventojai 2012-aisiais suvartojo beveik 40 proc. dau-
giau elektros energijos, o bendrasis vartojimo augimas siekė 33 proc., t. y. vidutiniškai 
apie 2 proc. kasmet.

Elektros energijos kaina

Elektros energijos kainą vartotojams sudaro kelios sudedamosios dalys: elektros įsi-
gijimo, perdavimo, skirstymo, tiekimo kainos ir sisteminių paslaugų bei VIAP kaina. 
Elektros perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo kainas reguliuoja VKEKK.

Pramonė

Gyventojai

Prekyba, transportas, žemės ūkis 
ir kiti vartotojai

Elektros energijos suvartojimas 
1999-2012 metais, TWh

Šaltinis: VKEKK ir „Litgrid“
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Vidutinė elektros energijos kaina Lietuvoje 2013 metais siekia 40,32 ct/kWh be PVM. 
Palyginti su 2011 metais, ši kaina išaugo 7,1 proc., t.y. 2,7 cento. 40 proc. kainos sudaro 
elektros įsigijimo kaina, kuri per metus ūgtelėjo 1,2 proc., iki 16,13 ct/kWh. Elektros 
energijos skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos tinklais paslaugų kainos šiek tiek 
sumažėjo ir sudaro atitinkamai 4,75 ir 6,22 ct/kWh, o perdavimo aukštos įtampos tin-
klais kaina padidėjo 0,1 cento, iki 2,42 ct/kWh. Sisteminių paslaugų kaina per metus 
padidėjo nuo 0,62 iki 0,94 ct/kWh. 

Elektros energijos kainos didėjimą daugiausia lėmė VIAP kainos didėjimas trečdaliu – 
nuo 7,04 iki 9,38 ct/kWh. Šią kainą sudaro kelios sudedamosios dalys. 4,56 ct/kWh yra 
skirta Lietuvos elektrinei, kurioje gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui 
ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti. Gamybai termofikacinėse ir atsinauji-
nančius energijos išteklius (AEI) naudojančiose elektrinėse remti skiriama atitinkamai 
1,84 ir 2,02 ct/kWh. Strateginiams projektams įgyvendinti skirtos lėšos siekia 0,89 ct/
kWh. Likusi dalis VIAP lėšų skiriama administravimo sąnaudoms padengti, AEI elek-
trinėms prijungti prie elektros tinklų ir energijai balansuoti. Iš viso VIAP kaina sudaro 
apie 23 proc. visos elektros energijos kainos.

Palyginti su 2012 metais, labiausiai padidėjo AEI naudojančių elektrinių VIAP – nuo 
1,12 iki 2,02 ct/kWh. Termofikacinių elektrinių ir Lietuvos elektrinės VIAP išaugo po 
0,7 cento. Strateginiams projektams skirtos VIAP padidėjo nuo 0,83 iki 0,89 ct/kWh. 
Pagrindinės bendro VIAP kainų didėjimo priežastys – dėl gamtinių dujų kainų smar-
kiai išaugusios elektros energijos gamybos termofikacinėse elektrinėse sąnaudos ir 
didėjantis elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, kiekis.

Įsigijimo kaina

Perdavimo aukštos įtampos tinklais kaina

Sisteminės paslaugos

Skirstymo vidutinės įtampos tinklais kaina

Skirstymo žemos įtampos tinklais kaina

VIAP: Lietuvos elektrinės VIAP

Termofikacinių elektrinių VIAP

Atsinaujinančių energijos išteklių VIAP

Vidutinės elektros energijos kainos sandara 2013 metais, ct/kWh be PVM

Kitos VIAP

Strateginiai projektai

Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina

Šaltinis: VKEKK  

Elektros kainos ES šalių gyventojams

Lietuvoje gyventojų mokama elektros kaina nominaliąja verte yra 21 proc. mažesnė 
už vidutinę kainą ES, o 2012 metų antrąjį pusmetį ji buvo mažesnė nei Latvijoje ir Len-
kijoje. Tačiau, įvertinus perkamąją galią (panaikinus kainų lygių skirtumus tarp šalių), 
elektra lietuviams 2012 metų antrąjį pusmetį kainavo 30 proc. daugiau nei vidutiniam 
ES gyventojui ir buvo brangesnė nei kitų Baltijos šalių gyventojams.
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 Gamtinių dujų sektorius

Gamtinių dujų importo, perdavimo, skirstymo ir tiekimo rinkose Lietuvoje dominuo-
ja viena įmonė – AB „Lietuvos dujos“, kurios 17,7 proc. akcijų priklauso valstybei, 
38,9 proc. – „E.ON AG“ konsorciumui priklausančiai bendrovei „E.ON Ruhrgas Inter-
national GmbH“ (Vokietija), 37,1 proc. – gamtinių dujų tiekėjai „Gazprom“ (Rusija). 
2012 metais „Lietuvos dujos“ vienintelė Lietuvoje vykdė gamtinių dujų perdavimo vei-
klą ir paskirstė 97 proc. viso suvartoto dujų kiekio.

Nuo 2011 metų rugpjūčio įsigaliojo naujos redakcijos Gamtinių dujų įstatymas, kuria-
me numatoma įgyvendinti ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimus ir atskirti dujų 
perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklas. Vadovaujantis šiuo įstatymu, bendrovė „Lie-
tuvos dujos“ turės būti išskaidyta į kelias įmones iki 2014 metų spalio 31 dienos. 2012 
metais „Lietuvos dujos“ pateikė VKEKK veiklų ir kontrolės atskyrimo veiksmų planus 
bei parengė beveik 8,5 mln. litų investicijų projektą, skirtą perdavimo sistemos opera-
toriui atskirti ir naujai įmonei įkurti.

Nuo 2012 metų kovo 1 d. Lietuvoje pradėjo veikti pirmoji gamtinių dujų birža, kurios 
operatorius yra „Litgrid“ dukterinė bendrovė „Baltpool“. 2012 metų pabaigoje biržoje 
buvo užregistruoti 4 dalyviai: „Klaipėdos nafta“, „Lietuvos energija“, „Imlitex“ ir „Mars 
Lietuva“. Tačiau kol kas aktyvi prekyba gamtinių dujų biržoje nevyksta ir yra tik vietinė 
– rinkoje nėra nė vieno tarptautinio dalyvio.

Konkurenciją gamtinių dujų sektoriuje siekiama paskatinti įgyvendinus SGD termina-
lo projektą. Terminalo statybas numatoma užbaigti iki 2014 metų pabaigos, o už pro-
jekto įgyvendinimą atsakinga valstybės valdoma bendrovė „Klaipėdos nafta“. 

Įvykdžius gamtinių dujų sektoriaus pertvarką, bus sukurtos galimybės rinktis alterna-
tyvius dujų tiekėjus, o sukurta konkurencinė aplinka lems palankesnes dujų kainas 
vartotojams.

2011 metų I pusmetis
2012 metų I pusmetis

Elektros energijos 
kaina gyventojams 

(be mokesčių, eurais už 100 kWh)

Elektros energijos kaina 
gyventojams įvertinus perkamąją 
galią (be mokesčių, eurais už 100 kWh)

Šaltinis: „ Eurostat“
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Gamtinių dujų vartojimo tendencijos

2012 metais į Lietuvą importuota 3 321  mln. kubinių metrų gamtinių dujų, tai 2,5 proc. 
mažiau nei 2011-aisiais. Gamtinių dujų importo rinkoje veikė penkios bendrovės („Lie-
tuvos dujos“, „Achema“, Kauno termofikacijos elektrinė, „Haupas“ ir „Dujotekana), 
tačiau visos dujos importuotos iš vienintelio tiekėjo – „Gazprom“. Daugiausia dujų 
importavo azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja „Achema“, ku-
rios importuotų dujų kiekis išaugo 11,9 proc., iki 1 448 mln. kubinių metrų dujų. „Lie-
tuvos dujos“ antrus metus iš eilės gamtinių dujų importavo beveik 14 proc. mažiau 
(1 165 mln. kubinių metrų). Remiantis VKEKK duomenimis, išlaidos importuojamoms 
dujoms Lietuvoje, neįskaičiuojant bendrovės „Achema“ importo sąnaudų, išaugo 
7,5 proc., nuo 2 284 iki 2 456 mln. litų. 

Gyventojų, kuriems tiekiamos gamtinės dujos, skaičius 2012 metais ūgtelėjo 0,4 proc., 
iki 553 tūkst., tačiau jie suvartojo 6,6 proc. mažiau gamtinių dujų – 169,5 mln. kubinių 
metrų. Nebuitinių gamtinių dujų vartotojų skaičius išaugo 4,1 proc. ir sudarė 6,3 tūkst. 
Šie vartotojai suvartoja apie 95 proc. į Lietuvą importuojamų dujų. Elektros energiją ir 
šilumą gaminančios įmonės suvartoja 35 proc. viso Lietuvoje suvartojamo dujų kiekio.

Dėl alternatyvių kuro rūšių kainų augimo pasaulio rinkoje bei euro ir dolerio valiu-
tų kurso pokyčių vidutinė importuojamų gamtinių dujų kaina Lietuvoje 2012 metais 
buvo 21,3 proc. didesnė nei 2011 metais ir siekė 1 312 litų už tūkst. kubinių metrų 
dujų. Didžiausia importuojamų dujų kaina pasiekta gegužę, kai ji išaugo 8,3 proc., iki 
1 430 litų. 
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Dujų importo kaina, litais už tūkst. kub. m

Šaltinis: VKEKK 

 

 

 Gamtinių dujų kaina gyventojams

„Lietuvos dujų“ taikomą gamtinių dujų kainą gyventojams sudaro dvi dalys: pasto-
vaus dydžio mėnesinis mokestis, mokamas už dujų sistemos palaikymą, galios užtikri-
nimą ir priežiūros paslaugas, ir kintamoji dalis, kurios dydis priklauso nuo suvartoto 
dujų kiekio. I grupės vartotojai, suvartojantys iki 500 kubinių metrų dujų per metus, 
moka mažesnį mėnesinį mokestį – 1,95 lito per mėnesį. II grupės vartotojams, naudo-
jantiems dujas būstui šildyti ir suvartojantiems daugiau kaip 500 kubinių metrų dujų 
per metus, mėnesinis mokestis yra 1,81 lito. 

Dujų suvartojimas Lietuvoje, 
mlrd. kub. m

Elektros energijos ir šilumos gamintojai
AB „Achema“

Gyventojai

Kita

Šaltinis: VKEKK 
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I grupės vartotojai II grupės vartotojai

Gamtinių dujų kainos  sandara 
(litais už kub. m, 2012 metų primasis pusmetis) 

Suskystinto gamtinių dujų terminalo priemoka

Dujų tiekimo saugumo kaina
Dujų tiekimo marža
Skirtumas tarp prognozuotos ir faktinės dujų kainos
Importo kaina

PVM, 21 proc.
Skirstymo kaina
Perdavimo kainos kintamoji dalis

Šaltinis: VKEKK

Dėl mažesnių vienam suvartotam kubiniam metrui tenkančių skirstymo sąnaudų, 
II grupės vartotojai moka mažesnę kintamąją gamtinių dujų kainos dalį − nuo 2013 
metų pradžios jiems taikytas 2,09 lito už kubinį metrą tarifas, o I grupės vartotojai mo-
kėjo 2,71 lito už kubinį metrą. Didžiausią šio įkainio dalį sudaro dujų importo kaina. 
Nuo 2013 metų kintamoji gamtinių dujų tarifo dalis padidinta 3,8 ct priemoka, iš ku-
rios surinktos lėšos bus skirtos SGD terminalo infrastruktūrai įrengti.

Gamtinių dujų 
kaina gyventojams 

(be mokesčių, eurais už 100 kWh) 

2011 metų I pusmetis
2012 metų I pusmetis

Gamtinių dujų kaina gyventojams 
įvertinus perkamąją galią 
(be mokesčių, eurais už 100 kWh) 

Šaltinis: „Eurostat“

Gamtinių dujų tarifų pokyčiai 
2010 - 2013 metais (litais už kub. m)  

I grupės vartotojai
II grupės vartotojai

2010 m. sausis

2010 m. liepa

2011 m. sausis

2011 m. liepa

2012 m. sausis

2012 m. liepa

2013 m. sausis

Šaltinis: „Lietuvos dujos“
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Gamtinių dujų tarifai I ir II grupės vartotojams antrąjį metų pusmetį buvo didinami 
trečius metus iš eilės ir nuo 2012 metų liepos ūgtelėjo atitinkamai 19,7 proc. ir 24 
proc. Nuo 2013 metų šie tarifai šiek tiek sumažėjo, nepaisant atsiradusios priemokos 
už SGD terminalo statybas. Per visą laikotarpį nuo 2010 metų gamtinių dujų tarifai I ir 
II grupės vartotojams padidėjo atitinkamai 44,9 proc. ir 62 proc., t.y. vidutiniškai po 
13,2 proc.  ir 17,4 proc.  kasmet.

„Eurostat“ duomenimis, 2012 metų pirmąjį pusmetį vidutinė gamtinių dujų kaina gy-
ventojams ES šalyse siekė 4,91 euro, o Lietuvoje – 4,21 euro už 100 kilovatvalandžių. 
Tačiau įvertinus šalių perkamąją galią (panaikinus šalių kainų lygių skirtumus), lie-
tuviams gamtinės dujos kainuoja daugiau nei vidutiniam ES piliečiui: pagal šį rodiklį 
Lietuva yra šešta tarp brangiausiai už dujas mokančių ES valstybių. Be to, 2012 metais 
ūgtelėjus dujų tarifams, Lietuvos gyventojai už dujas moka daugiausiai iš Baltijos ir 
kaimyninių šalių.  »
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Miškai padengia apie trečdalį Lietuvos teritorijos. Iš jų beveik 
pusę – apie 1 mln. hektarų – valdo valstybė. Miškininkystės ir 
medienos pramonės sukurta pridėtinė vertė siekia apie 4 proc. 
visos Lietuvoje sukurtos pridėtinės vertės.

Miškininkystė

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 val-
domas turtas sudaro daugiau nei 99 proc. viso sektoriaus turto, pajamos – beveik 99 proc., darbuotojai – beveik 97 proc. Visų 
miškininkystės sektoriaus įmonių vienintelė savininkė yra valstybė.

Įmonė Veiklos sritis 2012 m. 
apyvarta, 
tūkst. litų

Turtas 2012 m. 
pabaigoje,
 tūkst. litų

Darbuotojų 
skaičius 2012 m. 

pabaigoje

10 didžiausių miškų urėdijų pagal pardavimo pajamas:

VĮ Panevėžio miškų urėdija

Kompleksinė miškų ūkio veikla

20 294 22 726  132

VĮ Ukmergės miškų urėdija 18 029 20 428  148

VĮ Tauragės miškų urėdija 17 779 22 592 151

VĮ Kretingos miškų urėdija 16 788 25 319 147

VĮ Trakų miškų urėdija 16 470 17 350 98

VĮ Švenčionėlių miškų urėdija 16 061 16 827 121

VĮ Jurbarko miškų urėdija 15 860 23 067 104

VĮ Vilniaus miškų urėdija 15 185 18 775 87

VĮ Telšių miškų urėdija 14 785 15 638 119

VĮ Mažeikių miškų urėdija 14 670 11 441 93

Kitos miškininkystės sektoriaus įmonės:

VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas Miškotvarkos projektai 7 716 4 009 122

*Į pateikiamus VĮ miškų urėdijų balansų duomenis nėra įtraukta šių urėdijų valdomų miškų vertė.
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891277627

2009

502

2010 2011 2012

Grynasis 
pelnas, 

mln.litų 

Pardavimo 
pajamos,
mln.litų 

352

420

522

Finansiniai rezultatai

2010 ir 2011 metais  gana sparčiai augusios VVĮ miškininkystės sektoriaus pajamos (vi-
dutinis metinis augimas siekė 25,4 proc.) 2012 metais smuktelėjo 9,1 proc., iki 502,4 mln. 
litų. Apie 85 – 90 proc. visų miškininkystės pajamų sudaro apvaliosios medienos pajamos. 
Parduotos medienos kiekiai reikšmingai nesvyruoja. 2012 metais parduota 3,5 mln. kubi-
nių metrų apvaliosios medienos, t.y. vos 0,6 proc. mažiau nei prieš metus. Todėl natūralu, 
jog tiek ankstesnių metų augimas, tiek ir po jo sekęs nuosmukis didžiąja dalimi sietinas 
su apvaliosios medienos kainų pokyčiais: vidutinė asortimentų kaina 2010 ir 2011 metais 
šoktelėjo atitinkamai po 28,1 ir 26,6 proc., o 2012 metais sumažėjo 9,7 proc., iki 126 litų už 
parduotą kubinį metrą.

Kitos sektoriaus pardavimo pajamos 2012 metais sudarė 11 proc. visų pajamų. Palyginti su 
2011 metais, jos beveik nepakito ir siekė 55 mln. litų. Didžiąją dalį šių pajamų sudarančios 
transportavimo pajamos sumažėjo 7,6 proc., iki 23,4 mln. litų. 

Bendroji miškininkystės įmonių pardavimo savikaina beveik nepakito (sumažėjo 0,3 proc.) 
ir siekė 213,1 mln. litų. Didžiąją jos dalį sudaranti apvaliosios medienos savikaina suma-
žėjo 1,8 proc., iki 167,8 mln. litų. Skaičiuojant per vieną parduotą kubinį metrą medienos, 
ji sumažėjo 1,2 proc., iki 47,3 litų. Transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina ūgtelėjo 0,6 
proc., iki 23,6 mln. litų, parduotų sėklų ir sodmenų savikaina sudarė 9,6 mln. litų.

Veiklos sąnaudos, neįskaičiuojant 2011 metais į jas įtrauktų 29,9 mln. litų nuostolių dėl 
bankui „Snoras“ iškeltos bankroto bylos, sumažėjo 3,2 proc., iki 265,4 mln. litų. Elimina-
vus nuostolius dėl banko „Snoras“ bankroto, bendrosios ir administracinės miškų urėdijų 
sąnaudos sudarė beveik tiek pat, kiek ir 2011 metais, t.y. apie 35 mln. litų. Dėl mažesnio 
medienos pardavimo 2012 metais miškų urėdijos patyrė 8,1 mln. litų mažiau veiklos mo-
kesčių sąnaudų. Miško išteklių atkūrimo ir gausinimo sąnaudos mažėjo minimaliai (-1,3 
proc.), iki 116,9 mln. litų.
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Jau minėta nepalanki medienos kainų dinamika lėmė, jog miškininkystės sektoriaus 
pelningumas 2012 metais mažėjo. Nors apskaitinis grynasis pelnas sumenko sąlyginai 
nežymiai – 5,9 proc., iki 27 mln. litų, pelnas eliminavus netipinius (žaliavos ir turto) 
mokesčius valstybei buvo 9 proc. mažesnis nei prieš metus (88,8 mln. litų). Visgi, tikrąjį 
pelningumo mažėjimą iš dalies „maskuoja“ nuostoliai, 2011 metais patirti dėl banko 
„Snoras“ bankroto. Eliminavę šiuos nuostolius, gautume, jog grynasis pelnas (neatė-
mus netipinių mokesčių) sumažėjo net 30,3 proc. per metus, o grynojo pelno marža 
smuktelėjo nuo 23,1 iki 17,7 proc.

Miškininkystės sektoriaus turto apskaitinė vertė 2012 metų pabaigoje sudarė 3 541,1 
mln. litų ir buvo 7,1 proc. mažesnė nei prieš metus. Siekiant objektyviau atvaizduoti 
pajamas kuriančio sektoriaus įmonių turto bazę, šioje ataskaitoje pateikiamos miš-
kų urėdijų apskaitinės turto vertės yra padidintos diskontuotų pinigų srautų metodu 
apskaičiuota komercinės paskirties miškų verte. Remiantis Valdymo koordinavimo 
centro atliktu miško pervertinimu 2012 metų gruodžio 31 dienai, biologinio turto ver-
tė buvo sumažinta 8,7 proc., nuo 3 253 mln. litų 2011 metais iki 2 971 mln. litų 2012 
metais. Pagrindinė miškų vertės sumažėjimo priežastis buvo apvaliosios medienos 
rinkos kainų nuosmukis 2012 metais. Šį efektą iš dalies kompensavo dėl mažesnių pa-
lūkanų normų sumažinta diskonto norma. 

Kito sektoriaus įmonių turto vertė kito nežymiai (1,7 proc. smukimas) ir 2012 metų 
pabaigoje sudarė 570,2 mln. litų. Kapitalinės investicijos padidino materialaus turto 
apskaitinę vertę 6 proc., iki 322,1 mln. litų. Generalinės miškų urėdijos duomenimis, 
2012 metais kapitalinių investicijų vertė siekė 60,7 mln. litų, t.y. 13,5 proc.mažiau nei 
prieš metus. Labiausiai – apie 16 proc., iki 46,1 mln. litų, – išaugo transporto priemo-
nių vertė. Be to, urėdijos beveik 4 mln. litų, iki 11,8 mln. litų, padidino finansinį turtą. 
Daugiausia įtakos tam turėjo 2 mln. litų Valstybės obligacijų įsigijusi Dubravos ekspe-
rimentinė – mokomoji miškų urėdija. Dėl iš nuosavų lėšų atliekamų investicijų sekto-
riaus grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų vertė sumenko 22,5 proc., iki 72 mln. litų. 

Sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo apskaitinė vertė – daugiausia dėl mažesnės miš-
kų vertės – sumenko 7,4 proc., iki 3 460,4 mln. litų. Dotacijos ir subsidijos išaugo 21,3 
proc., iki 33,6 mln. litų. Pastebėtina, jog tęsėsi finansinių įsipareigojimų mažėjimo 
tendencija: 2012 metais jie sumenko nuo 3,1 iki 0,9 mln. litų. Miškininkystės įmonių 
kapitalo struktūrą būtų galima apibūdinti kaip konservatyvią. Net ir neįskaičiuojant 
miškų vertės, miškininkystės sektoriaus skolų ir turto santykis 2012 metais siekė vos 
0,2 proc. Skolinto kapitalo nenaudojimas lemia, jog urėdijos yra finansiškai saugios, 
net ir reikšmingi medienos kainų ir pelningumo pokyčiai nekelia grėsmės jų veiklos 
tęstinumui. Be to, esamoms investicijoms įmonėms pakanka vidinių finansavimo šal-
tinių ir alternatyvaus finansavimo (ES programos). Vis tik svarstytina galimybė atei-
tyje dalį investicijų finansuoti skolintu kapitalu, ypač jei investicijų mastas išaugtų. 
Įmonės turi reikšmingų rezervų keisti kapitalo struktūrą, todėl dalį investicijų finan-
suojant kreditorių lėšomis, būtų galima padidinti (ar išlaikyti nesumažėjusį) jų indėlį 
į valstybės biudžetą.
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 METAI 2012 METAI

Pardavimo pajamos 552 486 502 410
Pardavimo savikaina 213 697 213 086

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 338 789 289 323
Veiklos sąnaudos 274 332 265 433
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 2 167 5 978

Veiklos pelnas (nuostoliai) 66 624 29 868
Veiklos pelno marža 12,1% 5,9%

EBITDA 100 182 70 429
EBITDA marža 18,1% 14,0%

Finansinė ir investicinė veikla -27 166 2 089

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 39 458 31 957
Pelno mokestis 10 800 4 982

Grynasis pelnas (nuostoliai) 28 658 26 975
Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei 97 565 88 825

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir 
banko „Snoras“ bei ūkio banko bankrotų įtaką 127 465 88 825

Grynojo pelno marža 23,1% 17,7%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Nematerialus turtas 242 383
Materialus turtas 303 762 322 082
Finansinis turtas 8 061 11 785
Kitas ilgalaikis turtas 4 662 5 654
Biologinis turtas 3 253 000 2 971 000

Ilgalaikis turtas 3 569 727 3 310 905

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 86 719 91 923
Per vienerius metus gautinos sumos 29 870 34 400
Kitas trumpalaikis turtas 34 270 31 907
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 92 892 72 014

Trumpalaikis turtas 243 751 230 245

TURTO IŠ VISO 3 813 478 3 541 149

Nuosavas kapitalas 3 737 525 3 460 416
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 0 0

Dotacijos, subsidijos 27 738 33 637

Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 484 376
Trumpalaikiai įsipareigojimai 46 731 46 720

Įsipareigojimai 48 215 47 096
Finansiniai įsipareigojimai 3 060 863

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 813 478 3 541 149

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA 3,4% 2,4%
ROE 3,5% 2,5%
D/E 0,1% 0,0%

GRąŽA VALSTYBEI (TūKST. LITŲ, DUOMENYS IKI 2013-07-01) 2011 METAI 2012 METAI

Paskirtos pelno įmokos 21 203 13 314

Turto mokestis 5 790 5 048

Žaliavos mokestis 75 276 67 717

Iš vISO 102 269 86 079

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 METAI 2012 METAI

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 3 852 3 863

Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 124 88
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Po ypač pelningų 2011 metų finansinės grąžos rodikliai 2012 metais nežymiai pa-
blogėjo. Nuosavo kapitalo grąža (ROE) smuktelėjo nuo 3,5 iki 2,5 proc., o turto grąža 
(ROA) – nuo 3,4 iki 2,4 proc. 2012 metų grąžos rodiklius kilstelėjo į turto bei nuosavo 
kapitalo vertę įtraukta mažesnė miškų vertė. Skaičiuojant 2011 metų turto ir nuosavo 
kapitalo grąžos rodiklius eliminuoti su banko „Snoras“ bankrotu susiję nuostoliai.

2012 metais miškų urėdijos į valstybės biudžetą sumokėjo 86,1 mln. litų netipinių mo-
kesčių bei pelno įmokų, tai 15,8 proc. mažiau nei 2011 metais. Pelno įmoka valstybei, 
skaičiuojama kaip 50 proc. paskirstytinojo pelno, sudarė 13,3 mln. litų, o turto bei ža-
liavų mokesčių sumokėta 67,7 mln. litų. Žaliavos mokestis sumenko 10 proc. dėl ma-
žėjant medienos kainoms sumenkusios apvaliosios medienos apyvartos.

Bendra urėdijų į valstybės biudžetą sumokamų mokesčių suma, įskaičiuojant tiek tur-
to ir žaliavos, tiek ir tipinius mokesčius (pavyzdžiui, pelno mokestis, akcizai ir kita) 
sudarė 92,9 mln. litų, tai 19 proc. mažiau nei prieš metus.

Lietuvos miškų plotai 

Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, miškai Lietuvoje užima 2 173 tūkst. hektarų, 
tai yra 33,3 proc. šalies teritorijos ploto (2012 sausio 1 dienos duomenys). 42 miškų 
urėdijos ir 1 nacionalinis parkas administruoja 1 037 tūkst. hektarų valstybinės reikš-
mės miškų plotą, tai yra 49,5 proc. visų Lietuvos miškų. Be to, miškų urėdijos taip pat 
valdo nuosavybės teisėms atkurti skirtus miškus, sudarančius 11,6 proc. visų miškų. 
Privatūs miškai sudaro 38,9 proc. miškų ploto. 

71,3 proc. visų valstybinės reikšmės miškų sudaro IV grupei priskirti ūkiniai miškai. 
Spygliuočių medynai Lietuvoje sudaro 56,1 proc., minkštieji lapuočiai – 39,8 proc.
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miškų ploto. 2012 metais Lietuvos miškuose buvo iškirsta 7,2 mln. kubinių metrų me-
dienos, valstybiniuose miškuose kirtimai sumažėjo 3,9 proc., iki 3,8 mln. kubinių me-
trų. Miškininkystės ir medienos pramonės (įskaitant baldų gamybą) sukurta pridėtinė 
vertė siekia apie 4 proc. visos Lietuvoje sukurtos pridėtinės vertės.

Lietuvos medienos pramonė

2012 metais iš vietinių išteklių gauta 7,2 mln. kubinių metrų apvaliosios medienos (0,8 
proc. mažiau nei prieš metus), o importuota 0,3 mln. kubinių metrų (14 proc. daugiau).  
Iš jų 5,9 mln. kubinių metrų medienos liko vietiniam suvartojimui (6,8 proc. daugiau 
nei 2011 metais), eksportas smuktelėjo 20 proc., iki 1,6 mln. kubinių metrų. 

Pagrindiniai miškų urėdijų tiekiamos medienos vartotojai yra Lietuvos medienos 
pramonės įmonės, gaminančios medienos gaminius, baldų, popieriaus pramonės 
produkciją. 2013 metų pradžioje Lietuvoje veikė 2 028 medienos sektoriaus įmonės 
(2,6 proc. daugiau nei prieš metus). Daugiausiai – 1 197 įmonės verčiasi su medienos 
produkcija susijusia veikla. Medienos sektoriui tenkanti pramonės produkcijos par-
davimo dalis 2012 metais ūgtelėjo nuo 9,2 iki 9,6 proc. Sektoriaus įmonių pardavimo 
pajamos 2012 metais paaugo 9,5 proc., iki 6 839 mln. litų. Labiausiai – atitinkamai 6 
proc., iki 896 mln. litų, ir net 18 proc., iki 3 503 mln. litų, – išaugo popieriaus ir jo gami-
nių bei baldų sektorių pardavimo pajamos. 

PAGRINDINIAI 
MIŠKŲ RODIKLIAI 
SAUSIO 1 D.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miško žemė pagal 
valstybinę miškų 
apskaitą, tūkst. ha

2 142,9 2 150,3 2 159,8 2 169,8 2 172,9 n. d.

Miškingumas, proc. 32,8 32,9 33,1 33,2 33,3 n. d.

Miško plotas, tenkan-
tis vienam gyvento-
jui, ha

0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 n. d.

Bendras medienos 
tūris su žieve, mln. 
kub. m

421,6 426,9 479,4 489,8 501,3 510,2

Vidutinis medienos 
tūris 1 ha, kub. m 207,0 209,0 234,0 236,9 240,4 243,9

Einamasis metinis 
medienos prieaugis 1 
ha, kub. m

6,7 6,8 7,9 8,0 8,2 8,5

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba, Lietuvos statistikos departamentas
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METAI PRAMONĖ 
Iš vISO

MEDIENOS BEI 
MEDIENOS 

GAMINIŲ

POPIERIAUS 
IR POPIE-

RIAUS GAMI-
NIŲ GAMYBA

BALDŲ 
GAMYBA

MEDIENOS 
SEKTORIUS IŠ 

vISO

2000 23 735 1 009 271 557 1 837

2001 24 846 909 264 591 1 764

2002 25 853 1 327 333 809 2 469

2003 29 514 1 591 336 985 2 912

2004 34 463 1 733 334 1 317 3 384

2005 40 884 2 047 362 1 447 3 856

2006 46 442 2 222 492 1 887 4 601

2007 50 907 2 677 567 2 263 5 507

2008 62 859 2 474 577 2 573 5 624

2009 46 554 1 832 506 1 996 4 334

2010 54 907 2 092 739 2 192 5 023

2011 68 023 2 431 845 2 968 6 244

2012 71 088 2 440 896 3 503 6 839

Šaltinis: Statistikos departamentas

Medienos pramonės produkcijos pardavimo pajamos, mln. litų 

Pastaraisiais metais medienos sektoriaus struktūra pastebimai keitėsi. 2000 metais 
daugiau nei pusė visos medienos pramonės produkcijos teko medienos ir medienos 
gaminių segmentui. 2012 metais šis segmentas tesudarė 39 proc., o baldų gamybos 
dalis šoktelėjo nuo 30 proc. 2000 metais iki 47 proc. 2012 metais. Tikėtina, jog Lietu-
vos baldų gamintojams vis sėkmingiau įsitvirtinant tarptautinėse rinkose bei vystant 
ir stiprinant savo prekės ženklus, tendencija persiorientuoti nuo žaliavinės medienos 
pardavimo prie baldų bei kitų didesnę pridėtinę vertę kuriančių produktų realizavimo 
ir toliau tęsis.

Nuslūgus pasaulinei ekonominei krizei, nuo 2010 metų žaliavinės medienos ir jos ga-
minių eksportas nuosekliai augo. Medienos ir medienos dirbinių eksporto augimas 
2012 metais sulėtėjo ir sudarė tik apie 4 proc. Tačiau popieriaus ir jo dirbinių eksportas 
padidėjo 14 proc., o baldų – net 20 proc. Teigiamai vertintina, jog 2012 metais eks-
portuota sąlyginai daugiau didesnę pridėtinę vertę kuriančios produkcijos – baldų 
– ir mažiau žaliavinės medienos. 2011 metais baldai sudarė 53 proc. viso medienos 
pramonės eksporto, o 2012 metais šis skaičius paaugo iki 56 proc. Kartu išaugo ir eks-
porto rinkų geografija: 2012 metais mediena ir jos gaminiai eksportuoti iš viso į 115 
valstybių, 2011 metais buvo eksportuota į 108 užsienio šalis. 

2012 metais daugiau nei dvigubai išaugo medienos ir popieriaus eksportas į Rusiją, 
kuri aplenkė Vokietiją kaip pagrindinė Lietuvos medienos eksporto rinka. Į Rusiją ir 
Vokietiją eksportuota atitinkamai už 523,6 ir 505,5 mln. litų. Toliau rikiavosi Latvija, 
Lenkija ir Danija. Iš viso medienos, popieriaus ir jų gaminių eksporto iš Lietuvos vertė 
2012 metais siekė 3 405 mln. litų ( 6 proc. daugiau nei prieš metus).
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MEDIENOS IR POPIERIAUS EKSPORTAS 
(MLN. LITŲ)

Valstybė 2011 m. 2012 m. Pokytis

Rusija 339,1 523,7 54%

Vokietija 458,6 505,5 10%

Latvija 235,6 287,1 22%
Lenkija 297,3 216,1 -27%
Danija 224,7 210,5 -6%
Kitos 
šalys 1 645,8 1 662,6 1%

Iš viso 3 201,1 3 405,5 6%

Švedija trečius metus iš eilės išliko didžiausia lietuviškų baldų pirkėja. 2012 metais 
į Švediją eksportuotų baldų vertė sudarė 628,6 mln. litų. Nežymiai atsiliko eksporto 
į Vokietiją mastas – 599,9 mln. litų. Didžiausiu augimu pasižymėjo baldų eksportas į 
Rusiją, kuris ūgtelėjo 49 proc., iki 473 mln. litų. Iš viso eksportuota baldų už 4 275 mln. 
litų.

Medienos, popieriaus ir baldų eksportas pagal eksporto rinkas, mln. litų

  BALDŲ EKSPORTAS (MLN. LITŲ)

Valstybė 2011 m. 2012 m. Pokytis

Švedija 518,5 628,6 21%

Vokietija 482,3 599,9 24%

Rusija 317,6 473,6 49%

Norvegija 336,1 417,4 24%

Kitos 
šalys 1 623,5 1 834,0 13%

Iš viso 3 549,5 4 275,9 20%

Didžiausia medienos produkcijos eksportuotoja 2012 metais buvo UAB „Boen Lietu-
va“, padidinusi eksporto kiekius 24 proc. Pastebėtina, jog tarp didžiausių eksportuo-
tojų dominuoja lietuviško kapitalo įmonės.

Didžiausi medienos prekių eksportuotojai, mln. litų

ĮMONĖ 2009 2010 2011 2012

UAB „Boen Lietuva“ 139,0 176,4 218,5 270,8

AB „Vilniaus baldai“ 148,5 194,1 232,4 225,6

AB „Freda“ 100,5 138,3 194,4 218,9

AB „Klaipėdos 
mediena“ 137,9 162,2 175,8 218,7

AB „Klaipėdos 
kartonas“ 42,4 73,6 94,0 101,4

AB „Šilutės baldai“ 67,0 79,5 87,5 98,8

UAB „Sakuona“ 45,6 67,2 76,3 78,9

AB „Grigiškės“ 59,1 75,8 100,7 46,6

UAB „Swedspan 
Girių bizonas“ 92,5 29,1 23,3 28,0

Šaltinis: Asociacija „Lietuvos mediena“

Miškininkystės sektoriaus valdymo struktūra 

Miškų įstatyme įtvirtinta, kad miškų ūkio politikos kryptis, priimdamas įstatymus, 
nustato Seimas, o valstybės miškų ūkio strategiją formuoja ir atitinkamas programas 
rengia Aplinkos ministerija. Seimui pakeitus Miškų įstatymą, nuo 2012 metų sausio 
1 dienos su Miškų įstatymo priežiūra susijusių funkcijų atlikimas koncentruojamas 
vienoje įstaigoje – Valstybinėje miškų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos. Nuo 2012 
metų ši tarnyba tvarko Lietuvos miškų valstybės kadastrą, atlieka nacionalinę miškų 
inventorizaciją ir kontroliuoja visų šalies miškų būklę, naudojimą, atkūrimą ir apsau-
gą (anksčiau pastarąją funkciją atliko regionų aplinkos apsaugos departamentai). Ge-
neralinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos organizuoja ir koordinuoja urėdijoms 
priskirtų valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą, 
taip pat koordinuoja miškų urėdijų veiklą. Valstybinius miškus patikėjimo teise valdo, 
jais disponuoja, prižiūri ir ūkinę veiklą juose vykdo urėdijos. 

Šaltinis: Statistikos departamentas
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Miškų urėdijų indėlis į valstybės biudžetą

Nuo 2011 metų sausio 1 d. įsigaliojęs Miškų įstatymas padidino miškų urėdijoms nu-
statomus privalomuosius atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą ža-
liavinę medieną ir nenukirstą mišką nuo 5 proc. iki 10 proc. (iki 2009 metų liepos 1 d. 
atskaitymai bendrosioms biudžeto reikmėms nebuvo numatyti). Kitiems miškų urėdi-
joms nustatytiems atskaitymams už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, 
skirtiems bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti, liko galioti 5 proc. tarifas.

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas numato, kad valstybės įmonių tikslas yra 
teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti 
viešuosius interesus. Pagrindinė valstybės įmonių miškų urėdijų veikla yra komerci-
nė, kadangi jos konkuruoja su privačiosiomis miškininkystės įmonėmis ir kaimyninių 
valstybių medienos tiekėjais. 2011 metais pakeitus minėtą įstatymą, jame buvo įtvir-
tinta nuostata, kad iš valstybės įmonės paskirstytinojo pelno į valstybės biudžetą įmo-
kama įmonės pelno įmoka turi sudaryti 50 proc. įmonės ataskaitinių finansinių metų 
pelno. Iki tol jokia galimybė skirstant valstybės įmonės pelną jo dalį išmokėti valstybei 
nebuvo numatyta. 

Kadangi urėdijos valdo valstybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise 
perduoto turto, vadovaujantis Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo tei-
se įstatymu, jos, kaip ir kitos valstybės įmonės, moka už šį turtą nustatytą mokestį, 
kuris šiuo metu sudaro 2 proc. įmonės savininko kapitalo. Urėdijų įmonės savininko 
kapitalo vertė 2012 metų pabaigoje siekė 250,4 mln. litų. 

2012 m. gruodžio 12 d. Vyriausybės nutarimu visoms komercinę veiklą vykdančioms VVĮ 
(1A ir 1B grupėms priskirtoms įmonėms) buvo nustatyti siektini finansiniai tikslai 2013-
2015 metams: vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža (bent 5 proc. visoms įmonėms) 
arba vidutinio metinio grynojo pelno rodiklis. Šiuo nutarimu urėdijos įpareigotos siek-
ti, jog vidutinio metinio visų urėdijų grynojo pelno, eliminavus netipinius mokesčius, 
suma minėtu laikotarpiu būtų ne mažesnė nei 97 mln. litų. Jei šis rodiklis būtų pasiektas, 
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urėdijų nuosavo kapitalo grąža (skaičiuojant nuo 2012 metų pabaigos nuosavo kapita-
lo vertės, įskaitant miškų vertę) sudarytų apie 2,8 proc.

Elektroninė medienos prekybos sistema

2011 metų rugsėjo mėnesį Aplinkos ministerija kartu su Generaline miškų urėdija 
parengė ir įdiegė Apvaliosios medienos elektroninę pardavimo sistemą (AMEPS). Ši 
sistema turėtų sutaupyti ir medienos pirkėjų, ir pardavėjų laiko, finansinių sąnaudų, 
nustatyti objektyvią medienos rinkos kainą, užtikrinti skaidresnį medienos pirkėjų pa-
siūlymų vertinimą, sudaryti geresnes galimybes šalies medienos perdirbimo įmonėms 
stabiliai apsirūpinti žaliavine mediena.

Aukcione per šią sistemą parduodama visa valstybiniuose miškuose paruošta didme-
ninei prekybai skirta mediena (sudaranti 90 proc. visos valstybiniuose miškuose pa-
ruošiamos medienos) pagal trumpalaikes, pusmečio ir ilgalaikes (3−10 metų) sutartis. 
Per AMEPS sistemą pirmą kartą buvo prekiauta 2012 metų kovą. Tuo metu vykusiame 
elektroniniame ilgalaikių ir pusmetinių trumpalaikių sutarčių aukcione 520 pirkėjų nu-
sipirko medienos už beveik 170 mln. litų. Tokio tipo aukcionai  rengiami kas pusmetį.
Programos tobulinimas 2012 metais kainavo apie 200 tūkst. litų. 2013 metais planuo-
jama skirti apie 300 tūkst. litų tolesniam AMEPS programos tobulinimui ir administra-
vimui. 

2012 metais per AMEPS sistemą buvo parduota 2,4 mln. kubinių metrų, tai 67 proc. vi-
sos per metus pagamintos medienos. 2012 metų pabaigoje sistema naudojosi 705 me-
dienos pirkėjai. 2012 metų pabaigoje vykusiame aukcione parduota 1,1 mln. kubinių 
metrų medienos, t.y. apie 90 proc. visos pasiūlytos medienos. 2013 metais numatoma 
pasiekti, jog per AMEPS sistemą būtų parduota ne mažiau nei 2 mln. kubinių metrų, 
t.y. pusė visos urėdijų parduodamos medienos.

Kai kurie Lietuvos medienos rinkos dalyviai išreiškė susirūpinimą, jog aukcionus lai-
mint į užsienį žaliavą išvežantiems tarpininkams, nukenčia vietos gamintojai, kurių 
poreikiai nėra pilnai patenkinami. Todėl atsižvelgusi į Medienos perdirbėjų asociaci-
jos siūlymą, Generalinė miškų urėdija parengė prekybos mediena taisyklių projektą, 
pagal kurį ilgalaikes sutartis bus galima sudaryti tik tiems pirkėjams, kurie deklaruos 
gamybinius pajėgumus Lietuvoje. Taip pat bus siūloma didinti ilgalaikių sutarčių kiekį 
iki 70 proc. nuo viso pagaminto metinio medienos kiekio. Taip tikimasi palankesnių 
medienos įsigijimo sąlygų vietiniams medienos perdirbėjams. 

