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Praėję metai Lietuvai buvo ypatingi – 2018 metų liepos 5 dieną Lietuva tapo 
pilnateise Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 
nare. Ši narystė ne tik suteikia galimybę gauti pagalbą, siekiant pritaikyti 
gerojo valdymo principus įvairiose srityse, tačiau tuo pačiu ir įpareigoja 
atitikti aukščiausius valdysenos standartus bei vadovautis parengtomis 
rekomendacijomis. Pastarųjų metų valstybės valdomų įmonių (VVĮ) 
valdysenos tobulinimo procesais pasiekti teigiami rezultatai įkvepia šias 
praktikas plėsti ir taikyti savivaldybės valdomose įmonėse (SVĮ). 
Vienas pagrindinių 2019 metų uždavinių SVĮ lygmenyje – skaidrinti 
įmonių veiklą per duomenų ir informacijos viešumą. Tai pirmas svarbus 
žingsnis, siekiant tobulinti įmonių valdyseną ir įgyvendinti efektyvią, 
koordinuotą bei profesionaliais sprendimais pagrįstą SVĮ valdymo 
politiką.

Akcentuojant gerosios valdysenos diegimo principus, reikšmingas 
pokytis įtvirtintas ir SVĮ kolegialių priežiūros bei valdymo organų 
atrankos procesuose – ypač aktualus kolegialių organų savarankiškumo 
stiprinimas. Preliminariais duomenimis, daugėja pagal naujus 
reikalavimus sudarytų kompetentingų ir nepriklausomų kolegialių 
SVĮ organų. Ši pozityvi tendencija leidžia tikėtis, kad visi SVĮ veikloje 
priimti sprendimai bus orientuoti į geresnius įmonių rezultatus, 
efektyvų išteklių panaudojimą, didėjantį gyventojų pasitenkinimą SVĮ 
teikiamomis paslaugomis ir pasitikėjimą vietos savivalda.   

Kadangi SVĮ aukščiausiais valdymo standartais paremtų praktikų 
taikymo procesas tik įsibėgėja, artimiausioje ateityje laukia nemažai 
iššūkių, susijusių su veiksmingu turimų išteklių paskirstymu, siekiu 
didinti įmonių veiklos rezultatyvumą ir grąžą savivaldybėms. 
Nuolatinė stebėsena ir pagrįsta sistemiška pasiektų rezultatų kontrolė 
turės reikšmingą įtaką SVĮ veikloje pasirenkamiems prioritetams ir 
rizikų vertinimui. Šiame procese itin svarbus visų suinteresuotųjų 
šalių – savivaldybių, jų administracijų, įmonių, priežiūros institucijų, 
visuomenės – įsitraukimas, siekiant kuo geriau išnaudoti SVĮ sukuriamos 
vertės potencialą. 

Norėčiau pakviesti visas, nuo 2019-ųjų metų naujai suformuotas 
Lietuvos miestų bei rajonų savivaldybių administracijas ir tarybas būti 
iniciatyviomis ir pasinaudoti VVĮ patirtimi, pritaikant pažangiausius 
gerosios valdysenos principus, kurie paskatintų SVĮ veiklos efektyvumo 
proveržį. 

Pagarbiai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras
Virginijus Sinkevičius



Didėjantis visuomenės, kontrolės ir priežiūros institucijų susidomėjimas 
SVĮ veiklos rezultatais atskleidžia, kad šioje srityje trūksta sistemiškumo, 
viešumo ir  kontrolės mechanizmų. Tad toliau stiprinant savivaldybių – 
kaip vienintelio ar pagrindinio akcininko – pareigą aktyviai ir skaidriai 
įgyvendinti nuosavybės funkcijas savo valdomose įmonėse, Vyriausybė 
patvirtino savivaldybių pareigą teikti jų valdomoms įmonėms lūkesčių 
raštus, kuriuose būtų aiškiai suformuoti SVĮ keliami tikslai.

Kartu su kryptingais pokyčiais SVĮ teisinio reglamentavimo srityje, taip 
pat galime pasidžiaugti, kad 243 analizuotas įmones (iš 250) apimantis 
SVĮ portfelis praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veikė pelningai ir, 
lyginant su 2017 metais, uždirbo beveik 9 proc. daugiau grynojo pelno, 
t. y. 45,6 mln. eurų. Apskaityto SVĮ turto vertė taip pat augo ir 2018 
metų pabaigoje siekė kiek daugiau nei 3 mlrd. eurų. Pasiekta portfelio 
2,9 proc. nuosavo kapitalo grąža parodo, kad, nepaisant gana gerų 
rezultatų, SVĮ vis dar gali efektyviau naudoti savo turimus išteklius, 
didinti įnašus į savivaldybių biudžetus, taip dar labiau prisidėdamos 
prie didesnę naudą gyventojams teikiančios savivaldos. 

SVĮ pagrindinės funkcijos – užtikrinti visuomenei būtinų paslaugų 
prieinamumą ir nepertraukiamumą. Tokiu tikslu daugumoje 
savivaldybių veikia svarbiausiems sektoriams – šilumos tinklų, 
vandentvarkos, viešojo transporto ir atliekų tvarkymo – priskiriamos 
įmonės. Kiekvienas sektorius yra savitas ir priklausomai nuo veiklos 
pobūdžio dažnai pasižymi skirtingais rezultatais. Šiuos keturis 
sektorius lyginant tarpusavyje, galime konstatuoti, kad 2018 metais 
daugiausiai grynojo pelno, siekiančio 18 mln. eurų, uždirbo šilumos 
tinklų sektoriaus įmonės, kai tuo tarpu vandentvarkos sektoriuje 
veikiančios įmonės apskaitė daugiausiai (1,5 mlrd. eurų) turto, o 
viešojo transporto sektoriaus įmonėse dirbo daugiausiai darbuotojų                                                               
(6 104 asmenys). Norėčiau pakviesti savivaldybes glaudžiam tarpusavio 
bendradarbiavimui, kuomet savo veikla ir apimtimis panašios įmonės 
galėtų keistis gerąja valdymo praktika ir vienos kitoms taptų sektinu 
pavyzdžiu.  

Atsižvelgiant į SVĮ skaičių, šiais metais surinkti ir apdoroti visus 
duomenis buvo tikrai nemenkas iššūkis. Tačiau vienareikšmiškai tikime 
šio daug pastangų pareikalavusio darbo prasme ir jo tąsa ateityje. 

Džiaugiamės galėdami pristatyti pirmąją, po šešerių metų pertraukos, 
SVĮ metinius rezultatus apibendrinančią ataskaitą ir tikimės, kad ši 
periodiškai rengiama ataskaita taps papildomu įrankiu SVĮ priežiūros ir 
gerojo valdymo principų diegimo procese.

Valdymo koordinavimo centro direktorius
Vidas Danielius

Siekiant užtikrinti pakankamą savivaldybės valdomų įmonių (SVĮ) veiklos ir 
�nansinių rezultatų prieinamumą, nuo 2018 metų pabaigos Valdymo 
koordinavimo centras (viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“) 
įstatymu yra įpareigotas rinkti informaciją, rengti ir skelbti metines 
ataskaitas apie paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio SVĮ veiklą ir 
rezultatus, pradedant jau šiais metais. Tai yra pavyzdinė iniciatyva plėsti 
gerojo valdymo principų taikymą, labiausiai pasiteisinusias valstybės 
valdomų įmonių valdysenos praktikas įgyvendinant ir savivaldybėse. 



Trumpa SVĮ portfelio apžvalga
2018 metais Lietuvos savivaldybės valdė 250 įmonių: 226 akcines ir uždarąsias akcines bendroves ir 24 savivaldybės įmones.

2018-12-31 3 028
+4,6%2017-12-31 2 896

2018-12-31 45,6
+8,9%2017-12-31 41,9

*Į SVĮ portfelį įtrauktos 243 savivaldybės valdomos įmonės
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2018 metų balandžio 10 d. priimtas Valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstatymo straipsnio pakeitimas, 
kuriuo įtvirtintas personalo paieškos (atrankos) 
agentūrų pasitelkimas nepriklausomų valdybos 
narių atrankai. Šiuo pakeitimu siekiama pritraukti aukštos 
kvalifikacijos nepriklausomus valdybos narius. Įstatymas 
įsigaliojo nuo 2019 metų, tad turi būti priimti įgyvendinamieji 
teisės aktai. Atsižvelgiant į poreikį koreguoti Atrankos 
gaires, kartu su savivaldybės įmonių valdybų atrankų 
reglamentavimo pakeitimais, gali būti laukiama atitinkamų 
pakeitimų savivaldybės valdomų bendrovių kolegialių organų 
narių atrankų procedūroje – personalo paieškos (atrankos) 
agentūrų įtraukimo ir į bendrovių nepriklausomų kolegialių 
organų narių atrankas. 

2018 metų liepos 5 d. Prancūzijos Vyriausybėje buvo 
deponuoti prisijungimo prie EBPO konvencijos 
ratifikaciniai raštai – Lietuva oficialiai tapo 36-ąja 
EBPO nare. EBPO įvertino Lietuvos pažangą VVĮ valdysenos 
ir kitose srityse, tačiau toliau skatina tęsti pradėtas reformas. 
Vizito Lietuvoje metu EBPO generalinis sekretorius Angel 
Gurría pristatė Lietuvos ekonomikos 2018 metų apžvalgą, 
kurioje, be kitų klausimų, aptariama ir situacija VVĮ sektoriuje. 
Konstatuojama, kad pradėtos vykdyti reformos yra 
reikalingos, tačiau turi būti ir toliau stiprinamos nuosavybės 
funkcijos, kolegialių organų nepriklausomumas ir didinamas 
skaidrumas.  

Nuo 2019 metų Valdymo koordinavimo centras rengia 
savivaldybių valdomų įmonių veiklą apibendrinančias 
metines ataskaitas. Vadovaujantis 2018 metų lapkričio 
20 d. priimtu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 
pakeitimu, VKC (viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių 
agentūra“) įgijo teisę gauti informaciją apie SVĮ veiklos 
rezultatus, savivaldybei atstovaujančių institucijų sprendimus, 
susijusius su savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų 
įgyvendinimu. Šių duomenų  pagrindu, kiekvienais metais VKC 
rengia ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijai teikia SVĮ veiklą 
apibendrinančias metines ataskaitas. 

2019 metų sausio 15 d. Seimas pritarė Labdaros ir 
paramos įstatymo pakeitimui ir papildymui, kuriuo 
reglamentuojami SVĮ paramos teikimo principai ir 
apribojimai. Bendrovės, uždirbusios iki 0,5 mln. eurų grynojo 
pelno, paramai galės numatyti iki 10 proc. pelno (iki 50 tūkst. 
eurų) per metus, uždirbusios nuo 0,5 mln. eurų iki 2 mln. eurų 
pelno – iki 5 proc. (iki 100 tūkst. eurų), o virš 2 mln. eurų – iki 3 
proc., bet ne daugiau kaip 500 tūkst. eurų. Per metus vienam 
paramos gavėjui galima skirti ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų. 
Bendrovės ne vėliau kaip per vienerius metus nuo pataisų 
įsigaliojimo dienos turės peržiūrėti sudarytas paramos teikimo 
sutartis, o neatitinkančias naujų kriterijų – nutraukti. Pagal šį 
įstatymą, savivaldybės įmonės (SĮ) paramos teikti negali, o 
savivaldybės valdomos bendrovės negalės teikti paramos, 
jeigu jų veikla bus nuostolinga.

Svarbiausi įvykiai ir naujienos
Nuo 2018 metų pradžios įvedama savivaldybės 
valdomų įmonių vadovų rotacija. 2018 metų sausio 
1 d. įsigaliojus Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 
pataisoms, įvedama penkerių metų kadencija savivaldybės 
valdomų įmonių vadovams. Nuo 2018 metų jie į darbą 
priimami tik viešo konkurso būdu. Tas pats asmuo tai pačiai 
savivaldybės valdomai įmonei galės vadovauti ne daugiau 
kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, 
įmonės vadovas galės būti skiriamas antrajai 5 metų kadencijai, 
atsižvelgiant į tai, ar įmonės vadovo pirmosios kadencijos 
laikotarpiu įmonė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus.
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2019 metų balandžio 17 d. patvirtinta SVĮ informacijos 
viešinimo forma. Valdymo koordinavimo centro funkcijas 
įgyvendinančios viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių 
agentūra“ direktoriaus įsakymu patvirtinta savivaldybių 
viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių 
veiklą ir rezultatus forma, pagal kurią savivaldybei atstovaujanti 
institucija turi užtikrinti šioje formoje nurodytos informacijos 
skelbimą ir nuolatinį atnaujinimą savivaldybės interneto 
svetainėje. 

2019 metų gegužės 29 d. Lietuvos savivaldybių 
asociacijos prezidentu išrinktas Jonavos rajono meras. 
XXV-ojo Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) suvažiavimo 
metu naujuoju LSA prezidentu išrinktas Jonavos rajono meras 
Mindaugas Sinkevičius. Buvęs ūkio ministras Mindaugas 
Sinkevičius perėmė LSA vadovo kėdę iš Druskininkų mero 
Ričardo Malinausko. LSA vienija 60 miestų ir rajonų savivaldybių 
ir sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas, atstovauja 
joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių 
savivaldybių bei kitose tarptautinėse organizacijose. 

2019 metų sausio 23 d. Vyriausybė Nutarimu Nr. 47 
patvirtino Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių 
įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse 
tvarkos aprašo pakeitimą, nustatantį savivaldybių 
prievolę aktyvesniam ir skaidresniam nuosavybės 
teisių įgyvendinimui savo valdomose įmonėse. Nutarimu 
savivaldybės įpareigotos pirmą kartą pateikti SVĮ lūkesčių 
raštus iki 2019 metų liepos 1 d. ir užtikrinti, kad savivaldybės 
interneto svetainėje būtų skelbiama naujausia informacija 
apie valdomų įmonių veiklą ir rezultatus. Šiuo nutarimu 
rekomenduojama savivaldybėms nustatyti SVĮ strategijų 
sudarymo, atnaujinimo ir jų įgyvendinimo gaires, patvirtinti 
SVĮ vadovų darbo užmokesčio, taip pat atlygio savivaldybės 
valdomose įmonėse sudaromų stebėtojų tarybų, valdybų, 
komitetų nariams nustatymo tvarką.

2019 metų kovo 3 d. vyko savivaldybių merų ir tarybų 
rinkimai. Po ketverių metų kadencijos buvo renkami 
Lietuvos savivaldybių merai ir tarybų nariai, po kurių pasikeitė 
dalis savivaldybių administracijos vadovų. Savivaldybės 
administracijos direktorius yra atsakingas už SVĮ pasiektus 
rezultatus, kontrolę ir veiklos skaidrumą, priima sprendimus 
dėl savivaldybės valdomos įmonės kolegialių organų ir 
komitetų sudarymo, vykdo kitas teisės aktais numatytas 
pareigas.



Savivaldybės valdomų įmonių 
valdymo politika
Daugelio užsienio šalių pavyzdžiai demonstruoja, kad valstybės ir savivaldybės valdomos įmonės gali veikti efektyviai, teikti naudą vartotojams bei 
sėkmingai konkuruoti rinkoje, o jų veiklos rezultatai gali prilygti ar net pranokti privačių įmonių rodiklius. Intensyvėjantis tarptautinis bendradarbiavimas 
leidžia perimti ir pritaikyti geriausias praktikas daugelyje sričių, ne išimtis ir savivaldoje veikiančių įmonių valdymo klausimai. Dažnu atveju didžiosios 
savivaldybės valdomos įmonės (SVĮ) savo pajėgumais nenusileidžia ne tik valstybės valdomoms įmonėms, bet ir privačiame sektoriuje veikiančioms 
įmonėms. Todėl nėra jokių abejonių, kad savivaldybės valdomos įmonės gali pasiekti puikius veiklos rezultatus ir būti konkurencingos. Modernios, 
efektyviai veikiančios SVĮ gali reikšmingai papildyti savivaldybių biudžetus, o papildomos lėšos gali būti perskirstomos įvairiausioms sritims, labiausiai 
atliepiančioms pagrindinius visuomenės poreikius. Be to, šios įmonės, įgyvendinusios pažangius valdymo modelius, tampa skaidraus ir atsakingo verslo 
pavyzdžiu, tuo skatindamos tvarią ūkio plėtrą.  Profesionali ir savalaikė SVĮ priežiūra sąlygoja gerėjančius įmonių rezultatus, paslaugų kokybę, efektyviau 
naudojamus mokesčių mokėtojų pinigus, didėjantį pasitikėjimą savivaldybe (valstybe), kaip atsakinga savo valdomų įmonių savininke ir (ar) akcininke.

Valstybinio sektoriaus įmonių valdysenos tobulinimui didelę reikšmę 
turėjo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. 
Organisation for Economic Co-operation and Development – 
OECD) (toliau – EBPO) veikla. EBPO, kurios pilnateise nare Lietuva 
tapo nuo 2018 metų liepos 5 d., yra daugiašalis forumas, kuriame 
diskutuojama, dalijamasi patirtimi bei plėtojamos naujos ekonominės 
ir socialinės politikos gairės. Viena iš esminių sąlygų, Lietuvai siekiant 
įstoti į EBPO, buvo reikalavimas didinti valstybės valdomų įmonių 
veiklos efektyvumą ir skaidrumą. Šiame procese vadovaujamasi 
EBPO parengtomis Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis, kurių 

atnaujinta redakcija paskelbta 2015 metais. Nors minimos gairės yra 
orientuotos į valstybės valdomas įmones, tačiau tarp pažangiausių ir 
labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių šalių sutartus gerosios valdysenos 
principus rekomenduojama taikyti ir savivaldoje. Atsižvelgiant į EBPO 
rekomendacijas ir į pažangą, kuri pastebima valstybės valdomų įmonių 
sektoriuje jas taikant, taip pat siekiant didesnio SVĮ veiklos viešumo ir 
skaidrumo, praėjusiais metais Valdymo koordinavimo centro funkcijas 
atliekančiai viešajai įstaigai „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ buvo 
suteikti įgaliojimai stebėti ir rinkti informaciją ne tik apie valstybės, bet 
ir apie savivaldybės valdomų įmonių veiklą.

Valdymo koordinavimo centras – 2012 metais Vyriausybės įsteigtas 
analitinis centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų valstybės 
valdomų įmonių (VVĮ) valdymą. Valdymo koordinavimo centro funkcijos 
nuo 2017 metų liepos 1 dienos perduotos viešajai įstaigai „Stebėsenos 
ir prognozių agentūra“, kurios savininkės teises ir pareigas įgyvendina 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šiuo metu 
centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ ir SVĮ veiklos koordinavimo 
spektrą: nepriklausomų VVĮ valdybos ir stebėtojų tarybos narių 
atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų 

rengimą, informacijos apie VVĮ veiklą ir rezultatus viešinimą, pagalbą 
formuojant VVĮ ir SVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios 
valdysenos diegimo klausimais. Šalia pagrindinio savo tikslo – skatinti 
gerojo valdymo principų diegimą valstybės ir savivaldybės valdomose 
įmonėse – VKC siekia šių pagrindinių sričių tobulinimo:
 • didinti VVĮ ir SVĮ veiklos skaidrumą ir atskaitomybę;
 • didinti VVĮ ir SVĮ kolegialių priežiūros ir valdymo organų 
nepriklausomumą ir kompetencijas;
 • skatinti VVĮ ir SVĮ efektyvų valdymą.

Valdymo koordinavimo centras (Viešoji įstaiga 
„Stebėsenos ir prognozių agentūra“)

2010 2011 20172012 2012

2010 metais pradėta 
vykdyti VVĮ pertvarka, 

kadangi paskelbta 
valstybės valdomo 

komercinio naudojimo 
turto apžvalga 

atskleidė, jog 
daugumos VVĮ veiklos 
rezultatai buvo prasti, 

o įmonių finansinė 
kapitalo grąža 2009 
metais siekė vos 0,1 

proc. ir buvo gerokai 
mažesnė už Europos 

valstybių valdomų 
įmonių vidurkį ir 

vidutinę privataus 
sektoriaus įmonių 

kapitalo grąžą 
Lietuvoje (apie 9 proc.).

Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijoje (iki 2018 metų 

gruodžio 31 d. – Ūkio ministerija) 
suburta komanda, kuriai pavesta 
atlikti Skaidrumo gairių priežiūrą, 
rengti apibendrintas tarpines ir 

metines ataskaitas ir prisidėti prie 
VVĮ pertvarkos politikos formavimo.

Vyriausybė patvirtino Skaidrumo gaires, 
kuriose nustatyti esminiai VVĮ veiklos 

rezultatų atskleidimo reikalavimai. Už šių 
gairių įgyvendinimo priežiūrą bei 

apibendrinančių VVĮ veiklos rezultatų 
ataskaitų rengimą atsakinga paskirta 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (iki 2018 
metų gruodžio 31 d. – Ūkio ministerija).

Vyriausybė patvirtino 
Nuosavybės gaires, kurios 

įtvirtina Valdymo koordinavimo 
centro (VKC) įkūrimą, valdybų 

kompetencijų ir 
nepriklausomumo kriterijus, VVĮ 

aukščiausio lygio tikslų 
nustatymą ir įgyvendinimą.

Valdymo koordinavimo centro 
funkcijos nuo 2017 metų liepos 1 
dienos perduotos viešajai įstaigai 

„Stebėsenos ir prognozių 
agentūra“.

Įkurtas VVĮ valdymo koordinavimo 
skyrius Valstybės turto fonde, kuris 

atlieka VKC funkcijas, numatytas 
Nuosavybės ir Skaidrumo gairėse.
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Pagrindinės Valdymo koordinavimo centro veiklos sritys ir funkcijos:
 • Skaidrumas (apibendrinančių ataskaitų rengimas, įmonių 
finansinių rezultatų ir efektyvumo vertinimas, VVĮ ir SVĮ vadovaujančių 
darbuotojų bei kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių atlyginimų 
analizė);
 • Tikslų iškėlimas (VVĮ siektinos nuosavo kapitalo grąžos 
skaičiavimas, įmonių strateginių tikslų ambicingumo vertinimas ir 
įgyvendinimo stebėsena);
 • Kolegialių organų darbas (potencialių kolegialių organų narių 
duomenų bazės sudarymas, kolegialių organų turimų kompetencijų 
vertinimas, įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų konsultavimas, 

dalyvavimas VVĮ valdybos ir stebėtojų tarybos narių atrankos 
komisijoje);
 • Politikos formavimo iniciatyvos (metodinių rekomendacijų 
rengimas, naujų teisės aktų iniciatyvos, Vyriausybės ir Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos konsultavimas dėl susijusios politikos formavimo);
 • Konsultacijos (Vyriausybės, ministerijų ir savivaldybių 
konsultavimas dėl VVĮ ir SVĮ valdymo ir svarbiausių akcininko sprendimų 
priėmimo, VVĮ ir SVĮ konsultavimas dėl veiklos ir gerosios valdymo 
praktikos įgyvendinimo, naujų verslo planų pagrįstumo vertinimas, 
Vyriausybės ir Finansų ministerijos konsultavimas dėl dividendų ir 
pelno įmokų išmokėjimo).

Valdymo principų įgyvendinimas valstybės ir savivaldybės valdomose 
įmonėse yra svarbi, tačiau sudėtinga iniciatyva. Pagrindinis iššūkis 
yra rasti pusiausvyrą tarp savivaldybės įsipareigojimo aktyviai 
vykdyti savo nuosavybės funkcijas (tokias kaip finansinių ir kitų tikslų 
nustatymas ir monitoringas) ir viešųjų paslaugų prieinamumo bei 
nenutrūkstamo teikimo užtikrinimo.  