Miškingumo didinimas ir biokuro pasiūla 

Siekiant sistemingai ir racionaliai didinti Lietuvos teritorijos miškingumą, 2002 metų 
pabaigoje parengta 2004−2020 metų Lietuvos miškingumo didinimo programa, kurio-
je numatyta nuo 2002 iki 2021 metų padidinti Lietuvos miškingumą 3 proc. Progra-
moje nustatyta, kad kasmet Lietuvos miško plotas vidutiniškai turėtų būti įveisiamas 
arba savaime apželti 11 tūkst. hektarų, iš jų kasmet 6−7 tūkst. hektarų turėtų sudaryti 
dirbtinai įveistas miškas. 2002−2012 metais miškų urėdijos įveisė 12,6 tūkst. hektarų 
naujų miškų (iš jų 944 hektarus 2012 metais). Šio tikslo įgyvendinimą stabdo tai, kad 
dėl nebaigtos žemės reformos miškų urėdijoms perduota per mažai žemės ūkiui ne-
naudojamų žemių.

Žaliavos biokurui valstybiniuose miškuose gamybos masto didinimas yra vienas 
iš Generalinės miškų urėdijos 2013−2014 metų veiklos prioritetų. 2012 metais buvo 
patvirtintas miško kirtimo atliekų ruošimo mechanizmų įsigijimų strateginis planas 
2012–2015 metams, nustatyta miško kirtimo atliekų kirtavietėse, smulkių medelių 
iš jaunuolynų ugdymo ir pakelių bei griovių valymo pardavimo gyventojams tvarka, 
pateikta 11 paraiškų paramai gauti pagal Klimato kaitos programą. Pagal ilgalaikes 
sutartis 2013 metams urėdijos pirkėjams pasiūlė 280 tūkst. kubinių metrų miško kir-
timo atliekų.
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VVĮ, kurios nepriskiriamos atskirai nagrinėtiems sektoriams, vyk-
do įvairią veiklą – nuo draudimo paslaugų iki žemės ūkio. Į VVĮ 
portfelį įtrauktos net 59 tokios VVĮ, tačiau jų bendrosios pajamos 
sudaro tik 9,5 proc. viso VVĮ portfelio pajamų, o turtas – 7,9 proc. 
viso VVĮ portfelio turto vertės. 

Kitos įmonės

Įmonė Veiklos sritis 2012 m. 
apyvarta, 
tūkst. litų

Turtas 2012 
m. pabaigoje, 

tūkst. litų

Darbuotojų 
skaičius 2012m. 

pabaigoje

valstybei 
priklausanti 
dalis, proc.

VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto, juridinių asmenų ir kt. registrų 
tvarkymas 92 967 70 321 1 561 100%

VĮ Lietuvos naftos produk-
tų agentūra

Naftos produktų saugojimas
79 215 396 139 10 100%

VĮ „Regitra“ Kelių transporto priemonių ir jų vairuotojų registro 
tvarkymas 77 568 58 209 504 100%

AB Lietuvos radijo ir 
televizijos centras

Radijo ir televizijos programų siuntimas 74 228 136 408 377 100%

VĮ „Infostruktūra“ Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo 
paslaugų ir interneto paslaugų teikimas 30 762 22 929 56 100%

AB Giraitės ginkluotės 
gamykla

Mažo kalibro šovinių gaminimas 20 454 64 021 65 100%

UAB Lietuvos monetų 
kalykla

Apyvartinių ir kolekcinių monetų kaldinimas 10 977 21 138 47 100%

UAB „Būsto paskolų 
draudimas“

Būsto kreditų ir kreditų daugiabučiams namams 
modernizuoti draudimo paslaugos 7 104 92 431 35 100%

VĮ Turto bankas Būsto kreditų ir kreditų daugiabučiams namams 
modernizuoti draudimo paslaugos 5 611 307 128 67 100%

UAB „Toksika“ Pavojingų atliekų tvarkymas 4 105 96 139 48 92,5%

Šiame skyriuje aptariamos VVĮ vykdo įvairias valstybei svarbias funkcijas: kaldina monetas, teikia prabavimo ir kalibravimo pas-
laugas, vertina statybų projektus, rūpinasi kultūriniais objektais ir kt. Nemažai šio sektoriaus įmonių vienintelės Lietuvoje vykdo 
tokią veiklą ir neturi konkurentų privačiajame sektoriuje. Penkios jų – Lietuvos naftos produktų agentūra, „Detonas“, Lietuvos 
radijo ir televizijos centras, „Jonavos grūdai“ ir Giraitės ginkluotės gamykla – įstatymu yra priskirtos įmonėms, turinčioms strate-
ginės reikšmės nacionaliniam saugumui arba svarbioms nacionaliniam saugumui užtikrinti. 10 didžiausių šio sektoriaus įmonių 
nurodytos toliau esančioje lentelėje.
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2009 2010 2011 2012

Grynasis 
pelnas, 

mln.litų 

Pardavimo 
pajamos,
mln.litų 

3 662
3 193

2 892
3 058

-21 -20 -23 38

Kitų įmonių sektoriui priskirta 63 VVĮ. Per 2012 metus kitų įmonių sektoriui priskirtų 
VVĮ skaičius sumažėjo, nes buvo privatizuotos 3 VVĮ: „Palangos žvorūnė“, Vilniaus ve-
terinarijos klinikinė ligoninė ir Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras. Be 
to, 2012 metų pradžioje į vieną bendrovę „Lietuvos veislininkystė“ sujungtos iki tol 
veikusios bendrovės „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir „Šiaulių regiono veisli-
ninkystė“. Nuo 2012 metų birželio 5 d. į vieną įmonę „Lietuvos žirgynas“ sujungti Ne-
muno, Vilniaus ir Sartų žirgynai. Dėl palyginamųjų duomenų trūkumo žemiau pateik-
toje finansinių rezultatų apžvalgoje šių naujai įsteigtų bendrovių rezultatai neįtraukti, 
taip pat dėl duomenų trūkumo neįskaičiuoti 2011 metų pabaigoje reorganizuotos Uni-
versiteto vaistinės ir 2010 metais įkurto Lietuvos tyrimų centro finansiniai duomenys.

12 iš kitų įmonių sektoriui priskiriamų įmonių yra akcinės bendrovės, 27 – uždarosios 
akcinės bendrovės, o likusios 24 – valstybės įmonės. Didžiausia šio sektoriaus įmo-
nė pagal turtą 2012 metais buvo Lietuvos naftos produktų agentūra, valdžiusi virš 
396 mln. litų turto, o pagal apyvartą ir darbuotojų skaičių – Registrų centras, 2012 me-
tais suteikęs paslaugų už 93 mln. litų. 

Finansiniai rezultatai

Kitų įmonių sektoriaus pajamos 2012 metais ūgtelėjo 0,7 proc. ir sudarė 648,1 mln. 
litų. Registrų centras gavo daugiausia pajamų – 93 mln. litų, tai 5,6 proc. daugiau nei 
prieš metus. Lietuvos naftos produktų agentūra, 2012 metais pardavusi perteklines 
valstybės mazuto atsargas, uždirbo 28,8 mln. litų daugiau pajamų, jos iš viso su-
darė 79,2 mln. litų. „Regitros“ ir Lietuvos radijo ir televizijos centro pajamos pakito 
nežymiai ir sudarė atitinkamai 77,6 mln. ir 74,2 mln. litų. Sektoriuje labiausiai (nuo 
22,6 mln. iki 0,7 mln. litų) sumažėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos re-
guliavimo agentūros pajamos, nes 2011 metais įmonė gavo 20,2 mln. litų vienkartinių 
intervencinių miežių pardavimo pajamų.

Sektoriaus bendrąjį veiklos rezultatą labiausiai paveikė Lietuvos naftos produktų 
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 METAI 2012 METAI

Pardavimo pajamos 643 757 648 121
Pardavimo savikaina 543 457 487 936

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 100 299 160 185
Veiklos sąnaudos 133 668 122 399
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 4 670 2 266

Veiklos pelnas (nuostoliai) -28 699 40 051
Veiklos pelno marža -4,5% 6,2%

EBITDA 21 117 87 913
EBITDA marža 3,3% 13,6%

Finansinė ir investicinė veikla -34 920 6 230

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -63 619 46 281
Pelno mokestis 6 821 12 246

Grynasis pelnas (nuostoliai) -70 440 34 035
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 513 705

Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei -67 354 36 034

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir 
banko „Snoras“ bei ūkio banko bankrotų įtaką -22 518 37 843

Grynojo pelno marža -3,5% 5,8%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Nematerialus turtas 15 612 283 372
Materialus turtas 940 873 625 974
Finansinis turtas 898 256 366 516
Kitas ilgalaikis turtas 77 910 83 680
Biologinis turtas 2 811 3 826

Ilgalaikis turtas 1 935 463 1 363 369

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 196 181 415 289
Per vienerius metus gautinos sumos 101 667 91 490
Kitas trumpalaikis turtas 382 405 258 927
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 96 733 174 704

Trumpalaikis turtas 1 776 987 940 409

TURTO IŠ VISO 3 712 449 2 303 778

Nuosavas kapitalas 1 029 701 1 013 714
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 13 719 13 404

Dotacijos, subsidijos 385 111 415 729

Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 193 089 548 806
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 104 548 325 529

Įsipareigojimai 2 297 637 874 335
Finansiniai įsipareigojimai* 277 828 227 789

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 712 449 2 303 778

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA -0,6% 1,3%
ROE -2,2% 3,7%
D/E* 27,0% 22,5%

GRąŽA VALSTYBEI (TūKST. LITŲ, DUOMENYS IKI 2013-07-01) 2011 METAI 2012 METAI

Paskirti dividendai (valstybės dalis) 11 403 7 072
Paskirtos pelno įmokos 3 304 5 635

Dividendai ir pelno įmokos valstybei 14 707 12 707
Turto mokestis 3 540 2 344

Iš vISO 18 247 15 052

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 METAI 2012 METAI

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 6 141 6 014

Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 165 165

*Lentelėse finansiniai įsipareigojimai ir D/E 
rodiklis nurodyti neįskaičiuojant beprocen-
tės paskolos, kurią Finansų ministerija sutei-
kė  VĮ „Indėlių ir investicijų draudimui“. 2011 
metų pabaigoje šios paskolos likutis sudarė 
2 979 mln. litų, o 2012 metų pabaigoje – 
2 252 mln. litų.
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agentūros veiklos pelnas, 2012 metais dėl parduotų valstybės mazuto atsargų išaugęs 
iki 46,7 mln. litų, kai 2011 metais įmonė patyrė 10,3 mln. litų veiklos nuostolių. „Būsto 
paskolų draudimas“ veiklos nuostolius sumažino nuo 55,5 mln. iki 34,7 mln. litų, ta-
čiau išliko nuostolingiausia sektoriaus įmone. „Būsto paskolų draudimo“ nuostoliai 
susidaro dėl didelių draudimo išmokų sąnaudų. „Regitros“ veiklos pelnas daugiausia 
dėl 2,6 mln. litų ūgtelėjusios pardavimo savikainos sumažėjo 21 proc., iki 9,6 mln. litų. 
Išaugus darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (6,8 proc., iki 66,2 mln. litų) bei pa-
talpų išlaikymo sąnaudoms (10,9 proc., iki 3,7 mln. litų), Registrų centro veiklos pelnas 
smuktelėjo 79,4 proc., iki 0,6 mln. litų. Lietuvos radijo ir televizijos centras dėl smar-
kiau už pajamas išaugusių sąnaudų uždirbo 30 proc. mažiau veiklos pelno – 2,2 mln. 
litų (remiantis neaudituotais bendrovės finansiniais duomenimis).

Sektoriaus grynojo pelno pokyčiui įtakos turėjo patirti nuostoliai dėl banko „Snoras“ 
bankroto. 2011 metais nuostolių dėl šiame banke prarastų lėšų patyrė „Investicijų ir 
verslo garantijos“ (15,2 mln. litų), „Regitra“ (15 mln. litų), Registrų centras (10,2 mln. 
litų), Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (2,1 mln. litų), LITEXPO (1,8 mln. litų), „De-
tonas“ (354,7 tūkst. litų), Informacinio verslo ir paslaugų įmonė (100 tūkst. litų). Pas-
taroji įmonė 2012 metais pripažino dar 831 tūkst. litų nuostolių dėl „Snoro“ bankroto, 
taip pat 812,3 tūkst. litų papildomai nurašė „Regitra“. Sustabdžius Ūkio banko veiklą, 
Turto bankas 2012 metais pripažino 165 tūkst. litų sąnaudų dėl finansinio turto vertės 
sumažėjimo. Neįskaičiuojant Ūkio banko ir „Snoro“ bankrotų įtakos, kitų įmonių sek-
toriaus pelnas (atėmus mokesčius valstybei) 2012 metais sudarė 37,8 mln. litų, o 2011 
metais patirta 22,5 mln. litų grynųjų nuostolių. 

Kitų įmonių sektoriaus turto ir įsipareigojimų vertės pokyčiui didelės įtakos turėjo „In-
dėlių ir investicijų draudimo“ mokėtinos sumos, kurios, daugeliui banko „Snoras“ in-
dėlininkų atsiėmus draudimo išmokas, sumažėjo nuo 775,6 mln. iki 65,9 mln. litų. „In-
dėlių ir investicijų draudimas“ taip pat 727,4 mln. litų sumažino įsiskolinimą Finansų 
ministerijai, kurios įmonei 2011 metais suteikta beprocentė paskola sudarė 2 979 mln. 
litų. Tačiau šia paskola padengtas Indėlių draudimo fondo deficitas, todėl į sektoriaus 
bendruosius finansinius įsipareigojimus šios paskolos suma neįskaičiuota.

Iki 2013 metų birželio pradžios surinktais duomenimis, už 2012 metus daugiausia di-
videndų paskyrė „Problematika“ (1,7 mln. litų), Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 
(1 mln. litų), ir „Jonavos grūdai“ (1 mln. litų). Didžiausią pelno įmokų sumą – 3,7 mln.  
litų – paskyrė „Regitra“. 

EBITDA marža

Grynojo pelno marža

Pardavimo pajamos

2009 2010 2011 2012

-3,7 % -3,4 % -3,5 %

5,8 %5,7 % 5,3 % 3,3 %

13,6 %

Finansiniai įsipareigojimai

Nuosavas kapitalas

ROE

ROA

2009 2010 2011 2012

-2,0 % -2,2 %

1,3 %

-1,9 %

-0,6 % -0,6 %

3,7 %

-0,5 %

 »
Ki

to
s į

m
on

ės



 74

 »
Ki

to
s į

m
on

ės

 »
Ki

to
s į

m
on

ės

Šio sektoriaus apžvalgoje toliau trumpai pristatomos įvairios šio sektoriaus įmonės.

„Indėlių ir investicijų draudimas“

Ši įmonė įsteigta 1997 metais, vadovaujantis Gyventojų indėlių draudimo įstatymu, 
o jos savininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija. Įmonės misija – už-
tikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų nemokumo 
atveju. Taip įmonė prisideda prie finansų rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės 
pasitikėjimo finansų institucijomis didinimo. 

Įmonė siekia užtikrinti sklandų draudimo lėšų administravimą ir saugų jų investavimą, 
laiku ir sklandžiai administruoti draudžiamuosius įvykius, užtikrinti draudėjų švietimą 
ir informuoti visuomenę apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo siste-
mą. „Indėlių ir investicijų draudimas“ vykdo šias pagrindines veiklas:

 » Iš kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių, turinčių teisę teikti in-
vesticijų paslaugas, įstatymų numatyta tvarka priima draudimo įmokas ir kaupia jas 
Indėlių draudimo fonde ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde; 

 » Investuoja administruojamų fondų ir įmonės nuosavo kapitalo lėšas į nustatytų 
valstybių vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius;

 » Įvykus draudžiamajam įvykiui, apskaičiuoja ir išmoka draudimo išmokas.

2011 metų pabaigoje įmonės klientais buvo 108 draudėjai, iš jų 8 komerciniai bankai ir 
78 kredito unijos, 10 finansų maklerio įmonių ir 12 valdymo įmonių. 

2011 metų pabaigoje, įvykus esminiam įvykiui – bankrutavus bankui „Snoras“ – indėli-
ninkai įgijo teisę gauti draudimo išmokų, kurių vertė sudarė 4 mlrd. litų. Iki 2012 metų 
pabaigos draudimo išmokas atsiėmė 210 tūkst. indėlininkų (44 proc. visų išmokų ga-
vėjų), o jų atsiimta išmokų suma siekė 3 976 mln. litų (98 proc. visų paskirtų draudimo 
išmokų). Draudimo išmokoms mokėti buvo panaudotos Indėlių draudimo fondo lėšos 
ir 3 mlrd. litų siekusi beprocentė paskola, kurią „Indėlių ir investicijų draudimui“ iki 
2017 metų gruodžio 1 dienos suteikė Finansų ministerija. Iki 2012 metų pabaigos įmo-
nė Finansų ministerijai grąžino 727 mln. litų (24 proc. visos paskolos sumos).

2013 metų vasarį Lietuvos bankas sustabdė Ūkio banko veiklą ir pripažino šį banką 
nemokiu. Siekiant kuo efektyviau išspręsti nemokaus banko problemą ir apsaugoti 
banko klientų interesus, nutarta, kad Ūkio banko turtas ir įsipareigojimai turėtų būti 
perkelti į kitą banką. 

2013 metų vasario 23 d. Laikinasis Ūkio banko administratorius, Šiaulių bankas ir 
valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ sudarė trišalę sutartį, pagal kurią 
Šiaulių bankas perėmė Ūkio banko įsipareigojimus klientams, neviršijančius įstatyme 
nustatytos draudimo išmokų sumos ir dalį banko turto. Tarp šių įsipareigojimų ir turto 
vertės susidariusį skirtumą piniginiu įnašu padengė „Indėlių ir investicijų draudimas“. 
Šiam tikslui Finansų ministerija išleido tikslinę Vyriausybės vertybinių popierių emisiją 
ir suteikė beveik 800 mln. paskolą „Indėlių ir investicijų draudimui“. Vertybinių popie-
rių emisiją išpirko „Šiaulių bankas“.

Turto bankas ir Valstybės turto fondas

Turto bankas veiklą pradėjo 1996 metais, siekdamas kuo labiau sumažinti 1995 metų 
Lietuvos bankų krizės nuostolius. Pagrindinės įmonės veiklos sritys – skolų valstybei 
išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų 
turtinių įsipareigojimų administravimas. Taip pat Turto bankas išieško ne pagal pa-
skirtį panaudotas Europos Sąjungos ir kitų finansinių paramų lėšas ir grąžina jas į vals-
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tybės biudžetą. Kita svarbi Turto banko funkcija – organizuoti ir koordinuoti valstybei 
priklausančio nekilnojamojo turto atnaujinimą.

Valstybės turto fondas įsteigtas 1998 metais, reorganizavus Lietuvos valstybinę priva-
tizavimo agentūrą. Įmonė veikia pagal Valstybės turto fondo įstatymą ir yra atsakinga 
už valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą ir jo privatizavimą. Vals-
tybės turto fondui taip pat suteikta teisė restruktūrizuoti valstybės kontroliuojamas 
įmones tais atvejais, kai restruktūrizavimas padidina galimybę šias įmones privatizuo-
ti arba padidinti jų pardavimo kainą. 

Pagal Vyriausybės patvirtintą Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009−2016 me-
tais strategiją, Valstybės turto fondas ir Turto bankas bus sujungti į vieną įmonę, taip 
sukuriant centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją (CTV). Šiai įmonei bus pa-
vesta įgyvendinti valstybės nekilnojamojo turto centralizuotą valdymą, privatizuoti 
patikėjimo teise jam perduotas valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklau-
sančias akcijas, išieškoti skolas valstybei bei administruoti pagal pavedimo sutartis 
perduotas paskolas, valstybės garantijas ir kitus turtinius įsipareigojimus. CTV taip 
pat dalyvaus  įgyvendinant valstybės politiką valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir 
uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė, valdyme. CTV bus įkurtas 
priėmus įstatymą, kurio projektas pateiktas svarstyti Seimui. 

Lietuvos naftos produktų agentūra

Lietuvos naftos produktų agentūra – valstybės įmonė, kurios pagrindinis uždavinys 
yra kaupti ir tvarkyti naftos produktų valstybės atsargas, kad prireikus valstybei jų 
pakaktų ne mažiau kaip trisdešimčiai dienų. Įmonė kaupia ir tvarko variklių benzi-
no, dyzelinio ir skystojo kuro (mazuto) atsargas. Šių atsargų kaupimas ir tvarkymas 
finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų. 2012 metais iš valstybės biudžeto skirtų lėšų 
suma sudarė 2,8 mln. litų, tiek pat numatoma skirti ir 2013 metais.

Lietuvos naftos produktų agentūros privalomas sukaupti naftos produktų atsargų kie-
kis nustatomas pagal vidutinio naftos produktų suvartojimo šalyje metinius rodiklius, 
o rodikliams pakitus apskaičiuotas atsargų perteklius parduodamas (trūkumas –per-
kamas). Todėl metiniai įmonės pajamų ir pelningumo rodikliai reikšmingai svyruoja, 
o tai turi įtakos ir bendrajam VVĮ portfelio rezultatui. Įmonės nuosavo kapitalo grąža 
2010 metais siekė 0,2 proc., 2011-aisiais ji sudarė -2,6 proc., o 2012-aisiais šoktelėjo iki 
10,6 proc., gavus pelno už parduotas perteklines mazuto atsargas.

2012 metais, įgyvendindama Vyriausybės sprendimą, Lietuvos naftos produktų agen-
tūra perdavė patikėjimo teisę valdytą Subačiaus kuro bazę bendrovei „Klaipėdos naf-
ta“, į šią bendrovę taip pat perkelti 33 Lietuvos naftos produktų agentūros darbuotojai. 
Tam, kad agentūra galėtų toliau vykdyti savo funkcijas, „Klaipėdos nafta“ įsipareigojo 
išnuomoti talpyklas agentūrai palankiomis sąlygomis ne trumpesniam nei 10 metų 
laikotarpiui.