Dėl šių priežasčių priimami nuosavybės politiką nustatantys 
teisės aktai, kuriuose aiškiai apibrėžiamos visų SVĮ valdyme 
dalyvaujančių suinteresuotų šalių teisės ir pareigos. Nuosavybės 
politiką nustatančiuose dokumentuose taip pat apibrėžiama 
tvarka, pagal kurią formalizuojami kolegialių priežiūros ar valdymo 
organų narių atrankos procesai, nustatomi tokių organų sudėties 
ir nepriklausomumo principai. Įtvirtinant nuosavybės funkcijas, 
siekiama, kad savivaldybė būtų aktyvi turto savininkė ar akcininkė – 
įmonėms nustatytų tikslus, reikalautų geriausio įmanomo rezultato 
per veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimą, gerojo valdymo 
principų diegimą.  

Lietuvoje savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 
juo pagrindinės gairės formuojamos atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos Seimo priimtus įstatymus. Savivaldybės savo – kaip SVĮ 
savininkės arba akcininkės – funkcijas įgyvendina per savivaldybei 
atstovaujančias institucijas (savivaldybių administracijas) arba joms 
pavaldžias institucijas. Bendrą SVĮ ir VVĮ valdymo politiką formuoja 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri rengia 
atitinkamus teisės aktus ar jų pakeitimus ir teikia juos Vyriausybei. 

Pakankamai ilgą laikotarpį pagrindinis dėmesys Lietuvos 
nuosavybės politikos įgyvendinime buvo skirtas tik valstybės 
valdomų įmonių sektoriui. Siekiant narystės EBPO, Lietuva 
intensyviai vykdė darbus, susijusius su 2015 metais EBPO 
pristatytomis konkrečiomis rekomendacijomis Lietuvai VVĮ gerojo 
valdymo srityje. Šių rekomendacijų įgyvendinimas ne tik leido 
Lietuvai tapti pilnateise EBPO nare, bet ir ženkliai pagerino VVĮ 
veiklos rezultatus, kurie tiesiogiai lėmė grąžos valstybei augimą. 
Atsižvelgiant į šiuos teigiamus pokyčius, buvo atsigręžta į 
savivaldoje veikiančias įmones. SVĮ sektoriaus priežiūra ir stebėsena 
iki šiol buvo atliekama nesistemiškai, todėl stebint įvairių Lietuvos 
institucijų atliekamus tikslinius tyrimus, rezultatai nėra džiuginantys. 
Siekiant pradėti nuosekliai rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją 
apie SVĮ rezultatus, nuo 2019 metų VKC įstatymu yra įpareigotas 
kiekvienais metais rengti ir viešinti savivaldybės valdomų įmonių 
veiklą apibendrinančias metines ataskaitas. 

SVĮ veiklą ir valdymą reglamentuojanti teisinė bazė apibrėžia 
pagrindinius principus ir nuostatas, kuriais turi vadovautis kiekviena 
savivaldybės valdoma įmonė. Daugelis galiojančių teisės aktų yra 
bendriniai ir skirti ne vien SVĮ, tačiau VKC, atlikdamas savo funkcijas, 
orientuojasi į gerosios valdymo praktikos principų įgyvendinimą 
apimančius įstatymus ir nutarimus. Pagrindinis įstatymas, 
apibrėžiantis savivaldybių turtinių teisių įgyvendinimą, – Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 
ir disponavimo juo įstatymas. Paveiksle pateikti teisės aktai, kurie 
reglamentuoja pagrindines gerosios valdysenos principų taikymo 
kryptis.

Reguliacinė savivaldybės valdomų įmonių aplinka

Įpareigoja savivaldybes 
reng� ir pateik� SVĮ 

lūkesčių raštus, 
kuriuose nustaty� 

savivaldybės valdomai 
įmonei keliami �kslai ir 
jų matavimo rodikliai.

Nustato SVĮ kolegialių 
organų narių sudė�, 

įpareigoja įtrauk� 
nepriklausomus narius.

Įpareigoja reng� 
tarpinius finansinių 
ataskaitų rinkinius.

Apibrėžia reikalavimus 
kandidatams į SVĮ 

kolegialius valdymo ir 
priežiūros organus, 

nustato 
nepriklausomumo 

kriterijus.

Įpareigoja tvarky� savo 
apskaitą pagal 

tarptau�nius apskaitos 
standartus.

Formalizuoja kandidatų 
į kolegialius priežiūros 

ir valdymo organus 
atrankos ir skyrimo 

procesą.

Apibrėžia kolegialių 
priežiūros ir valdymo 

organų narių atrankos 
komisijos sudarymo ir 

veiklos principus.

Įpareigoja SVĮ reng� ir 
atnaujin� veiklos 
strategijas pagal 

savivaldybės pateiktus 
lūkesčių raštus.

Įpareigoja didžiausias 
SVĮ sudary� kolegialius 

valdymo organus ir 
svarbiausius komitetus.

Apibrėžia nuosavybės 
teisių įgyvendinimą, kai 

SVĮ priklauso kelioms 
savivaldybėms. 

Nustato 
rekomendacijas dėl SVĮ 

vadovų, kolegialių 
priežiūros ir valdymo 
organų narių atlygio.

Rekomenduoja 
savivaldybėms siek�, 

kad SVĮ laikytųsi 
Skaidrumo gairėse 
įtvir�ntų nuostatų.

Įpareigoja savivaldybės 
interneto svetainėje 

skelb� ir nuolat 
atnaujin� informaciją 

pagal viešosios įstaigos 
„Stebėsenos ir 

prognozių agentūra“ 
patvir�ntą savivaldybių 

viešinamos 
informacijos apie SVĮ 

veiklą ir rezultatus 
formą.

SVĮ Nuosavybės 
gairės

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

Atrankos gairės Skaidrumo gairės

Privalomojo       ir rekomendacinio       pobūdžio SVĮ nuosavybės įgyvendinimą 
reglamentuojantys teisės aktai ir pagrindinės jų nuostatos.
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SVĮ Nuosavybės gairėse įtvirtintų nuostatų privalo laikytis visos SVĮ 
valdyme dalyvaujančios savivaldybių institucijos. Siekiant didesnio SVĮ 
veiklos efektyvumo ir atskaitomybės, SVĮ Nuosavybės gairėse apibrėžti 
pagrindiniai principai, kurių laikymasis leidžia stiprinti savivaldybės – 
kaip akcininko arba savininko – vaidmenį SVĮ valdyme. 2019 metais 
SVĮ Nuosavybės gairių nauja redakcija papildyta dėl lūkesčių raštų 
pateikimo terminų (iki 2019 metų liepos 1 d.) konkrečioms SVĮ, kurie 
turės būti teikiami periodiškai ir ne rečiau nei kas 4 metus. Šiuose 
raštuose savivaldybei atstovaujanti institucija turi įvardinti aiškius 
tikslus – savivaldybės lūkesčius, konkrečių tikslų pasiekimo matavimo 
rodiklius, prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose planavimo 
dokumentuose numatytų tikslų įgyvendinimo.

Nuosavybės teisių įgyvendinimas tampa sudėtingesnis, kai 
savivaldybės valdomos bendrovės akcijos priklauso ne vienai, o 
kelioms savivaldybėms. Tokiu atveju 2018 metų spalio 24 d. Nutarimu 
papildytos SVĮ Nuosavybės gairės nurodo, kad turtinių ir neturtinių 
teisių įgyvendinimas gali būti vykdomas pasirinktinai: įgaliojimo 
arba bendradarbiavimo būdu. Nuosavybės teisių įgyvendinimo 
ypatumai akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos 
nuosavybės teise priklauso kelioms savivaldybėms, pavaizduoti 
paveiksle.

Remiantis tarptautine gerąja patirtimi, 2007 metais Vyriausybė priėmė 
Nutarimą „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 
savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(vadinamą SVĮ Nuosavybės gairėmis), kuriuo buvo apibrėžta 
savivaldybių nuosavybės politika SVĮ atžvilgiu. SVĮ Nuosavybės gairėse 
įtvirtintos trys esminės SVĮ valdymo stiprinimo priemonės – stiprus 
akcininkas, stipri įmonių vadovybė bei aiškūs tikslai. 2015 metais, 
siekiant sustiprinti valdybų ir stebėtojų tarybų nepriklausomumo 
ir atrankos principus, priimtas Nutarimas „Dėl kandidatų į valstybės 
įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar 
savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 

renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo 
patvirtinimo“ (vadinamas Atrankos gairėmis). Atrankos gairės nustato 
kandidatų atrankos ir skyrimo procesą į kolegialius priežiūros ir 
valdymo organus, šių organų sudėtį, reikalavimus kandidatams, 
nepriklausomumo kriterijus. Tai pat, nors šiuo metu SVĮ tik 
rekomenduojama siekti laikytis galiojančių Nutarimo „Dėl valstybės 
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 
patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (vadinamą 
Skaidrumo gairėmis) nuostatų, tikimasi, kad didėjantis savivaldos 
sąmoningumas turėtų padaryti įtaką savanoriškam šių nuostatų 
laikymuisi, siekiant pakankamo SVĮ sektoriaus skaidrumo.

Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas

SVĮ Nuosavybės gairėse nurodoma, kad savivaldybei atstovaujanti 
institucija privalo siekti, jog būtų užtikrintas SVĮ veiklos teisėtumas, 
ekonomiškumas, efektyvumas, rezultatyvumas ir skaidrumas, strategijos 
ir veiklos planų įgyvendinimas, turto apsauga, informacijos ir ataskaitų 
patikimumas ir išsamumas, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems 
asmenims laikymasis ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymas. 
Nuo 2019 metų atsiradus įpareigojimui VKC kiekvienais metais rengti 
ir skelbti SVĮ veiklą apibendrinančias metines ataskaitas, SVĮ akcininkai 
turės papildomą įrankį įmonių veiklos stebėsenai ir kontrolei vykdyti.  

Pagal SVĮ Nuosavybės gairių nuostatas SVĮ, rengdamos savo veiklos 
strategijas, turi atsižvelgti į joms pateikto lūkesčių rašto turinį. Rengdama 
veiklos strategiją SVĮ turi turėti aiškius strateginius planus, kurie 
tarnautų kaip komunikacijos priemonė tarp savivaldybės, savivaldybei 
atstovaujančios institucijos, įmonių valdybų, stebėtojų tarybų (jei tokios 
yra) bei vadovų. Strateginius veiklos planus bendrovės turėtų rengti 

bent trijų, savivaldybės įmonės – ne trumpesniam nei ketverių metų 
laikotarpiui, kasmet juos atnaujinant. Įmonės strateginis veiklos planas 
yra įmonės vadovybės darbo vertinimo priemonė. Tam, kad strateginis 
veiklos planas būtų veiksmingas ir efektyvus, jis turi būti aiškus, konkretus, 
aktualus savivaldybės ir verslo aplinkos situacijai bei vertingas ir patogus 
dokumentas vadybos procese. Savivaldybės valdomos bendrovės 
strateginis veiklos planas derinamas ir tvirtinamas bendrovės valdybos 
(ar stebėtojų tarybos, jei ji sudaroma) posėdyje, savivaldybės įmonės 
strateginis veiklos planas tvirtinamas savivaldybei atstovaujančios 
institucijos vadovo (įprastai – administracijos direktoriaus). Svarbu 
pabrėžti, jog strategijos derinimas ir tvirtinimas būtų dinamiškas, 
konstruktyvus ir dialogu paremtas procesas, t. y. įmonės valdyba 
kartu su įmonės vadovybe turi apibrėžti strategines kryptis ir tikslus, 
kuriuos įmonės vadovybė prisiima kaip savo veiklos įsipareigojimą. 
Rekomenduojama nustatyti realistiškus, pasiekiamus, tačiau efektyvius, 
ambicingus, aktyvią veiklą skatinančius tikslus. 

Sprendimų priėmimo sritys:

Lūkesčių rašto parengimas ir 
pasirašymas

Nuorodos pagal VKC patvir�ntą 
savivaldybių viešinamos 

informacijos apie savivaldybių 
valdomų įmonių veiklą ir rezultatus 

formą talpinimas kiekvieno 
akcininko interne�nėje 

svetainėje

Sprendimų priėmėjas:

Visų akcininkų bendrai įgaliotas 
pasirinktos savivaldybės 

administracijos direktorius

Sprendimų priėmėjai:

Visų akcininkų atstovaujančių 
ins�tucijų atsakingi asmenys

Sprendimų priėmimo sritys:

Klausimai dėl SVĮ kolegialių organų ir komitetų 
sudarymo

SVĮ pelno įmokų, paskirtų dividendų ir kitų 
savivaldybėms priklausančių lėšų pervedimo į 

savivaldybių biudžetus priežiūra

Pagal pateikto lūkesčių rašto turinį SVĮ rengiamų ir 
atnaujinamų veiklos strategijų priežiūros už�krinimas

Veiksmingos vidaus kontrolės sistemos nustatymas 
savivaldybės valdomose įmonėse

Informacijos skelbimo ir nuola�nio atnaujinimo 
už�krinimas savivaldybės interneto svetainėje pagal VKC 

patvir�ntą savivaldybių viešinamos informacijos apie 
savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus formą 

Kitų sprendimų priėmimas pagal poreikį

BENDRADARBIAVIMASĮGALIOJIMAS
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Siekiant pelningos ir efektyvios įmonės veiklos, vienas iš esminių 
veiksnių yra kompetentingi, motyvuoti ir nepriklausomi kolegialūs 
priežiūros ir valdymo organai: valdyba ir (ar) stebėtojų taryba (jei jos 
sudaromos). Kolegialių organų sudarymas (ir didžiausias narių skaičius 
juose) yra apibrėžiamas kiekvienos SVĮ įstatuose. Valdyba (jeigu jos 
sudarymas numatytas įstatuose) yra pagrindinis valdymo organas, 
nustatantis įmonės strateginius prioritetus, vertinantis įmonės vadovų 
veiklą bei užtikrinantis jų atskaitingumą. SVĮ, kurios pagal Lietuvos 

Respublikos Finansinių ataskaitų audito įstatymą priskiriamos viešojo 
intereso įmonėms, turi turėti šiuos kolegialius organus: savivaldybės 
įmonėse privalo būti suformuota valdyba, savivaldybės valdomose 
bendrovėse – stebėtojų taryba arba valdyba. Dėl kolegialių organų 
atrankos proceso organizavimo platesnė informacija pateikiama prie 
kolegialių organų veiklos reglamentavimo. Atsižvelgiant į konkrečios SVĮ 
poreikius, taip pat gali būti nuspręsta dėl audito komiteto sudarymo. Šio 
komiteto pagrindinė funkcija – sustiprinti įmonės vidaus kontrolę – stebėti 
įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, įvairių vidaus kontrolės 
sistemų veiksmingumą, audito atlikimo procesą ir kita. Audito komitetą 
privalo sudaryti ne mažiau nei trys nariai, iš kurių daugiau nei pusė turi būti 
nepriklausomi. Audito komiteto pirmininku renkamas nepriklausomas 
narys.
  
Norint į kolegialių organų sudėtį pritraukti nepriklausomus  
kompetentingus asmenis, jiems už šį darbą gali būti mokamas atlygis. 
Kolegialių organų narių atlygio klausimas turi būti svarstomas kiekvienos 
bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. SVĮ Nuosavybės gairėse 
savivaldybėms rekomenduojama, vadovaujantis Valstybės turtinių ir 
neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos 
aprašo nuostatomis, nustatyti SVĮ strategijų sudarymo, atnaujinimo ir jų 
įgyvendinimo gaires, patvirtinti SVĮ vadovų darbo užmokesčio, taip pat 
atlygio savivaldybės valdomose įmonėse sudaromų stebėtojų tarybų, 
valdybų, komitetų nariams nustatymo tvarką. Minėtame apraše, šiuo 
metu numatoma, kad valstybės valdomų bendrovių valdybų ir stebėtojų 
tarybų nariams būtų mokamas atlygis, neviršijantis 1/4 dalies bendrovės 
vadovui nustatyto atlygio, o valdybų ir stebėtojų tarybų pirmininkams – 
atlygis, neviršijantis 1/3 dalies tokio atlygio dydžio. 

SVĮ veiklos skaidrumas yra labai svarbus akcentas gerosios valdysenos 
praktikos įgyvendinime. Savivaldybei atstovaujanti institucija turėtų 
išreikšti aiškų lūkestį, kad savivaldybės valdomos įmonės privalo 
vadovautis aukščiausiais skaidrumo standartais. Reikšminga dalimi 
skaidrumo iniciatyvos yra pirmasis žingsnis siekiant gerosios valdysenos 
principų įgyvendinimo, efektyvios veiklos ir finansinės grąžos 
savivaldybėms. Pradedant nuo rezultatų prieinamumo, reikia užtikrinti 
nuolatinį jų matavimo sistemiškumą, siekiant pasirinkti prioritetus ir 
įvertinti pagrindines rizikas. 

EBPO rekomendacijos Lietuvai bei kitoms šalims skelbia, kad prievolės 
viešinti informaciją nepakanka. Finansiniai duomenys ir informacija, net jei 
ir yra viešai prieinami, reikalauja gana didelių laiko sąnaudų bei atitinkamų 
įgūdžių, kad jie galėtų būti tinkamai įvertinti. Nevertinant SVĮ sistemiškai ir 
paliekant visų SVĮ rezultatų priežiūrą savivaldybėms, sunku tikėtis spartaus 
visuotinio aukštesnių skaidrumo standartų diegimo. Dėl šios priežasties 
skirtinguose teisės aktuose galima rasti nuostatų, kurios apibrėžia SVĮ 
skaidrumo principų įgyvendinimą, pradedant nuo įpareigojimo viešinti 
nurodytą informaciją iki ataskaitos apie SVĮ veiklos rezultatus rengimo. 

Ilgą laiką Lietuvoje VVĮ atžvilgiu taikomi skaidrumo reikalavimai buvo 
gerokai didesni, lyginant su SVĮ keliamais reikalavimais. Lietuvos 
savivaldybėms tik rekomenduojama siekti laikytis Skaidrumo gairių 
nuostatų, kai tuo tarpu VVĮ Skaidrumo gairių laikymasis yra privalomas. 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato, kad vietos 
savivalda turi būti grindžiama viešumo principu. Jame taip pat įvardinta, 
kad savivaldybės savo interneto svetainėse turi teikti ir nuolat atnaujinti 
informaciją apie SVĮ, jų vadovus, valdybų narius, įmonių įstatus, veiklos 
rezultatų ataskaitas ir finansines ataskaitas. Didėjantis visuomenės ir įvairių 
valstybės institucijų susidomėjimas, atliekamų tikslinių tyrimų rezultatai 
leido suprasti, kad SVĮ kontekste privalomai viešinamos informacijos 
apimtį tikslinga praplėsti. 2019 metų balandį VKC direktoriaus įsakymu 
buvo patvirtinta viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų 

Skaidrumo politika savivaldybės valdomų 
įmonių veikloje

Misija

Vertybės

Įmonės vizija

Strateginės kryptys

Uždaviniai

Strateginiai �kslai

Konkretūs veiksmai

Siek�ni veiklos rodikliai

Įmonės strateginis planas

SVĮ pateikia audituotus 
me�nės finansinės 

atskaitomybės dokumentus, 
me�nius pranešimus, kitus 

prašomus duomenis 

VKC analizuoja, 
sistemina pateiktą 

informaciją ir rengia SVĮ 
veiklą apibendrinančias 

me�nes ataskaitas

VKC teikia me�nes 
apibendrinamąsias 

ataskaitas LR ekonomikos 
ir inovacijų ministerijai
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2017 metais paskelbta nauja Atrankos gairių redakcija, kurioje ypač 
sustiprintas kolegialių organų nepriklausomumas. Atrankos gairėse 
nustatyti kolegialių priežiūros ir valdymo organų sudėties formavimo 
principai, bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai, atrankos 
ir nominavimo procedūros, atrankos komisijos sudėtis. Atrankos gairės 
taikomos tik tiesiogiai savivaldybei atstovaujančios institucijos renkamam 
kolegialiam organui, nepriklausomai nuo SVĮ teisinės formos ar dydžio.  

Esminė Atrankos gairių nuostata, siekiant didesnio kolegialių organų 
nepriklausomumo – ne mažiau nei 1/2 kolegialaus organo narių turi 
atitikti išdėstytus nepriklausomumo kriterijus. Nuo 2018 metų liepos 1 d. 
savivaldybei atstovaujančios institucijos yra įpareigotos laikytis reikalavimo 
dėl nepriklausomų narių dalies ir kitų šiame teisės akte numatytų principų, 
vykdant SVĮ kolegialių organų narių atrankas. Kiti pagrindiniai atrankos į 
kolegialių organų narius principai: kolegialaus organo nariais negali būti 
renkami asmenys, kurie yra politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai ar 
asmenys, atsakingi už ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, politikos formavimą. 
Šiuo principu atskiriamos ūkio šakos politikos formavimo funkcijos nuo 
nuosavybės įgyvendinimo funkcijų. Pagal naujausią SVĮ Nuosavybės gairių 
redakciją, SVĮ, kurios pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų 
audito įstatymą priskiriamos viešojo intereso įmonėms, privalėjo sudaryti 
kolegialius valdymo organus iki 2019 metų gegužės 1 d. 

Atrankos gairių pagrindu kandidatams nustatomi bendrieji ir specialieji 
reikalavimai. Bendruosius reikalavimus turi atitikti kiekvienas kandidatas į 
SVĮ kolegialaus organo narius. Bendrieji kriterijai nurodo, kad kandidatas 
turi turėti aukštąjį išsilavinimą, būti nepriekaištingos reputacijos bei 
nebūti tos SVĮ ar susijusios įmonės, į kurią kandidatuoja, akcininkas ar jo 
atstovas. Specialiuosius reikalavimus kandidatams nustato savivaldybei 
atstovaujanti institucija, atsižvelgdama į konkrečios įmonės poreikius bei 
trūkstamas ar pageidaujamas kolegialaus priežiūros ar valdymo organo 
narių kompetencijas. Atrankos gairėse taip pat nustatytos privalomos sritys, 
kuriose įmonės kolegialus organas turi būti kompetentingas. Kiekvieno 
savivaldybei atstovaujančios institucijos renkamo SVĮ kolegialaus organo 
sudėtyje turi būti narių, turinčių kompetencijų finansų, strateginio 
planavimo ir valdymo bei ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityse.  

Atrankos gairių nuostatos nurodo, kad atranką inicijuojantis subjektas 
(įprastai – savivaldybei atstovaujanti institucija), nusprendęs atrinkti 
nepriklausomą narį į SVĮ kolegialaus organo nario vietą, turi informuoti 
įmonę ir Valdymo koordinavimo centrą. Vykdant atranką į nepriklausomus 
narius, atrankos procedūros pradedamos suformuojant reikalavimus 
kandidatams, paviešinant atrankos skelbimą. Kiti kolegialaus organo nariai 
(„priklausomi“) gali būti atrenkami nesilaikant Atrankos gairėse nurodytų 
procedūrų, tačiau laikantis nustatytų reikalavimų kandidatams ir bendrai 
visam formuojamam kolegialiam organui. Atlikus atitikties bendriesiems ir 

apie duomenims apibendrinti naudotus metodus. Apibendrinančiose 
ataskaitose papildomai gali būti pateikiama ir kita su SVĮ veikla ir rezultatais 
susijusi informacija. Atlikdamas savo funkcijas ir vertindamas SVĮ sektoriaus 
veiklą bei rezultatus, VKC remiasi audituotais ir SVĮ pateiktais finansinių 
ataskaitų duomenimis, įmonių paruoštais metiniais pranešimais, 
audito ataskaitomis ir kitais papildomai prašomais duomenimis ir 
dokumentais. Apibendrinančios ataskaitos bei nurodytos išvados ir 
pasiūlymai pateikiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir savivaldybei 
atstovaujančioms institucijoms bei pristatomos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei. Ataskaitos skelbiamos ir VKC interneto svetainėje (http://vkc.
sipa.lt), kurioje taip pat iki 2019 metų pabaigos bus paviešintos visų SVĮ 
finansinės ataskaitos, metiniai pranešimai ar veiklos ataskaitos bei kita 
aktuali informacija. VKC rengiama SVĮ veiklos rezultatų ataskaita turėtų 
suteikti ženklų indėlį į didesnį įmonių veiklos skaidrumą. Atsižvelgiant į 
šiuos rezultatus, perspektyvoje galėtų būti taikoma detalesnė stebėsena, 
vis daugiau dėmesio skiriant nefinansiniams įmonių veiklos rezultatams – 
kaip jos laikosi rekomendacinių skaidrumo nuostatų ir pan.