Registrų centras

Valstybės įmonė Registrų centras įsteigta 1997 metais. Įmonė tvarko nekilnojamojo 
turto kadastrą ir registrą, juridinių asmenų registrą ir adresų registrą, kuria, įgyven-
dina, plėtoja ir administruoja su šiais ir kitais registrais susijusias informacines siste-
mas, tvarko registrų archyvus. Registrų centras – daugiausia darbuotojų kitų įmonių 
sektoriuje turinti VVĮ. Metų pabaigoje šioje įmonėje dirbo 1 561 darbuotojas, ji turi 46 
filialus: 10 skyrių buvusiuose apskričių centruose ir 36 skyrius − kitų rajonų centruose.

2012 metais Registrų centras toliau didino teikiamų elektroninių paslaugų skaičių. 
Nuo 2012 metų rugpjūčio Registrų centro internetiniame tinklalapyje tapo prieinami 
Europos verslo registro duomenys apie daugiau nei 20 mln. Europoje veikiančių įmo-
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nių ir organizacijų. Spalį elektroninių paslaugų krepšelį Registrų centras papildė gali-
mybe internetu steigti ir registruoti mažąsias bendrijas, o lapkritį pasiūlė klientams 
virtualaus adreso paslaugą – galimybę naudotis specialia elektroninio pašto dėžute, 
prie kurios prisijungti galima tik pasinaudojus saugiomis identifikavimo priemonėmis 
(elektroniniu parašu ar bankininkystės sistema).

Lietuvos radijo ir televizijos centras

Lietuvos radijo ir televizijos centras užtikrina sklandų ir kokybišką radijo ir televizijos 
programų siuntimą visiems Lietuvos gyventojams ir valdo aukščiausią šalies statinį – 
Vilniaus televizijos bokštą. Šiuo metu įmonė daug dėmesio ir lėšų skiria mobiliojo 
interneto „Mezon“ tinklo plėtrai. Mobiliojo interneto paslaugų rinkoje Lietuvos radijo 
ir televizijos centras konkuruoja su privačiomis bendrovėmis „TEO“, „Omnitel“, „Bitė 
Lietuva“ ir „Tele 2“. Daugiau informacijos apie šią bendrovę pateikiama įmonės lape 
(94 psl.)

„Regitra“

Įmonė, veikianti nuo 2000-ųjų, tvarko Lietuvos Respublikos kelių transporto priemo-
nių ir jų vairuotojų registrus, registruoja motorines transporto priemones ir jų prieka-
bas. Nuo 2003 metų įmonė egzaminuoja kandidatus į vairuotojus, o nuo 2007-ųjų − 
išduoda ir keičia vairuotojo pažymėjimus. Šalyje veikia 10 „Regitros“ filialų visose 
apskrityse. 

2012 metais „Regitra“ suteikė daugiau nei 337 tūkst. kelių transporto priemonių regis-
travimo paslaugų, išdavė daugiau kaip 186 tūkst. vairuotojo pažymėjimų. Siekdama 
gerinti teikiamų paslaugų kokybę, įmonė 2012 metais įgyvendino keletą pokyčių: nuo 
kovo 1d. pradėta taikyti nauja registravimo į vairavimo egzaminus sistema, leidžian-
ti taikyti apribojimus į egzaminą užsiregistravusiems, bet neatvykusiems ir apie tai iš 
anksto nepranešusiems asmenims. Gegužės pradžioje įmonė Vilniuje atidarė naują 
vairavimo aikštelę, kuria gali naudotis visi gyventojai, norintys mokytis vairuoti len-
gvuosius automobilius. 

LITEXPO

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO teikia tarptautinių parodų, konferenci-
jų, seminarų ir kitų renginių organizavimo paslaugas, maitinimo paslaugas, nuomoja 
konferencijų sales. Parodų ir kongresų centro kompleksą sudaro 5 parodų salės, kurių 
bendras ekspozicijų plotas – 17,6 tūkst. kvadratinių metrų, ir 15,1 tūkst. kvadratinių 
metrų ploto lauko aikštelės. Be to, LITEXPO įrengtas konferencijų centras, kurį sudaro 
9 skirtingo dydžio ir tipų salės, jose įdiegta moderni vaizdo ir garso technika.

2012 metais LITEXPO parodų ir kongresų centre įvyko 22 tarptautinės parodos (2011 
metais – 21 paroda), jose dalyvavo 2441 įmonė (2011 metais – 2 147), iš jų – 440 daly-
vių iš įvairių užsienio šalių. Parodų metu buvo suorganizuotos 3 verslo kontaktų mu-
gės ir 1074 įvairių kitų renginių: konferencijų, seminarų, pristatymų. Parodas aplankė          
264 023 lankytojai. Be to, bendrovė didelį dėmesį skyrė konferencijų plėtrai. LITEXPO 
konferencijų centre buvo surengtas 131 renginys, tai – 40,9 proc. daugiau nei 2011 me-
tais. Konferencijų dalyvių skaičius išaugo 64,1 proc., iki daugiau nei 51 tūkst. dalyvių. 

Giraitės ginkluotės gamykla

Giraitės ginkluotės gamykla – mažo kalibro šovinius gaminanti bendrovė, įsteigta 2000 
metais. Gamyklos produkcija atitinka NATO keliamus kokybės reikalavimus, didžioji 
jos dalis yra eksportuojama į ES ir Artimųjų Rytų valstybes. Siekdama didinti pardavi-
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mo pajamas, bendrovė siekia stiprinti savo prekinį ženklą ir ketina užsienio rinkoms 
pasiūlyti ne tik karinės, bet ir civilinės amunicijos produktus. Pagrindinis iššūkis, su 
kuriuo šiuo metu susiduria gamykla – per maži gamybos pajėgumai, dėl kurių bendro-
vė negali pritraukti stambių klientų ir sėkmingai konkuruoti šovinių rinkoje. 

„Toksika“

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ yra pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo 
įmonė, teikianti atliekų surinkimo, pervežimo, saugojimo ir šalinimo paslaugas. „Tok-
sika“ pavojingų atliekų surinkimą vykdo visuose šalies regionuose, o iki jų galutinio 
sutvarkymo saugo jas specialiose aikštelėse Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Alytu-
je. Bendrovė pajėgi vienu metu saugoti iki 10 000 tonų pavojingų atliekų. Didžiausias 
„Toksikos“ filialas veikia Šiaulių rajone, Aukštrakių kaime. Čia statomas pavojingų 
atliekų deginimo įrenginys, planuojama įrengti pavojingų atliekų sąvartyną. 

2012 metais bendrovė surinko virš 4 tūkst. tonų pavojingų atliekų. Atliekant degini-
mo įrenginio bandymus, buvo sudeginta apie 1 tūkst. tonų atliekų, dar 1,3 tūkst. tonų 
atliekų, kurių sutvarkymo technologijų bendrovė nėra įdiegusi, perduota kitiems pa-
vojingų atliekų tvarkytojams. Didžiąją dalį šiuo metu bendrovės sukauptų ir saugomų 
atliekų numatoma sutvarkyti užbaigus deginimo įrenginio statybas ir pradėjus veikti 
pavojingų atliekų sąvartynui.

Kitos sektoriaus įmonės

Dauguma smulkesnių kitų įmonių sektoriui priskiriamų įmonių pagal veiklos sritis gali 
būti suskirstytos į šias grupes: 

 » statybos, projektavimo ir susijusios paslaugos;

 » žemės ūkio ir su juo susijusi veikla;

 » finansinė ir draudimo veikla;

 » nuteistųjų įdarbinimas;

 » metrologija;

 » rekreacinės ir sveikatingumo paslaugos;

 » leidyba.

Su statyba susijusią veiklą vykdo septynios VVĮ. „Šilutės polderiai“ atlieka polderinių 
sistemų eksploatacijos, remonto, rekonstrukcijos ir naujos statybos darbus. „Deto-
nas“ atlieka pastatų sprogdinimo ir griovimo darbus. „Visagino statybininkai“ užsiima 
statybos, įskaitant specialiaisiais projektavimo, darbais, smėlio ir žvyro karjero bei 
statybinių atliekų sąvartyno eksploatacija. Statybos produkcijos sertifikavimo centras 
ir „Problematika“ teikia statybos medžiagų ir produktų tyrimo, vertinimo, sertifika-
vimo ir susijusias paslaugas. „Projektų ekspertizė“ ir „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“ teikia įvairių statinių projektų vertinimo paslaugas. 

Žemės ūkio ir susijusių veiklų sektoriuje veikia 12 įmonių. „Lietuvos žirgynas“ veisia 
ir augina arklius, išaugina ir išlaiko būtiną minimalų kiekvienos veislės arklių skaičių. 
Galvijų veislininkystės veiklą vykdo „Šilutės veislininkystė“, „Panevėžio veislininkystė“ 
ir „Lietuvos veislininkystė“, o veislines avis augina „Šeduvos avininkystė“. Valstybei 
priklauso du eksperimentiniai ūkiai – Dotnuvos eksperimentinis ūkis ir Upytės ekspe-
rimentinis ūkis, kurie vykdo įvairią žemdirbystės ir gyvulininkystės veiklą. Žemės ūkio 
ar su juo susijusią veiklą taip vykdo įmonės „Jonavos grūdai“, „Gyvulių produktyvumo 
kontrolė“, „Pieno tyrimai“, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo 
agentūra,  Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. 
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Finansinę ir draudimo veiklą vykdo keturios VVĮ: „Būsto paskolų draudimas“, „Investi-
cijų ir verslo garantijos“, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir „Indėlių ir investicijų 
draudimas“. „Būsto paskolų draudimas“ draudžia gyventojų kreditus būstui įsigyti ir 
daugiabučiams modernizuoti ir taip padeda reguliarias pajamas turintiems gyvento-
jams apsirūpinti būstu. „Investicijų ir verslo garantijos“ ir Žemės ūkio paskolų garan-
tijų fondas teikia garantijų verslo ir investicijų projektų kreditams ir su žemės ūkiu 
susijusioms paslaugoms. Per šias įmones valstybė vykdo verslo skatinimo politiką ir 
prisideda prie finansų sistemos stabilumo užtikrinimo.

Valstybė taip pat valdo tris įmones prie Pravieniškių, Marijampolės ir Alytaus pataisos 
namų. Šiose įmonėse įdarbinami pataisos namuose kalinami asmenys, kurie gamina 
baldus, elektronikos prekes, metalo gaminius, siuva drabužius. 

Valstybei priklauso penki metrologijos centrai didžiuosiuose Lietuvos miestuose, 
kurie įgyvendina valstybės politiką normindami matavimus, jų metodus, priemones 
matavimų vienovei ir reikiamam matavimų tikslumui pasiekti. Metrologijos paslaugų 
rinkoje centrai konkuruoja su privačiojo sektoriaus įmonėmis, tačiau taip pat teikia 
ir viešųjų paslaugų, įgyvendindami metrologijos įstatymo, ES direktyvų ir kitų teisės 
aktų reikalavimus. 

Rekreacijos ir turizmo paslaugas teikia valstybei priklausantys poilsio namai „Balti-
ja“, reabilitacijos centrai „Baldžio šilas“, „Pušyno kelias“, Sportininkų testavimo ir re-
abilitacijos centras, Respublikinė mokomoji sportinė bazė. Valstybė turi tris leidybos 
įmones: „Mintis“, žurnalą „Sveikata“ ir Seimo leidyklą „Valstybės žinios“. Likusios ne-
priskirtos jokioms grupėms įmonės vykdo įvairią veiklą informacinių technologijų, ga-
mybos, prekybos ir kitose srityse. Visą VVĮ sąrašą galite rasti šios ataskaitos pabaigoje.
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Įmonių aprašymai
80  „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

81  Lietuvos paštas

82  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

83  Lietuvos jūrų laivininkystė

84  Tarptautinis Vilniaus oro uostas

85  „Kauno aerouostas“

86  Tarptautinis Palangos oro uostas

87  Kelių įmonės

88  „Klaipėdos nafta“

89  „Visagino atominė elektrinė“ įmonių grupė

90  „Lietuvos energija“ įmonių grupė 

91  LESTO įmonių grupė 

92  „Litgrid“ įmonių grupė

93  Miškų urėdijos

94  Lietuvos radijo ir televizijos centras
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Per 2012 metus „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 49,4 mln. tonų 
krovinių – 5,6 proc. mažiau nei 2011 metais. Vidaus rinkoje pagrin-
dinių bendrovės klientų pervežtų krovinių kiekis sumažėjo 1 proc., iki 
14,9 mln. tonų. Tai lėmė bendrovės „Orlen Lietuva“ remontas, mažesnis 
bendrovės „Dolomitas“ gamybos mastas. Krovinių iš Rusijos kiekis dėl 
sumažėjusio tranzito smuktelėjo 13,1 proc. (2,4 mln. tonų), o krovinių iš 
Baltarusijos kiekis sumenko 3,6 proc. (0,5 mln. tonų).

Geležinkelių transportu pervežta 4 802 tūkst. keleivių – 3,2 proc. 
daugiau nei 2011-aisiais. Keliaujantieji vietiniais susisiekimo marš-
rutais sudarė 78,7 proc. visų keleivių. Keleivių vežimui vietiniais marš-
rutais teigiamos įtakos turėjo atnaujintas riedmenų parkas ir lojalumo 
programa. Tarptautinių maršrutų keleivių skaičius, palyginti su 2011 
metais, padidėjo 12,5 proc. Tam teigiamos įtakos turėjo nuo 3 val. 51 
min. iki 3 val. sutrumpintas kelionės laikas maršrutu Vilnius-Minskas.

Nepaisant mažesnio pervežtų krovinių kiekio, „Lietuvos geležin-
keliai“ įmonių grupės pajamos išaugo 9,1 proc., iki 1 737 mln. litų. 
Pajamos už krovinių pervežimus ir naudojimąsi geležinkelių infrastruk-
tūra padidėjo 2,4 proc., iki 1 433,8 mln. litų, už keleivių, bagažo ir pašto 
pervežimus – 5,9 proc., iki 89,3 mln. litų. Pajamos už papildomas pas-
laugas išaugo dvigubai, iki 213,9 mln. litų. Tam daugiausia įtakos turėjo 
vykdyta papildoma veikla: prekinių vagonų nuoma, tarpininkavimas 
pervežant NATO krovinius, metalo laužo pardavimas. 

Grupės sąnaudos (pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos) sudarė 
1 597,7 mln. litų – 12,2 proc. daugiau nei prieš metus. Dėl ekspedi-
javimo veiklos išaugo „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės išlaidos 
užsienio šalių geležinkelių paslaugoms (44,4 proc., iki 182,7 mln. litų), 
taip pat reikšmingos įtakos turėjo padidėjusios medžiagų (27,4 proc., iki 
164,3 mln. litų), nusidėvėjimo (7,9 proc., iki 354,5 mln. litų), darbo už-
mokesčio ir socialinio draudimo (6,9 proc., iki 533,4 mln. litų) sąnaudos. 
Be to, 2011 metais grupė į veiklos sąnaudas įtraukė 14,8 mln. litų turto 
vertės sumažėjimo sąnaudų dėl banko „Snoras“ bankroto. Išaugus są-
naudoms, „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės grynasis pelnas 2012 
metais sumažėjo 14 proc., iki 129,1 mln. litų. EBITDA buvo 0,2 proc. ma-
žesnis ir sudarė 530,5 mln. litų. 

Daugiausia dėl įgyvendinamų investicinių projektų grupės ilgalai-
kio turto vertė išaugo 539,7 mln. litų (12,2 proc.), dotacijos ir subsidi-
jos – 381 mln. litų (28,9 proc.).

„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

www.litrail.lt

AKcININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                           100 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius Stasys Dailydka
Valdybos pirmininkas Saulius Girdauskas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)
Alfonsas Macaitis (Susisiekimo ministerija)

Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)
Ričardas Čepas (Newsec/Re&Solution)

Krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos, 
geležinkelių tinklo administravimas, viešosios geležinkelių 
infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 1 591 833 1 737 019
Pardavimo savikaina 1 249 975 1 420 736

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 341 858 316 283
Veiklos sąnaudos 173 607 176 998
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 25 989 27 950
Veiklos pelnas (nuostoliai) 194 240 167 235
EBITDA 531 513 530 474
Finansinė ir investicinė veikla -13 084 -13 063
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 181 156 154 172
Pelno mokestis 31 091 25 065
Grynasis pelnas (nuostoliai) 150 065 129 107
Grynojo pelno marža 9,4% 7,4%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 4 434 800 4 974 499
Trumpalaikis turtas 449 955 444 648
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 124 637 70 841
Turto iš viso 4 884 755 5 419 146
Nuosavas kapitalas 2 719 020 2 725 455
Dotacijos, subsidijos 1 319 647 1 700 604
Įsipareigojimai 846 088 993 087
Finansiniai įsipareigojimai 456 885 542 364
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 884 755    5 419 146

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA 3,2% 2,5%
ROE 5,6% 4,7%
D/E 16,8% 19,9%

GRąŽA AKcININKAMS (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.

Paskirti dividendai (iš viso) 122 669 *29 942

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 12 166 12 329

Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotar-
pio pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais

13 711 13 826

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

5,42
Turtas

mlrd.Lt

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

*Apskaičiuota vadovaujantis 2013 m. birželio 20 d. Vyriausybės nutarimu nr. 
559, įpareigojančiu bendrovę dividendams paskirti 21,5 proc. paskirstytinojo 
2012 metų pelno.
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Lietuvos pašto įmonių grupė 

2012 metais Lietuvos paštas suteikė 182,9 mln. vienetų paslaugų, o 
tai net 13,5 proc. mažiau nei 2011-aisiais. Tačiau suteiktų universalių-
jų pašto paslaugų (UPP) skaičius išaugo 2,1 proc., iki 49,7 mln. vienetų. 
Pašto paslaugų iš viso suteikta 53,3 mln. vienetų – 1,1 proc. daugiau nei 
prieš metus. Finansinių paslaugų suteikta 9,7 proc. daugiau, o šių pas-
laugų skaičius sudarė 12,4 proc. visų teikiamų paslaugų (22,7 mln. vie-
netų). Pasiuntinių paslaugos sudarė vos 0,6 proc. visų suteiktų paslaugų 
ir per metus pakito nežymiai. Kitų teikiamų paslaugų skaičius sumažėjo 
22,7 proc., iki 105,7 mln. vienetų. 

Lietuvos pašto įmonių grupė 2012 metais uždirbo 190,7 mln. litų 
pardavimo pajamų, tai 4,1 proc. daugiau nei 2011 metais. Dėl regis-
truotųjų pašto korespondencijos siuntų padidėjimo UPP teikimo paja-
mos išaugo 7,3 proc., iki 97,2 mln. litų. Dėl intensyvesnės konkurencijos 
pajamos iš finansinių paslaugų smuktelėjo 4,8 proc., iki 37,3 mln. litų, 
tačiau šių pajamų sumažėjimą kompensavo pajamų už pasiuntinių pas-
laugas augimas 17,5 proc., iki 12,5 mln. litų.

Lietuvos pašto įmonių grupės veiklos sąnaudos ūgtelėjo 7,8 proc., 
iki 199,4 mln. litų. Su darbuotojais susijusios sąnaudos sudarė di-
džiausią visų sąnaudų dalį ir padidėjo 2,6 proc., iki beveik 120 mln. 
litų. Atnaujinant pašto skyrius, turto remonto ir priežiūros sąnaudos 
išaugo 63,6 proc., iki 6,2 mln. litų. Komunalinių paslaugų sąnaudos iš-
augo 25,6 proc., iki 7,7 mln. litų, o transporto nuomos išlaidos padidė-
jo 16 proc., iki 8,5 mln. litų. Be to, sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo 
nustatytas skirtumas tarp 2012 metais įsigytos bendrovės „Baltic post“ 
pirkimo kainos ir tikrosios bendrovės akcijų vertės, dėl kurio grupė 
apskaitė 3,5 mln. sąnaudų.

ūgtelėjus sąnaudoms, grupės EBITDA sumažėjo 8 kartus, iki 1,2 mln. 
litų. Grupės grynieji nuostoliai sudarė 7,2 mln. litų, kai prieš metus už-
dirbta 735 tūkst. litų grynojo pelno. 

Daugiausia dėl ilgalaikio turto pardavimo jo vertė smuktelėjo 
14,4 proc., iki 147,8 mln. litų, o, dėl turto perklasifikavimo į skirtą par-
duoti turtą, trumpalaikio turto vertė išaugo 50,3 proc., iki 78,8 mln. litų.

www.post.lt

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA 0,3% -3,2%
ROE 0,6% -6,5%
D/E 19,3% 22,5%

GRąŽA AKcININKAMS (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Paskirti dividendai (iš viso) 589 0

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 6 523 6 427
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

7 10

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais

8 355 9 191

AKcININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                              100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Lina Minderienė
Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Irma Kirklytė (Susisiekimo ministerija)
Linas Sasnauskas (nepriklausomas konsultantas)

Vytautas Kudzys (Lietuvos logistikos asociacija)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 183 209 190 695
Veiklos sąnaudos 184 924 199 371
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 3 982 2 715
Veiklos pelnas (nuostoliai) 2 268 -5 961
EBITDA 9 409 1 181
Finansinė ir investicinė veikla -1 387 -792
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 881 -6 752
Pelno mokestis 146 399
Grynasis pelnas (nuostoliai) 735 -7 151
Grynojo pelno marža 0,4% -3,7%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 172 730 147 789
Trumpalaikis turtas 52 360 78 777
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 871 12 010
Turto iš viso 225 090 226 566
Nuosavas kapitalas 113 811 106 028
Dotacijos, subsidijos 1 1
Įsipareigojimai 111 278 120 537
Finansiniai įsipareigojimai 21 912 23 889
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 225 090 226 566

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

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,23

Turtas
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Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

2012 metais direkcija uždirbo 167mln. litų pajamų, t. y. 0,3 proc. 
mažiau nei 2011 metais. Klaipėdos uoste per 2012 metus buvo per-
krauta 35,2 mln. tonų krovinių, t. y. 3,7 proc. mažiau nei prieš metus. 
9,6 proc., iki 8,3 mln. tonų, sumažėjo naftos produktų krova ir net 16,2 
proc., iki 9,7 mln. tonų, smuko natūralių ir cheminių trąšų krovos kiekiai. 
Šių krovos apimčių smukimą kompensavo net 71,8 proc., iki 2,7 mln. 
tonų, išaugusi žemės ūkio produktų krova (tam įtakos turėjo rekordinis 
grūdų derlius Lietuvoje).