įmonių veiklą ir rezultatus forma. Šioje formoje nurodytus rezultatus 
visos savivaldybės privalo skelbti viešai. Privalomas šios formos 
skelbimas yra įtvirtintas SVĮ Nuosavybės gairėse, o jų nesilaikymas būtų 
traktuojamas kaip teisės akto pažeidimas. Minėtos formos patvirtinimas 
didele dalimi išsprendė viešinamos SVĮ informacijos trūkumą, tačiau 
žvelgiant retrospektyviai ir vertinant, kad net ne visos savivaldybės 
skelbė gerokai mažesnės apimties informaciją (nurodomą LR Vietos 
savivaldos įstatyme), sudėtinga tikėtis, kad situacija pagerės savaime be 
papildomos kontrolės SVĮ skaidrumui užtikrinti. Laipsniškai taikant naujus 
instrumentus ir išlaikant tinkamą balansą tarp administracinės naštos 
ir kuriamos naudos, tikėtina, jog privalomos viešinti SVĮ informacijos 
procesas duos teigiamus rezultatus. Tačiau tinkamam šių instrumentų 
pritaikymui reikalinga ir pačių savivaldybių iniciatyva. 

Kaip nurodyta SVĮ Nuosavybės gairėse, SVĮ veiklą apibendrinančiose 
ataskaitose VKC turi pateikti SVĮ skaičių ir teisinės formos pokyčius, SVĮ 
vertę, finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų apžvalgą, SVĮ sąrašą 
pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis, informaciją 

specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams procedūras, 
potencialių kandidatų sąrašas perduodamas atrankos komisijai. Atrankos 
komisija yra įgaliota rinkti nepriklausomus kolegialių organų narius, 
sudarant trumpąjį sąrašą bei vykdant atrankos pokalbius su atrinktais 
kandidatais. Atrankos laimėtojas nustatomas remiantis Atrankos gairėse 
nustatyta balsavimo ir laimėtojo paskelbimo tvarkomis. Laimėjusį 
kandidatą atrankos komisija teikia atranką inicijuojančiam subjektui, kuris 
savo ruožtu priima sprendimą skirti kandidatą kolegialaus organo nariu 
arba siūlyti už jį balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kolegialių organų veiklos reglamentavimas

Sprendimas atrink� narį į kolegialaus organo nario vietą

Specialiųjų reikalavimų ir kitų kriterijų suformulavimas 

Kandidatų paieška

Kandidatų a��k�es ver�nimas

Pirminė kandidatų atranka 
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Kandidatų atranka

Sprendimo priėmimas

Nominavimas
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Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

953,2
867,5

760,0
771,2

41,951,7

12,1
45,6

250 savivaldybės valdomų įmonių (SVĮ) 2018 metais valdė 59 Lietuvos 
savivaldybės, vienintelė Panevėžio rajono savivaldybė neturėjo nei 
vienos įmonės kontrolinio akcijų paketo. Iš 250 SVĮ mažiau nei 10 
proc. (24 subjektai) pagal teisinę formą buvo savivaldybės įmonės, 
likusios – akcinės arba uždarosios akcinės bendrovės. Rengiant 
apibendrinančią savivaldybės valdomų įmonių 2018 metų portfelio 
apžvalgą, į portfelį buvo įtraukti 243 įmonių rezultatai. Dėl 
palyginamų duomenų už ankstesnius laikotarpius trūkumo į portfelį 
nebuvo įtrauktos dvi Palangos miesto savivaldybės valdomos 
įmonės – UAB „Palangos šilumos tinklai“ (iki 2016 metų 
birželio mėn. UAB „Palangos šilumos tinklai“ buvo išnuomoti 
tarptautinei kompanijai „Dalkia“ ir veikė kaip UAB „Litesko“ filialas 
„Palangos šiluma“) ir SĮ Šventosios jūrų uosto direkcija (įsteigta 
2018 metų rugsėjo 27 d.) – taip pat neįtraukta Širvintų rajono 
savivaldybės valdoma UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ 
(2016 metų birželio 30 d. UAB „Širvintų vaistinė“ pavadinimas 
pakeistas į UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“, atitinkamai keista 
ir įmonės ūkinė veikla) ir Vilniaus miesto savivaldybės valdoma SĮ 
„Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (įsteigta 2016 
metų kovo 4 d.). Taip pat į analizę nebuvo įtraukta Vilniaus miesto 
savivaldybės valdoma UAB „Vilniaus parkai“ (likviduojama) 
bei duomenų nepateikusios UAB „Alytaus šilumos tinklai“ ir 
UAB „Širvintų autobusų parkas“ (įmonės valdymas koncesijos 
sutarties pagrindu perduotas UAB „Autovelda“).

Visos SVĮ yra suskirstytos į keturis pagrindinius sektorius: šilumos 
tinklų, vandentvarkos, viešojo transporto, regioninių atliekų 
tvarkymo centrų (RATC) ir kitų įmonių sektorių. Kitų įmonių sektoriui 
priklauso įmonės, nepriskirtos nei vienam iš keturių pirmųjų 
sektorių. Šilumos tinklų sektorių sudaro 39 SVĮ, kurios valdė 23 proc. 
(696 mln. eurų) portfelio turto, kuriuo disponuojant 2018 metais 
buvo uždirbta 38,6 proc. (368,4 mln. eurų) visų portfelio pardavimo 
pajamų. Vandentvarkos sektoriui priskirtos 49 įmonės, valdžiusios 
didžiausią dalį SVĮ portfelio turto – 49,6 proc. (1,5 mlrd. eurų). Šio 
sektoriaus 2018 metais uždirbtos pardavimo pajamos sudarė 18,1 
proc. (172,3 mln. eurų) visų portfelio pajamų. Viešojo transporto 
sektoriui priskirtų 40 įmonių valdomas turtas sudarė 6,3 proc. (192 
mln. eurų) analizuojamų SVĮ turto, o pardavimo pajamos – 17,1 
proc. (163,3 mln. eurų) visų SVĮ pardavimo pajamų. RATC sektoriui 
priklausančios 8 įmonės valdė 6 proc. (182,7 mln. eurų) portfelio 
turto, o šio sektoriaus 2018 metų pardavimo pajamos sudarė 4,8 
proc. (46,2 mln. eurų) visų portfelio pajamų. Kitų įmonių sektoriui 
priskirtos 107 įmonės, kurių disponuojamo turto vertė sudarė 15 
proc. (455,1 mln. eurų) visų SVĮ turto vertės, o pardavimo pajamos – 
21,3 (203 mln. eurų) bendrų SVĮ portfelio pajamų.

Grafike „Įmonių skaičius, turtas ir pajamos pagal sektorius 2018 
metais“ palyginamas SVĮ sektorius sudarančių įmonių skaičius, 
disponuojamo turto bei apyvartos apimtys. Skritulių dydis atitinka 
pardavimo pajamų dydį (mln. eurų), įrašytą skrituliuose.

2018 metais Lietuvos savivaldybės valdė 250 įmonių

Savivaldybės valdomų įmonių 
portfelio rezultatų apžvalga
Savivaldybės valdomų įmonių portfelio apskaitinė turto vertė 2018 metų pabaigoje siekė 3 mlrd. 
eurų, o kapitalo grąža siekė 2,9 proc. Bendrai visos SVĮ per metus uždirbo 45,6 mln. eurų grynojo pelno. 
2018 metų pabaigoje SVĮ dirbo 21,8 tūkst. darbuotojų – 1,6 proc. visų Lietuvos užimtų gyventojų.
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Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

953,2
867,5

760,0
771,2

41,951,7

12,1
45,6

2018 metų pabaigoje SVĮ dirbo 21 792 darbuotojai – 526 darbuotojais 
mažiau nei prieš metus. Lyginant su 2015 metų pabaigoje SVĮ 
dirbusių asmenų skaičiumi, visose SVĮ dirbančiųjų sumažėjo 386 
asmenimis.

Šilumos tinklų sektoriaus įmonėse 2018 metų pabaigoje dirbo 3 547 
darbuotojai. Lyginant su 2017 metais, darbuotojų skaičius sumažėjo 
5,4 proc. arba 204 darbuotojais. Daugiausiai darbuotojų sumažėjo 
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ - 11,4 proc. arba 79 darbuotojais.

Vandentvarkos paslaugas teikiančiose įmonėse 2018 metų 
pabaigoje dirbo 4 871 asmuo – 2,7 proc. mažiau nei 2017 metų 
pabaigoje. Darbuotojų skaičiaus mažėjimas užfiksuotas 29 iš 49 šio 

sektoriaus įmonių, iš kurių labiausiai – 12,5 proc. arba 55 asmenimis 
– darbuotojų skaičius sumažėjo UAB „Kauno vandenys“.

Viešojo transporto sektoriuje 2018 metų pabaigoje dirbo 6 014 asmenų 
– 27,6 proc. visų SVĮ darbuotojų. Lyginant su 2017 metais, šio sektoriaus 
darbuotojų skaičius sumažėjo 1,3 proc. Šiam pokyčiui didžiausios įtakos 
turėjo daugiausiai asmenų tarp visų SVĮ įdarbinusios UAB „Vilniaus 
viešasis transportas“ darbuotojų skaičiaus sumažėjimas 43 asmenimis.

Tarp visų SVĮ sektorių darbuotojų skaičius augo tik RATC sektoriaus 
įmonėse, kuriose 2018 metų pabaigoje iš viso dirbo 473 asmenys – 
13,7 proc. daugiau nei prieš metus. Kitų įmonių sektoriaus darbuotojų 
skaičius sumažėjo 2,3 proc. iki 6 887 darbuotojų.

Savivaldybės valdomose įmonėse dirbančių asmenų skaičius per ketverius metus sumažėjo

Įmonių skaičius, turtas ir pajamos pagal sektorius 2018 metais
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2018 metų pabaigoje SVĮ portfelio apskaitinė turto vertė siekė 3 027,9 
mln. eurų – 4,6 proc. daugiau nei 2017 metų pabaigoje. Iš 59-ių Lietuvos 
savivaldybių, 38-ių savivaldybių valdomų įmonių portfelių turto vertė 
augo, 21-os savivaldybės – sumažėjo.

Penkių didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybių – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio – valdomų įmonių turtas 2018 metais augo ir 
laikotarpio pabaigoje sudarė 52,9 proc. viso SVĮ portfelio turto vertės. 
Didžiausią įtaką 2018 metų SVĮ portfelio turto vertės pokyčiui turėjo 
Vilniaus miesto SVĮ turto vertės padidėjimas 10,2 proc. iki 601,2 mln. eurų 
bei Klaipėdos miesto SVĮ turto vertės augimas 5,7 proc. iki 259,1 mln. eurų.

Vilniaus miesto SVĮ turto pokyčiui 2018 metais reikšmingiausią įtaką darė 
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
apskaitinės turto vertės augimas. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 
dėl vykdomo transporto parko atnaujinimo ir įsigytų naujų transporto 
priemonių turto vertė per metus padidėjo 49,2 proc. ir 2018 metų 
pabaigoje siekė 92,8 mln. eurų. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turto 
vertė per ataskaitinį laikotarpį išaugo 13,9 proc. iki 142,8 mln. eurų, 

labiausiai dėl vykdomos šilumos tinklų rekonstrukcijos ir plėtros bei 
termofikacinių elektrinių ir rajoninių katilinių modernizavimo.

Klaipėdos miesto SVĮ portfelio vertės pokyčiui didžiausios įtakos turėjo 
AB „Klaipėdos energija“ turto vertės augimas 12,3 proc. iki 75,4 mln. 
eurų dėl vykdomos šilumos trasų rekonstrukcijos ir AB „Klaipėdos 
vanduo“ turto padidėjimas 4,2 proc. iki 134,9 mln. eurų dėl geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimo ir 
plėtros bei paviršinių nuotekų sistemų tvarkymo.

Vandentvarkos įmonių įgyvendinami vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros projektai turėjo įtakos šio 
sektoriaus turto vertės augimui nuo 1,4 mlrd. eurų iki 1,5 mlrd. eurų. 
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu šilumos tinklų sektorių sudarančių 
įmonių turtas išaugo 4,8 proc. ir metų pabaigoje siekė 696 mln. eurų. Šio 
sektoriaus turtas augo labiausiai dėl vykdomų šilumos tiekimo trasų ir 
katilinių rekonstrukcijų. Būtent šių dviejų sektorių plėtra turėjo didžiausios 
įtakos viso SVĮ portfelio turto vertės augimui iki kiek daugiau nei 3 mlrd. 
eurų.

Savivaldybės valdomų įmonių portfelio vertė

2018 metais SVĮ portfelio turto vertė išaugo 4,6 proc.
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Apibendrinta SVĮ finansinė informacija

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 867 524 953 222 +9,9%

Pardavimo savikaina 686 299 763 765 +11,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 181 225 189 457 +4,5%

Pardavimo sąnaudos 21 870 22 317 +2,0%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 121 977 135 519 +11,1%

Kitos veiklos rezultatai 12 333 19 293 +56,4%

Finansinė ir investicinė veikla -954 64 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 48 756 50 978 +4,6%

Pelno mokestis 6 833 5 336 -21,9%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 41 923 45 641 +8,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 2 487 703 2 598 140 +4,4%

Trumpalaikis turtas 402 362 424 815 +5,6%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 168 461 172 933 +2,7%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 5 452 4 948 -9,2%

Turto iš viso 2 895 517 3 027 903 +4,6%

Nuosavas kapitalas 1 397 603 1 461 357 +4,6%

Dotacijos, subsidijos 1 098 589 1 111 759 +1,2%

Atidėjiniai 32 786 39 690 +21,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 362 326 409 349 +13,0%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 142 083 156 347 +10,0%

Finansiniai įsipareigojimai      126 603 145 459        +14,9%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai 
įsipareigojimai 220 243 253 002 +14,9%

Finansiniai įsipareigojimai 43 575 45 552 +4,5%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 4 213 5 748 +36,4%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 895 517 3 027 904 +4,6%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 1,5% 1,5% +0,1 p. p.

ROE 2,8% 2,9% +0,1 p. p.

D/E 11,2% 12,1% +0,9 p. p.

EBITDA 156 414 155 899 -0,3%

EBITDA marža 18,0% 16,4% -1,7 p. p.

Grynojo pelno marža 4,8% 4,8% 0,0 p. p.

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 18 915 14 121 -25,3%

Paskirtos pelno įmokos 3 673 1 904 -48,2%

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms: 22 588 16 025 -29,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 22 318 21 792 -2,4%

Administracijos darbuotojų skaičius 3 471 3 441 -0,9%

Lentelėje pateikiama apibendrinta visų SVĮ finansinė informacija, remiantis 2018 metų finansinių ataskaitų duomenimis.
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SVĮ portfelio pardavimo pajamos, 2017 metais sudariusios 867,5 mln. 
eurų, 2018 metais išaugo 9,9 proc. ir siekė 953,2 mln. eurų. Didžiausios 
įtakos SVĮ portfelio pardavimo pajamų augimui turėjo šilumos tinklų 
sektoriaus pardavimo pajamų augimas 65,1 mln. eurų.

Lyginant didžiųjų miestų SVĮ portfelių pardavimo pajamas, ženkliausiu 
augimu išsiskyrė Vilniaus miesto SVĮ portfelio pardavimo pajamos, 
kurios išaugo 20,6 proc. iki 312,6 mln. eurų. Vilniaus miesto SVĮ 
portfelio, susidedančio iš 10 įmonių, pardavimo pajamos sudarė 
apie trečdalį visų SVĮ pardavimo pajamų. Reikšmingos įtakos Vilniaus 
miesto SVĮ portfelio pardavimo pajamų augimui turėjo AB „Vilniaus 
šilumos tinklai“ pardavimo pajamų augimas 69,9 proc. iki 140,9 mln. 
eurų (susigrąžinus šilumos ūkį iš UAB „Vilniaus energija“, 2017 metais 
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos tiekimo veiklą vykdė tik pusę 
šildymo sezono, o 2018 metais – visą) ir UAB „Grinda“ pardavimo 
pajamų augimas 14,5 proc. iki 21,8 mln. eurų, sąlygotas padidėjusių 
pagrindinių veiklos sričių apimčių.

Kauno miesto SVĮ portfelio, kurį sudaro 11 įmonių, pardavimo pajamos 
išaugo 7 proc. – nuo 141,6 mln. eurų iki 151,6 mln. eurų. Labiausiai 
portfelio pajamas didino UAB „Kauno švara“ pardavimo pajamų 
augimas 24,7 proc. iki 21,4 mln. eurų dėl augusių bendrovės veiklos 
apimčių ir VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro padidinto atliekų 
tvarkymo mokesčio (šio mokesčio buvo surinkta 1,5 mln. eurų daugiau 

nei 2017 metais). Taip pat reikšmingos įtakos turėjo UAB „Kauno 
autobusai“ pajamų augimas 7,3 proc. iki 29,1 mln. eurų dėl padidintų 
bilietų kainų bei išaugusios Kauno miesto savivaldybės kompensacijos 
už lengvatinius bilietus.

Klaipėdos miesto SVĮ portfelio pardavimo pajamų augimas 2018 metais 
siekė 4,2 proc. 2018 metais 9-ios šį portfelį sudarančios įmonės bendrai 
uždirbo 73,9 mln. eurų. Pusę Klaipėdos miesto SVĮ portfelio pardavimo 
pajamų sudarė AB „Klaipėdos energija“ gautos pajamos, kurios 
per metus padidėjo 5 proc., kadangi, išaugus superkamos šilumos ir 
deginamo kuro kainai, vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 
pakilo 6,8 proc.

Panevėžio ir Šiaulių miestų SVĮ portfelių pardavimo pajamos 2018 
metais išaugo apie 3 proc. ir siekė atitinkamai 68,6 mln. eurų ir 46,1 
mln. eurų. Panevėžio miesto SVĮ portfelio pardavimo pajamų pokyčiui 
didžiausios įtakos turėjo į šį portfelį įtraukto UAB Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centro, kurio didžiausią akcijų dalį (39,8 proc. 
akcijų) valdė Panevėžio miesto savivaldybė, pajamų augimas 45,4 
proc. iki 4,7 mln. eurų dėl didesnio priimtų ir sutvarkytų atliekų kiekio. 
Šiaulių miesto SVĮ portfelio pajamų augimą labiausiai paskatino AB 
„Šiaulių energija“ pardavimo pajamų, sudariusių daugiau nei pusę 
Šiaulių miesto SVĮ portfelio pajamų, augimas 6,1 proc. dėl aukštesnės 
centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.

Pardavimo pajamos

SVĮ portfelio pardavimo pajamos augo trečius metus iš eilės

Pardavimo pajamų dinamika pagal savivaldybes (mln. eurų)
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Lietuvos savivaldybių valdomos įmonės per 2018 metus uždirbo 45,6 
mln. eurų grynojo pelno – tai 8,9 proc. daugiau nei 2017 metais. SVĮ 
portfelio grynojo pelno pokyčiui didžiausią įtaką darė 2,5 karto išaugęs 
šilumos tinklų sektoriaus grynasis pelnas, kuris 2018 metais siekė 18,1 
mln. eurų. Ataskaitiniu laikotarpiu grynojo pelno augimu pasižymėjo 
ir RATC sektoriaus bei kitų įmonių sektoriaus grynasis pelnas, išaugęs 
atitinkamai 12 proc. ir 39,9 proc. Tuo tarpu vandentvarkos sektorių 

sudarančių įmonių grynasis pelnas sumažėjo 41,3 proc. iki 11,3 mln. 
eurų. Viešojo transporto sektoriaus įmonių grynasis pelnas sumažėjo 
dar labiau – 45,9 proc. (nuo 5 mln. eurų iki 2,7 mln. eurų).

2018 metais grynojo pelno uždirbo 166-ios savivaldybės valdomos 
įmonės, 77-ios įmonės patyrė nuostolių. Lyginant su 2017 metais, 
pelną uždirbusių ir nuostolių patyrusių įmonių santykis išliko nepakitęs.

Grynasis pelnas

Sektorių ir viso SVĮ portfelio grynojo pelno pokyčiui reikšmingiausios 
įtakos turėjo Vilniaus miesto SVĮ rezultatai. Šilumos tinklų sektoriaus 
grynojo pelno augimui didžiausios įtakos turėjo AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“ grynojo pelno augimas (2018 metais uždirbo 5,9 mln. eurų 
grynojo pelno, kai 2017 metais patyrė 7,2 mln. eurų nuostolių), 
vandentvarkos sektoriaus neigiamam grynojo pelno pokyčiui – UAB 
„Vilniaus vandenys“ uždirbtas 10,3 mln. eurų mažesnis pelnas, o 
viešojo transporto sektoriaus grynojo pelno mažėjimui – UAB „Vilniaus 
viešasis transportas“ 2,5 mln. eurų mažesnis grynasis pelnas. UAB 
„Vilniaus vandenys“ ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ grynojo 
pelno pokyčiai, kartu su dar 4-ių Vilniaus miesto SVĮ grynojo pelno 
mažėjimu, lėmė tai, kad šio miesto SVĮ bendra 2018 metais uždirbto 
pelno suma buvo 3,6 proc. mažesnė nei 2017 metais.

Kauno miesto SVĮ 2018 metais uždirbo 38,7 proc. mažiau grynojo pelno 
nei Vilniaus miesto SVĮ. 2018 metais Kauno miesto SVĮ portfelio uždirbta 
grynojo pelno suma, lyginant su 2017 metais, sumažėjo 11 proc., ypač 
dėl 2,9 mln. eurų sumažėjusio AB „Kauno energija“ grynojo pelno, 
sudariusio 36,8 proc. viso Kauno miesto SVĮ portfelio grynojo pelno.

Klaipėdos miesto SVĮ per 2018 metus uždirbo 4,6 mln. eurų grynojo 
pelno – du kartus daugiau nei buvo uždirbta 2017 metais. Šiam 

rezultatui didžiausios įtakos turėjo AB „Klaipėdos vanduo“ grynojo 
pelno pokytis – 2018 metais buvo uždirbta 1,2 mln. eurų grynojo pelno, 
kai prieš metus buvo patirtas 0,4 mln. eurų nuostolis. 

Taip pat beveik du kartus išaugusia grynojo pelno suma pasižymėjo 
Panevėžio miesto SVĮ portfelis. Šios įmonės 2018 metais uždirbo 6,6 
mln. eurų grynojo pelno. Iš 10-ies šios savivaldybės valdomų įmonių, 
6-ių įmonių grynasis pelnas išaugo. Didžiausiu augimu išsiskyrė AB 
„Panevėžio energija“, kurios pelnas padidėjo 2,8 karto – nuo 1,9 mln. 
eurų iki 5,2 mln. eurų.

Šiaulių miesto SVĮ portfelio grynasis pelnas per metus sumažėjo 52,8 
proc. iki 1,5 mln. eurų. Pagrindinė Šiaulių miesto SVĮ portfelio grynojo 
pelno pokyčio priežastis – AB „Šiaulių energija“ grynojo pelno 
mažėjimas 70 proc. iki 0,7 mln. eurų. Šios bendrovės grynojo pelno 
pokyčiui reikšmingos įtakos turėjo dėl pakilusių kuro kainų 15,2 proc. 
išaugusi pardavimo savikaina. 

Viso SVĮ portfelio grynojo pelno marža 2018 metais siekė 4,79 proc. ir, 
lyginant su 2017 metų marža, išliko beveik nepakitusi. 2017 metais SVĮ 
portfelio grynojo pelno marža siekė 4,83 proc.

Veikė pelningai Veikė nuostolingai
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Vertinant SVĮ nuosavo kapitalo grąžą, atsižvelgiant į tai, kad didžioji 
dalis regioninių atliekų tvarkymo centrų turto yra suformuota dotacijų 
pagrindu (2018 metais RATC sektorių sudarančių SVĮ dotacijų ir 
subsidijų vertė 6 kartus viršijo nuosavo kapitalo vertę, 2017 metais – 
9,6 karto, 2016 metais – 15,9 karto, 2015 metais – 21,3 karto), ir siekiant 
gauti labiau tarpusavyje palyginamus duomenis, RATC sektoriui 
priskirtų įmonių grąža buvo vertinama naudojant suminę nuosavo 
kapitalo ir dotacijų vertę, t. y. vertinama, kiek grynojo pelno tenka 
vienam nuosavo kapitalo ir dotacijų eurui.

2018 metais SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža siekė 2,9 proc. ir buvo 
0,1 procentinio punkto didesnė nei 2017 metais. Didžiausia nuosavo 
kapitalo grąža ataskaitiniu laikotarpiu išsiskyrė šilumos tinklų sektoriui 
priskirtos įmonės, kurių nuosavo kapitalo grąža siekė 4,3 proc. ir buvo 
2,6 procentinio punkto aukštesnė nei 2017 metais. Šio sektoriaus 
nuosavo kapitalo grąžos augimui didžiausios įtakos turėjo AB „Vilniaus 
šilumos tinklai“ grynojo pelno pokytis, sąlygojęs bendrovės nuosavo 

Vertinant Lietuvos savivaldybių lygmeniu, efektyviausiai nuosavą 
kapitalą pelno generavimui naudojo Kaišiadorių rajono SVĮ (nuosavo 
kapitalo grąža siekė 11,1 proc.), Panevėžio miesto SVĮ (6,9 proc.) ir 
Plungės rajono SVĮ (4,9 proc.). Labiausiai neigiama nuosavo kapitalo 
grąža 2018 metais fiksuota Kazlų Rūdos SVĮ (-14,7 proc.), Ignalinos 
rajono SVĮ (-9,8 proc.), Šakių rajono SVĮ (-5,4 proc.) ir Pagėgių SVĮ (-5,3 
proc.).

Iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų SVĮ portfelių, 
didžiausia nuosavo kapitalo grąža ir ženkliausiu jos augimu 2018 
metais pasižymėjo Panevėžio miesto SVĮ portfelis, kurio nuosavo 
kapitalo grąža padidėjo 3,3 procentinio punkto ir siekė 6,9 proc. 
Pokyčiui didžiausios įtakos turėjo išaugęs AB „Panevėžio energija“ 
grynasis pelnas, kuris sudarė beveik 80 proc. viso Panevėžio SVĮ 
portfelio grynojo pelno. 

kapitalo grąžos augimą iki 6,2 proc. Palyginimui 2017 metais dėl patirto 
nuostolio šios bendrovės nuosavo kapitalo grąža siekė -7,5 proc. 
Ženkliu nuosavo kapitalo grąžos sumažėjimu 2018 metais pasižymėjo 
viešojo transporto sektorius – šio sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo 
grąža sumažėjo nuo 6,8 proc. iki 3,5 proc. Iš 40-ies į portfelį įtrauktų 
šio sektoriaus įmonių, 22-ių įmonių nuosavo kapitalo grąža sumažėjo. 
Taip pat nuosavo kapitalo grąžos smukimas fiksuotas vandentvarkos 
sektoriuje. Pastarojo sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo grąža, 2018 
metais siekusi 1,8 proc., buvo 1,4 procentinio punkto mažesnė nei 2017 
metais ir buvo žemiausia tarp visų SVĮ sektorių. RATC sektoriaus įmonių 
kapitalo grąža 2018 metais buvo lygi 3,2 proc. – 0,4 procentinio punkto 
didesnė nei praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Kapitalo grąža didėjo 
6-iose iš 8-ių RATC sektoriui priskirtų SVĮ. Vertinant RATC sektoriaus 
įmonių kapitalo grąžos rodiklį neįtraukiant dotacijų vertės, 2018 
metais jis siektų 27,4 proc. Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo 
grąžos rodiklis, per metus išaugęs 0,7 procentinio punkto, laikotarpio 
pabaigoje siekė 3,2 proc.

Trečdaliu žemesne nei Panevėžio miesto SVĮ portfelio nuosavo 
kapitalo grąža pasižymėjo Kauno miesto SVĮ portfelis, kurio nuosavo 
kapitalo grąža sumažėjo nuo 5,1 proc. iki 4,5 proc. Panašia apimtimi 
2018 metais sumažėjo ir Vilniaus miesto SVĮ portfelio nuosavo kapitalo 
grąžos rodiklis, sumažėjęs 0,5 procentinio punkto ir siekęs 4,1 proc. Šių 
miestų nuosavo kapitalo grąžos rodiklių mažėjimui reikšmingos įtakos 
turėjo šių miestų savivaldybių valdomų įmonių AB „Kauno energija“ 
ir UAB „Vilniaus vandenys“ neigiami grynojo pelno pokyčiai.

Klaipėdos miesto SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža per 2018 metus 
išaugo du kartus (nuo 1,6 proc. iki 3,2 proc.) ir 0,3 procentinio punkto 
viršijo viso SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąžą, tuo tarpu Šiaulių 
miesto – priešingai. Šiaulių miesto SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža 
sumažėjo 2 procentiniais punktais iki 1,6 proc. ir tapo žemesnė už viso 
SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąžą.

Nuosavo kapitalo grąža

2016 metai 2017 metai 2018 metai

Nuosavo kapitalo grąžos dinamika pagal sektorius
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Kita Visos SVĮRATCViešasis transportasVandentvarkaŠilumos �nklai
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Nuosavo kapitalo grąžos dinamika pagal savivaldybes
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2018 metais SVĮ portfelio turto grąža siekė 1,54 proc., kai prieš metus 
buvo lygi 1,45 proc. Iš visų SVĮ, didžiausią turto grąžą 2018 metais 
pasiekė Panevėžio miesto SVĮ (3,7 proc.) ir Vilniaus miesto SVĮ (3,1 proc.). 
Iš 59 Lietuvos savivaldybių, 21-os savivaldybės SVĮ turto grąža buvo 
neigiama. Mažiausiu turto panaudojimo efektyvumu išsiskyrė Kazlų 
Rūdos SVĮ (turto grąža buvo neigiama ir siekė -4,5 proc.), Ignalinos 
rajono SVĮ (-2,5 proc.) ir Alytaus rajono SVĮ (-2 proc.).

Penkių didžiausių Lietuvos miestų SVĮ portfelių grąža siekė 
vidutiniškai 2,5 proc. 2018 metais labiausiai išaugo Panevėžio 
miesto SVĮ turto grąža – nuo 1,9 proc. iki 3,7 proc. Taip pat du kartus 
(nuo 0,9 proc. iki 1,8 proc.) išaugo Klaipėdos miesto SVĮ turto grąža. 
Tuo tarpu Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų SVĮ portfelių turto grąžos 
rodikliai sumažėjo.

Turto grąža

2016 metai 2017 metai 2018 metai

Turto grąžos dinamika pagal savivaldybes

Panevėžio miesto SVĮ Kitų miestų ir 
rajonų SVĮ
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2018 metų SVĮ grąža savivaldybėms sudarė 16 mln. eurų – 29,1 
proc. mažiau nei 2017 metais. Iš šios sumos 14,1 mln. eurų sudarė 
akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių paskirti dividendai, 1,9 mln. 
eurų – savivaldybės įmonių paskirtos pelno įmokos.

Savivaldybės įmonių pelno įmokų mokėjimo tvarką reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. 
Remiantis šio įstatymo redakcijos, įsigaliojusios nuo 2017 metų 
spalio 26 d., 15 straipsniu, iš savivaldybės įmonės paskirstytinojo 
pelno į savivaldybės biudžetą įmokama pelno įmoka turi sudaryti 
ne mažiau kaip 60 – 85 procentus įmonės paskirstytinojo pelno. 
Konkretus pelno įmokos procentas įmonei nustatomas atsižvelgiant 
į pasiektą ataskaitinių finansinių metų nuosavo kapitalo grąžos 
rodiklį – mažesnę nuosavo kapitalo grąžą pasiekusios įmonės pelno 
įmokoms turi paskirti didesnę paskirstytinojo pelno procentinę 
dalį. Pagal galiojusią ankstesnę minėto įstatymo redakciją, iš 
savivaldybės įmonės paskirstytinojo pelno į savivaldybės biudžetą 
turėjo būti įmokama pelno įmoka, sudaranti 50 procentų įmonės 
ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno. Anksčiau egzistavusi 
tvarka leido savivaldybės įmonėms sukaupti nepaskirstytojo pelno 
rezervus, kurių dalis, pasikeitus pelno įmokų mokėjimo tvarkai, buvo 
išmokėta skirstant 2017 metų pelną, t. y. išmokėta už ankstesnius 
laikotarpius sukaupta nepaskirstytojo pelno dalis.

Savivaldybės valdomų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių 
dividendų mokėjimo politiką reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
akcinių bendrovių įstatymas. Remiantis šiuo įstatymu, bendrovė 
dividendus gali išmokėti, jeigu yra suformuotas bendrovės 
privalomasis rezervas, sudarantis ne mažiau kaip 1/10 įstatinio 
kapitalo, ir yra tenkinamos kitos šiame įstatyme numatytos sąlygos, 
tačiau paskirti ir išmokėti dividendų savivaldybės valdomos 
bendrovės nėra įpareigotos – dėl dividendų paskyrimo ar jų 
neskyrimo sprendžia akcininkai.

Už 2018 metų rezultatus dividendus ar pelno įmokas į savivaldybių 
biudžetus paskyrė 46 įmonės, kai prieš metus dividendus ar pelno 
įmokas paskyrusių įmonių buvo 51. Iš 221 į portfelį įtrauktos 
bendrovės, dividendus paskyrė 36 akcinės ir uždarosios akcinės 
bendrovės, o pelno įmokas paskyrė 10 savivaldybės įmonių iš 22 į 
portfelį įtrauktų šio teisinio statuso įmonių. Už 2018 metus daugiau nei 
pusė dividendus ar pelno įmokas paskyrusių įmonių buvo valdomos 
didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybių. Dividendus ar pelno įmokas 
už 2018 metus paskyrė 10 iš 11 Kauno miesto SVĮ, 6 iš 10 Panevėžio 
miesto SVĮ ir po 4 Vilniaus miesto SVĮ (iš 10 į portfelį įtrauktų Vilniaus 
miesto SVĮ), Klaipėdos miesto SVĮ (iš 9 įmonių) bei Šiaulių miesto SVĮ 
(iš 7 įmonių). Likusios 18 dividendus ar pelno įmokas paskyrusios 
įmonės buvo valdomos kitų miestų ar rajonų savivaldybių.

SVĮ grąža savivaldybėms

SVĮ portfelio grąža savivaldybėms sumažėjo 29,1 proc.
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Šilumos �nklai Vandentvarka Viešasis transportas Kita

SVĮ į savivaldybių biudžetus paskirtų dividendų ir pelno įmokų dinamika pagal sektorius (tūkst. eurų) 

2018 metai2017 metai2016 metai2015 metai
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Už 2018 metus dividendus ar pelno įmokas paskyrusių 
įmonių pasiskirstymas pagal savivaldybes

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

51
46

4240

Dividendus ar pelno įmokas paskyrusių įmonių
skaičiaus dinamika 

Vilniaus miesto SVĮ
Kauno miesto SVĮ
Klaipėdos miesto SVĮ
Šiaulių miesto SVĮ
Panevėžio miesto SVĮ
Kitų miestų ir rajonų SVĮ

4
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Už 2018 metus visų sektorių paskirtų dividendų ir pelno įmokų 
suma, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo. Už 2018 metus 
daugiausiai dividendų ir pelno įmokų į savivaldybių biudžetus 
paskyrė vandentvarkos sektoriui priklausančios SVĮ. Šios įmonės už 
ataskaitinį laikotarpį į savivaldybių biudžetus paskyrė 5,8 mln. eurų 
dividendų. Lyginant su 2017 metais, šio sektoriaus įmonės paskyrė 
trečdaliu mažiau dividendų. Reikšmingos įtakos šiam pokyčiui 
turėjo perpus sumažėjusi UAB „Vilniaus vandenys“ paskirta 
dividendų suma, 2018 metais siekusi 3 mln. eurų ir sudariusi 51,9 
proc. visų vandentvarkos sektoriaus dividendų. Taip pat didelę dalį 
– 39,8 proc. – vandentvarkos sektoriaus dividendų sudarė UAB 
„Kauno vandenys“ paskirti dividendai, kurie, lyginant su 2017 
metais, išaugo nuo 2 mln. eurų iki 2,3 mln. eurų.

Šilumos tinklų sektoriaus SVĮ už 2018 metų veiklos rezultatus 
savivaldybių biudžetus turi papildyti 3,9 mln. eurų dividendų, 
kai už 2017 metų rezultatus šių įmonių paskirtų dividendų suma 
siekė 5,6 mln. eurų. Šilumos tinklų sektoriaus dividendai labiausiai 
sumenko dėl 67,9 proc. (nuo 3  281,8 tūkst. eurų iki 1 051,9 tūkst. 
eurų) sumažėjusios AB „Kauno energija“ dividendų sumos ir 
dėl to, kad dividendų visai nepaskyrė AB „Šiaulių energija“, už 
2017 metų rezultatus paskyrusi 471,7 tūkst. eurų. Reikšmingą dalį 
už 2018 metus paskirtų šilumos tinklų sektoriaus dividendų sudarė 
trečdaliu išaugusios AB „Klaipėdos energija“ ir AB „Panevėžio 
energija“ dividendų sumos, atitinkamai sudariusios 1,3 mln. eurų 
ir 732,1 tūkst. eurų, bei UAB „Utenos šilumos tinklai“ paskirta 
597,4 tūkst. eurų suma. 

Viešojo transporto sektoriui priskirtos įmonės į savivaldybių 
biudžetus paskyrė mažiausiai dividendų ir pelno įmokų – į 
savivaldybių biudžetus jos turi įmokėti kiek mažiau nei 1 mln. eurų, 
tai 59 proc. mažiau nei už 2017 metus. Beveik visą (98,5 proc.) 

šio sektoriaus paskirtų dividendų ir pelno įmokų sumą sudarė SĮ 
„Susisiekimo paslaugos“ paskirtos pelno įmokos. Už 2017 metus 
šios įmonės paskirtos pelno įmokos dėl pasikeitusios pelno įmokų 
mokėjimo tvarkos buvo dvigubai didesnės ir sudarė 2 mln. eurų. 
Likusią dalį viešojo transporto sektoriaus už 2018 metus paskirtų 
dividendų ir pelno įmokų sumos sudarė UAB „Mažeikių autobusų 
parkas“ paskirta 10 tūkst. eurų dividendų suma, UAB „Kelmės 
autobusų parkas“ paskirta 5 tūkst. eurų suma ir UAB „Plungės 
autobusų parkas“ paskirta 0,1 tūkst. eurų suma.

Kitų įmonių sektoriaus paskirtų dividendų ir pelno įmokų suma 
siekia 5,4 mln. eurų, tai 10,1 proc. arba 0,6 mln. eurų mažiau nei 
buvo paskirta už 2017 metus. Neigiamam pokyčiui didžiausios 
įtakos turėjo UAB „Kauno švara“ dividendų sumažėjimas nuo 1,4 
mln. eurų iki 1 mln. eurų bei SĮ „Vilniaus planas“ paskirta beveik 
1,5 karto mažesnė pelno įmokų suma (už 2018 metus paskirta 
690,3 tūkst. eurų, už 2017 metus – 1 477,9 tūkst. eurų). Kaip ir kitų 
savivaldybės įmonių atveju, SĮ „Vilniaus planas“ už 2017 metus 
paskirtų pelno įmokų augimą sąlygojo pakitusi jų mokėjimo tvarka. 
Didžiausią sumą tarp kitų įmonių sektoriaus SVĮ už 2018 metų 
rezultatus į savivaldybės biudžetą turi pervesti UAB „Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“, kurios paskirti dividendai 
siekia 1,1 mln. eurų. Taip pat reikšmingai Kauno miesto savivaldybės 
biudžetą įsipareigojo papildyti UAB „Kauno gatvių apšvietimas“, 
kurios paskirta dividendų suma išaugo nuo 650 tūkst. eurų iki 850 
tūkst. eurų, o Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą turi papildyti 
UAB „Grinda“, paskyrusi 622 tūkst. eurų – 16 proc. daugiau nei už 
2017 metus.

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai dividendų už 2015 – 2018 
metų rezultatus nepaskyrė.



Apibendrinti SVĮ rezultatai pagal savivaldybes

Eil. 
Nr. Savivaldybė

Į portfelį 
įtrauktų 

SVĮ 
skaičius*

Turtas 
2018 metų 
pabaigoje 

(tūkst. 
eurų)

2018 metų 
pardavimo 

pajamos 
(tūkst. 
eurų)

2018 metų 
grynasis 

pelnas 
(tūkst. 
eurų)

Darbuotojų 
skaičius 

2018 metų 
pabaigoje

SVĮ paskirti dividendai ir pelno įmokos už 2018 
metus, tenkantys savivaldybei (tūkst. eurų)

ROE
SVĮ paskirti dividendai ir 

pelno įmokos, iš viso

Paskirti dividendai už 
nekontrolinius SVĮ akcijų 

paketus**
1 Akmenės rajono 4 12 648 2 477 22 178 0 0 0,8%
2 Alytaus miesto 4 67 795 11 319 536 286 0 0 1,5%
3 Alytaus rajono 1 7 342 974 -146 49 0 0 -4,7%
4 Anykščių rajono 3 30 535 5 565 -8 214 0 0 -0,1%
5 Birštono 3 13 217 5 098 162 234 0 0 1,6%
6 Biržų rajono 4 13 576 2 195 4 104 7 0 0,0%
7 Druskininkų 4 51 030 14 618 1 223 487 1 110 0 3,5%
8 Elektrėnų 1 23 841 7 446 27 215 0 0 0,4%
9 Ignalinos rajono 6 17 093 3 871 -435 238 0 0 -9,8%
10 Jonavos rajono 5 39 715 16 466 193 586 0 0 1,0%
11 Joniškio rajono 3 22 977 2 261 20 124 0 0 0,4%
12 Jurbarko rajono 4 20 674 3 785 48 217 18 18 0,9%
13 Kaišiadorių rajono 3 36 595 5 962 705 183 41 0 11,1%
14 Kalvarijos 1 11 591 777 16 42 0 0 0,7%
15 Kauno miesto 11 379 765 151 576 10 782 2 845 5 956 0 4,5%
16 Kauno rajono 2 27 947 2 744 -206 124 41 41 -3,1%
17 Kazlų Rūdos 2 8 056 1 318 -365 62 0 0 -14,7%
18 Kėdainių rajono 3 39 769 5 141 -12 244 100 100 -0,1%
19 Kelmės rajono 5 17 776 3 844 -81 147 6 0 -0,9%
20 Klaipėdos miesto 9 259 060 73 902 4 648 1 120 1 340 0 3,2%
21 Klaipėdos rajono 3 592 249 -2 28 0 0 -0,9%
22 Kretingos rajono 5 38 649 7 516 262 288 30 0 3,0%
23 Kupiškio rajono 3 11 264 2 543 -47 125 44 44 -1,1%
24 Lazdijų rajono 2 15 451 1 499 -34 69 0 0 -1,0%
25 Marijampolės 5 65 110 12 895 321 353 0 0 0,8%
26 Mažeikių rajono 6 53 285 16 801 489 406 37 0 2,0%
27 Molėtų rajono 4 13 590 3 706 110 168 100 0 1,4%
28 Neringos 3 13 832 3 199 -165 154 0 0 -4,5%
29 Pagėgių 1 6 845 476 -24 30 0 0 -5,3%
30 Pakruojo rajono 4 18 434 2 433 42 114 0 0 0,9%
31 Palangos miesto 3 27 090 7 651 117 239 5 0 0,8%
32 Panevėžio miesto 10 183 962 68 595 6 634 1 587 801 0 6,9%
33 Panevėžio rajono*** - - - - - 32 32 -
34 Pasvalio rajono 4 11 463 2 374 175 120 88 42 4,4%
35 Plungės rajono 4 39 152 7 223 438 178 2 0 4,9%
36 Prienų rajono 3 14 665 3 514 -38 109 0 0 -0,4%
37 Radviliškio rajono 3 29 483 4 502 13 122 0 0 0,2%
38 Raseinių rajono 5 37 646 6 761 -544 326 0 0 -3,8%
39 Rietavo 1 9 698 831 -47 35 0 0 -4,3%
40 Rokiškio rajono 4 17 336 5 444 -218 258 51 51 -2,9%
41 Skuodo rajono 3 16 594 1 924 13 93 0 0 0,2%
42 Šakių rajono 5 33 364 4 095 -307 173 0 0 -5,4%
43 Šalčininkų rajono 5 5 391 5 121 88 216 42 42 4,5%
44 Šiaulių miesto 7 177 599 46 052 1 533 990 241 0 1,6%
45 Šiaulių rajono 3 29 912 3 909 -453 188 0 0 -2,4%
46 Šilalės rajono 4 18 711 2 996 105 144 0 0 2,9%
47 Šilutės rajono 3 36 421 7 173 505 255 0 0 4,9%
48 Širvintų rajono 3 13 673 2 874 -33 101 0 0 -0,8%
49 Švenčionių rajono 3 1 989 3 926 32 142 63 63 4,3%
50 Tauragės rajono 6 57 671 10 789 -14 369 8 0 -0,1%
51 Telšių rajono 4 39 269 5 590 176 240 0 0 1,4%
52 Trakų rajono 4 28 625 4 349 -227 210 0 0 -4,4%
53 Ukmergės rajono 4 30 523 8 470 -363 261 0 0 -3,1%
54 Utenos rajono 6 81 493 18 457 1 611 475 597 0 3,6%
55 Varėnos rajono 5 15 885 4 319 58 176 0 0 0,9%
56 Vilkaviškio rajono 6 28 715 3 356 71 178 0 0 1,4%
57 Vilniaus miesto 10 601 239 312 558 17 586 4 306 5 128 0 4,1%
58 Vilniaus rajono 5 41 858 9 587 -428 382 60 60 -4,2%
59 Visagino 3 53 783 16 106 1 093 350 40 0 3,9%
60 Zarasų rajono 3 6 641 2 019 -16 135 36 36 -0,8%
 *Kelių savivaldybių valdomos SVĮ, kuriose nei viena iš savivaldybių neturi kontrolinio akcijų paketo, yra įtrauktos į portfelį tos savivaldybės, kuri 
valdo didžiausią atitinkamos įmonės akcijų dalį.
** Savivaldybės valdomų akcijų dalis nesiekia 50 proc. 
***Panevėžio rajono savivaldybė neturi nei vienos SVĮ kontrolinio akcijų paketo.
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Lietuvoje viešojo transporto sektoriaus veiklą reglamentuoja Transporto 
veiklos pagrindų įstatymas, Transporto lengvatų įstatymas, Kelių 
transporto kodeksas, Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės 
ir kiti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai. Viešasis 
transportas – kaip nustato Transporto veiklos pagrindų įstatymas – tai 
keleivių, bagažo ir (arba) krovinių vežimo nustatytais maršrutais nustatytu 
laiku paslauga, teikiama visiems, kurie kreipiasi. Transporto viešąjį 
administravimą vykdo Vyriausybė, Susisiekimo ministerija bei savivaldybių 
institucijos. Savivaldybių funkcija yra formuoti viešojo vietinio transporto 
veiklos strategiją ir organizuoti jos įgyvendinimą. Būtent savivaldybės 
ir užtikrina socialiai būtinų transporto paslaugų teikimą visuomenei. 
Istoriškai susiklostė, kad didžiąją dalį viešojo transporto paslaugų teikia 
savivaldybių valdomi vežėjai, tačiau, siekdamos gerinti viešojo transporto 
kokybę ir efektyvumą, dalis savivaldybių yra išnuomojusios ar perdavusios 
infrastruktūrą privatiems operatoriams. Tad viešojo transporto sektoriuje 
veikia ir privačios bendrovės, anksčiau priklausiusios savivaldybėms. Vežėjai 
už keleivių vežimo paslaugų teikimą renka rinkliavas iš keleivių, daliai jų yra 
taikomos lengvatos. Teisę į lengvatas nustato Kelių transporto kodeksas, 
o pačias lengvatas, jų kategorijas, rūšis bei asmenis, kuriems jos taikomos, 

nustato Transporto lengvatų įstatymas. Pagal jį, tam tikros keleivių grupės 
turi teisę viešuoju transportu naudotis nemokamai, su 50 proc. arba su 
80 proc. nuolaida. Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), 
susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) 
tvarkos aprašas nustato, kuriomis (valstybės ar savivaldybės) biudžeto 
lėšomis ir kokia tvarka kompensuojamas lengvatinis naudojimasis 
viešuoju transportu. Valstybė kompensuoja keleivių vežimą tolimojo 
reguliaraus susisiekimo autobusais, t. y. keleivių vežimą autobusais 
daugiau kaip per dviejų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) 
teritorijas, o savivaldybės – vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus 
susisiekimo autobusais ir troleibusais. Keleivių ir krovinių vežėjų veikla yra 
licencijuojama: leidimai užsiimti keleivių ar krovinių vežimu išduodami 
pagal Vyriausybės patvirtintas licencijavimo taisykles. Licencijas ir jų 
kopijas nuo 2017 metų gruodžio mėn. išduoda Lietuvos transporto 
saugos administracija (LTSA) ir savivaldybių vykdomosios institucijos. 
LTSA veiklos ataskaitoje nurodyta, kad 2018 metų pabaigoje galiojo 147 
licencijos verstis keleivių vežimu vidinių maršrutų autobusais, tai yra 6 
licencijomis daugiau nei 2017 metų pabaigoje ir net 21 daugiau nei 2016 
metais.