Direkcijoje laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius siekė 243, t. y. 
8,3 proc. mažiau nei 2011 metų pabaigoje, tačiau darbo užmokesčio 
ir su juo susijusios sąnaudos ūgtelėjo 1,9 proc., iki 14,5 mln. litų. Vei-
klos sąnaudas didino akvatorijos valymo darbai, kuriems buvo skirta 
4,5 mln. litų, t. y. beveik dukart daugiau nei 2011 metais. Sąnaudų kran-
tinėms remontuoti patirta 1 mln. litų, t. y. 1,5 mln. litų mažiau. Iš viso 
veiklos sąnaudų įmonė patyrė 73,3 mln. litų, t. y. tik 1,1 proc. daugiau 
nei 2011-aisiais. Laikotarpio EBITDA sudarė 125,6 mln. litų, t. y. 18 proc. 
daugiau, o grynojo pelno (atskaičius netipinius mokesčius valstybei) 
buvo uždirbta 89 mln. litų (27 proc. daugiau). 2011 metų finansinės vei-
klos nuostolius reikšmingai padidino 17 mln. litų sudarę nuostoliai dėl 
banko „Snoras“ bankroto. 

Įmonės apskaitinio turto vertė 2012 metų pabaigoje sudarė 1 637,4 
mln. litų, t. y. 13,4 proc. daugiau nei 2011 metų pabaigoje. Tam 
daugiausia įtakos turėjo pelninga įmonės veikla ir dotuojama intensyvi 
uosto plėtra (uosto gilinimas ir platinimas, krantinių statyba ir rekons-
trukcija, geležinkelio kelių statyba ir remontas).

www.portofklaipeda.lt

AKcININKAI
Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius Eugenijus Gentvilas (iki 2012-11-15)

Arvydas Vaitkus  (nuo 2013-02-05)
Valdybos pirmininkas nepaskirtas
Valdybos nariai Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)

Aušra Railaitė (Susisiekimo ministerija)
Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)

Saulius Kerza (Susisiekimo ministerija)
Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 167 558 167 002
Veiklos sąnaudos 72 516 73 280
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 61

Veiklos pelnas (nuostoliai) 95 042 93 783
EBITDA 106 633 125 617
Finansinė ir investicinė veikla -26 654 -6 460
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 68 389 87 324
Pelno mokestis 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) 68 389 87 324
Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

70 116 89 014

Grynojo pelno (eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei) marža 

41,8% 53,3%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 1 362 880 1 420 049
Trumpalaikis turtas 81 545 217 310
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 484 41 944
Turto iš viso 1 444 425 1 637 360
Nuosavas kapitalas 1 287 253 1 336 937
Dotacijos, subsidijos 37 871 202 924
Įsipareigojimai 119 300 97 498
Finansiniai įsipareigojimai 89 507 68 774
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 444 425 1 637 360

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA 5,0% 5,8%
ROE 5,6% 6,8%
D/E 7,0% 5,1%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Paskirta VĮ pelno įmoka 34 194 873
Turto mokestis 1 727 1 690
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 35 921 2 563

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 265 243
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto), litais

11 266 11 068

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

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

1,64
Turtas
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Lietuvos jūrų laivininkystė

Bendrovės pardavimo pajamos 2012 metais sudarė 83,9 mln. litų ir 
buvo 7,3 proc. didesnės nei 2011 metais. Bendrąjį pardavimo pajamų 
augimą lėmė 42,5 proc., iki 43,4 mln. litų išaugusios pajamos iš trum-
palaikių sutarčių, nes laikotarpio pabaigoje pagal trumpalaikes sutartis 
dirbo dauguma bendrovės laivų, o 2011 metų pabaigoje bendrovė pati 
eksploatavo tik du laivus. Pardavimo savikaina padidėjo 3,7 proc., iki 
89,2 mln. litų. Savikainą labiausiai padidino 1,8 karto didesnės sąnau-
dos kurui, kurios siekė 21,8 mln. litų, ir įgulos sąnaudos, išaugusios 16,4 
proc., iki 20,2 mln. litų (nuo 2012 metų pradžios įsigaliojo nauja jūrinin-
kų vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka). Nusidėvėjimo są-
naudos dėl perskaičiuotų laivų likvidacinių verčių ir laivų pervertinimų 
sumažėjo 24,5 proc., iki 19,4 mln. litų. 

2012 metais buvo patirta 10,4 mln. litų veiklos sąnaudų, kai 2011 
metais veiklos sąnaudos sudarė 35 mln. litų. Į veiklos sąnaudas 
įtrauktos administracinės sąnaudos, nevertinant 2011 metais apskaity-
to 1,1 mln. litų gautinų sumų vertės sumažėjimo, smuktelėjo 1,6 proc., 
iki 4,7 mln. litų, dėl mažesnių darbuotojų išlaikymo sąnaudų. Taip pat į 
veiklos sąnaudas įskaičiuotas laivų vertės sumažėjimas, kuris ataskai-
tiniu laikotarpiu siekė 5,8 mln. litų, o 2011-aisiais ši suma sudarė 29,1 
mln. litų. 

Grynieji laikotarpio nuostoliai siekė 16,8 mln. litų, 2011 metais buvo 
patirta 46,2 mln. litų nuostolių. Tačiau dėl didesnių kuro, įgulos ir kitų 
sąnaudų bendrovės EBITDA sumažėjo 19,9 proc., iki 9,8 mln. litų. 

Bendrovės turto vertė smuktelėjo 5,7 proc., iki 204,7 mln. litų, 
daugiausia dėl laivų vertės sumažėjimo ir nurašymo. Bendrovė per 
2012 metus grąžino 8,8 mln. litų paskolų, o dėl teigiamo valiutų kurso 
pokyčio finansinių įsipareigojimų vertė sumažėjo dar 1,4 mln. litų. 

www.ljl.lt

Jūrų krovininio vandens transporto paslaugos

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA -19,9% -8%
ROE -30,6% -12,9%
D/E 48,1% 46,3%

GRąŽA AKcININKAMS (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Paskirti dividendai (iš viso) 0 0

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 352 341
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

5 4

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais

9 270 10 231

VADOVBĖ
Generalinis direktorius Audronis Lubys
Valdybos pirmininkas                    Saulius Girdauskas (Susisiekimo ministerija)
valdybos 
nariai 

Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)
Eglė Vyšniauskaitė (Susisiekimo ministerija)

Mindaugas Utkevičius („AS LHV Capital“)
Stepas Telašius (UAB „ACME Grupė“)

Stebėtojų tarybos nariai Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)
Ona Barauskienė (Susisiekimo ministerija)

Evaldas Zacharevičius 
(Lietuvos saugios laivybos administracija)

Gytis Kaminskas („Baltic Legal Solutions Lietuva“)   
Laimutė Tinglum 

(UAB „Scandinavian Accounting and Consulting“)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 78 169 83 874
Pardavimo savikaina 85 981 89 203
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -7 812 -5 328
Veiklos sąnaudos 34 989 10 415
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 140 184
Veiklos pelnas (nuostoliai) -42 660 -15 560
EBITDA 12 283 9 839
Finansinė ir investicinė veikla -3 432 -1 142
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -46 092 -16 702
Pelno mokestis 66 66
Grynasis pelnas (nuostoliai) -46 158 -16 768
Grynojo pelno marža -59,0% -20,0%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 210 394 195 789
Trumpalaikis turtas 6 602 8 919
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 793 369
Turto iš viso 216 996 204 707
Nuosavas kapitalas 138 582 121 814
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 78 414 82 893
Finansiniai įsipareigojimai 66 603 56 398
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 216 996 204 707

AKcININKAI
Valstybei priklausanti dalis 56,7 proc.
Swedbank AS Estonia 5,6 proc.
DFDS TOR LINE A/S 5,5 proc.
Kiti akcininkai 32,2 proc.Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai0,20
Turtas
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Tarptautinis Vilniaus oro uostas

2012 metais Tarptautiniame Vilniaus oro uoste aptarnauta 2 208 
tūkst. keleivių – tai 28,9 proc. daugiau nei 2011 metais. Aptarnautų 
orlaivių skaičius išaugo 8,3 proc., iki 30 tūkst. Skrydžių ir keleivių skai-
čius ūgtelėjo daugiausia dėl didžiausią keleivių skaičių oro uoste aptar-
naujančių pigių skrydžių oro linijų bendrovių – „Wizz Air“ ir „Ryanair“ 
– veiklos plėtros oro uoste bei naujų oro linijų bendrovių atėjimo. 

Išaugus keleivių skaičiui, įmonės pardavimo pajamos buvo 6,8 proc. 
didesnės nei 2011 metais ir siekė 51,3 mln. litų. Aviacinės veiklos pa-
jamos ūgtelėjo 2,9 proc., iki 31,7 mln. litų. Didžiausią dalį šių pajamų 
sudaro pajamos iš rinkliavų, kurios išaugo iki 29,1 mln. litų (6,7 proc.). 
Neaviacinės veiklos (daugiausia – nuomos) pajamos padidėjo 13,4 
proc., iki 19,5 mln. litų. 

Oro uosto sąnaudos (pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos) be-
veik nepakito ir sudarė 49,9 mln. litų. Ilgalaikio turto priežiūros, re-
monto ir komunalinės sąnaudos smuktelėjo 5,9 proc., iki 8,2 mln. litų, 
mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį) sumažėjo 19,7 proc., iki 
2,2 mln. litų, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ūgtelėjo 1,2 proc., 
iki 13,9 mln. litų. Dėl išaugusių pajamų EBITDA ataskaitiniu laikotarpiu 
buvo 27,6 proc. didesnis ir siekė 15,6 mln. litų. 2012 metais oro uostas 
uždirbo 0,6 mln. litų grynojo pelno (2011 metais patirta 2,4 mln. litų 
nuostolių).

Oro uosto ilgalaikio turto vertė dėl mažesnių investicijų ir perleis-
to ir nurašyto turto smuktelėjo 4,4 proc. iki 304 mln. litų. 2012 me-
tais įmonė negavo papildomų dotacijų, todėl jų vertė sumažėjo nuo 
44,6 mln. iki 40,9 mln. litų. Įmonė per 2012 metus savo finansinius įsipa-
reigojimus sumažino 14,3 proc., iki 32,7 mln. litų. 

www.vno.lt

Oro uosto eksploatavimas, patalpų ir automobilių aikštelių 
nuoma, reklama

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA -0,5% 0,3%
ROE -0,7% 0,4%
D/E 15,7% 13,4%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Paskirta VĮ pelno įmoka 0 314
Turto mokestis 736 315
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 736 629

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 308 334
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

7 735 9 215

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius Tomas Vaišvila (iki 2013-01-31)

Gediminas Almantas (nuo 2013-05-07)
Valdybos pirmininkas                         Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Gražvydas Jakubauskas (Susisiekimo ministerija)

Jūratė Savickienė (Susisiekimo ministerija)
Algirdas Tuganauskas (Susisiekimo ministerija)

Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 317 864 304 006
Trumpalaikis turtas 16 443 23 445
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 912 11 374
Turto iš viso 334 307 327 451
Nuosavas kapitalas 243 026 244 011
Dotacijos, subsidijos 44 558 40 918
Įsipareigojimai 46 723 42 522
Finansiniai įsipareigojimai 38 182 32 727
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 334 307 327 451

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 48 021 51 268
Pardavimo savikaina 37 048 37 551
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 10 973 13 716
Veiklos sąnaudos 12 652 12 307
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 213 118
Veiklos pelnas (nuostoliai) -1 466 1 527
EBITDA 12 264 15 644
Finansinė ir investicinė veikla -905 -445
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -2 371 1 082
Pelno mokestis 0 453
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 371 628
Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei -1 746 895

Grynojo pelno (eliminavus netipinius mokesčius val-
stybei) marža -3,6% 1,7%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

0,33
Turtas

mlrd.Lt

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)
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„Kauno aerouostas“

2012 metais Tarptautiniame Kauno oro uoste aptarnauta 
830,3 tūkst. keleivių – tai 4,8 proc. mažiau nei 2011 metais. Šį poky-
tį lėmė aviakompanijos „Ryanair“ dalies skrydžių perkėlimas į Vilniaus 
oro uostą. Kauno oro uoste taip pat aptarnauta 20,3 proc. mažiau krovi-
nių ir pašto siuntų – 3 364 tonos. 2012 metų vasarį aviakompanijai „Jade 
Cargo“ paskelbus bankrotą, sustabdyta krovinių pervežimo iš Šancha-
jaus programa, sėkmingai vykdyta 2011 metais.

2012 metais oro uostas uždirbo 9,3 mln. litų pardavimo pajamų – 
0,8 proc. daugiau nei 2011 metais. Sumažėjus keleivių, krovininių ir 
kitų (ad-hoc) skrydžių skaičiui, oro uosto aviacinės veiklos pajamos 
smuktelėjo 15,2 proc., iki 2,9 mln. litų. Tačiau sėkmingai įgyvendinti ko-
merciniai projektai leido įmonei uždirbti 6,4 mln. litų neaviacinių paja-
mų, tai 10,1 proc. daugiau nei 2011 metais. Labiausiai išaugo reklamos 
(2 kartus, iki 2 mln. litų) ir patalpų nuomos (15,8 proc., iki 1,5 mln. litų) 
pajamos. 

Įmonės pardavimo savikaina smuktelėjo 0,6 proc. ir sudarė 7,3 mln. 
litų, o veiklos sąnaudos sumažėjo 12,3 proc., iki 2,4 mln. litų, dau-
giausia dėl 27 proc. sumažėjusių darbo užmokesčio sąnaudų. Be to, 
veiklos rezultatui teigiamos įtakos turėjo dėl 259,7 tūkst. litų pajamų iš 
ilgalaikio turto pardavimo išaugęs kitos veiklos pelnas.

Įmonės EBITDA buvo 78,1 proc. didesnis nei 2011 metais ir siekė 1,8 
mln. litų. Grynasis pelnas sudarė 143 tūkst. litų, kai 2011 metais buvo 
patirta 626 tūkst. litų grynųjų nuostolių.

Daugiausia dėl materialiojo turto nusidėvėjimo, įmonės turto vertė 
sumažėjo 2 proc., iki 162,4 mln. litų. 2012 metų rugpjūtį Vyriausybės 
sprendimu įmonės savininko kapitalas buvo padidintas 1,6 mln. litų, iki 
25,7 mln. litų, atitinkama suma sumažinus gautas dotacijas. Įmonės fi-
nansiniai įsipareigojimai išaugo 20 proc., iki 4 mln. litų.

www.kaunas-airport.lt

Viešųjų paslaugų teikimas eksploatuojant tarptautinį Kauno 
oro uostą, teikiant su aviacija susijusias bei neaviacines 
paslaugas

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA -0,1% 0,3%
ROE -0,6% 1,5%
D/E 9,6% 10,9%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Paskirta VĮ pelno įmoka 0 0
Turto mokestis 481 481
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 481 481

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 134 123

Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 2 2

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais 5 833 6 917

VADOVYBĖ
Generalinis                                   Povilas Ugianskis (nuo 2012-11-12 iki 2013-03-15)
direktorius
Laikinai einanti generalinio 
direktoriaus pareigas         

 Jūratė Baltrušaitytė

Valdybos pirmininkas nepaskirtas
Valdybos nariai Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

Algirdas Tuganauskas (Susisiekimo ministerija)
Jūratė Savickienė (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 162 993 159 869
Trumpalaikis turtas 2 708 2 571
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 260 1 221
Turto iš viso 165 701 162 440
Nuosavas kapitalas 35 440 37 226
Dotacijos, subsidijos 121 849 115 474
Įsipareigojimai 8 412 9 740
Finansiniai įsipareigojimai 3 387 4 064
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 165 701 162 440

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 9 260 9 334
Pardavimo savikaina 7 337 7 294
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 923 2 040
Veiklos sąnaudos 2 791 2 448
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 392 647
Veiklos pelnas (nuostoliai) -476 239
EBITDA 985 1 754
Finansinė ir investicinė veikla -150 -96
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -626 143
Pelno mokestis 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) -626 143
Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

-217 552

Grynojo pelno (eliminavus netipinius mokesčius val-
stybei) marža 

-2,3% 5,9%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

0,16
Turtas

mlrd.Lt

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)

3,9 3,6

9,3 9,3
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Tarptautinis Palangos oro uostas

2012 metais Tarptautinis Palangos oro uostas aptarnavo 3 407 or-
laivius, kuriais pervežta 128,2 tūkst. keleivių ir 104 tonos krovinių. 
Aptarnautų keleivių skaičius, palyginti su 2011 metais, ūgtelėjo 15 proc., 
orlaivių – 3 proc. Tris ketvirtadalius visų skrydžių sudarė reguliarūs or-
laivių skrydžiai, kurių daugiausia įvykdė aviakompanija „SAS“, pervežu-
si 59 proc. oro uoste aptarnautų keleivių.

Dėl išaugusio skrydžių ir keleivių skaičiaus per praėjusius metus 
įmonė uždirbo 4,7 mln. litų pardavimo pajamų, tai 18,6 proc. dau-
giau nei 2011 metais. Didžiąją dalį šių pajamų – 4,2 mln. litų – sudarė 
pajamos iš rinkliavų. Pardavimo savikaina išaugo 10,5 proc., iki 3,3 mln. 
litų, veiklos sąnaudos ūgtelėjo 3,7 proc., iki 1,8 mln. litų. Sąnaudų augi-
mą lėmė beveik 20 proc., iki 1 018 tūkst. litų, išaugusios ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo sąnaudos, 10 proc. padidėjusios elektros energijos ir šilu-
mos sąnaudos, 8 proc. didesnės darbuotojų išlaikymo sąnaudos. Be to, 
patirta papildomų išlaidų aplinkosaugos sistemų priežiūrai (46 tūkst. 
litų) ir rinkos tyrimams atlikti (63 tūkst. litų). Įmonės finansinės veiklos 
pelnas sudarė 101 tūkst. litų, o 2011 metais patirta finansinių nuostolių 
dėl nurašytų beveik 563 tūkst. litų vertės banke „Snoras“ laikytų lėšų.

Dėl smarkiau už sąnaudas išaugusių pajamų įmonės ataskaitinio 
laikotarpio EBITDA buvo 79,1 proc. didesnis nei 2011 metais ir sudarė 
1 078 tūkst. litų. Grynasis pelnas sudarė 161 tūkst. litų, kai 2011-aisiais 
metais patirta 469 tūkst. litų grynųjų nuostolių.

Įmonės turto vertė sudarė 143,2 mln. litų ir per metus pakito nežy-
miai, 1,2 proc., daugiausia dėl terminuotų indėlių ir gautinų sumų ver-
tės padidėjimo.

www.palanga-airport.lt

Mažos ir vidutinės klasės orlaiviams pritaikytos 
oro uosto infrastruktūros eksploatavimas

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA -0,2% 0,3%
ROE -0,3% 0,4%
D/E 0,0% 0,0%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.

Paskirta VĮ pelno įmoka 0 0
Turto mokestis 235 246
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 235 246

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 71 71
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

3 3

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais 6 333 7 139

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius Jolanta Jucevičiūtė
Valdybos pirmininkas nepaskirtas
Valdybos nariai Jūratė Savickienė (Susisiekimo ministerija)

Algirdas Tuganauskas (Susisiekimo ministerija)
Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 137 370 137 951
Trumpalaikis turtas 4 114 5 244
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 779 903
Turto iš viso 141 484 143 195
Nuosavas kapitalas 92 600 92 761
Dotacijos, subsidijos 48 501 49 661
Įsipareigojimai 383 773
Finansiniai įsipareigojimai 0 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 141 484 143 195

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 3 942 4 675
Pardavimo savikaina 2 947 3 256
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 995 1 419
Veiklos sąnaudos 1 743 1 807
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 500 448
Veiklos pelnas (nuostoliai) -248 60
EBITDA 602 1 078
Finansinė ir investicinė veikla -221 101
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -469 161
Pelno mokestis 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) -469 161
Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei -269 370

Grynojo pelno (eliminavus netipinius mokesčius val-
stybei) marža -6,8% 7,9%

0,14
Turtas

mlrd.Lt

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)

 »
Įm

on
ių

 a
pr

aš
ym

ai



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais  |  87

 »
Įm

on
ių

 a
pr

aš
ym

ai

Kelių įmonės

Dešimties regioninių kelių priežiūros įmonių ir VĮ „Automagistralė“ 
2012 metų bendrosios pardavimo pajamos buvo 2,5 proc. mažesnės 
nei 2011 metais ir sudarė 254,3 mln. litų. Dėl menkesnio rangovinės 
veiklos masto ir mažesnio finansavimo kelių priežiūros darbams paja-
mos labiausiai sumažėjo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ir VĮ „Automagistra-
lė“, atitinkamai 15 proc., iki 35,9 mln. litų, ir 9,9 proc., iki 29,8 mln. litų. 
Dėl tų pačių įmonių  pardavimo savikainos smuktelėjimo atitinkamai 
15,1 proc., iki 33 mln. litų, ir 12,5 proc., iki 27,1 mln. litų, bendroji visų 
regioninius kelius prižiūrinčių įmonių pardavimo savikaina smuko 2,8 
proc., iki 233,2 mln. litų. Veiklos sąnaudų patirta 21,5 mln. litų, t. y. 5,2 
proc. daugiau nei per 2011 metus. Nominaliai didžiausią įtaką sąnaudų 
augimui turėjo „Automagistralės“ veiklos sąnaudų augimas 31,8 proc., 
iki 2,3 mln. litų. Klaipėdos ir Šiaulių regiono kelius prižiūrinčių įmonių 
veiklos sąnaudos išaugo atitinkamai 8,2 proc. ir 6,9 proc. Tai lėmė pa-
grindinių išteklių (dujų, dyzelinio kuro, skaldos ir kitų išteklių) kainų di-
dėjimas. Dėl sumažėjusių išlaidų darbo užmokesčiui, socialiniam drau-
dimui ir mažesnės atsargų savikainos „Telšių regiono keliai“ veiklos 
sąnaudas sumažino 8,9 proc., iki 1,5 mln. litų. 

Kelių priežiūros įmonių EBITDA aptariamu laikotarpiu sudarė 34,9 
mln. litų ir buvo 2,4 proc. mažesnis nei 2011 metais. Grynojo pelno 
(atskaičius netipinius mokesčius valstybei) uždirbta 15,2 proc. mažiau – 
8,5 mln. litų. Nominaliai didžiausias grynojo pelno, eliminavus turto 
mokestį valstybei, mažėjimas užfiksuotas Alytaus ir Šiaulių regionų ke-
lių įmonėse: atitinkamai 61,5 proc., iki 0,2 mln. litų ir 32,9 proc., iki 1,3 
mln. litų.

Kelių įmonių turto vertė, neįskaičiuojant kelių vertės, sumažėjo 
2,2 proc., iki 434,2 mln. litų. Keturios kelių priežiūros įmonės 2012 
metais kaip gautinas sumas apskaitė lėšas, laikytas banke „Snoras“ 
(Klaipėdos regiono kelių priežiūros įmonė – 2,3 mln. litų, Panevėžio –  
1,7 mln. litų, Tauragės – 3,2 mln. litų, Telšių – 1,2 mln. litų ). Remiantis 
audito išvadomis, šių lėšų atgavimas yra abejotinas, todėl įmonių turto 
vertė turėtų būti atitinkamai mažesnė. Įmonių finansiniai įsipareigoji-
mai sumažėjo iki nulio, nes finansines skolas grąžino „Tauragės regiono 
keliai“.

Bendra kelių apskaitinė vertė, eliminuota iš įmonių balansų, 2012 me-
tais sudarė 6,7 mlrd. litų, 2011 metais – 6,5 mlrd. litų. 

www.lra.lt

Valstybinių kelių priežiūra ir remontas, įvairių kelių, gatvių, 
aikščių statyba ir remontas, aplinkos tvarkymo darbai

RODIKLIAI* 2011-12-31 2012-12-31
ROA 2,3% 1,9%
ROE 2,4% 2,0%
D/E 0,1% 0,0%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Paskirta VĮ pelno įmoka 1 669 1 054
Turto mokestis 7 825 7 728

Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 9 494 8 782

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 2 869 2 741
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

47 47

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais

7 299 7 571

BALANSAS* (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 351 166 335 631
Trumpalaikis turtas 92 804 98 543
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 428 34 775
Turto iš viso 443 970 434 174
Nuosavas kapitalas 420 404 414 864

Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 23 566 19 310
Finansiniai įsipareigojimai 587 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 443 970 434 174

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 260 958 254 346
Pardavimo savikaina 239 982 233 236
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 976 21 110
Veiklos sąnaudos 20 386 21 453
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 2 658 2 419
Veiklos pelnas (nuostoliai) 3 248 2 076
EBITDA 35 803 34 934
Finansinė ir investicinė veikla 786 339
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 4 034 2 415
Pelno mokestis 659 478
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 375 1 937
Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

10 026 8 506

Grynojo pelno (eliminavus netipinius mokesčius val-
stybei) marža 

3,8% 3,3%

*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

Įsipareigojimai0,43
Turtas

mlrd.Lt

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)
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„Klaipėdos nafta“

2012 metais „Klaipėdos nafta“ perpylė 6,9 mln. tonų naftos produk-
tų – tai 9,9 proc. mažiau nei prieš metus. 60,6 proc. bendrosios krovos 
sudarė tamsieji naftos produktai (mazutas, nafta ir kt.). Dėl naftos per-
dirbimo gamyklų modernizavimo sumažėjus tamsiųjų naftos produktų 
gamybai, baltarusiškų ir rusiškų naftos produktų srautai, palyginti su 
2011 metais, sumažėjo 27,1 proc., iki 2,6 mln. tonų. Pagrindinio ben-
drovės kliento „Orlen Lietuva“ naftos produktų krova sudarė 60,3 proc. 
visos krovos ir, palyginti su 2011-aisiais, išaugo 3,6 proc. Bendrovė su 
„Orlen Lietuva“ yra sudariusi ilgalaikę sutartį, kuri užtikrins pastovius 
naftos produktų krovos srautus iki 2024 metų pabaigos. 

2012 metais „Klaipėdos naftos“ pardavimo pajamos siekė 138,9 
mln. litų, tai 1,7 proc. mažiau nei 2011-aisiais. Pajamos už naftos 
produktų perkrovimo paslaugas sumažėjo 0,5 proc., iki 131,5 mln. litų. 
Valymo įrenginiuose surinktų tamsiųjų naftos produktų pardavimo pa-
jamos siekė 3,2 mln. litų, kai pernai tuo pat metu buvo gauta 5,7 mln. 
litų pajamų. Kitos su naftos produktų perkrovimu susijusios pajamos 
sudarė 4,1 mln. litų – 22,4 proc. daugiau nei prieš metus. 

„Klaipėdos naftos“ pardavimo savikaina smuktelėjo 1,9 proc., 
iki 81,3 mln. litų. Labiausiai sumažėjo parduotų atsargų savikai-
na (51,4 proc. iki 1,5 mln. litų) ir išlaidos geležinkelio paslaugoms 
(19,2 proc., iki 6 mln. litų). Neigiamos įtakos savikainai turėjo 8,9 proc., 
iki 19,6 mln. litų, išaugusios išlaidos dujoms. Veiklos sąnaudos išaugo 
38,8 proc., iki 10,7 mln. litų, daugiausia dėl 1 mln. litų sudariusių SGD 
terminalo projekto administravimo išlaidų. Bendrovės EBITDA sumažė-
jo 4,8 proc., iki 69,8 mln. litų, o grynasis pelnas – 7,6 proc., iki 41,4 mln. 
litų. 

Bendrovės nuosavo kapitalo ir turto vertės padidėjo atitinkamai iki 
536,4 mln. ir 560 mln. litų daugiausia dėl 2012 metų birželį 38,6 mln. 
litų padidinto bendrovės įstatinio kapitalo ir su tuo susijusio 45,5 mln. 
litų vertės Subačiaus kuro bazės turto perdavimo. Be to, bendrovės ilga-
laikio turto vertę padidino 35,6 mln. litų sudariusi SGD terminalo projek-
to nebaigtų statybų vertė.

www.oil.lt

Žaliavinės naftos ir naftos produktų saugojimas, perpylimas 
bei susijusios paslaugos, SGD terminalo projekto 
įgyvendinimas

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA 9,0% 7,7%
ROE 9,4% 8,0%
D/E 0,0% 0,0%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Paskirti dividendai (iš viso) 56 981 410

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 308 360
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais

18 980 20 909

AKcININKAI
Valstybei priklausanti dalis 72,3 proc.
UAB koncernas „Achemos grupė“ 10,2 proc.
Kiti akcininkai 17,5 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius Rokas Masiulis
Valdybos pirmininkas nepaskirtas
Valdybos nariai Inga Černiuk (Energetikos ministerija)

Rytis Ambrazevičius (UAB „Omnitel“)
Mindaugas Jusius (AB „Swedbank Life Insurance“)

Rokas Masiulis
Stebėtojų tarybos nariai Romas Švedas (Nepriklausomas ekspertas)

Agnė Amelija Kairytė (Energetikos ministerija)
Eimantas Kiudulas (UAB „Klaipėdos LEZ“)

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 389 643 447 650
Trumpalaikis turtas 129 207 112 360
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 983 79 834
Turto iš viso 518 850 560 010
Nuosavas kapitalas 499 838 536 412
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 19 012 23 598
Finansiniai įsipareigojimai 0 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 518 850 560 010

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 141 276 138 881
Pardavimo savikaina 82 913 81 336
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 58 363 57 545
Veiklos sąnaudos 7 733 10 734
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 42 108
Veiklos pelnas (nuostoliai) 50 672 46 919
EBITDA 73 327 69 818
Finansinė ir investicinė veikla 2 099 1 839
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 52 771 48 758
Pelno mokestis 7 919 7 321
Grynasis pelnas (nuostoliai) 44 852 41 437
Grynojo pelno marža 31,7% 29,8%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,56

Turtas

mlrd.Lt

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
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„Visagino atominė elektrinė“ įmonių grupė

Įgyvendinant ES Trečiąjį energetikos paketą, 2012 metų rugsėjo 
pabaigoje VAE valdytos elektros perdavimo sistemos operatorės 
„Litgrid“ akcijos rinkos verte parduotos naujai įsteigtai uždara-
jai akcinei bendrovei „EPSO-G“. Dėl šio įvykio VAE grupė apskaitė 
731,2 mln. litų nutraukiamos veiklos pardavimo nuostolių. Nuostoliai 
susidarė dėl skirtumo tarp VAE finansinėse ataskaitose apskaitytos 
„Litgrid“ 97,5 proc. akcininkų nuosavybės buhalterinės vertės, kuri, au-
dituotais duomenimis, sudarė 1 481,2 mln. litų, ir nepriklausomų vertin-
tojų nustatytos šių akcijų rinkos vertės sandorio dieną – 750 mln. litų. 
Dėl „Litgrid“ grupės pardavimo VAE grupės  pelno (nuostolių) ataskaito-
je pateikiami rezultatai iš tęsiamos ir nutrauktos veiklos.

2012 metais VAE grupės įmonės pagamino 2,2 TWh elektros energi-
jos – 9,2 proc. daugiau nei prieš metus. Elektros energijos paskirstyta 
1,6 proc. daugiau (8,1 TWh). Teikiant visuomeninio ir garantinio tiekimo 
paslaugas, elektros energijos patiekta 13,4 proc. mažiau (3,6 TWh), ta-
čiau grupės laisvoje rinkoje parduodamos elektros energijos kiekis ūg-
telėjo 19,3 proc., iki 2,5 TWh. 

Dėl didesnio pagaminto ir persiųsto elektros energijos kiekio, VAE 
grupės tęsiamos veiklos pajamos 2012 metais ūgtelėjo 3,5 proc. ir 
siekė 2 799,1 mln. litų. Konsoliduotų VAE grupės pajamų padidėjimui 
įtakos taip pat turėjo elektros energijos rinkos liberalizavimas, dėl kurio 
reikšmingai išaugo grupės prekybos elektros energija laisvoje rinkoje 
mastas. VAE grupės sąnaudos padidėjo 0,8 proc., tam daugiausia įta-
kos turėjo 6,9 proc., iki 1 376,5 mln. litų, išaugusios elektros ir susijusių 
paslaugų pirkimo sąnaudos. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 
sumažėjo 3,2 proc., iki 488,2 mln. litų, remonto ir priežiūros sąnaudos – 
9,5 proc., iki 68,7 mln. litų. Kitos sąnaudos smuktelėjo 49 mln. litų (29,9 
proc.), iš jų daugiausia mažėjo aplinkos taršos leidimų (ATL)  perkaina-
vimo ir atidėjinių sąnaudos. 

VAE grupės tęsiamos veiklos EBITDA 2012 metais ūgtelėjo 8,9 proc., 
iki 542,2 mln. litų. 2012 metų grynieji nuostoliai sudarė 34,7 mln. litų, o 
2011 metais jie siekė 90,4 mln. litų.

Daugiausia dėl „Litgrid“ pardavimo VAE grupės turto vertė sumažė-
jo 11,3 proc., iki 10,3 mlrd. litų, nuosavo kapitalo vertė – 14,2 proc., 
iki 6,5 mlrd. litų. Nuosavo kapitalo vertės sumažėjimui įtakos taip pat 
turėjo 2012 metų viduryje išmokėti 275 mln. litų dividendų. Dėl dides-
nių paskolų iš bankų VAE grupės finansiniai įsipareigojimai išaugo 15,4 
proc., iki 1 255 mln. litų, tačiau finansinių įsipareigojimų ir nuosavo ka-
pitalo santykis tesudarė 19,2 proc.

www.vae.lt

„Visagino atominė elektrinė“ (VAE) – elektros energetikos 
įmones kontroliuojanti bendrovė, atsakinga už naujos 
atominės elektrinės statybos projekto parengiamųjų darbų 
vykdymą

RODIKLIAI 2011-12-31* 2012-12-31
ROA -0,9% -0,3%
ROE -1,4% -0,5%
D/E 14,3% 19,2%
*Apskaičiuota kartu su „Litgrid“ įmonių grupės rezultatais.

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m.* 2012 m.
Paskirti dividendai (iš viso) 275 000 0
*2012 metais dividendai buvo paskirti skirstant „VAE“ bendrovės 2012 metų 6 
mėnesių pelną.

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m.* 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 5 413 4 612
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 72 55

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais 12 338 13 353

*2011 metų duomenys pateikti su „Litgrid“ įmonių grupės darbuotojais.

AKcININKAI

Valstybei priklausanti dalis                                                                           100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Rimantas Vaitkus
Valdybos pirmininkas Aušra Vičkačkienė (Finansų ministerija)
Valdybos nariai                                                 Dalius Misiūnas („Lietuvos energija“)

Agnė Kairytė (Energetikos ministerija)
Audronė Railaitė (Ūkio ministerija)

Rimantas Vaitkus

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31* 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 10 561 355 9 267 018
Trumpalaikis turtas 1 049 475 1 028 803
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 161 944 122 176
Turto iš viso 11 610 830 10 295 821
Nuosavas kapitalas 7 630 430 6 549 783
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 792 426 726 362
Dotacijos, subsidijos 1 214 937 1 125 450
Įsipareigojimai 2 765 463 2 620 588
Finansiniai įsipareigojimai 1 087 797 1 255 012
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 11 610 830 10 295 821
*Konsoliduota kartu su „Litgrid“ įmonių grupės turto, nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų vertėmis.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Tęsiama veikla
Pardavimo pajamos 2 705 463 2 799 090
Veiklos sąnaudos 2 805 977 2 827 565
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) -100 514 -28 475
EBITDA 497 633 542 168
Finansinė ir investicinė veikla -8 230 -8 490
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -108 744 -36 965
Pelno mokestis -18 340 -2 289
Grynasis pelnas (nuostoliai) -90 404 -34 676
Grynojo pelno marža -3,3% -1,2%
Nutraukiama veikla
Nutraukiamos veiklos pardavimo nuostoliai*     -731 183
Nutraukiamos veiklos grynasis pelnas (nuostoliai)** -18 560 16 507
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš viso: -108 964 -749 352
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -10 832 -6 379
* Litgrid“ įmonių grupės pardavimo nuostoliai.
** „Litgrid“ įmonių grupės veiklos rezultatas 2011 m. sausio- gruodžio mėn. ir 2012 m. sausio-
rugsėjo mėn.

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

10,3
Turtas
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Pardavimo pajamos, mln. litų
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„Lietuvos energija“ įmonių grupė

2012 metais įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdomų elektrinių 
pagamintas elektros energijos kiekis siekė 2,2 TWh – tai 9,2 proc. 
daugiau nei 2011-aisiais. Dėl elektros poreikio svyravimų ir naujojo 
kombinuoto ciklo bloko bandymų Lietuvos elektrinė pagamino 29,5 
proc. daugiau elektros energijos (1,42 TWh). Kitose grupės valdomose 
elektrinėse gamyba sumažėjo.

Grupės pajamos, palyginti su 2011 metais, padidėjo 1 proc., iki 
1 443,8 mln. litų. 41,3 proc. visų grupės pajamų sudarė pajamos iš 
reguliuojamos veiklos (Lietuvos elektrinės elektros energijos ir šilu-
mos gamyba, galios rezervavimo paslaugos), kurios per metus išaugo 
10,3 proc., iki 596,7 mln. litų. Bendrovės „Lietuvos energija“ komercinės 
veiklos pajamos sumažėjo 31,6 proc., iki 579,9 mln. litų, daugiausia dėl 
to, kad liberalizavus elektros energijos rinką parduota mažiau elektros 
energijos visuomeniniam tiekėjui LESTO. Tačiau šį pokytį atsvėrė išau-
gusios grupės bendrovės „Energijos tiekimas“, kuri prekiauja elektros 
energija laisvoje rinkoje, pajamos: eliminavus grupės tarpusavio sando-
rius, jos išaugo nuo 8,6 mln. iki 174,9 mln, litų. 

Grupės veiklos sąnaudos siekė 1 388,2 mln. litų – 2 proc. mažiau nei 
2011 metais. Tam didelės įtakos turėjo 40,2 mln. litų (76,8 proc.) su-
mažėjusios aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos, 
taip pat 42,9 mln. litų (6,1 proc.) mažesnės išlaidos elektros ir susiju-
sių paslaugų pirkimui. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos išaugo 
30,4 proc., iki 78,9 mln. litų. Nuo 2012 metų į grupės rezultatus įtraukia-
mi 2011 metų pabaigoje prie grupės prijungto Technologijų ir inovacijų 
centro rezultatai, todėl reikšmingiau ūgtelėjo grupės darbo užmokesčio 
ir susijusios sąnaudos: 31,3 proc., iki 63,7 mln. litų. 

Grupės reguliuojamos veiklos nuostoliai dėl smuktelėjusių sąnaudų 
sumažėjo nuo 92,1 mln. iki 1,1 mln. litų. Tačiau dėl perpus sumažė-
jusio bendrovės „Lietuvos energija“ komercinės veiklos pelno bendras 
grupės veiklos rezultatas pagerėjo kiek mažiau – nuo 13,2 mln. iki 
55,7 mln. litų. Grupės EBITDA sudarė 139,4 mln. litų, tai yra du kartus 
daugiau nei 2011 metais. Grupės grynasis pelnas išaugo nuo 1,5 mln. 
iki 37,6 mln. litų. 

Grupės turto vertė išaugo 3,9 proc., iki 3 864,6 mln. litų, daugiausia 
dėl užbaigtų naujojo kombinuoto ciklo bloko statybų ir įsigytų aplinkos 
taršos leidimų. 

www.le.lt

Elektros energijos gamyba, prekyba, importas bei eksportas, 
elektros energijos perdavimo sisteminės paslaugos 

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA 0,0% 1,0%
ROE 0,1% 2,2%
D/E 38,5% 39,8%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Paskirti dividendai (iš viso) 0 25 403

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 1 179 1 180
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 31 27

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais 10 633 11 871

AKcININKAI
UAB „Visagino atominė elektrinė“
(Netiesiogiai valstybei priklausanti dalis)

96,1 proc.

Kiti akcininkai 3,9 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius                                                                          Dalius Misiūnas
Valdybos pirmininkas Raimundas Petrauskas 

(UAB „Schmitz Cargobull Baltic“)
Valdybos nariai Laurentina Garbauskienė (Ūkio ministerija)

Sonata Matulevičienė („Baxter“)
Darius Kašauskas 

(UAB „Visagino atominė elektrinė“)
Dalius Misiūnas

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 3 316 868 3 446 714

Trumpalaikis turtas 403 573  417 862
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 27 907 34 345
Turto iš viso 3 720 441 3 864 576
Nuosavas kapitalas 1 671 101 1 708 287
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 39 951 41 498
Dotacijos, subsidijos 1 008 569 1 100 461
Įsipareigojimai 1 040 771 1 055 828
Finansiniai įsipareigojimai 643 069 679 150
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 720 441 3 864 576

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 1 429 507 1 443 814
Veiklos sąnaudos 1 416 346 1 388 159
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) 13 161 55 655
EBITDA 68 410 139 370
Finansinė ir investicinė veikla -10 886 -8 835
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 2 275 46 820
Pelno mokestis 749 9 173
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 526 37 647
Grynojo pelno marža 0,1% 2,6%
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 0 1 547

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

3,86
Turtas
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Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
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LESTO įmonių grupė

2012 metais LESTO klientams persiuntė 8 113 GWh elektros energi-
jos, t. y. 3,3 proc. daugiau nei 2011 metais. Tai lėmė išaugęs naujų 
vartotojų skaičius ir pagerėjusi ekonominė padėtis. 2012 metų pabai-
goje LESTO turėjo sudariusi daugiau nei 1,528 mln. sutarčių su priva-
čiais klientais (0,9 proc. daugiau nei metų pradžioje) ir daugiau nei 64,6 
tūkst. sutarčių (6,2 proc. daugiau) su komerciniais klientais. Dėl varto-
tojų pasirinkimo naudotis nepriklausomų tiekėjų paslaugomis, LESTO 
pardavė 13,4 proc. mažiau elektros energijos – 3 609 GWh, t.y. 44,5 proc. 
persiųsto elektros energijos kiekio. Likusiems vartotojams LESTO teikė 
tik persiuntimo paslaugą.

LESTO įmonių grupės pardavimo pajamos ūgtelėjo 1,7 proc., iki 
2 283,7 mln. litų. 95,5 proc. grupės pajamų sudarė elektros energijos 
perdavimo ir skirstymo pajamos, padidėjusios 25,9 mln. litų (1,2 proc.). 
Grupės patirtos sąnaudos sudarė 2 329,8 mln. litų – 0,6 proc. daugiau 
nei 2011 metais. Nežymų sąnaudų padidėjimą labiausiai lėmė 46,6 mln. 
litų (3 proc.) padidėjusios elektros energijos pirkimo sąnaudos. Tačiau 
grupės nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 5,7 proc., iki 
407,1 mln. litų, remonto ir techninės priežiūros sąnaudos smuktelėjo 
7,9 proc., iki 65 mln. litų. 