Licencijų verstis keleivių vežimu vidaus maršrutais skaičiaus dinamika (vnt.)

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Šaltinis: LTSA

223

126

-43,5%

+11,9% +4,3%
141 147

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

163,3163,3
164,5

161,5

5,04,8
2,4 2,7

Viešojo transporto sektoriaus 
veiklos rezultatai
Nors ir gyvendami sąlyginai nedidelę teritoriją užimančioje Lietuvoje, 2018 metais vidaus kelių 
transportu keliavo virš 2 mln. asmenų. Savivaldybių priežiūroje 2018 metais veikė 41 viešojo 
transporto vežėjas, pervežimo paslaugos buvo teikiamos visose 60-tyje Lietuvos savivaldybių. 
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2018 metais Lietuvoje veiklą vykdė 41 viešojo transporto sektoriui 
priskirta SVĮ. Šios įmonės teikia keleivių pervežimo paslaugas reguliariais 
miesto, priemiesčio ir tarpmiestiniais maršrutais. Pagal teisinį statusą, 
39 šio sektoriaus įmonės yra savivaldybės valdomos bendrovės ir 2 
savivaldybės įmonės, kurių viena – SĮ „Susisiekimo paslaugos“ – 
nors ir tiesiogiai nevykdanti keleivių vežimo veiklos (užsiimanti Vilniaus 
keleivių vežimo organizavimu ir koordinuojanti viešojo transporto 
bilietų platinimo sistemą bei vykdanti kitas numatytas funkcijas) taip pat 
yra įtraukta į šio sektoriaus analizę. Iš šios 41 įmonės į 2015 – 2018 metų 

visų SVĮ portfelį ir sektoriaus portfelį nebuvo įtraukta tik viena įmonė 
UAB „Širvintų autobusų parkas“, kuri 2006 metais savo akcijas ir turtą 
koncesijos sutarties pagrindu yra perdavusi UAB „Autovelda“. 

Lentelėje pateikti dešimties pagal turtą didžiausių keleivių vežėjų Lietuvos 
vidaus maršrutais (neįtraukiant šiam sektoriui priskirtos SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“, tieisogiai nevykdančios šios veiklos) 2018 metų rezultatai, 
kurie sudaro reikšmingą dalį viso nagrinėjamo sektoriaus rezultatų.

Įmonės pavadinimas

Savivaldybei 
priklausanti 

dalis

Turtas 
2018 metų 
pabaigoje 

(tūkst. eurų)

2018 metų 
pardavimo 

pajamos 
(tūkst. eurų)

2018 metų 
grynasis 

pelnas
(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 

2018 metų 
pabaigoje

ROE

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 100,0% 92 750 40 726 109 2 032 0,3% 

UAB „Kauno autobusai“ 100,0%  21 510 29 106 373 1 147 2,9%  

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 100,0%  7 489 8 564 183 262 7,5%  

UAB „Busturas“ 100,0%  6 913 9 094 276 367 9,6%

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 100,0%  6 815 6 489 126 270 4,5%  

UAB „Marijampolės autobusų parkas“   100,0%   3 235 1 895 3 73 0,2%

UAB „Telšių autobusų parkas“ 100,0%   2 653 1 060 40 54 6,6% 

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas 100,0%  1 978 1 445 -28 72 -1,7% 

UAB „Raseinių autobusų parkas“ 100,0%   1 893 756 -176 52 -31,9% 

UAB „Šilutės autobusų parkas“ 100,0%   1 831 988 592 70 59,5% 

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

163,3163,3
164,5

161,5

5,04,8
2,4 2,7

Visos lentelėje išvardintos įmonės turi po vieną akcininką – atitinkamo 
miesto arba rajono savivaldybę. Šie dešimt didžiausių šalies vežėjų 
vidiniais maršrutais apskaito daugiau nei tris ketvirtadalius viso 
sektoriaus turimo turto, kurio vertė 2018 metų pabaigoje siekė 192 mln. 
eurų. Vertinant pagal turtą, pardavimo pajamas ir darbuotojų skaičių, iš 
visų didžiųjų šio sektoriaus įmonių labiausiai išsiskiria UAB „Vilniaus 
viešasis transportas“, kurios apskaitinė turto vertė sudaro beveik 

pusę SVĮ viešojo transporto sektoriaus turto, o pardavimo pajamos 
sudaro beveik ketvirtadalį visų nagrinėjamo sektoriaus pardavimo 
pajamų – 40,7 mln. eurų iš 163,3 mln. eurų. Šioje Vilniaus miesto 
savivaldybės valdomoje bendrovėje dirba daugiau nei trečdalis viso SVĮ 
viešojo transporto sektoriaus darbuotojų ir tai beveik dvigubai viršija 
antros pagal dydį šio sektoriaus įmonės – UAB „Kauno autobusai“ 
– darbuotojų skaičių. Iš dešimties didžiausių pagal turtą vežėjų 
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vidaus maršrutais tik dvi dirbo nuostolingai. UAB „Šilutės autobusų 
parkas“ pelnas buvo didžiausias iš visų analizuojamų vežėjų. Tokį 
rezultatą lėmė 2018 metais bendrovės pajamomis pripažinus gauto 
nekilnojamojo turto (pagal trišalę veiklos sutartį naujai gauti autobusų 
stoties, autobusų parko garažai su administracinėmis patalpomis bei 
jiems priklausantys statiniai, kurių eksploataciją buvo numatyta pradėti 
2019 metų pradžioje) vertę. Mažiausius lentelėje išvardintų 10-ies SVĮ 
kapitalo grąžos rodiklius nulemia tai, kad įmonės turi sąlyginai daug 

nuosavo kapitalo, tačiau uždirba labai mažai pelno ar netgi patiria 
nuostolį.  

Visos SVĮ viešojo transporto sektoriui priskirtos įmonės per 2018 
metus uždirbo 163,3 mln. eurų pajamų. Žiūrint istoriškai, šis rezultatas 
yra beveik identiškas praėjusio ataskaitinio laikotarpio aptariamo 
sektoriaus gautoms pajamoms, t. y. lyginant su 2017 metais, pajamos 
padidėjo tik 8 tūkst. eurų.  

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 163 325 163 333 0,0%

Pardavimo savikaina 133 110 136 843 +2,8%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 30 215 26 490 -12,3%

Pardavimo sąnaudos 3 845 3 873 +0,7%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 23 397 24 418 +4,4%

Veiklos pelnas (nuostoliai) 2 973 -1 801 -

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 3 149 3 936 +25,0%

Finansinė ir investicinė veikla -234 932 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 5 888 3 067 -47,9%

Pelno mokestis 893 364 -59,3%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 995 2 703 -45,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 103 268 132 479 +28,3%

Trumpalaikis turtas 63 810 58 477 -8,4%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 33 943 25 324 -25,4%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 751 995 +32,6%

Turto iš viso 167 828 191 952 +14,4%

Nuosavas kapitalas 75 152 78 660 +4,7%

Dotacijos, subsidijos 23 212 24 131 +4,0%

Atidėjiniai 4 085 3 826 -6,3%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 64 023 83 864 +31,0%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 21 915 33 528 +53,0%

Finansiniai įsipareigojimai 15 582 32 772 +110,3%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 42 108 50 337 +19,5%

Finansiniai įsipareigojimai 6 294 14 377 +128,4%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 1 356 1 470 +8,4%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 167 828 191 952 +14,4%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 2,9% 1,5% -1,4 p. p.

ROE 6,8% 3,5% -3,3 p. p.

D/E 29,1% 59,9% +30,8 p. p.

EBITDA 19 243 14 793 -23,1%

EBITDA marža 11,8% 9,1% -2,7 p. p.

Veiklos pelno marža 1,8% -1,1% -2,9 p. p.

Grynojo pelno marža 3,1% 1,7% -1,4 p. p.

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 429 15 -96,5%

Paskirtos pelno įmokos 2 000 981 -51,0%

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms: 2 429 996 -59,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-13 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 6 095 6 014 -1,3%

Administracijos darbuotojų skaičius    700 698 -0,3%
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Nors SVĮ viešojo transporto sektoriaus portfeliui priskirtų įmonių 
bendrosios pardavimo pajamos 2015 – 2018 metų laikotarpiu 
kito nežymiai, tačiau pelningumo prieš palūkanas, mokesčius, 
nusidėvejimą ir amortizaciją (EBITDA) koeficientas nuo 2015 metų 
kasmet mažėjo ir 2018 metų pabaigoje siekė 9,1 proc. Stipriausią 
įtaką įvardintam pokyčiui turėjo didžiausia šio sektoriaus įmonė UAB 
„Vilniaus viešasis transportas“, kurios tiek pardavimo pajamos, 
tiek ir veiklos pelnas 2018 metais sumažėjo gana ženkliai. Neigiamai 
UAB „Vilniaus veišasis transportas“ uždirbtas pajamas paveikė 
2018 metais sumažėjęs pervežamų keleivių skaičius – nuo 2017 
metų lapkričio mėnesio keleivius pradėjo vežti privatus vežėjas 
UAB „Transrevis“, laimėjęs maršrutų nuomos konkursą. Didžiausios 
aptariamam sektoriui priskirtos įmonės pardavimo pajamų nuosmukį 
kompensavo kitos sektoriaus SVĮ, uždirbdamos daugiau pajamų nei 
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. UAB „Kauno autobusai“ 2018 

SVĮ viešojo transporto sektoriaus finansinių įsipareigojimų ir nuosavo 
kapitalo santykis (D/E) 2018 metų pabaigoje buvo didžiausias per visą 
analizuojamą laikotarpį. Nuo 2017 metų dėl 149 autobusų įsigijimo 
labiausiai išaugo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ įsipareigojimai, 
kurie lėmė, kad D/E rodiklis viršijo 100 proc. ribą ir siekė beveik 111 proc., 
t. y. bendrovė finansinių įsipareigojimų turi daugiau nei nuosavo kapitalo. 
Aukštas rodiklis rodo didesnę įmonės veiklos riziką, priklausomybę nuo 
skolintų lėšų, augančią palūkanų naštą. 

2018 metų pabaigoje įsipareigojimų suma, siekusi beveik 84 mln. 
eurų, buvo net 31 proc. didesnė nei 2017 metais, tačiau neviršijo 2015 
metais buvusio lygio. Didžiąją dalį SVĮ viešojo transporto sektoriaus 
įsipareigojimų visu analizuojamuoju laikotarpiu sudarė trumpalaikiai 
įsipareigojimai. Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausios SVĮ viešojo transporto 
sektoriui priskirtos UAB „Vilniaus viešasis transportas“ įsipareigojimai 
buvo dideli ne tik dėl minėtų 149 autobusų įsigijimo, bet ir dėl skolos 
Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pagal sudarytas mokestinės 
paskolos sutartis, kurios likusi mokėtina suma siekė 8,1 mln. eurų. PVM 
mokėjimo įsiskolinimas VMI susidarė 2009 metais nuo 5 proc. iki 21 proc. 
padidinus PVM tarifą keleivių pervežimo paslaugai.

metais uždirbo 7,3 proc. daugiau pajamų dėl pakilusių bilietų kainų, 
o UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pardavimo pajamų augimui 
(beveik 5 proc.) daugiausiai įtakos turėjo padidintas miesto tarifinis 
atlygis už 1 km. Stebint viso sektoriaus pardavimo pajamų dinamiką, 
nuo 2017 metų matomas nedidelis augimas, tačiau iki šiol dar nėra 
pasiektas 2015 metais užfiksuotas SVĮ viešojo transporto sektoriaus 
uždirbtų pajamų lygis.  

Viešojo transporto sektoriaus portfelio apskaitinė turto vertė 
analizuojamo laikotarpio pabaigoje siekė 192 mln. eurų. Nuo 2015 
metų dvejus metus iš eilės kritusi, 2018 metais turto vertė išaugo 
net 14,4 proc. Didelę įtaką tam turėjo UAB „Vilniaus viešasis 
transportas“ įsigyti autobusai ir troleibusai, kurie didžiąja dalimi lėmė 
pačios bendrovės turto vertės augimą daugiau nei 30 mln. eurų iki 
beveik 93 mln. eurų.

Sektoriaus pardavimo savikaina labiausiai išaugo 2018 metais ir siekė 
beveik 137 mln. eurų. Šis rodiklis nors ir nežymiai, tačiau buvo didžiausias 
nuo pat 2015 metų. Pardavimo savikainos pokyčiui daugiausiai įtakos 
turėjo UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 4,3 proc. išaugusi savikaina 
dėl padidėjusių kuro kainų ir vairuotojų darbo užmokesčio sąnaudų. 

Nors UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ ir UAB „Kauno autobusai“, 
lyginant su laikotarpio pradžia (2015 metais), pasižymėjo darbuotojų 
skaičiaus prieaugiu, tačiau bendrai SVĮ viešojo transporto sektoriaus 
įmonėse dirbančiųjų kiekvienais metais tolygiai mažėjo ir 2018 metų 
pabaigoje šiose įmonėse dirbo 6 014 asmenų. Sektoriaus administracijos 
darbuotojų skaičius taip pat pasižymėjo mažėjimo tendencija. 
Didžiausias įmonių administracijose dirbančių asmenų skaičiaus pokytis 
matomas 2017 metų pabaigoje, kai, lyginant su 2016 metais, SVĮ viešojo 
transporto sektoriui priskirtų įmonių administracijos atsisakė net 42 
darbuotojų, o per visą 2015 – 2018 metų laikotarpį šis skaičius sumažėjo 
nuo 754 iki 698 žmonių. 

Aptariamo laikotarpio pabaigoje viešojo transporto sektoriaus portfelio 
pagrindinės veiklos rezultatas buvo neigiamas – patirtas 1,8 mln. eurų 
nuostolis.

D/E (proc.)Apskai�nė turto vertė (mln. eurų)

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

59,9%

29,1%33,4%

45,8%

192,0
167,8178,2

201,0

Apskai�nės turto vertės ir D/E rodiklio dinamika

EBITDA marža (proc.)Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

9,1%

11,8%12,2%12,6%

163,3163,3161,5164,5

Pardavimo pajamų ir EBITDA maržos rodiklio dinamika

Pardavimo savikaina (mln. eurų)Veiklos pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

Veiklos pelno (nuostolių) ir pardavimo savikainos dinamika

Trumpalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)Ilgalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

50,3

33,5

42,1

21,9

43,9

26,9

61,5

31,7

Įsipareigojimų struktūros dinamika

136,8

133,1

132,4

133,8

3,0

2,4

3,8

-1,8
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Teigiamas grynasis SVĮ viešojo transporto sektoriaus rezultatas 
parodo, kad iš pagrindinės veiklos patirtas nuostolis buvo 
kompensuotas kitos veiklos ar finansinės ir investicinės veiklos 
rezultatu. Pavyzdžiui, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2018 
metais gavo 242 tūkst. eurų pajamų iš nuomos, atsargų pardavimo, 
remonto ir kitų paslaugų teikimo, UAB „Šilutės autobusų parkas“ 
kitos veiklos pajamas ženkliai padidino įgyto turto pripažinimas 
pajamomis. 

Nagrinėjamu laikotarpiu SVĮ viešojo transporto sektoriui priskirtos 
įmonės mažiausiai uždirbo 2018 metais ir nors grynasis rezultatas 

buvo teigiamas, jis sudarė tik vos daugiau nei pusę 2017 metų 
pelno. Taip pat gana stipriai sumenko ir sektoriaus nuosavo kapitalo 
grąžos rodiklis, kuris buvo 0,6 procentinio punkto didesnis nei viso 
SVĮ portfelio grąža ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 3,5 
proc.  

Už 2018 metus SVĮ viešojo transporto sektoriui priskirtos įmonės 
paskyrė 996 tūkst. eurų dividendų ir pelno įmokų – 59 proc. mažiau 
nei už 2017 metus. 

Siekiant įvertinti SVĮ viešojo transporto sektoriaus įmonių veiklos 
efektyvumą, analizuojamos pajamos, tenkančios vienam darbuotojui. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų 
viešojo transporto įmonės yra mažiau palyginamos su Vilniaus ir Kauno 
miestų viešojo transporto įmonėmis, nes teikia viešojo transporto 

Tarp palyginamųjų viešojo transporto vežėjų efektyviausiai veikė UAB 
„Klaipėdos autobusų parkas“ – 2018 metais vienas darbuotojas 
įmonei uždirbo 32,7 tūkst. eurų. Lyginant su Vilniaus miesto savivaldybės 
valdoma viešojo transporto įmone, Klaipėdos autobusų parko 
darbuotojas uždirbo įmonei net 12,7 tūkst. eurų daugiau. Nepaisant to, 

paslaugas ne tik mieste, tačiau ir priemiestinio, tarpmiestinio (ir dalis 
tarptautinio) reguliaraus keleivių pervežimo autobusais paslaugas. 
Be to, išimtinai tik miesto transporto paslaugas teikiančios Vilniaus ir 
Kauno miestų viešojo transporto įmonės taip pat vienintelės Lietuvoje 
teikia keleivių pervežimo mieste paslaugas troleibusais. 

kad UAB „Vilniaus viešasis transportas“ veiklos efektyvumas 2018 
metais sumenko labiausiai, t. y. beveik 10 proc., tačiau bendrai SVĮ viešojo 
transporto sektoriaus veiklos efektyvumą parodantis santykis visu 
analizuojamu laikotarpiu tolygiai didėjo ir laikotarpio pabaigoje vienam 
darbuotojui teko 27,2 tūkst. eurų SVĮ uždirbtų pardavimo pajamų. 

SVĮ viešojo transporto sektoriaus veiklos 
efektyvumas

Sektoriaus ROE (proc.) SVĮ portfelio ROE (proc.)
Sektoriaus grynasis pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

2016 metai 2017 metai 2018 metai

3,5%

2,9%

7,0%

3,6%

6,8%

2,8%

2,75,04,8

Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo grąžos rodiklių dinamika

Administracijos darbuotojų skaičiusDarbuotojų skaičius

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

6 0146 0956 1616 296

754 742 700 698

SVĮ viešojo transporto sektoriaus įmonėse dirbančių 
asmenų skaičiaus dinamika

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Viešojo transporto SVĮ pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui (tūkst. eurų)
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Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 
metais kelių transportu (autobusais ir troleibusais) buvo pervežta 
371,5 mln. keleivių. Nors galimybę važiuoti troleibusu turi tik Vilniaus 
ir Kauno miestų gyventojai, tačiau jais keliaujančiųjų santykinė dalis 
siekia net 22,3 proc. Daugiausiai keleivių troleibusais pervežama 
Vilniaus mieste – per 2018 metus pervežta 51,6 mln. keleivių. Tuo 
tarpu Kauno mieste šia transporto rūšimi tais pačiais metais buvo 
pervežta 31,2 mln. žmonių. 

Viešojo transporto vienkartinių (ne elektroninių) bilietų įsigijimo kainas 
4 didžiausi Lietuvos miestai (išskyrus Panevėžį) yra nustatę vienodas – 1 
euras. Panevėžyje atitinkamo bilieto kaina siekia 0,64 euro ir tai yra net 
36 proc. mažiau nei Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Remiantis 
pastarųjų dvejų metų pabaigos duomenimis, tiek vienkartinių, 
tiek mėnesinių bilietų kainos visuose minimuose miestuose išliko 
nepakitusios. Lyginant trijų Baltijos regiono šalių sostinių viešojo 
transporto bilietų kainas, kurios taip pat jau antrus metus nekinta, 
brangiausiai visuomeniniu transportu keliauti tenka Talino gyventojams 

Keleivių srautai taip pat atskleidžia tam tikras tendencijas. Visų pirma, 
lyginant su 2012 metais, bendras per metus kelių transportu pervežamų 
keleivių skaičius sumažėjo net 16 mln. Taip pat keleivių vežimo kelių 
transportu apimtys mažiausios yra metų trečiąjį ketvirtį, į kurį patenka 
net du vasaros mėnesiai. Tai sietina su atostogaujančiais moksleiviais, 
studentais ir nemaža dalimi dirbančiųjų, kurie savo atostogų metu mažiau 
naudojasi viešojo transporto paslaugomis. Panašias tendencijas atspindi 
ir keleivių vežimo troleibusais apimtys visu analizuojamuoju laikotarpiu.

ir svečiams, kuriems vienkartinio bilieto kaina yra dvigubai didesnė 
nei Vilniuje ir siekia 2 eurus. Kaimyninės Latvijos sostinėje Rygoje 
vienkartinio bilieto įsigijimas atsieitų 1,5 euro. Tačiau norint Rygoje 
viešuoju transportu naudotis visą mėnesį, ši paslauga būtų brangiausia 
iš visų Baltijos šalių sostinių, nes tokio terminuoto bilieto kaina yra 
didžiausia ir siekia 35 eurus. Tuo tarpu Taline, nors vienkartinis bilietas 
yra brangiausias, tačiau gyvenant ilgesnį laiko tarpą galima sutaupyti 
įsigyjant mėnesinį viešojo transporto važiavimo bilietą už 23 eurus, tai 
yra 12 eurų pigiau nei Rygoje ir 6 eurais pigiau nei Vilniuje.