Grupės EBITDA siekė 391 mln. litų – 7,9 proc. daugiau nei 2011 me-
tais. Grynieji nuostoliai sudarė 45,6 mln. litų (2011 metais – 61,4 mln. 
litų). Grynųjų nuostolių susidarymą lemia tai, kad rinkos reguliuotojas, 
nustatydamas tarifus, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas apskai-
čiuoja nuo nustatytos reguliacinės turto bazės, kuri yra mažesnė nei 
LESTO finansinėse ataskaitose apskaitoma turto vertė.

LESTO investicijos į elektros tinklo plėtrą, modernizavimą bei palai-
kymą siekė 322,8 mln. litų – tai 9,3 proc. daugiau 2011 metais. Inves-
ticijos didėjo dėl poreikio prijungti daugiau naujų vartotojų objektų ir 
užtikrinti didesnį elektros energijos tiekimo patikimumą. 

LESTO grupės turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 
5 170,5 mln. litų. 95 proc. viso turto sudarė ilgalaikis turtas, kurio vertė 
dėl mažesnių nei nusidėvėjimas investicijų nuo metų pradžios sumažė-
jo 1,7 proc., iki 4 910,3 mln. litų.

www.lesto.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA -1,1% -0,9%
ROE -1,7% -1,3%
D/E 12,2% 16,8%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m. 
Paskirti dividendai (iš viso) 170 313 102 671

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m. 
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 3 564 3 384
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 22 24

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais 11 347 11 965

AKcININKAI
UAB „Visagino atominė elektrinė“ 
(Netiesiogiai valstybei priklausanti dalis) 82,6 proc.

E.ON Ruhrgas International Gmbh 11,8 proc.
Kiti akcininkai 5,6 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius
Valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas (UAB „Omnitel“)
Valdybos nariai Edita Jonikienė (UAB „Vilniaus investicijos“)

Paulius Martinkus (VĮ Valstybės turto fondas)
Ramutė Ribinskienė (AB LESTO)

Arvydas Tarasevičius

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 4 996 193 4 910 270
Trumpalaikis turtas 287 352 260 241
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 58 708 30 066

Turto iš viso 5 283 545 5 170 511
Nuosavas kapitalas 3 643 342 3 431 430
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 127 380 131 452
Dotacijos, subsidijos 46 370 45 940
Įsipareigojimai 1 593 833 1 693 141
Finansiniai įsipareigojimai 444 728 576 767
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 283 545 5 170 511

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 2 245 484 2 283 653
Veiklos sąnaudos 2 314 779 2 329 790
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) -69 295 -46 137
EBITDA 362 246 390 964
Finansinė ir investicinė veikla -4 277 -6 797
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -73 572 -52 934
Pelno mokestis -12 191 -7 348
Grynasis pelnas (nuostoliai) -61 381 -45 586
Grynojo pelno marža -2,7% -2,0%
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -6 893 346

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

5,17
Turtas
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„Litgrid“ įmonių grupė

Įgyvendinant Trečiąjį energetikos paketą „Litgrid“ grupė 2012 metų 
rugsėjį atskirta nuo VAE grupės ir perduota naujai įsteigtai Energe-
tikos ministerijos valdomai bendrovei „EPSO-G“. Ši bendrovė 2012 
metais veiklos nevykdė, jos veiklos sąnaudos iki metų pabaigos sudarė 
13 tūkst. litų, taip pat apskaityta 2 956 tūkst. litų palūkanų sąnaudų. To-
liau pateikiama informacija tik apie „Litgrid“ įmonių grupės rezultatus.

Per 2012 metus „Litgrid“ aukštos įtampos elektros įrenginiais šalies 
poreikiams perdavė 9,2 TWh elektros energijos, t.y. 0,4 proc. ma-
žiau nei 2011 metais. Stambiosios pramonės įmonės pačios gamino 
daugiau elektros energijos, todėl sumažėjo jų elektros poreikis, be to, 
dėl vykdyto remonto mažiau elektros vartojo viena stambiausių gamy-
klų – „Orlen Lietuva“.

2012 metais „Litgrid“ įmonių grupės pajamos buvo 508,4 mln. litų – 
tai 16,9 proc. daugiau nei 2011 metais. Pajamos už elektros energijos 
perdavimą, sudariusios 43,2 proc. visų grupės pajamų, išaugo 7,3 proc., 
iki 219,5 mln. litų. Nepaisant to, kad elektros energijos perduota ma-
žiau, pajamų augimą lėmė didesnė faktinė elektros energijos perda-
vimo kaina. Pajamos iš prekybos balansavimo-reguliavimo elektros 
energija padidėjo 25,4 proc., iki 108,8 mln. litų, tai sudarė 21,2 proc. visų 
pajamų. Remonto bei techninės priežiūros veiklos pajamų, sudariusių 
69,7 mln. litų, augimas siekė net 51,2 proc. Pajamos už galios rezervavi-
mo paslaugą išaugo 16,4 proc., iki 64,6 mln. litų.

Grupės sąnaudos ūgtelėjo 4,5 proc., iki 480 mln. litų. Tam įtakos tu-
rėjo 7,2 proc., iki 215,7 mln. litų, išaugusios elektros energijos pirkimo ir 
susijusių paslaugų sąnaudos. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 
sudariusios 26,3 proc. grupės sąnaudų, sumažėjo 5,5 proc. (7,3 mln. 
litų), o turto nurašymo sąnaudos buvo mažesnės 11,5 mln. litų. 

Daugiausia dėl didesnių pajamų grupės EBITDA ūgtelėjo 39,5 proc. ir 
siekė 155,3 mln. litų. Grynojo pelno gauta 26,1 mln. litų, kai tuo pačiu 
laikotarpiu prieš metus grupė patyrė 16,8 mln. litų grynųjų nuostolių. 

2012 metais „Litgrid“ investicijos siekė 140,3 mln. litų. Iš jų 69 proc. 
lėšų skirta šalies perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai, o likusi dalis 
skirta tarptautinių elektros jungčių su Lenkija ir Švedija projektų įgyven-
dinimui.

www.litgrid.eu

„Litgrid“ – Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorius, valdantis elektros energijos srautus Lietuvoje ir 
palaikantis stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą 

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA -0,7% 1,0%
ROE -0,9% 1,5%
D/E 0,0% 12,0%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m. 
Paskirti dividendai (iš viso) 390 857 45 000

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m. 
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 623 701
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 15 16

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais 13 077 12 919

AKcININKAI
UAB „EPSO-G“ (Netiesiogiai valstybei priklausanti dalis) 97,5 proc.
Kiti akcininkai 2,5 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius Virgilijus Poderys
Valdybos nariai Valentinas Milaknis (UAB „Alna“)

Virgilijus Poderys
Stebėtojų tarybos 
pirmininkas

Aleksandras Spruogis (Energetikos ministerija)

Stebėtojų tarybos nariai Audrius Misevičius (Ministro Pirmininko tarnyba) 
Violeta Greičiuvienė (Energetikos ministerija)

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 2 101 160 2 114 629
Trumpalaikis turtas 401 558 380 041
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 65 185 127 387
Turto iš viso 2 502 718 2 494 670
Nuosavas kapitalas 1 899 541 1 534 868
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 4 253 4 390
Dotacijos, subsidijos 182 359 304 971
Įsipareigojimai 420 818 325 168
Finansiniai įsipareigojimai 0 184 068
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 502 718 2 494 670

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 434 806 508 367
Veiklos sąnaudos 459 195 480 040
Veiklos pelnas (nuostoliai) -24 389 28 327
EBITDA 111 338 155 296
Finansinė ir investicinė veikla 4 675 2 708
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -19 714 31 035
Pelno mokestis -2 935 4 921
Grynasis pelnas (nuostoliai) -16 779 26 114
Grynojo pelno marža -3,9% 5,1%
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 403 109

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

2,49
Turtas
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Miškų urėdijos

2012 metais 42 VĮ miškų urėdijų pardavimo pajamos buvo 9,3 proc. 
mažesnės nei prieš metus ir siekė beveik 495 mln. litų. Šį pokytį lėmė 
10,1 proc., iki 447,3 mln. litų, sumažėjusios apvaliosios medienos parda-
vimo pajamos: dėl mažesnės medienos paklausos parduotas apvalio-
sios medienos kiekis sumažėjo 0,6 proc. (3 544,8 tūkst. kubinių metrų), 
o vidutinė medienos kaina smuktelėjo 9,6 proc., iki 126,2 litų už kubinį 
metrą.

Bendroji pardavimo savikaina sumažėjo 0,7 proc., iki 206,8 mln. 
litų, o didžiąją jos dalį sudaranti apvaliosios medienos savikaina suma-
žėjo 1,8 proc., iki 167,8 mln. litų. Skaičiuojant per vieną parduotą kubinį 
metrą medienos ji sumažėjo 1,2 proc., iki 47,3 litų. Veiklos sąnaudos, pa-
lyginti 2011 metais, sumažėjo 38 mln. litų (12,6 proc.), iki 264,3 mln. litų. 
2011 metais veiklos sąnaudas padidino 29,9 mln. litų abejotinų skolų, 
nurašytų dėl bankui „Snoras“ iškeltos bankroto bylos. Be to, dėl mažes-
nio medienos pardavimo 2012 metais miškų urėdijos patyrė 8,1 mln. litų 
mažiau veiklos mokesčių sąnaudų.

Miškų urėdijų grynasis pelnas, eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei, 2012 metais sudarė 88,6 mln. litų - tai 30,4 proc. mažiau nei 
prieš metus (iš 2011 metų rezultato atėmus banko „Snoras“ bankroto 
įtaką).

Miškų urėdijų turto vertė (įskaitant pinigų srautų metodu apskai-
čiuotą miškų vertę) per metus sumažėjo 7,1 proc. ir 2012 metų pa-
baigoje siekė 3 536 mln. litų. Šiam pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo 8,7 
proc., iki 2 971 mln. litų, sumenkusi miškų vertė. Ši vertė nėra įtraukta į 
miškų urėdijų balansus ir taikant pinigų srautų metodą kiekvienų metų 
pabaigoje yra nustatoma VKC. Vertės pokytį daugiausiai lėmė medienos 
kainų sumažėjimas 2012 metais.

Finansinės grąžos rodikliai 2012 metais nežymiai pablogėjo. Dėl me-
dienos kainų nuosmukio mažėjusio pelno įtaką iš dalies kompensavo 
sumenkusi nuosavo kapitalo ir turto vertė, todėl nuosavo kapitalo grąža 
(eliminavus netipinius mokesčius) smuktelėjo nuo 2,7 proc. 2011 metais 
iki 2,5 proc. 2012 metais. 

www.gmu.lt

Miškų priežiūra ir atkūrimas, medienos kirtimas ir prekyba

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA* 2,6% 2,4%
ROE* 2,7% 2,5%
D/E* 0,1% 0,0%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Paskirta VĮ pelno įmoka 21 076 13 191
Turto mokestis 5 764 5 022
Žaliavos mokestis 75 276 67 717
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 102 115 85 929

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 3 724 3 741
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

125 117

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais

5 976 6 077

VADOVYBĖ
Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas
Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga
Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Petras Kanapienis

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas* 3 569 066 3 310 213
Trumpalaikis turtas 239 524 226 235
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 90 129 69 450
Turto iš viso 3 808 590 3 536 448
Nuosavas kapitalas* 3 734 028 3 456 801
Dotacijos, subsidijos 27 738 33 637
Įsipareigojimai 46 823 46 010
Finansiniai įsipareigojimai 3 060 863
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 808 590 3 536 448

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 545 529 494 694
Pardavimo savikaina 208 223 206 776
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 337 307 287 918
Veiklos sąnaudos 302 451 264 319
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 2 168 5 978
Veiklos pelnas (nuostoliai) 37 024 29 577
EBITDA 70 406 70 001
Finansinė ir investicinė veikla 2 128 2 090

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 39 152 31 667

Pelno mokestis 10 748 4 938
Grynasis pelnas (nuostoliai) 28 404 26 729
Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei 97 287 88 557

Grynojo pelno (eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei) marža zvvv 17,8% 17,9%

* Miškų urėdijų konsoliduotos ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo apskaitinės 
vertės padidintos diskontuotų pinigų srautų metodu apskaičiuota miškų verte, 
kuri, remiantis atliktu vertinimu, 2011 metų pabaigoje sudarė 3 253 mln. litų, 
2012 metų pabaigoje – 2 971 mln. litų. Rodikliai apskaičiuoti remiantis padidin-
tomis ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo vertėmis.

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

3,54
Turtas

mlrd.Lt

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)
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Lietuvos radijo ir televizijos centras

Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, Lietuvos radijo ir televizi-
jos centro (Telecentro) užimama elektroninių ryšių rinkos dalis, ver-
tinant gautas pajamas, 2012 metais sudarė 2,4 proc., 2011-aisiais 
– 2,3 proc. Pagal plačiajuosčio interneto prieigos abonentų skaičių, 
Telecentras yra antras didžiausias iš visų tiekėjų – jo rinkos dalis 2012 
metų pabaigoje sudarė 9,2 proc.,  t.y. apie 71 tūkst. klientų. 

Telecentras siekia plėtoti mobiliojo interneto kompiuteryje pas-
laugas ir savo tinklą išplėtė jau į 100 Lietuvos miestų ir gyvenviečių. Iki 
2012 metų pabaigos Telecentras įsteigė 1 151 bevielio interneto zonas, 
t.y. 24,9 proc. visų tokių zonų.

2012 metų spalio 29 d. Lietuvoje buvo išjungti analoginės antžemi-
nės televizijos siųstuvai, tad nuo šios datos Telecentras televizijos pro-
gramas siunčia tik skaitmeniniu tinklu.

Lietuvos radijo ir televizijos centro pardavimo pajamos per 2012 
metus paaugo 1,1 proc., iki 74,2 mln. litų. Bendrovės pardavimo sa-
vikaina, palyginti su 2011 metais, buvo 5,2 proc. didesnė ir sudarė 53,3 
mln. litų. Bendrovės sąnaudų pokytį nulėmė nemažai faktorių: duome-
nų perdavimo interneto paslaugos „MEZON“ tolimesnė plėtra (6,7 proc. 
didesnės personalo išlaikymo sąnaudos), nusidėvėjimo, telekomunika-
cinių, pardavimo plotų nuomos, interneto, duomenų perdavimo įran-
gos pardavimo, pašto paslaugų, transporto (kuro) sąnaudų augimas. 
Skaitmeninės televizijos transliavimo kokybės pagerinimas ir plėtra pa-
didino įrangos nusidėvėjimo, elektros energijos ir kitas sąnaudas. 

Bendrovės veiklos sąnaudos sumažėjo 6,6 proc. ir siekė 19,2 mln. 
litų dėl sumažėjusių išlaidų reklamai ir atidėjimų abejotinoms skoloms. 
Laikotarpio EBITDA buvo 3,3 proc. mažesnis nei 2011 metais ir sudarė 
22 mln. litų. Bendrovė uždirbo 1,1 mln. litų grynojo pelno, tai 43,3 proc. 
mažiau nei 2011-aisiais.

Lietuvos radijo ir televizijos centras savo finansinius įsipareigoji-
mus per metus sumažino 25 proc., iki 28,4 mln. litų. Bendrovės viso 
turto vertė smuktelėjo 5,9 proc., iki 136,6 mln. litų.

www.telecentras.lt

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimas, 
transliuotojų ir telekomunikacijos sistemų operatorių įrangos 
bendrovės objektuose talpinimas, telefonijos, belaidžiojo, 
mobiliojo interneto, duomenų perdavimo paslaugų teikimas

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA 1,3% 0,8%
ROE 2,0% 1,1%
D/E 37,6% 28,6%

GRąŽA SAVININKUI (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Paskirti dividendai (iš viso) 2 639 n.d.

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 2012 m.
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 400 377
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais 9 038 9 244

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius Gediminas Stirbys
Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Viktorija Trimbel („Quantum Capital“)

Toma Kuzmickaitė (Susisiekimo ministerija)
Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Justina Razgienė (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 123 293 110 505
Trumpalaikis turtas 21 845 26 090
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 983 1 427
Turto iš viso 145 138 136 595
Nuosavas kapitalas 100 911 99 421
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 44 227 37 174
Finansiniai įsipareigojimai 37 915 28 439
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 145 138 136 595

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 2012 m.
Pardavimo pajamos 73 425 74 228
Pardavimo savikaina 50 657 53 294
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 22 768 20 934
Veiklos sąnaudos 20 500 19 157
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 828 371
Veiklos pelnas (nuostoliai) 3 095 2 147
EBITDA 22 714 21 965
Finansinė ir investicinė veikla -692 -869
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 2 403 1 278
Pelno mokestis 376 129
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 027 1 149

Grynojo pelno marža 2,8% 1,5%

AKcININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,14

Turtas

mlrd.Lt

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

1,5%

 »
Įm

on
ių

 a
pr

aš
ym

ai



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais  |  95

 »
Tr

an
sp

or
ta

s

 »
Tr

an
sp

or
ta

s

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 Tarptauti-
nius finansinės atskaitomybės standartus. Dėl duomenų trū-
kumo nebuvo eliminuoti sandoriai tarp įmonių. Į VVĮ portfelio 
turto vertę neįskaičiuota valstybės nekilnojamojo turto, kuris 
nėra valdomas VVĮ ir neįtrauktas į jų balansus, vertė.

Į VVĮ portfelio rezultatus įtraukti konsoliduotieji UAB „Visagino 
atominė elektrinė“ ir UAB „EPSGO-G“ įmonių grupių, AB „Lietu-
vos geležinkeliai“ ir Generalinės miškų urėdijos konsoliduotieji 
miškų urėdijų finansiniai rezultatai. Bendrovės „Lietuvos dujos“, 
kurios valstybė valdo mažesnę negu 50 proc. dalį, rezultatai, re-
miantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, 
buvo agreguoti naudojant nuosavybės metodą. Vadovaujantis 
šiuo metodu, valstybės valdoma bendrovės nuosavybės dalis 
buvo įtraukta į portfelio finansinį turtą ir nuosavą kapitalą, o iš 
bendrovės gauti dividendai įtraukti į portfelio finansines paja-
mas.

Nustatant VVĮ vertę rinkoje, remtasi šiomis prielaidomis:

 » įmonių, kurių akcijos įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, ver-
tė pagrįsta jų akcijų kaina biržoje laikotarpio pabaigoje (gruo-
džio 31 dieną);

 » įmonių, kurių akcijų nėra biržos prekybos sąrašuose, ver-
tė nustatyta pagal buhalterinę nuosavo kapitalo vertę (darant 
prielaidą, kad įmonių balansuose nurodyta turto vertė atitinka 
jo vertę rinkoje);

 » miškų urėdijų balansinė nuosavo kapitalo vertė padidinta 
miškų verte, kuri nustatyta naudojant diskontuotų pinigų srau-
tų metodą. 2013 metų pradžioje miškų vertė buvo perskaičiuo-
ta, atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas: apskaičiuota, kad 
miškų vertė dėl medienos kainų nuosmukio sumažėjo 8,7 proc., 
nuo 3 253 mln. litų 2011 metų pabaigoje iki 2 971 mln. litų 2012 
metų pabaigoje;

 » iš įmonių, prižiūrinčių regioninius kelius, apskaitinių tur-
to, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų verčių atimta šių kelių 
apskaitinė vertė (2011 metų pabaigoje – 6,5 mlrd. litų, 2012 
metų pabaigoje – 6,7 mlrd. litų). Ji parodo investuotų biudžeto 
lėšų kiekį, tačiau kelių, kaip viešosios prekės, rinkos vertė pri-
lygsta nuliui, nes keliai negeneruoja tiesioginių pinigų srautų 
kelių priežiūros įmonėms;

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

Ataskaitoje VVĮ portfelio ir sektorių bendrieji finansiniai įsipa-
reigojimai ir D/E rodikliai nurodyti neįtraukiant beprocentės 
paskolos, Finansų ministerijos suteiktos VĮ „Indėlių ir investicijų 

Vertinimo metodika

draudimui“. 2011 metų pabaigoje šios paskolos likutis sudarė 2 
979 mln. litų, o 2012 metų pabaigoje – 2 252 mln. litų. Tačiau 
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 ap-
skaičiuoti prie veiklos pelno arba nuostolių (apimančių ir tipi-
nės veiklos, ir kitos veiklos rezultatą) pridėjus nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudas. Įmonių aprašymuose nurodomi įmo-
nių pateikti EBITDA.

Ataskaitoje nurodomi netipiniai mokesčiai valstybei – tai vals-
tybės įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą 
patikėjimo teise (turto mokestis) ir miškų urėdijų mokami pri-
valomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto 
miško pardavimo pajamų (žaliavos mokestis). Šie mokestiniai 
įsipareigojimai atneša papildomų pajamų į valstybės biudžetą 
ir yra taikomi tik pirmiau minėtoms įmonėms, tad, vertinant šių 
įmonių pelningumą ir grąžą valstybei, tikslinga netipinius mo-
kesčius valstybei atimti iš veiklos sąnaudų. Todėl ataskaitoje 
papildomai nurodomas VVĮ portfelio ir atskirų valstybės įmonių 
grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei, kuris apskaičiuojamas grynąjį pelną padidinus (gry-
nuosius nuostolius sumažinus) netipinių mokesčių valstybei 
suma, sumažinta pelno mokesčio (15 proc.) dalimi, arba visa 
netipinių mokesčių valstybei suma, jei teisės aktų nustatyta 
tvarka įmonės pelno mokesčio nemokėjo. Šis koregavimas pa-
teikiamas tik informaciniais tikslais, o jo įtaka balansinėms ver-
tėms ataskaitoje nenurodoma.

Kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti pa-
skutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalijant 
atitinkamai iš kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių 
rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Kitaip tariant, 
skaičiuojant kapitalo grąžos rodiklį 2012 metų gruodžio 31 die-
ną, imamas pelnas, kurį įmonė uždirbo nuo 2012 metų sausio 
1 dienos iki 2012 metų gruodžio 31 dienos. Atitinkamai imami 
apskaitinio kapitalo verčių 2012 metų sausio 1 dieną ir 2012 
metų gruodžio 31 dieną vidurkiai.

2011-2012 metais VVĮ finansiniams rodikliams įtakos turėjo 
nuostoliai, apskaityti dėl banko „Snoras“ ir Ūkio banko ban-
krotų. Siekiant geresnio duomenų palyginamumo, ataskaitoje 
VVĮ portfelio ir sektorių apžvalgose nurodomas normalizuotas 
grynasis pelnas, eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir 
banko „Snoras“ bei Ūkio banko bankrotų įtaką. Bankų bankro-
tų įtaka eliminuota prie grynojo pelno, eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei, pridėjus įmonių į finansines arba veiklos 
sąnaudas įtrauktus nuostolius dėl finansinio turto vertės su-
mažėjimo (nurašymo). Kadangi šios sąnaudos, vadovaujantis 
Pelno mokesčio įstatymu, nėra laikomos leidžiamais atskaity-
mais (t.y. šiomis sąnaudomis nemažinama pelno mokesčiu ap-
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mokestinama pajamų suma), koreguojant grynąjį pelną pridėta 
visa sąnaudų suma, t.y. nesumažinta pelno mokesčio dalimi.

Ataskaitoje nurodyti grynojo pelno maržos, ROE ir ROA rodikliai 
apskaičiuoti naudojant normalizuoto pelno vertes. Be to, sie-
kiant suvienodinti duomenis, VVĮ portfelio ir sektorių apžvalgo-
se visi su minėtų bankų bankrotais susiję nuostoliai, vadovau-
jantis Tarptautiniais apskaitos standartais, įtraukti į finansinės 
ir investicinės veiklos sąnaudas, nors kai kurios VVĮ, taikančios 
Verslo apskaitos standartus, šiuos nuostolius įtraukė į veiklos 

Šią metinę ataskaitą parengė VĮ Valstybės turto fondo Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo skyrius, 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų 
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (nauja 
nutarimo redakcija nuo 2013 m. kovo 11 d.), ir 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir netur-
tinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais ir nuostatomis.

Rengiant šią metinę ataskaitą, naudotasi išoriniais informacijos šaltiniais: viešai skelbiama įmonių informacija, įmo-
nių pateiktomis metinėmis finansinėmis, veiklos ataskaitomis ir įmonių metiniais pranešimais, Statistikos departa-
mento, Valstybinės miškotvarkos tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Ryšių reguliavimo 
tarnybos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Generalinės miškų urėdijos, asociacijos „Lietuvos mediena“, „Eu-
rostat“ ir „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos skelbiama informacija ir duomenimis. Ataskaitoje patei-
kiamos informacijos netikrino nepriklausomi auditoriai, o ataskaitos rengėjai neatliko savarankiško šioje ataskaito-
je 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 aplin-
kybėmis nebus atsakingi už trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus remiantis šioje 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 tur-
tą, nei sudarys dalį bet kokio investicinio sprendimo ar bet kokio sprendimo sudaryti bet kokį sandorį.

sąnaudas. Įmonių aprašymuose pateikiamose lentelėse nuos-
toliai dėl bankų bankrotų iš veiklos sąnaudų neeliminuoti, t.y. 
visos sąnaudų grupės pavaizduotos taip, kaip nurodyta įmonių 
pateiktose finansinėse lentelėse.

Ataskaitoje VVĮ paskirti dividendai ir pelno įmokos skirstant 
2012 metų pelną nurodytos remiantis VVĮ pateiktais duomeni-
mis iki 2013 metų liepos 1 d., o VVĮ valdybų sudėtys – iki 2013 
metų birželio 1 d.
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1 UAB „Visagino atominė elektrinė“1 100,0% Finansų ministerija Energetika 1B I 2 826 381 11 861 371

1a AB „Lietuvos energija“ 96,1% UAB „Visagino atominė 
elektrinė“ Energetika 1B I 1 443 814 3 864 576

1b AB LESTO 82,6% UAB „Visagino atominė 
elektrinė“ Energetika 1B I 2 283 653 5 170 511

2 UAB „EPSO-G“2 100,0% Energetikos ministerija Energetika 1B I  508 367 2 495 292

2a AB LITGRID3 97,5% UAB „EPSO-G“ Energetika 1B I  508 367 2 494 670

3 AB „Klaipėdos nafta“ 72,3% Energetikos ministerija Energetika 1B I  138 881  560 010

4 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 V   0  3 373

5 VĮ Ignalinos atominė elektrinė4 - Energetikos ministerija Energetika 2 III   483 1 791 416

6 VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 V   83  1 601

7 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika 1A I  75 428  209 228

8 UAB „Geoterma“ 99,1% VĮ Valstybės turto fondas Energetika 1A IV  16 994  45 468

9 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas 1B I 1 737 019 5 419 146

10 AB Lietuvos jūrų laivininkystė 56,7% Susisiekimo ministerija Transportas 1A I  83 874  204 707

11 AB Lietuvos paštas 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas 1B I  190 695  226 566

12 AB Smiltynės perkėla 99,0% Susisiekimo ministerija Transportas 1B IV  13 894  39 155

13 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Transportas 2 II  84 474  170 298

14 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija - Susisiekimo ministerija Transportas 1B I  167 002 1 637 360

15 VĮ „Kauno aerouostas“ - Susisiekimo ministerija Transportas 1B III  9 334  162 440

16 VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas 1B III  4 675  143 195

17 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas 1B I  51 268  327 451

18 VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas - Susisiekimo ministerija Transportas 2 V  6 907  12 095

19 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija - Susisiekimo ministerija Transportas 2 IV  9 972  83 204

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

Transportas 2 II  29 797  47 850

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

Transportas 2 II  14 863  27 591

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

Transportas 2 II  31 199  53 381

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

Transportas 2 II  19 600  32 011

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

Transportas 2 II  14 716  29 977

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

Transportas 2 II  27 445  45 382

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

Transportas 2 II  35 864  60 082

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

Transportas 2 II  15 031  27 502

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

Transportas 2 II  13 827  30 958

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

Transportas 2 II  22 456  36 253

VVĮ sąrašas
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30 VĮ „Vilniaus regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių kelių 
direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos

Transportas 2 II  29 547  43 188

31 AB „Autoūkis“ 87,4% VĮ Valstybės turto fondas Transportas 1A V  4 485  9 443

32 VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas - Aplinkos ministerija Miškininkystė 1A V  7 716  4 701

33 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  7 401  11 003

34 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  9 708  13 280

35 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  14 087  12 649

36 VĮ Druskininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  6 638  8 544

37 VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji 
miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  8 219  19 007

38 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  8 124  8 393

39 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  9 821  11 306

40 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  8 397  10 150

41 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  15 860  23 067

42 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  12 746  15 440

43 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  9 494  12 976

44 VĮ Kazlų rūdos mokomoji miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  13 967  11 563

45 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  13 804  20 597

46 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  16 788  25 319

47 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  5 925  4 469

48 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  10 479  16 090

49 VĮ Marijampolės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  10 039  7 504

50 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  14 670  11 441

51 VĮ Nemenčinės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  13 100  11 395

52 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  10 451  7 376

53 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B III  20 294  22 726

54 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  11 853  14 460

55 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  11 449  13 828

56 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  10 114  11 018

57 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  10 837**  9 902

58 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  10 443  7 924

59 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  13 164  11 884

60 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  11 469  14 596

61 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  13 558  13 419

62 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  13 714  15 068

63 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  16 061  16 827

64 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  17 779  22 592

65 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  14 785  15 638

66 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  7 639  8 126

67 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  16 470  17 350

68 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  18 029  20 428

69 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  6 310  5 344

70 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  10 637  13 806

71 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  9 349  13 725

72 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  9 551  9 758

73 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  15 185  18 775

74 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  6 356  6 680

75 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita 1A V  1 558  2 963

76 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo 
centras - Aplinkos ministerija Kita 1B V  3 277  3 711

77 VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra - Energetikos ministerija Kita 2 I  79 215**  396 139

78 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita 1B IV  7 104  92 431

79 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ - Finansų ministerija Kita 2 III  1 470  220 474

80 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ - Finansų ministerija Kita 2 V  1 703  12 117

81 VĮ Turto bankas - Finansų ministerija Kita 2 III  5 611  307 128

82 VĮ prie Alytaus pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 1B V  4 238  4 533

83 VĮ prie Marijampolės pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 1B V  5 222  12 168
84 VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos 

namų
- Kalėjimų departamentas Kita 1B IV  16 997  13 087
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85 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita 2 V  2 098  4 894

86 VĮ Vilniaus pilių direkcija - Kultūros ministerija Kita 2 III   857  267 965

87 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo 
departamentas

Kita 2 IV  33 044  2 716

88 UAB Respublikinė mokomoji sportinė 
bazė

100,0% Kūno kultūros ir sporto 
departamentas

Kita 1A V   254   461

89 UAB Sportininkų testavimo ir 
reabilitacijos centras

100,0% Kūno kultūros ir sporto 
departamentas

Kita 2 V   279  1 594

90 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita 1B IV  10 977  21 138

91 VĮ Valstybės turto fondas - Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė

Kita 2 V  3 764  12 879

92 AB Informacinio verslo paslaugų įmonė 51,7% Lietuvos statistikos 
departamentas

Kita 1A V  2 397  3 737

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

- Nacionalinė žemės tarnyba Kita 2 V  1 201  6 609

94 UAB „Baldžio šilas“ 70,6% Neįgaliųjų reikalų 
departamentas

Kita 1A V  2 222  7 635

95 VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ - Seimo kanceliarija Kita 2 V  4 390  7 223

96 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1B V  6 880  14 500

97 AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 2 V   217  4 769

98 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1A IV  13 414  26 183

99 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1B II  74 228  136 408

100 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos ministerija Kita 1A V  10 150  4 674

101 AB „Mintis“ 80,7% Švietimo ir mokslo ministerija Kita 1A V   722  1 744

102 UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos 
mokymo centras

54,2% Švietimo ir mokslo ministerija Kita 2 V  1 671  2 969

103 UAB Lietuvos tyrimų centras 100,0% Švietimo ir mokslo ministerija, 
Ūkio ministerija

Kita 2 V   0  18 179

104 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita 2 II  92 967  70 321

105 AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0% Ūkio ministerija Kita 1A III  20 454  64 021

106 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100,0% Ūkio ministerija Kita 2 IV  6 479  46 372

107 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita 1A IV  4 105  96 139

108 UAB Lietuvos parodų ir kongresų 
centras „LITEXPO“

98,8% Ūkio ministerija Kita 1A IV  12 904  44 719

109 VĮ „Visagino statybininkai“5 - Ūkio ministerija Kita 1A V  1 720  9 009

110 VĮ poilsio namai „Baltija“ - Ūkio ministerija Kita 1A V  5 671  7 411

111 AB Klaipėdos metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 1B V  1 720  2 880

112 AB Šiaulių metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 1B V  1 135  1 624

113 AB Vilniaus metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 1B V  5 597  10 032

114 VĮ Kauno metrologijos centras - Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 1B V  2 504  3 640

115 VĮ Panevėžio metrologijos centras - Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 1B V  1 384  1 367

116 UAB „Senevita“ 100,0% Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

Kita 1A V  5 034  3 581

117 UAB sanatorija „Pušyno kelias“ 100,0% Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

Kita 1A V  5 569  7 572

118 VĮ „Infostruktūra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 1B III  30 762  22 929

119 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 2 II  77 568  58 209

120 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita 1B IV  14 671  21 831

121 AB „Lietuvos veislininkystė“ 98,8% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  4 531**  9 687

122 UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  10 548**  3 851

123 UAB „Lietuvos žirgynas“ 88,6% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  2 495**  7 790

124 UAB „Panevėžio veislininkystė“ 97,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   294   703

125 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   680**  1 820

126 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  10 623  4 478

127 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 386**  2 826

128 UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   517   510

129 UAB Aerogeodezijos institutas 99,8% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  2 474  8 120

130 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  6 505**  6 720

131 UAB Klaipėdos žuvininkystės produktų 
aukcionas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   544  3 539
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132 UAB Upytės eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  7 028**  8 607

133 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1B III  2 404  131 991

134 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita 1B IV  13 725  19 542

135 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo agentūra - Žemės ūkio ministerija Kita 2 V   699  7 841

136 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita 1B IV  13 352  28 954

137 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centras - Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  2 088  14 259

         

VVĮ nelaikomos įmonės, kurių valstybės nuosavybės dalis įtraukta į VVĮ portfelį:

1 AB „Lietuvos dujos“6 17,7% Energetikos ministerija Energetika - - 1 872 714 2 928 183

Nuo 2012 m. pradžios privatizuotos įmonės:        

1 UAB „Eismo sauga“ (privatizuota 2012 
m. liepos mėn.) 100,0% VĮ Valstybės turto fondas Transportas 1A - n.d. n.d.

2 UAB „Palangos žvorūnė“ (privatizuota 
2012 m. birželio mėn.) 100,0%

Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

Kita 1A - n.d. n.d.

3
UAB Vilniaus veterinarijos klinikinė 
ligoninė (privatizuota 2012 m. gruodžio 
mėn.)

100,0% VĮ Valstybės turto fondas Kita 1A - n.d. n.d.

4
UAB Kauno Naujamiesčio darbo rinkos 
mokymo centras (privatizuota 2012 m. 
gruodžio mėn.)

78,5% VĮ Valstybės turto fondas Kita 2 - n.d. n.d.

Bankrutuojančios ir likviduojamos įmonės:

1 UAB „Visagino energetikos remontas“ 100,0% Energetikos ministerija Energetika 1A - n.d. n.d.

2 VĮ „Pajūrio vėtrungė“ - Ūkio ministerija Kita 1A - n.d. n.d.

3 UAB žurnalas „Sveikata“ 100,0% Vilniaus teritorinė ligonių kasa Kita 1A - n.d. n.d.

* Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės (VĮ) 
nuosavybės teise priklauso valstybei.
** Prie įmonių pardavimo pajamų pridėtos šių įmonių gautos dotacijos, susijusios su pajamomis.

1 Vykdant Europos Parlamento Trečiojo energetikos paketo direktyvą,  2012 m. rugsėjo 27 d. Ūkio ministerijai perduotos iki šiol Energetikos ministerijos patikėjimo 
teise valdytos UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcijos. Šioje ataskaitoje pateikiami konsoliduoti UAB „Visagino atominė elektrinė“ įmonių grupės, kuriai iki 2012 
m. rugsėjo 27 d. priklausė ir AB LITGRID, duomenys.
2 UAB „EPSO-G“ įkurta 2012 m. liepos 25 d.

3 AB LITGRID akcijos, iki tol priklausiusios UAB „Visagino atominė elektrinė“, 2012 m. rugsėjo 27 d. atlygintinai perduotos UAB „EPSO-G“.

4 VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra uždarymo etape (gamyba buvo vykdoma iki 2009 m. gruodžio 31 d.).     
5 VĮ „Visagino statybininkai“ yra restruktūrizuojama įmonė.

6 AB „Lietuvos dujos“ pajamos ir turtas pateikiami tik informacijos tikslais, tačiau į Valstybės valdomų įmonių portfelį įtraukiama tik šios įmonės valstybės 
nuosavybės dalis ir valstybei išmokėti dividendai.
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Į VVĮ portfelį neįtrauktų VVĮ 
finansiniai rezultatai

UAB UNIVERSITETO VAISTINĖ

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 METAI 2012 METAI
Pardavimo pajamos 10 527 10 150
Pardavimo savikaina 7 894 7 413

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 633 2 738
Veiklos sąnaudos 2 532 2 528
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 4 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) 105 210
EBITDA 129 274
Finansinė ir investicinė veikla 7 3
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 112 213
Pelno mokestis 0 0

Grynasis pelnas (nuostoliai) 112 213
Grynojo pelno marža 1,2% 1,2%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 2 503 2 435
Trumpalaikis turtas 2 254 2 239
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 84 637

Turto iš viso 4 757 4 674
Nuosavas kapitalas 3 748 3 874
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 1 009 800
Finansiniai įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 757 4 674

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA 5,5% 4,5%

ROE 7,0% 5,6%

D/E 0,0% 0,0%

GRąŽA VALSTYBEI (TūKST. LITŲ) 2011 metai 2012 metai
Paskirti dividendai (iš viso) 86 183

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 metai 2012 metai
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 50 43
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 5 5

UAB LIETUVOS TYRIMŲ cENTRAS

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 metai 2012 metai
Pardavimo pajamos 0 0
Pardavimo savikaina 0 0

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0
Veiklos sąnaudos 3 423 723
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) -3 423 -7 23
EBITDA -3 409 -689
Finansinė ir investicinė veikla -2 038 154
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -5 462 -569
Pelno mokestis 0 0

Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 462 -569
Grynojo pelno marža - -

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 17 713 17 885
Trumpalaikis turtas 791 294
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 354 252

Turto iš viso 18 504 18 179
Nuosavas kapitalas -1 578 -547
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 20 082 18 727
Finansiniai įsipareigojimai 12 800 2 463

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 18 504 18 179

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31
ROA -56,9% -3,1%

ROE 1 220,6% 53,5%

D/E -811,0% -450,0%

GRąŽA VALSTYBEI (TūKST. LITŲ) 2011 metai 2012 metai
Paskirti dividendai (iš viso) 0 0

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 metai 2012 metai
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 8 3
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 2 1
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AB „LIETUVOS VEISLININKYSTĖ“

Valstybei priklausanti dalis 98,8 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2012 metai
Pardavimo pajamos 4 531
Pardavimo savikaina 2 510

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 021
Veiklos sąnaudos 1 997
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 35
Veiklos pelnas (nuostoliai) 59
EBITDA 108
Finansinė ir investicinė veikla -8
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 51
Pelno mokestis 19

Grynasis pelnas (nuostoliai) 32
Grynojo pelno marža 0,7%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 5 628
Trumpalaikis turtas 4 059
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 356

Turto iš viso 9 687
Nuosavas kapitalas 9 229
Dotacijos, subsidijos 56
Įsipareigojimai 402
Finansiniai įsipareigojimai 0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 9 687

RODIKLIAI 2012-12-31
ROA 0,7%

ROE 0,7%

D/E 0,0%

GRąŽA VALSTYBEI (TūKST. LITŲ) 2012 metai
Paskirti dividendai (iš viso) 29

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 metai
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 66
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 2

UAB „LIETUVOS ŽIRGYNAS“

Valstybei priklausanti dalis 88,6 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2012 metai
Pardavimo pajamos 2 495
Pardavimo savikaina 0

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 495
Veiklos sąnaudos 2 473
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) 22
EBITDA 393
Finansinė ir investicinė veikla -11
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 11
Pelno mokestis 1

Grynasis pelnas (nuostoliai) 11
Grynojo pelno marža 0,4%

Balansas (tūkst. litų) 2012-12-31
Ilgalaikis turtas 6 339
Trumpalaikis turtas 1 451
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 106

Turto iš viso 7 790
Nuosavas kapitalas 4 858
Dotacijos, subsidijos 929
Įsipareigojimai 2 003
Finansiniai įsipareigojimai 356

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 7 790

RODIKLIAI 2012-12-31
ROA 0,3%

ROE 0,4%

D/E 7,3%

GRąŽA VALSTYBEI (TūKST. LITŲ) 2012 metai
Paskirti dividendai (iš viso) 9

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 metai
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 75
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 4
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AB Akcinė bendrovė

AEI Atsinaujinantys energijos ištekliai

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 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ES Europos Sąjunga

GMU Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

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.

LKAD Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

mln. Milijonas (-ai)

Netipiniai mokesčiai 
valstybei 

Turto mokestis ir žaliavos mokestis

Normalizuotas pelnas Grynasis pelnas, eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir banko „Snoras“ bei Ūkio banko bankrotų įtaką

Nuosavybės gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtintas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendini-
mo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas

PVA Pridėtinės vertės ataskaita – tai ataskaita, kuri parodo, kiek vertės arba turto sukuriama bendromis įmonės kapitalo savininkų, 
vadovybės bei darbuotojų pastangomis ir kaip ji paskirstoma tarp įvairių suinteresuotųjų šalių (darbuotojų, kreditorių, akcininkų, 
valstybės ir kt.) per ataskaitinį laikotarpį.

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

Skaidrumo gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintas Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrinimo gairių aprašas (Nauja nutarimo redakcija nuo 2012 m. kovo 11 d.)

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

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

UPP Universaliosios pašto paslaugos

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.

Veiklos pelno marža Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant veiklos pelną iš grynosios apyvartos

VIAP Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos

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 susirin-
kime)

Vyriausybė Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Wh Energijos matavimo vienetas, naudojamas elektros prietaisų suvartotai ar pagamintai elektros energijai skaičiuoti (kilovatvalandė = 
103Wh, teravatvalandė = 1012Wh)

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

Santrumpos ir 
apibrėžimai
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Užrašams
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Užrašams
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Užrašams
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Užrašams
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Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo skyrius
VĮ Valstybės turto fondas
Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius
Tel.: 8 5 269 0025, el. p.: vkc@vtf.lt
vkc.vtf.lt