Viešojo transporto apimtys ir kainos

Viešojo transporto bilietų kainos didžiausiuose Lietuvos miestuose ir Rygoje bei Taline (eurais)

Mėnesinių bilietų kaina Vienkartinių bilietų kaina

Šaltinis: Viešojo transporto vežėjai
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2018 metų keleivių vežimo kelių transportu dinamika
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

172,3

167,5

159,1
163,6

19,224,3

-3,7 11,3

2006 metais buvo priimtas Lietuvos Respublikos geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, pagal kurį 
savivaldybių institucijoms pavesta organizuoti ir koordinuoti 
geriamojo vandens išgavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų teikimą savivaldybių teritorijose. Pagrindinė įmonių, 
kurios užsiima šia veikla, funkcija yra užtikrinti geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo nenutrūkstamą funkcionavimą. 
Naujausioje šio įstatymo redakcijoje, kuri įsigaliojo 2019 metų 
gegužės 5 dieną, patikslinamas ir papildomas geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teisinis reglamentavimas, siekiant 
aiškiai nustatyti asmenų (savivaldybių, geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo įmonių, vartotojų, kitų asmenų) santykius bei 
sumažinti miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių plėtros netolygumus 
– spartinti atsiliekančių regionų vystymąsi, užtikrinti visuomenės 
poreikius atitinkančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtrą. Nustatyta, kad savivaldybių 
institucijos, rengdamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir nustatydamos viešojo 
geriamojo vandens tiekimo teritorijas, turi siekti, kad ne mažiau kaip 
95 proc. savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos 
gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį 
vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę 
individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai 
tvarkyti nuotekas. Į savivaldybės viešojo geriamojo vandens 
tiekimo teritoriją įtraukiama savivaldybės teritorija (gyvenamosios 
vietovės, pavieniai gyvenamieji namai, kiti pastatai), atitinkanti nors 
vieną iš šių kriterijų: geriamuoju vandeniu aprūpinama ne mažiau 
kaip 50 asmenų, šioje vietovėje deklaravusių gyvenamąją vietą; 
yra savivaldybei arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai 

įmonei priklausanti naudoti tinkama geriamojo vandens tiekimo 
ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra; teritorijų planavimo 
dokumentuose nustatytos urbanizuotos ir (arba) urbanizuojamos 
teritorijos. 

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, 
paslaugų tiekėjas sąnaudas ir pajamas planuoja pagal veiklos ir 
plėtros planus, kurie turi būti rengiami ne trumpesniam nei trijų 
metų laikotarpiui ir tvirtinami savivaldybių tarybose. Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodara yra 
nustatoma pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų nustatymo metodiką. Paslaugų kaina turi būti 
pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis bei yra skaičiuojama atskirai 
kiekvienai vandens tiekimo veiklai – pardavimui, geriamo vandens 
tiekimui ir nuotekų tvarkymui. Vandens tiekėjams nusistačius savo 
paslaugų kainas, jos turi būti suderintos su Valstybine energetikos 
reguliavimo taryba (toliau – VERT) ir vėliau patvirtintos savivaldybių, 
kurių teritorijose tiekia geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas, tarybose. VERT, derindama geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kiekvienais metais 
perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų bazines kainas, įvertina, ar savivaldybių tarybai nustačius 
naujas kainas vartotojų kiekvieną mėnesį mokama suma už 
paslaugas neviršys 4 proc. vidutinių mėnesio šeimos pajamų.

Atsižvelgiant į 2018 metų geriamojo vandens paslaugų pardavimus, 
geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus (47 ūkio 
subjektai*) VERT skirsto į 5 grupes.

Vandentvarkos sektoriaus 
veiklos rezultatai
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorius – vienas iš socialiai jautrių sektorių, 
kuriame veikiančios SVĮ turi užtikrinti gyventojams aukščiausius standartus atitinkančių paslaugų 
teikimą. Lietuva gali didžiuotis turėdama dideles atsargas kokybiško požeminio vandens, kurio 
daugiausiai sunaudojama gyventojų poreikiams tenkinti. 
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Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

172,3

167,5

159,1
163,6

19,224,3

-3,7 11,3

Į apibendrintą savivaldybės valdomų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių (toliau – SVĮ vandentvarkos sektorius) įtrauktos visos 49 
savivaldybės valdomos įmonės, kurios užsiima vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu. Dešimt pagal turtą didžiausių savivaldybės valdomų 
vandentvarkos sektoriaus įmonių ir pagrindiniai jų 2018 metų rodikliai pateikti lentelėje.

Įmonės pavadinimas

Savivaldybėms 
priklausanti 

dalis

Turtas 
2018 metų 
pabaigoje 

(tūkst. eurų)

2018 metų 
pardavimo 

pajamos 
(tūkst. eurų)

2018 metų 
grynasis 

pelnas
(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 

2018 metų 
pabaigoje

ROE

UAB „Kauno vandenys“ 100,0% 177 553 24 364 1 688 386 1,4%
UAB „Vilniaus vandenys“ 100,0% 140 426 36 982 5 554 655 4,4%
AB „Klaipėdos vanduo“ 100,0% 134 916 15 283 1 239 362 1,9%
UAB „Šiaulių vandenys“ 100,0% 104 836 9 018 425 248 0,9%
UAB „Aukštaitijos vandenys“ 100,0% 61 810 8 714 646 236 2,5%
UAB „Dzūkijos vandenys“ 99,9% 44 460 4 325 211 133 1,2%
UAB „Utenos vandenys“ 100,0% 41 476 4 979 485 130 3,0%
UAB „Tauragės vandenys“ 100,0% 38 230 2 599 100 105 2,1%
UAB „Kėdainių vandenys“ 99,9% 37 269 3 481 4 129 0,0%
UAB „Kretingos vandenys“ 100,0% 32 613 2 213 196 78 3,7%

Grupė Įmonės pavadinimas
I grupė 
paslaugų pardavimai nuo 7 501 tūkst. m3 per metus UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Kauno vandenys“, AB „Klaipėdos vanduo“

II grupė 
paslaugų pardavimai nuo 1 501 iki 7 500 tūkst. m3 per metus

UAB ,,Aukštaitijos vandenys“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB ,,Sūduvos vandenys“, UAB 
„Šiaulių vandenys“, UAB ,,Utenos vandenys“, UAB „Mažeikių vandenys“

III grupė 
paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1 500 tūkst. m3 per metus

UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Jonavos vandenys“, UAB „Giraitės vandenys“, UAB 
„Kėdainių vandenys“, UAB „Palangos vandenys“, UAB „Pasvalio vandenys“, UAB „Plungės 
vandenys“, UAB „Rokiškio vandenys“, UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Tauragės vandenys“, UAB 
„Telšių vandenys“, UAB „Ukmergės vandenys“, UAB „Kaišiadorių vandenys“

IV grupė 
paslaugų pardavimai nuo 501 iki 900 tūkst. m3 per metus

UAB „Jurbarko vandenys“, UAB „Kretingos vandenys“, UAB „Radviliškio vandenys“, UAB 
„Raseinių vandenys“, UAB „Šakių vandenys“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“, 
UAB „Vilkaviškio vandenys“

V grupė 
paslaugų pardavimai nuo 201 iki 500  tūkst. m3 per metus

UAB „Anykščių vandenys“, UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Birštono vandentiekis“, UAB 
„Biržų vandenys“, UAB „Ignalinos vanduo“, UAB „Joniškio vandenys“, UAB „Kelmės vanduo“, 
UAB „Kupiškio vandenys“, UAB „Kuršėnų vandenys“, UAB „Molėtų vanduo“, UAB „Pakruojo 
vandentiekis“, UAB „Prienų vandenys“, UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Širvintų vandenys“, UAB 
„Skuodo vandenys“, UAB „Zarasų vandenys“, UAB „Neringos vanduo“

* Ūkio subjektai, kurių pagrindinė veikla yra tik geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, o geriamojo vandens tiekimo paslaugų kiekis per metus yra ne 
mažesnis nei 201 tūkst. m3 (į šią lentelę nepatenka dvi į savivaldybės valdomų įmonių vandentvarkos sektorių įtrauktos SVĮ –  UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Kalvarijos komunalininkas“).
Šaltinis: VERT
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Visų dešimties įmonių kontrolinį akcijų paketą valdo savivaldybės, 
trys iš šių įmonių (UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Vilniaus 
vandenys“, AB „Klaipėdos vanduo“) yra valdomos kelių savivaldybių. 
Didžiausia pagal turtą SVĮ vandentvarkos sektoriaus įmonė yra UAB 
„Kauno vandenys“ – jos turtas 2018 metų pabaigoje siekė 177,6 mln. 

Nuo pat 2015 metų SVĮ vandentvarkos sektoriaus pardavimo 
pajamos pasižymėjo stabiliu augimu ir 2018 metais siekė 172,3 mln. 
eurų. Nors, lyginant su 2017 metais, UAB „Vilniaus vandenys“ 
pardavimo pajamos sumenko 7,3 proc., tačiau 2018 metais ji vis 
tiek išliko daugiausiai pardavimo pajamų – 37 mln. eurų – gavusia 
SVĮ visame vandentvarkos sektoriuje. Taip pat galima išskirti UAB 

eurų ir sudarė 11,8 proc. visos šio sektoriaus apskaitinės turto vertės. 
Bendra šių dešimties įmonių apskaitinė turto vertė 2018 metų pabaigoje 
siekė beveik 814 mln. eurų, kai tuo tarpu visų likusių 39 vandentvarkos 
sektoriaus įmonių turtas sudarė mažiau nei pusę (45,8 proc. arba 688,5 
mln. eurų) visos SVĮ vandentvarkos sektoriaus įmonių turto vertės.

„Kauno vandenys“ ir AB „Klaipėdos vanduo“, kurių kiekviena 
uždirbo daugiau nei po 10 mln. eurų – atitinkamai 24,4 ir 15,3 mln. 
eurų pajamų. Labiausiai aptariamo sektoriaus pajamos augo dėl 
padidėjusių šį sektorių sudarančių įmonių veiklos apimčių ir pradėtų 
taikyti aukštesnių geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 167 471 172 305 +2,9%

Pardavimo savikaina 120 260 125 716 +4,5%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 47 211 46 589 -1,3%

Pardavimo sąnaudos 8 637 9 108 +5,5%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 20 825 27 663 +32,8%

Veiklos pelnas (nuostoliai) 17 749 9 818 -44,7%

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 3 670 2 900 -21,0%

Finansinė ir investicinė veikla 832 11 -98,7%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 22 251 12 729 -42,8%

Pelno mokestis 3 012 1 429 -52,5%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 240 11 300 -41,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 1 368 366 1 422 731 +4,0%

Trumpalaikis turtas 72 440 77 345 +6,8%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40 255 45 111 +12,1%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 1 449 2 035 +40,4%

Turto iš viso 1 442 254 1 502 111 +4,2%

Nuosavas kapitalas 620 283 647 023 +4,3%

Dotacijos, subsidijos 755 194 768 942 +1,8%

Atidėjiniai 2 350 2 903 +23,6%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 64 317 83 175 +29,3%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 25 503 31 972 +25,4%

Finansiniai įsipareigojimai 21 850 27 092 +24,0%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 38 815 51 204 +31,9%

Finansiniai įsipareigojimai 5 867 4 338 -26,1%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 110 67 -39,1%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 442 254 1 502 111 +4,2%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 1,3% 0,8% -0,6 p. p.

ROE 3,2% 1,8% -1,4 p. p.

D/E 4,5% 4,9% +0,4 p. p.

EBITDA 54 521 46 370 -15,0%

EBITDA marža 32,6% 26,9% -5,6 p. p.

Veiklos pelno marža 10,6% 5,7% -4,9 p. p.

Grynojo pelno marža 11,5% 6,6% -4,9 p. p.

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 8 601 5 776 -32,8%

Paskirtos pelno įmokos 0 0 -

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms: 8 601 5 776 -32,8%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 5 007 4 871 -2,7%

Administracijos darbuotojų skaičius 700 694 -0,9%
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Beveik visu nagrinėjamu laikotarpiu į SVĮ vandentvarkos sektorių įtrauktų 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikėjų bendros 
apskaitinės turto vertės svyravimai buvo neženklūs (iki 0,7 proc.), tačiau 
2018 metais fiksuotas didesnis –  4,2 proc. augimas. 2018 metų pabaigoje 
vandentvarkos sektoriaus įmonės turėjo daugiausiai turto iš visų SVĮ sektorių. 
Vandentvarkos sektoriaus apskaitinė turto vertė 2018 metų pabaigoje siekė 
1,5 mlrd. eurų ir sudarė 49,6 proc. viso SVĮ portfelio turto vertės, t. y. beveik 
pusę. Daugiausiai šio sektoriaus SVĮ turto turėjo ilgalaikio turto forma, kuris 
bendroje turto struktūroje sudarė net 95 proc. arba 1,4 mlrd. eurų. Kauno, 

SVĮ vandentvarkos sektoriaus įmonių įsipareigojimai 2015 – 2018 metų 
laikotarpiu sumažėjo 3,5 proc. – nuo 86,2 mln. eurų iki 83,2 mln. eurų. 
Didžiąją dalį įsipareigojimų struktūroje sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai, 
kurie 2018 metų pabaigoje buvo didžiausi per visą analizuojamąjį 
laikotarpį – siekė 51,2 mln. eurų ir sudarė 61,6 proc. visų įsipareigojimų. 
Lyginant su 2017 metais, labiausiai trumpalaikiai įsipareigojimai dėl 
susidariusių skolų tiekėjams išaugo UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB 
„Kauno vandenys“ – atitinkamai 4,4 karto ir beveik 2 kartus. UAB 
„Šiaulių vandenys“ taip pat deklaravo ir ženkliai padidėjusius (nuo 

Savivaldybių kontroliuojamo vandentvarkos sektoriaus įmonių 
bendra pardavimo savikaina per ketverių metų laikotarpį išaugo 
6,2 proc. (7,3 mln. eurų), iki 125,7 mln. eurų, tačiau buvo mažiausia 
lyginant su kitais SVĮ sektoriais, išskyrus regioninių atliekų tvarkymo 
centrų sektorių. Dviejų didžiausių vandentvarkos SVĮ – UAB 
„Vilniaus vandenys“ ir UAB „Kauno vandenys“ – pardavimo 
savikaina 2018 metais buvo beveik vienoda (atitinkamai siekė 
20,7 mln. eurų bei 20,4 mln. eurų) ir kartu sudarė trečdalį viso 
sektoriaus savikainos. Priešingai nei pardavimo savikaina, SVĮ 
vandentvarkos sektoriaus veiklos sąnaudos 2018 metais, lyginant 
su 2015 metais, sumažėjo 15,3 proc. ir siekė 36,8 mln. eurų. Nors 
2016 metais veiklos sąnaudos, sumažėjusios beveik per pusę iki 
13,6 mln. eurų, kitus du metus augo daugiau nei po 7 mln. eurų, 
tačiau nepasiekė 2015 metais buvusio lygio. 2018 metais labiausiai 
augo UAB „Vilniaus vandenys“ veiklos sąnaudos, kurios padidėjo 
6 mln. eurų. Reikšmingiausią įtaką SVĮ veiklos sąnaudų augimui 
turėjo padidėjusios darbo užmokesčio sąnaudos ir ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos. 

Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybių valdomos vandentvarkos 
įmonės kiekviena atskirai apskaitė daugiau nei po 100 mln. eurų, kai penktos 
didžiausios pagal turtą UAB „Aukštaitijos vandenys“ turto vertė siekė 
61,8 mln. eurų. Nors dauguma didžiausią turtą turinčių vandentvarkos SVĮ 
2018 metais pasižymėjo ir didesnėmis pardavimo pajamomis, tačiau UAB 
„Šiaulių vandenys“, turėdama turto už beveik 104,8 mln. eurų, uždirbo 9 
mln. eurų pajamų, kai tuo tarpu UAB „Aukštaitijos vandenys“ uždirbo 
praktiškai tiek pat (8,7 mln. eurų) pardavimo pajamų, turėdama 41 proc. 
mažiau turto. 

1,9 mln. eurų iki 4,6 mln. eurų) ilgalaikius įsipareigojimus, kuriuos sudarė 
pagal pasirašytų projektų vykdymo rangos sutarčių sąlygas ilgiau kaip 
metams atidėti mokėjimai rangovams už atliktus darbus. Iš penkių 
didžiausių Lietuvos miestų savivaldybių valdomų vandentvarkos įmonių 
tik UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ buvo 
fiksuojamas įsipareigojimų vertės mažėjimas, tačiau, net ir daugiau nei 
10 proc. sumažinusi savo įsipareigojimus, UAB „Vilniaus vandenys“ jų 
turėjo daugiausiai – 11,8 mln. eurų, t. y. 14,2 proc. visų SVĮ vandentvarkos 
sektoriaus įsipareigojimų.

2018 metų pabaigoje vandentvarkos sektoriaus įmonių veiklos pelnas 
siekė beveik 10 mln. eurų. Didžiausias veiklos pelno teigiamas pokytis 
užfiksuotas 2016 metais, kai 2015 metais patirtas 2,7 mln. eurų veiklos 
nuostolis peraugo į 21,4 mln. eurų pelną.

SVĮ vandentvarkos sektoriui priskirtose įmonėse 2018 metų pabaigoje 
dirbo 4 871 asmuo, t. y. 136 darbuotojais mažiau nei 2017 metais ir net 553 
mažiau nei 2015 metais. Visu ketverių metų laikotarpiu buvo pastebimas 
tolygus darbuotojų skaičiaus mažėjimas vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo veiklą vykdančiose SVĮ, taip pat ir jų administracijose. Didžiausią, 
iš 655 darbuotojų sudarytą kolektyvą turėjo UAB „Vilniaus vandenys“, 
o penkių didžiausių Lietuvos miestų savivaldybių vandentvarkos įmonių 
darbuotojai bendrai sudarė beveik 40 proc. viso sektoriaus dirbančiųjų. 
Nuo 2015 metų didžiausias dirbančių asmenų skaičiaus pokytis buvo 
UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Kauno vandenys“, kuriose iki 2018 
metų pabaigos darbuotojų sumažėjo atitinkamai 29,1 proc. ir 24,8 proc. 
Klaipėdos ir Šiaulių miesto savivaldybių geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų valymo paslaugų teikėjai atsisakė po 8,1 proc. savo darbuotojų 
ir pasiliko atitinkamai 362 ir 248 dirbančiuosius.

D/E (proc.)Apskaitinė turto vertė (mln. eurų)

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

4,9%4,5%

8,4%8,1%

1 5021 442,31 502,11 446,0

Apskaitinės turto vertės ir D/E rodiklio dinamika

EBITDA marža (proc.)Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

26,9%

32,6%
36,0%

20,8%

172,3167,5163,6159,1

Pardavimo pajamų ir EBITDA maržos rodiklio dinamika

Pardavimo savikaina (mln. eurų)Veiklos pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

Veiklos pelno (nuostolių) ir pardavimo savikainos dinamika

Trumpalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)Ilgalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

51,2

32,0

38,8

25,5

41,5

43,1

46,6

39,6

Įsipareigojimų struktūros dinamika

125,7

120,3

120,7

118,4

21,4

17,7

9,8

-2,7



LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2018 METAIS. METINĖ ATASKAITA32

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje SVĮ vandentvarkos sektoriaus 
grynasis pelnas siekė 11,3 mln. eurų. Atsižvelgiant į tai, kad 2015 metais 
aptariamo sektoriaus įmonės patyrė 3,7 mln. eurų grynąjį nuostolį, 
grynojo rezultato pokytis per ketverius metus iš viso sudarytų 15 
mln. eurų. Nepaisant to, kad paskutiniais ataskaitiniais metais įmonės 
veikė pelningai, SVĮ vandentvarkos sektoriaus uždirbamas grynasis 
pelnas nuo 2017 metų pradėjo mažėti (2016 metais siekė 24,3 mln. 
eurų, 2017 metais siekė 19,2 mln. eurų, 2018 metais siekė 11,3 mln. 
eurų). Atitinkamai mažėjo ir nuosavo kapitalo grąžos rodiklis (ROE). Iš 
penkių didžiausių miestų vandentvarkos SVĮ, tiek grynojo pelno vertės, 
tiek kapitalo grąžos rodiklio didžiausias nuosmukis užfiksuotas UAB 
„Vilniaus vandenys“. Šios bendrovės grynasis pelnas sumažėjo nuo 
15,8 mln. eurų iki 5,6 mln. eurų, o nuosavo kapitalo grąža sumažėjo 
nuo 13,6 proc. iki 4,4 proc. Net ir ženkliai sumažėjus šiems rezultatams, 

jie išliko geriausi tarp SVĮ vandentvarkos sektoriui priskirtų SVĮ. 2018 
metais UAB „Vilniaus vandenys“ ROE viršijo tiek sektoriaus, tiek ir 
viso SVĮ portfelio grąžą. Pažymėtina, kad SVĮ vandentvarkos sektoriaus 
įmonių nuosavo kapitalo grąžos rodiklis visu nagrinėjamu laikotarpiu 
mažėjo ir nuo 2016 metais užfiksuoto 4,3 proc. sumažėjo iki 1,8 proc. 
2018 metais. Šis rezultatas yra žemiausias tarp visų SVĮ sektorių ir 1,1 
procentinio punkto mažesnis už visų SVĮ 2018 metais pasiektą nuosavo 
kapitalo grąžą.

Lyginant su 2017 metais, SVĮ vandentvarkos sektoriui priskiriamos 
įmonės už 2018 metų ataskaitinį laikotarpį paskyrė trečdaliu mažesnę 
dividendų sumą, kuri sudarė 5,8 mln. eurų. Daugiausiai dividendų už 
2018 metus savivaldybėms paskyrė UAB  „Vilniaus vandenys“ ir 
UAB „Kauno vandenys“, atitinkamai 3 mln. eurų ir 2,3 mln. eurų.

VERT, vadovaudamasi patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašu, nustatė 
ir 2019 metų birželio 27 d. paskelbė geriamojo vandens tiekėjų ir 
nuotekų tvarkytojų 2018 metų vidutinius lyginamuosius geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklius. Palyginamoji 
analizė parodė, kad daugiausiai vandens patiekiančios (daugiau nei 
7 501 tūkst. m3) I grupės įmonės, sutvarkydamos vieną toną nuotekų 
sunaudoja ženkliai mažiau elektros energijos nei mažosios vandens 
tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonės, priklausančios V grupei. Mažiausių 

įmonių grupės vidutinis elektros energijos poreikis yra beveik penkis 
kartus didesnis nei didžiausių įmonių. Taip pat V grupės įmonėms 
reikia daugiausiai elektros energijos paruošti vienam kubiniam 
metrui vandens. Mažiausiai elektros energijos sunaudoja įmonės, 
kurios patiekia vandens nuo 1 501 iki 7 500 tūkst. m3. Tai yra UAB 
„Aukštaitijos vandenys“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB 
„Šiaulių vandenys“ ir dar trys panašaus dydžio įmonės. Jos vandens 
paruošimo efektyvumu lenkia pačias didžiausias įmones, tačiau nuo jų 
atsilieka valant nuotekas.

Veiklos efektyvumas ir vandens tiekimo bei 
nuotekų šalinimo kainos

Sektoriaus ROE (proc.) SVĮ portfelio ROE (proc.)
Sektoriaus grynasis pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

2016 metai 2017 metai 2018 metai

1,8%

2,9%

4,3%

3,6% 3,2%

2,8%

11,3

19,2
24,3

Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo grąžos dinamika

Administracijos darbuotojų skaičiusDarbuotojų skaičius

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

4 8715 0075 0475 424

717 729 700 694

SVĮ vandentvarkos sektoriaus įmonėse dirbančių asmenų 
skaičiaus dinamika

Vidu�nis elektros energijos sunaudojimas nuotekoms valy� ir vandeniui paruoš� 2018 metais

I grupė II grupė III grupė IV grupė V grupė

Šaltinis: VERT

Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valy� (kWh/tonai) Elektros energijos suvartojimas vandeniui paruoš� (kWh/m3)

0,050

0,005

0,035

0,062

0,118

0,621

1,058

1,912

2,422

2,932
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Vandentvarkos sektoriui priskiriamose SVĮ darbo užmokesčio fondo 
apskaičiavimas turi tam tikrų ypatumų: kai geriamojo vandens tiekėjo 
ir nuotekų tvarkytojo darbuotojų skaičius yra mažesnis už atitinkamos 
geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų grupės lyginamosios 
analizės rodiklius, vidutinis darbuotojų darbo užmokestis gali būti 
didesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinio skelbiamo 
ketvirčio vidutinio vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo 
ir regeneravimo veiklos darbo užmokesčio duomenis. Visais atvejais 
darbo užmokesčio fondas neturi viršyti siektinos darbo užmokesčio 

Visose įmonių grupėse faktiškai dirba daugiau darbuotojų, nei 
jų turėtų dirbti pagal normatyvus. Mažosioms įmonėms yra 
sunkiausia atitikti šį kriterijų ir darbuotojų yra beveik keturis 
kartus daugiau nei priklauso pagal normatyvą. Taip yra, nes jos 
aptarnauja nedaug vartotojų ir suteikiamų paslaugų kiekiai yra 
nedideli, tad priklausytų įdarbinti mažiau žmonių. Dalyje įmonių 
pagal normatyvus tektų po mažiau nei vieną žmogų konkrečiai 
veiklai, bet to neužtektų, kad būtų užtikrintas vandens tiekimas ir 
nuotekų tvarkymas. Sumažinti darbuotojų skaičių, o kartu ir darbo 
užmokesčio sąnaudas pavyktų, jei geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų valymo įmonės butų stambinamos ir padidėtų jų 
suteikiamų paslaugų kiekiai. 

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 
34 straipsnį, paslaugų bazinės kainos nustatomos trejų metų 
reguliavimo laikotarpiui. Pirmaisiais bazinių kainų galiojimo 
metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainos bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainos yra lygios nustatytoms bazinėms kainoms, vėliau jos 
perskaičiuojamos kiekvienais metais ir galioja 12 mėnesių nuo šių 
kainų įsigaliojimo dienos.

fondo sumos, apskaičiuotos siektiną darbuotojų skaičių padauginus 
iš Lietuvos statistikos departamento paskutinio skelbiamo ketvirčio 
minėtos veiklos vidutinio darbo užmokesčio. Vertinant vandentvarkos 
SVĮ efektyvumą yra skaičiuojamas darbo intensyvumo indeksas 
(kuo mažesnis rodiklis, tuo efektyvesnė veikla). Šis indeksas parodo 
normatyvinį konkrečios veiklos darbuotojų skaičiaus santykį su 
toje veikloje faktiškai dirbančių darbuotojų skaičiumi. Normatyvinis 
darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal atliekamų darbų apimtis 
įvairiose veiklose ir reikiamą darbuotojų skaičių tiems darbams atlikti. 

Pagal naujausias VERT suderintas bazines ir perskaičiuotas bazines 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainas (eurais be PVM), aukščiausios šių paslaugų 
kainos buitiniams vartotojams (kurie paslaugas perka bute) iš didžiųjų 
miestų 2019 metais buvo Šiauliuose bei Klaipėdoje ir siekė atitinkamai 
2,04 Eur/m3 ir 1,39 Eur/m3. Mažiausią kainą mokėjo Vilniaus miesto 
gyventojai – 0,96 Eur/m3. Išskyrus AB „Klaipėdos vandenys“, visose 
kitose didžiausiose vandentvarkos SVĮ didesniąją kainos dalį sudarė 
nuotekų tvarkymo kaina. Ji didžiausia buvo Šiaulių mieste (1,16 Eur/
m3), kai tuo tarpu Vilniuje nuotekų tvarkymas kainavo beveik 2,3 karto 
mažiau (0,51 Eur/m3) ir buvo pigiausias iš didžiųjų Lietuvos miestų. 
Mažiausia geriamojo vandens tiekimo kaina buvo Vilniaus ir Kauno 
miestuose, siekianti atitinkamai 0,45 Eur/m3 ir 0,54 Eur/m3. Brangiausiai 
geriamasis vanduo kainavo Šiauliuose, kurio gyventojams kaina buvo 
17 proc. didesnė nei Klaipėdos geriamojo vandens naudotojams bute ir 
siekė 0,88 Eur/m3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros 
ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vienam abonentui per mėnesį 
didžiausia buvo Klaipėdoje ir siekė daugiau nei 5 eurus. UAB „Vilniaus 
vandenys“ savo aptarnaujamiems abonentams nustatė mažiausią šios 
paslaugos kainą, siekiančią 2,26 eurus, kuri nesudarė net pusės kauniečių 
ir klaipėdiečių mokamos sumos už atitinkamas paslaugas.  

Vidu�nis darbuotojo darbo užmokes�s ir darbo intensyvumo indeksas 2018 metais

I grupė II grupė III grupė IV grupė V grupė

Šaltinis: VERT

Vidu�nis vieno darbuotojo darbo užmokes�s (eurais) Darbo intensyvumo indeksas

1,99 1,88

2,97

3,68 3,72

977,75 887,05 804,18 752,49 727,39

UAB „Vilniaus 
vandenys“ 

UAB „Kauno 
vandenys“ 

UAB „Klaipėdos 
vandenys“ 

UAB „Šiaulių 
vandenys“ 

UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ 

VERT suderintos 2019 metų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (eurais be PVM)

Šaltinis: VERT

Nuotekų tvarkymo kaina Eur/m3

Vidutinė apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina abonentui (eurais)

Geriamojo vandens tiekimo kaina Eur/m3

2,26

4,89
5,17

3,52 3,39

0,510,45

0,70
0,54

0,64
0,75

1,16

0,88
0,71

0,58
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Šilumos tiekimo funkcijos šiuo metu priklauso savivaldybėms. 
Nuo pat šių funkcijų atsiradimo buvo susiformavę du šilumos 
tinklų sektoriaus įmonių valdymo modeliai: vienos įmonės išliko 
pavaldžios savivaldybėms, kitų infrastruktūra buvo išnuomota 
privatiems operatoriams. Šiuo metu UAB „Litesko“ savo infrastruktūrą 
yra išnuomojusios šešios SVĮ (UAB „Biržų šilumos tinklai“, UAB 
„Druskininkų šilumos tinklai“, UAB „Kelmės šilumos tinklai“, 
UAB „Marijampolės šilumos tinklai“, UAB „Telšių šilumos 
tinklai“ ir UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“). Visos kitos SVĮ 
šilumos tinklų sektoriui priskirtos šilumos tiekėjos yra savivaldybės 
valdomos įmonės ir pačios vykdo centralizuotos šilumos tiekimo 
(CŠT) veiklą. 

Šilumos tinklų sektoriaus reguliavimui 2003 metais buvo priimtas 
Šilumos ūkio įstatymas, kuris sudarė sąlygas intensyviau investuoti 
į CŠT įmonių infrastruktūros atnaujinimą bei atvėrė galimybę 
išnuomotų infrastruktūrų operatoriams ir savivaldybės valdomoms 
įmonėms uždirbti pelną, kai leistiną kintančios šilumos bazinės 
kainos dalies dydį nustato Valstybinė energetikos reguliavimo 
taryba (iki 2019 metų liepos 1 d. Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija). Pagal Šilumos ūkio įstatymą, „savivaldybės 
tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos 
ūkio specialiuosius planus. Specialiaisiais šilumos ūkio planais 
atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra įgyvendinama Nacionalinė 
energetinės nepriklausomybės strategija ir Nacionalinėje šilumos ūkio 
plėtros programoje nustatyti sprendiniai ir priemonės.“ Šilumos ūkio 
specialieji planai turi būti atnaujinami ne rečiau negu kas 7 metai. 
Šilumos tiekimo veikla yra licencijuojama pagal patvirtintas Šilumos 
tiekimo licencijavimo taisykles. Jose numatoma, kad šilumos 
tiekėjui, tiekiančiam per metus ne mažiau kaip 10 GWh šilumos, 
licenciją išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
(VERT), mažiau šilumos tiekiančiam – savivaldybės. Šilumos tiekėjai 

šilumą gali gaminti patys arba įsigyti ją iš nepriklausomų šilumos 
gamintojų (NŠG). 2018 metais Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas 
numatė pareigą šilumos tiekėjams supirkti visą NŠG parduodamą 
šilumą, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, deginant 
atliekas, iš iškastinio kuro, atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo 
ir aplinkosaugos reikalavimus, jei šiluma parduodama pigiau nei 
šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, t. y. 
neviršijama kaina, už kurią šilumos tiekėjas šilumą pasigamintų 
savo įrenginiuose. Nuo 2019 metų sausio 1 d. pasikeitęs kainodaros 
modelis nustato, kad CŠT sistemose, kuriose veikia bent vienas 
NŠG, šilumos tiekėjui bus nustatomas leistinas metinis pajamų 
lygis. Todėl perskaičiuojant šilumos kainą bus vertinamos visos 
faktiškai patirtos sąnaudos, jas palyginant su leistinu pajamų lygiu. 
Šilumos tinklų sektoriuje VERT reguliuoja centralizuotos šilumos 
tiekėjus, kurie per metus realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos. 
VERT nustato šilumos bazinių kainų dedamąsias, tikrina kasmet 
perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias ir, esant poreikiui, nurodo 
kainų nustatymo pažeidimus. Šilumos ūkio įstatymas suteikia 
teisę VERT vienašališkai nustatyti šilumos kainų dedamąsias, jei 
savivaldybės nepašalina nurodytų pažeidimų arba laiku nenustato 
šilumos kainų dedamųjų.

Pagal VERT 2018 metų nepriklausomų šilumos gamintojų 
gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgą, 2018 metų 
pabaigoje Lietuvoje veikė 44 nepriklausomi šilumos gamintojai, iš 
jų 27-ių parduodamos šilumos kainas reguliavo VERT. 2018 metų 
VERT duomenimis, NŠG iš viso šilumos tiekėjams pardavė 2 776 
tūkst. MWh šilumos vidutiniškai už 2,66 euro ct/kWh. Reguliuojamų 
NŠG šilumos tiekėjams parduotas šilumos kiekis sudarė 1 349 tūkst. 
MWh, t. y. 48,6 proc. visos NŠG parduotos šilumos, vidutinė kaina – 
2,54 euro ct/kWh. 

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

368,4

303,3

242,3
239,7

7,2
13,49,8

18,1
Šilumos tinklų sektoriaus 
veiklos rezultatai
Centralizuotas šilumos tiekimas – savivaldybėms patikėta funkcija, kurią vykdant šiluma aprūpinama 
daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Praėjus 80-čiai metų nuo pirmosios centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemos įrengimo, šis sektorius gerokai išsiplėtė ir modernėjo. Planuojama, jog artimiausiu 
metu patvirtinus finansavimą, bus pakeista apie 65 km senų vamzdynų ir nutiesta apie 17 km naujų.
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2018 metais Lietuvoje šilumą gamino ir tiekė 35 SVĮ, dar 6 SVĮ savo 
infrastruktūrą buvo išnuomojusios privačiam šilumos gamintojui. 
Nagrinėjamu periodu į SVĮ šilumos tinklų sektoriaus portfelį įtraukiamos 
39 iš 41 įmonės, kadangi UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos 
tiekimo veiklą pradėjo tik nuo 2016 metų birželio mėnesio (anksčiau 
įmonės infrastruktūra buvo išnuomota UAB „Litesko“ ir veikė kaip 
jos padalinys) ir negalėjo būti įtraukta į portfelį dėl duomenų 

palyginamajai analizei trūkumo. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 
taip pat nepatenka į šią analizę, nes atsisakė pateikti duomenis, 
motyvuodami tuo, jog neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių dėl 2019 
metų kovo 28 d. teismo nutarties įpareigojimo per 30 darbo dienų nuo 
šildymo sezono pabaigos perimti Alytaus miesto šilumos ūkį iš UAB 
„Litesko“.  Iš 39 nagrinėjamo sektoriaus įmonių, dešimties didžiausių 
pagal turtą SVĮ pagrindiniai 2018 metų rodikliai pateikti lentelėje.

Įmonės pavadinimas

Savivaldybėms 
priklausanti 

dalis

Turtas 
2018 metų 
pabaigoje 

(tūkst. eurų)

2018 metų 
pardavimo 

pajamos 
(tūkst. eurų)

2018 metų 
grynasis 

pelnas
(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 

2018 metų 
pabaigoje

ROE

AB „Kauno energija“ 98,3% 148 266 61 316 3 963 441 4,4% 
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 99,4% 142 773 140 878 5 938 617 6,2% 
AB „Panevėžio energija“ 98,2% 89 491 37 023 5 169 478 9,8% 
AB „Klaipėdos energija“ 75,5% 75 444 37 402 3 055 325 6,4% 
AB „Šiaulių energija“ 99,9% 61 525 24 608 662 254 1,7% 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ 99,6% 22 246 6 829 787 75 4,8% 
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 99,9% 13 190 6 948 214 86 3,0% 
AB „Jonavos šilumos tinklai“ 100,0% 12 146 6 418 -73 82 -1,2% 
UAB Tauragės šilumos tinklai 100,0% 9 400 3 032 10 70 0,2% 
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 99,9% 9 039 3 559 -151 83 -3,2% 

NŠG pagamintos šilumos kiekio struktūros dinamika (proc.)

Šaltinis: VERT

Atsinaujinantys energijos ištekliai Iškas�nis kuras Kitas kuras

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

91,6

8,4

90,1

9,9

81,3

18,7

70,9

19,0
10,1

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

368,4

303,3

242,3
239,7

7,2
13,49,8

18,1
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Visų dešimties įmonių valdymas yra patikėtas savivaldybėms (miestų 
savivaldybės valdo kontrolinį akcijų paketą). AB „Kauno energija“ 
akcijos yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius Baltijos papildomąjį prekybos 
sąrašą. AB „Panevėžio energija“, tiekianti šilumos energiją regioniniu 
mastu, priklauso kelioms savivaldybėms (Panevėžio miesto, Kėdainių, 

Viso CŠT sektoriaus SVĮ valdomas turtas ir pajamos 2018 metų pabaigoje 
sudarė atitinkamai 23 proc. viso SVĮ portfelio turto ir 38,6 proc. SVĮ 
portfelio pardavimo pajamų. Nagrinėjamu laikotarpiu SVĮ šilumos tinklų 
sektoriaus pardavimo pajamos, nežymiai sumažėjusios 2016 metais, 
kitus du metus iš eilės augo daugiau nei po 20 proc. ir jau 2017 metais 
viršijo 2015 metais buvusį lygį, o 2018 metų pabaigoje sudarė 368,4 mln. 
eurų. AB „Vilniaus šilumos tinklai“, turėdama vos 3,7 proc. mažiau 
turto už didžiausią pagal turtą SVĮ šilumos tinklų sektoriaus įmonę 

Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų ir Panevėžio rajono), tačiau 
kontrolinį akcijų paketą (59,4%) valdo Panevėžio miesto savivaldybė. 
AB „Klaipėdos energija“, siekdama keistis patirtimi su konsultantais 
iš užsienio bei gerinti bendrovės valdymą, į bendrovę pritraukė užsienio 
kapitalo – 19,5 proc. bendrovės akcijų valdo UAB „Fortum Heat Lietuva“. 

AB „Kauno energija“, iš viso analizuojamo CŠT sektoriaus ženkliai 
išsiskiria savo 2018 metais uždirbtomis pardavimo pajamomis, kurios 
sudaro 38,2 proc. bendrų sektoriaus pajamų ir siekia 140,9 mln. eurų. 
Lyginant su 2017 metais, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pardavimo 
pajamos išaugo 69,9 proc. Reikšmingos įtakos tokiam rezultatui turėjo 
šios SVĮ veiklos pokyčiai: nuo 2002 metų vasario 1 d. iki 2017 metų kovo 
29 d. įmonės turtas buvo išnuomotas UAB „Vilniaus energija“. Pasibaigus 
sutarties galiojimui, buvo susigrąžintas šilumos ūkis, o tai lėmė, kad iš 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 303 301 368 368 +21,5%

Pardavimo savikaina 253 549 309 267 +22,0%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 49 752 59 101 +18,8%

Pardavimo sąnaudos 2 991 2 776 -7,2%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 43 468 47 704 +9,7%

Veiklos pelnas (nuostoliai) 3 294 8 622 +161,7%

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 5 228 11 038 +111,1%

Finansinė ir investicinė veikla -980 -704 +28,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 7 542 18 956 +151,3%

Pelno mokestis 313 845 +170,1%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 229 18 110 +150,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 538 719 556 103 +3,2%

Trumpalaikis turtas 124 172 139 310 +12,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 33 071 28 760 -13,0%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 1 247 632 -49,3%

Turto iš viso 664 138 696 044 +4,8%

Nuosavas kapitalas 414 838 427 156 +3,0%

Dotacijos, subsidijos 104 172 110 276 +5,9%

Atidėjiniai 8 152 12 100 +48,4%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 135 829 145 400 +7,0%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 61 601 61 243 -0,6%

Finansiniai įsipareigojimai 59 772 60 049 +1,5%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 74 228 84 157 +13,4%

Finansiniai įsipareigojimai 22 856 20 330 -11,1%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 1 147 1 112 -3,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 664 138 696 044 +4,8%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 1,1% 2,7% +1,6 p. p.

ROE 1,7% 4,3% +2,6 p. p.

D/E 19,9% 18,8% -1,1 p. p. 

EBITDA 50 385 58 447 +16,0%

EBITDA marža 16,6% 15,9% -0,7 p. p.

Veiklos pelno marža 1,1% 2,3% +1,3 p. p.

Grynojo pelno marža 2,4% 4,9% +2,5 p. p.

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 5 565 3 864 -30,6%

Paskirtos pelno įmokos 0 0 -

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms: 5 565 3 864 -30,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 3 751 3 547 -5,4%

Administracijos darbuotojų skaičius 721 703 -2,5%
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šilumos tiekimo veiklos 2018 metais AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
uždirbo 105,9 mln. eurų pajamų, kai 2017 metais iš šios veiklos buvo 
uždirta 54 mln. eurų, nes šilumos tiekimo veikla buvo vykdoma ne 
visą šildymo sezoną. Iš penkių didžiausių Lietuvos miestų savivaldybių 

Nuo 2017 metų SVĮ šilumos tinklų sektoriaus bendras turtas kasmet 
didėjo ir 2018 metų pabaigoje siekė 696 mln. eurų. Lentelėje pateiktų 
10-ties didžiausių šiam sektoriui priskirtų SVĮ turtas sudarė net 84 proc. 
visos šilumos tinklų sektoriaus apskaitinės turto vertės, tai reiškia, kad 
likusių 29-ių įmonių turtas sudarė vos 16 proc. šilumos tinklų sektoriaus 
turto vertės. Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių valdomos šilumos 
tiekimo įmonės iš kitų išsiskyrė didžiausiu turtu, kurio turėjo apylygiai – 
atitinkamai 142,8 mln. eurų ir 148,3 mln. eurų. Daugiausiai – beveik 14 
proc. –  per ataskaitinį laikotarpį išaugo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

2018 metų pabaigoje SVĮ šilumos tinklų sektoriaus turimų įsipareigojimų 
suma siekė iš viso 145,4 mln. eurų, tai yra 7 proc. daugiau nei 2017 
metais. Ilgalaikiai įsipareigojimai visu analizuojamuoju laikotarpiu 
kasmet mažėjo ir nuo 80,8 mln. eurų (2015 metų pabaigoje) sumažėjo 
iki 61,2 mln. eurų (2018 metų pabaigoje). Tuo tarpu trumpalaikių 
įsipareigojimų dinamika buvo priešinga – trumpalaikių įsipareigojimų 
vertė, laikotarpio pradžioje siekusi 50,9 mln. eurų, per trejus tolesnius 
metus išaugo 65,3 proc. ir 2018 metų pabaigoje sudarė 84,2 mln. 
eurų. Minimiems pokyčiams daugiausiai įtakos turėjo AB „Klaipėdos 
energija“ sudaryta kreditavimo sutartis su banku (1,9 mln. eurų 
sumai), skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 
finansuojamam projektui įgyvendinti – rekonstruoti Lypkių regioninę 
katilinę. Šiaulių, Panevėžio ir Kauno miestų savivaldybių šilumos tiekėjai 
savo turimų įsipareigojimų vertę labiausiai susimažino grąžindami 
bankams dalį turimų paskolų.

SVĮ šilumos tinklų sektoriaus įmonių savikaina, 2016 metais šiek tiek 
sumažėjusi, kitus du metus iš eilės augo ir viršijo 2015 metais buvusį 
lygį. Lyginant su 2017 metais, labiausiai išaugo AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“, AB „Šiaulių energija“ ir AB „Kauno energija“ pardavimo 
savikaina, kuri padidėjo atitinkamai 65,2 proc., 15,2 proc. ir 10 proc. 
Viena pagrindinių pardavimo savikainos padidėjimo priežasčių – 

valdomų šilumos tiekėjų, vienintelė AB „Panevėžio energija“ patyrė 
nežymų (0,6 proc.) pardavimo pajamų sumažėjimą ir 2018 metais buvo 
uždirbusi kiek daugiau nei 37 mln. eurų – 10 proc. visų SVĮ šilumos tinklų 
sektoriaus pardavimo pajamų.

turtas. Kiek mažesniu augimu pasižymėjo AB „Klaipėdos energija“, 
kurios turtas nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos išaugo 
12,3 proc. ir 2018 metų pabaigoje siekė 75,4 mln. eurų. Didžiausios 
pagal turimą turtą SVĮ šilumos tinklų sektoriaus įmonės AB „Kauno 
energija“ apskaitinė turto vertė, lyginant su 2017 metais, sumažėjo 
0,6 proc. Daugiausiai įtakos šiam pokyčiui turėjo apskaitytas 7,3 mln. 
eurų nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas. Bendrai 
viso CŠT sektoriaus turto vertė 2015 – 2018 metų laikotarpiu išaugo 7,3 
proc. nuo 648,7 mln. eurų iki 696 mln. eurų. 

išaugusios kuro kainos. SVĮ šilumos tinklų sektoriaus veiklos pelnas, 
lyginant su 2017 metais, paaugęs 2,6 karto, 2018 metais siekė 8,6 mln. 
eurų. Dažniausiai šiam prieaugiui įtakos turėję veiksniai yra išaugusios 
SVĮ pajamos dėl veiklos apimčių arba padidėjusios šilumos kainos.

CŠT sektorių sudarančiose įmonėse 2018 metų pabaigoje dirbo 3 547 
asmenys, tai sudarė 16,3 proc. visų SVĮ dirbančiųjų. Tai vienas mažiausių 
sektorių pagal darbuotojų skaičių, aplenkęs tik regioninių atliekų 
tvarkymo centrų sektorių, kurį sudaro vos 8 SVĮ. 2017 metais 18,9 proc. 
išaugęs SVĮ šilumos tinklų sektoriaus darbuotojų skaičius (nuo 3 156 
iki 3 751), 2018 metais sumažėjo 5,4 proc. Tokį ženklų darbuotojų 
skaičiaus šilumos tinklų sektoriuje augimą 2017 metais lėmė jau minėti 
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ veiklos pokyčiai dėl turto nuomos 
sutarties, kuri baigė galioti 2017 metų kovo mėnesį. 2017 metų 
duomenimis, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ metų pabaigoje dirbo 
696 darbuotojai, kai 2016 metais jų skaičius siekė vos 17. Visų penkių 
didžiausių miestų savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų darbuotojų 
skaičius 2018 metais sumažėjo. Labiausiai dirbančiųjų sumažėjo AB 
„Kauno energija“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kolektyvuose, 
atitinkamai 14 proc. ir 11,4 proc., tačiau AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
2018 metais išliko daugiausiai asmenų tarp šilumos tinklų sektoriaus 
įmonių įdarbinusia bendrove, kurioje dirbo 617 darbuotojų.    

D/E (proc.)Apskaitinė turto vertė (mln. eurų)

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

18,8%
19,9%

20,0%
22,6%

696,0664,1640,2648,7

Apskaitinės turto vertės ir D/E rodiklio dinamika

EBITDA marža (proc.)Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

15,9%16,6%

23,8%24,0%

368,4
303,3

239,7242,3

Pardavimo pajamų ir EBITDA maržos rodiklio dinamika

Pardavimo savikaina (mln. eurų)Veiklos pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

Veiklos pelno (nuostolių) ir pardavimo savikainos dinamika

Trumpalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)Ilgalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

84,2

61,2

74,2

61,6

52,0

65,5

50,9

80,8

Įsipareigojimų struktūros dinamika

309,3

253,5

205,3

13,5

13,8

3,3

8,6

210,6
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2018 metais pasiektas grynasis CŠT sektoriaus pelnas yra didžiausias 
per visą analizuojamąjį laikotarpį ir sudaro 18,1 mln. eurų. Lyginant su 
2017 metais, daugiau nei 2,5 karto išaugęs šilumos tinklų sektoriaus 
grynasis rezultatas yra didžiausias iš visų SVĮ sektorių ir sudaro beveik 
40 proc. viso SVĮ portfelio uždirbto grynojo pelno. Daugiausiai grynojo 
pelno SVĮ šilumos tinklų sektoriuje 2018 metais uždirbo AB „Vilniaus 
šilumos tinklai“, kuri uždirbo 5,9 mln. eurų, kai tuo tarpu praėjusiu 
ataskaitiniu laikotarpiu buvo patirtas 7,2 mln. eurų nuostolis. Nuo AB 
„Vilniaus šilumos tinklai“ pagal uždirbtą grynąjį pelną nedaug 
atsiliko ir AB „Panevėžio energija“, kuri 2018 metais gavo 5,2 mln. 
eurų grynojo pelno – 2,8 karto daugiau nei 2017 metais. 2018 metais 
SVĮ šilumos tinklų sektoriui priskirtų įmonių kapitalo grąža išaugo tokiu 

Atsižvelgiant į 2018 metų ataskaitinio laikotarpio rezultatus, šilumos 
tinklų sektoriui priskirtos SVĮ savivaldybių biudžetams paskyrė 3,9 
mln. eurų dividendų. Ši suma yra beveik pusantro karto mažesnė nei 
prieš metus, kai dividendai buvo skiriami už 2017 metais pasiektus 

pat mastu kaip ir grynasis pelnas (2,5 karto) ir ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje siekė 4,3 proc. – tai 1,4 procentinio punkto daugiau nei 
bendro SVĮ portfelio ROE. Iš 10-ties pagal turtą didžiausių savivaldybių 
valdomų šilumos tiekėjų, aukščiausiu kapitalo grąžos rodikliu 
pasižymėjo AB „Panevėžio energija“, kurios nuosavo kapitalo grąža 
siekė 9,8 proc. ir AB „Klaipėdos energija“, pasiekusi 6,4 proc. grąžą. 
Jonavos ir Šilutės šilumos tinklų įmonės, nors ir uždirbo atitinkamai 
6,4 mln. eurų ir 3,6 mln. eurų pardavimo pajamų, 2018 metais patyrė 
grynąjį nuostolį, sudarantį atitinkamai 73,4 tūkst. eurų ir 151,3 tūkst. 
eurų. Dėl šios priežasties šių įmonių nuosavo kapitalo grąža buvo 
neigiama ir siekė atitinkamai  -1,2 proc. ir -3,2 proc.

veiklos rezultatus. Didžiausias dividendų sumas įmones valdančioms 
savivaldybėms paskyrė AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos 
energija“, AB „Panevėžio energija“ ir UAB „Utenos šilumos 
tinklai“.

Vertinant SVĮ šilumos tinklų sektoriaus veiklos efektyvumą pagal 
pardavimo pajamas, tenkančias vienam darbuotojui, palyginamoji 
analizė atliekama nuo 2017 metų, kadangi tik šiais metais AB 
„Vilniaus šilumos tinklai“ gavo licenciją vykdyti šilumos tiekimo 
veiklą (iki tol užsiėmė šilumos ūkio infrastruktūros nuoma). Lyginant 
su 2017 metais, viso SVĮ šilumos tinklų sektoriaus veiklos efektyvumas 
2018 metais išaugo 28,4 proc. 2018 metais efektyviausiai veikė AB 
„Vilniaus šilumos tinklai“, kuri daugiau nei dvigubai viršijo viso CŠT 

sektoriaus SVĮ veiklos efektyvumą atspindintį rodiklį ir skaičiuojama, 
kad vienas darbuotojas įmonei uždirbo 228,3 tūkst. eurų. Kiti didžiųjų 
miestų savivaldybių valdomi šilumos tiekėjai ataskaitiniu laikotarpiu 
taip pat veikė efektyviau nei 2017 metais, tačiau jų atotrūkis nebuvo 
toks ženklus – įmonių veiklos efektyvumas padidėjo nuo 5 proc. (AB 
„Panevėžio energija“) iki 19,5 proc. (AB „Kauno energija“).

SVĮ šilumos tinklų sektoriaus veiklos efektyvumas

Sektoriaus ROE (proc.) SVĮ portfelio ROE (proc.)
Sektoriaus grynasis pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

2016 metai 2017 metai 2018 metai

2,9%
3,3%

4,3%
3,6%

1,7%

2,8%

18,1

7,2

13,4

Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo grąžos dinamika

Administracijos darbuotojų skaičiusDarbuotojų skaičius

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

3 5473 751
3 1563 168

371 373
721 703

SVĮ šilumos tinklų sektoriaus įmonėse dirbančių asmenų 
skaičiaus dinamika

SVĮ šilumos tinklų 
sektorius

AB „Kauno energija“ AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“ 

AB „Klaipėdos 
energija“ 

AB „Panevėžio 
energija“ 

AB „Šiaulių energija“ 

Šilumos tinklų sektoriaus SVĮ pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui (tūkst. eurų)

2017 metai 2018 metai

103,9
80,9

139,0
116,3

228,3

119,1 115,1104,5
73,7 77,5 86,8 96,9
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Remiantis VERT skelbiamais duomenimis, Lietuvoje vidutinė šilumos 
kaina nagrinėjamu laikotarpiu mažiausia buvo 2017 metais ir siekė 4,75 
euro ct/kWh be PVM. Nors skirtingais metų mėnesiais šilumos kainos 
svyruoja, tačiau vidutinė metinė šilumos kaina, kritusi du metus iš eilės 
(kiekvienais metais vidutiniškai po 8 proc.), 2017 metais buvo beveik 
vienu euro centu už kWh mažesnė nei 2015 metais. Dėl pakilusios kuro 
(tiek biokuro, tiek gamtinių dujų) kainos, 2018 metais šiluma vartotojams 
pabrango 3,4 proc., tačiau 2015 metų kainų lygis nebuvo pasiektas. 

Lyginant šilumos kainas didžiuosiuose Lietuvos miestuose,  2019 
metais pastebimas kainų augimas. Išskyrus AB „Kauno energija“ 
aptarnaujamus vartotojus, visuose kituose didžiuosiuose miestuose 

Baltijos šalių sostinėse 2017 metų ir 2018 metų kovo mėnesio šilumos 
kainų palyginimas rodo, kad Talino gyventojai tiek 2017 metais, tiek 
2018 metais mokėjo brangiausiai – 5 euro ct/kWh be PVM. Rygos 
gyventojai už šilumą mokėjo mažiausiai ir, palyginus su 2017 metų 
kovo mėnesio kaina, 2018 metais ši kaina buvo dar sumažinta beveik 

Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių biržoje įsigyto kuro 
kainą, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) 
kainomis. Šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti 
didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. 
Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015 – 2021 metų programoje, 
patvirtintoje LR Vyriausybės 2015 metų kovo 18 d. nutarimu Nr. 284, 
numatoma, kad pagrindinė kuro rūšis centralizuotai tiekiamos šilumos 
gamyboje turėtų būti biokuras. Iš jo pagaminta centralizuotai tiekiama 
šiluma turėtų sudaryti apie 60 proc. 2017 metais ir apie 70 proc. 2021 

šilumos kainos 2019 metų sausio mėnesį buvo nuo 3,2 proc. (Klaipėdoje) 
iki 12,6 proc. (Šiauliuose) didesnės nei 2018 metų sausio mėnesį. Tarp 
penkių didžiausių Lietuvos miestų, mažiausiai už šilumą 2019 metų 
sausio mėnesį mokėjo Šiaulių, o daugiausiai – Panevėžio miesto 
gyventojai, kurie už šilumą mokėjo 18,3 proc. brangiau nei šiauliečiai. 
2018 metais VERT, atlikusi AB „Kauno energija“ reguliuojamos veiklos 
neplaninį patikrinimą, nustatė, kad bendrovė nuo 2016 metų rugpjūčio 
1 d. iki 2018 metų sausio 31 d. neteisingai skaičiavo palyginamąsias 
šilumos gamybos sąnaudas, dėl ko vartotojams į šilumos kainą buvo 
įskaičiuota 653,5 tūkst. eurų nepagrįstų šilumos įsigijimo sąnaudų. Šią 
sumą bendrovė įpareigota grąžinti vartotojams, mažinant šilumos kainą 
ateinančiais laikotarpiais.

2 proc. Vilniuje šilumos vartotojams taikoma kaina buvo artimesnė 
kaimyninės Latvijos sostinės gyventojams nustatytai šilumos kainai, 
tačiau, priešingai nei Rygoje, Vilniuje 2018 metais šilumos kaina nors ir 
nedaug, tačiau pakilo (0,7 proc.) ir 2018 metų kovo mėnesį siekė 4,65 
euro ct/kWh be PVM.

metais. Gamtinės dujos liktų antroji pagal svarbą kuro rūšis centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemose. Iš jų pagaminta centralizuotai tiekiama 
šiluma turėtų sudaryti iki 30 proc. 2017 metais ir apie 13 – 14 proc. 
2021 metais. VERT skelbiamais duomenimis, nuo 2010 metų gamtinių 
dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje 
tolygiai mažėjo. 2018 metais, lyginant su 2017 metais, šilumos energijai 
gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 0,57 
procentinio punkto (nuo 36,57 proc. iki 36,00 proc.), biokuro dalis augo 
0,67 procentinio punkto (nuo 58,75 proc. iki 59,42 proc.).

Šilumos kainos ir kuro struktūros pokyčiai

2018 metų sausis 2019 metų sausis

Kaunas

Vilnius

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Šilumos kainų palyginimas didžiuosiuose Lietuvos
miestuose (euro ct/kWh be PVM)

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

4,91
4,75

5,63

-8,3%

-7,9%
+3,4%

5,16

Vidu�nė šilumos kaina Lietuvoje (euro ct/kWh be PVM)

5,82
5,26

4,92
4,37

5,42
5,25

5,48
5,67

5,10
4,63

Šaltinis: VERT Šaltinis: VERT

Gam�nės dujos Mazutas Kitos kuro rūšysBiokuras2018 metų kovas2017 metų kovas

Kuro balanso struktūros dinamika (proc.)

Vilnius Ryga Talinas 2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

4,62 4,65
4,53

4,44

4,36

36,57

58,75

4,31

43,28

49,83

4,16

52,20

40,78

2,86 2,58 0,32 0,21
4,37

36,00

59,42

5,00 5,00

Šilumos kainų palyginimas Bal�jos valstybių sos�nėse
(euro ct/kWh be PVM)

Šaltinis: VERT Šaltinis: VERT
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2002 metais Lietuvos Respublika ir Europos Komisija pasirašė 
finansinius memorandumus, pagal kuriuos Lietuva iki 2020 metų 
įsipareigojo sukurti naują, Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią 
atliekų tvarkymo sistemą. Siekiant įgyvendinti šiuos memorandumus, 
LR Vyriausybė 2002 metų balandžio mėnesį patvirtino nutarimą Nr. 
519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ 
(nauja nutarimo redakcija įsigaliojo nuo 2014 metų gegužės mėnesio). 
Šiuo nutarimu savivaldybėms buvo patikėta užtikrinti senų sąvartynų 
uždarymą bei naujos atliekų tvarkymo sistemos, kuri tenkintų 
visuomenės poreikius, užtikrintų gerą aplinkos kokybę bei nepažeistų 
rinkos ekonomikos, sukūrimą. Pagal nutarimą, tik savivaldybės įstaigos 
galėjo gauti Europos Sąjungos lėšas, skirtas naujos atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimui. Visų apskričių savivaldybės turėjo tarpusavyje 
susitarti ir įkurti 10 regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC) – 
kiekvienoje apskrityje po centrą (šiuo metu Lietuvoje veikia 8 regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai ir 2 apskričių atliekų tvarkymo centrai, 
atitinkamai trumpinami RATC ir AATC). Pagrindinės numatytos RATC 
funkcijos yra Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos 
standartus atitinkančios ir ekonomiškai efektyvios vieningos regioninės 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, jos funkcionavimo 
organizavimas, plėtojimas ir administravimas, atliekų tvarkymo 
efektyvumo didinimas ir už prieinamą mokestį atliekų tvarkymo 
paslaugų teikimas visiems gyventojams. 

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

61,9
59,7

38,0
47,6

3,6
0,6

3,9
5,4

Regione 2018 metais sutvarkytų komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui (kg)

Tauragės

Panevėžio

Utenos

Vilniaus

Kauno

Alytaus

Klaipėdos

Marijampolės

Šiaulių

Telšių

416

420

427

431

438

484

512

530

555

481

Regioninių atliekų tvarkymo 
centrų sektoriaus veiklos rezultatai
Regioninių atliekų tvarkymo centrų sektorius, nors ir būdamas mažiausias jam priskiriamų SVĮ 
skaičiumi, atlieka labai svarbią funkciją visuomenėje. Per 2018 metus komunalinių atliekų buvo 
sutvarkyta už beveik 62 mln. eurų, veikė 122 didelių gabaritų surinkimo aikštelės, 10 regioninių 
sąvartynų, 10 mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių ir 52 kompostavimo aikštelės. 
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Atliekų tvarkymą Lietuvoje reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai yra 
Atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos įstatymai, aplinkos ministro patvirtintos 
atliekų tvarkymo ir kitos susijusios taisyklės, Valstybinis ir regioniniai atliekų 
tvarkymo planai. Naujausioje 2014 metų valstybinio atliekų tvarkymo 2014 
– 2020 metų plano redakcijoje įtvirtinta, kad komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemų organizavimo ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo 
kontrolės funkcijos ir toliau išlieka priskirtos savivaldybėms. Savivaldybės, 
atsakingos už minėtame plane nustatytų valstybinių komunalinių atliekų 
tvarkymo užduočių vykdymą, turi užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos 
komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 metų sudarytų ne 
daugiau kaip 35 proc. 2000 metais susidariusių komunalinių biologiškai 
skaidžių atliekų, taip pat iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal 
atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, 
metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir 
perdirbti. 

Atliekų tvarkymo sistemos planavimas vykdomas vadovaujantis atliekų 
prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu ir pagrindiniais atliekų tvarkymo 

principais. Svarbiausiu atliekų šalinimo prioritetu įvardinta atliekų prevencija, t. 
y. atliekų susidarymo vengimas. Šio prioriteto praktinį įgyvendinimą užtikrina 
Valstybinė atliekų prevencijos programa. Kiti atliekų šalinimo prioritetai eilės 
tvarka išsidėstę taip: paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitoks 
panaudojimas (pavyzdžiui, naudojimas energijai gauti) ir galiausiai šalinimas. 

Remiantis Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos paskelbta 
informacija, 2018 metais buvo sutvarkyta iš viso 1,3 mln. tonų komunalinių 
atliekų.

Į apibendrintą regioninių atliekų  tvarkymo centrų (RATC) sektorių yra įtraukta 
10 regioninių ir apskričių atliekų tvarkymo centrų. Nors į SVĮ portfelį buvo 
įtraukiamos tik savivaldybėms pavaldžios savivaldybės įmonės, uždarosios 
akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės, siekiant, kad regioninių atliekų 
tvarkymo centrų sektoriaus apžvalga apimtų visą atliekų tvarkymo sektorių 
ir dėl to būtų tikslesnė, į RATC sektoriaus analizę buvo įtrauktos dvi už atliekų 
tvarkymą atsakingos savivaldybėms pavaldžios viešosios įstaigos – Šiaulių 
bei Kauno regioniniai atliekų tvarkymo centrai.

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

61,9
59,7

38,0
47,6

3,6
0,6

3,9
5,4

Įmonės pavadinimas

Turtas 2018 
metų pabaigoje 

(tūkst. eurų)

2018 metų 
pardavimo 

pajamos (tūkst. 
eurų)

2018 metų 
grynasis pelnas

(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 2018 

metų pabaigoje
ROA

UAB „VAATC“ 59 852 15 995 2 760 65 4,7%

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 40 765 9 282* 615 71 1,4%

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 28 106 8 585 119 76 0,4%

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 27 998 4 809 232 79 0,8%

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 22 275 5 114 285 90 1,3%

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 16 828 6 408* 393 77 2,3%

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 13 256 4 704 522 51 4,1%

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 12 847 1 907 285 44 2,2%

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 12 475 2 872 201 34 1,5%

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 5 923 2 219 15 34 0,2%

*įskaičiuotos tik pardavimo pajamos (finansavimo pajamos neįtrauktos)
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Visi 10 regioniniai atliekų tvarkymo centrai buvo įkurti 2002 – 2005 
metų laikotarpiu. Atliekų tvarkymo sektorius Lietuvoje yra vienintelis 
SVĮ sektorius, kurio visos įmonės priklauso kelioms savivaldybėms. 
Daugiau kaip 50 proc. akcijų (tiesiogiai ir netiesiogiai) viena savivaldybė 

kontroliuoja tik Vilniaus AATC, Klaipėdos RATC ir Kauno RATC (kadangi 
Kauno RATC didžiausios akcininkės UAB „Kauno švara“ 100 proc. akcijų 
priklauso Kauno miesto savivaldybei).  

Įmonės pavadinimas Akcininkai

Vilniaus AATC*
Vilniaus miesto (75,5%), Vilniaus rajono (7,4%), Ukmergės rajono (4,3%), 
Šalčininkų rajono (3,1%), Švenčionių rajono (3,1%), Trakų rajono (3,1%), 
Elektrėnų (2,5%), Širvintų rajono (1%) savivaldybės

VšĮ Kauno RATC
Kauno miesto (0,7%), UAB „Kauno švara“ (84,6%; UAB „Kauno švara“ 100 
proc. akcijų valdo Kauno miesto savivaldybė), Kėdainių rajono (11,9%), 
Jonavos rajono (1,4%), Kaišiadorių rajono (1,2%), Kauno rajono (0,2%), 
Raseinių rajono (0,1%) savivaldybės

UAB Klaipėdos RATC
Klaipėdos miesto (90,6%), Neringos (6,5%), Šilutės rajono (0,9%), Klaipėdos 
rajono (0,5%), Kretingos rajono (0,03%), Palangos miesto (0,003%), Skuodo 
rajono (0,002%) savivaldybės, kiti privatūs asmenys (1,5%)

UAB Marijampolės AATC* Marijampolės (36,7%), Vilkaviškio rajono (26,7%), Šakių rajono (20%), 
Kalvarijos (8,3%), Kazlų Rūdos (8,3%) savivaldybės

UAB Alytaus RATC
Alytaus miesto (31%), Prienų rajono (15%), Alytaus rajono (14%), Varėnos 
rajono (14%), Druskininkų (12%), Lazdijų rajono (12%), Birštono (2%) 
savivaldybės

VšĮ Šiaulių RATC
Šiaulių miesto (37%), Radviliškio rajono (14%), Šiaulių rajono (13%), Kelmės 
rajono (11%), Joniškio rajono (9%), Akmenės rajono (8%), Pakruojo rajono 
(8%) savivaldybės

UAB Panevėžio RATC
Panevėžio miesto (39,8%), Panevėžio rajono (14,7%), Rokiškio rajono 
(14%), Biržų rajono (11,8%), Pasvalio rajono (11,6%), Kupiškio rajono (8,1%) 
savivaldybės

UAB Utenos RATC Utenos rajono (26,9%), Anykščių rajono (18,9%), Visagino (15,9%), Molėtų 
rajono (13,7%), Ignalinos rajono (12,4%), Zarasų rajono (12,3%) savivaldybės

UAB Telšių RATC Mažeikių rajono (37%), Telšių rajono (32%), Plungės rajono (25%), Rietavo 
(6%) savivaldybės

UAB Tauragės RATC Tauragės rajono (39,1%), Jurbarko rajono (27,9%), Šilalės rajono (23,9%), 
Pagėgių (9,1%) savivaldybės

* apskrities atliekų tvarkymo centras
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Atliekų tvarkymo sektoriaus pardavimo pajamos visu 
analizuojamuoju laikotarpiu didėjo ir 2018 metų pabaigoje siekė 
61,9 mln. eurų. Pagal įmonių skaičių tai pats mažiausias sektorius 
iš visų SVĮ sektorių, kadangi jį sudaro tik 8 SVĮ ir papildomai 
įtrauktos 2 VšĮ. Nagrinėjant RATC sektoriaus pardavimo pajamas, 
pažymėtina, kad į Kauno ir Šiaulių RATC pardavimo pajamų sumą 
nėra įtrauktos šių įmonių gautos finansavimo pajamos. Nuo 2015 
metų viso sektoriaus pardavimo pajamos paaugo beveik 63 proc. 
ir tai yra didžiausias pardavimo pajamų prieaugis tarp visų sektorių. 
Lyginant su 2017 metais, reikšmingiausiai 2018 metais išaugo 
Panevėžio RATC ir Kauno RATC pardavimo pajamos, padidėjusios 

atitinkamai 45,4 proc. ir 34,7 proc. Nepaisant ženklaus Panevėžio 
RATC uždirbtų pajamų padidėjimo, Vilniaus AATC vis tiek išliko 
daugiausiai atliekų tvarkymo sektoriuje pajamų uždirbusia SVĮ. 
Vilniaus AATC 2018 metų apyvarta siekė beveik 16 mln. eurų ir buvo 
3,4 karto didesnė nei Panevėžio RATC. Iš 10-ties atliekų tvarkymo 
sektoriui priskirtų įmonių, keturių įmonių pardavimo pajamos 
sumažėjo. Labiausiai sumažėjo Vilniaus AATC ir Klaipėdos RATC 
pardavimo pajamos, sumažėjusios atitinkamai 11,2 proc. ir 9,5 
proc. Daugiausiai įtakos pardavimo pajamų kritimui turėjo gautos 
mažesnės pajamos už dujų utilizavimo bei sąvartyno teikiamas 
paslaugas. 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 59 745 61 896 +3,6%

Finansavimo pajamos 7 214 7 057 -2,2%

Pardavimo savikaina 54 416 55 059 +1,2%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 543 13 894 +10,8%

Veiklos sąnaudos 6 791 7 455 +9,8%

Veiklos pelnas (nuostoliai) 5 752 6 439 +11,9%

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) -791 157 -

Finansinė ir investicinė veikla -639 -288 +54,9%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 4 322 6 308 +45,9%

Pelno mokestis 738 882 +19,4%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 584 5 426 +51,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 206 942 194 505 -6,0%

Trumpalaikis turtas 41 972 45 689 +8,9%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19 280 26 614 +38,0%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 136 131 -4,2%

Turto iš viso 249 050 240 325 -3,5%

Nuosavas kapitalas 19 887 26 107 +31,3%

Dotacijos, subsidijos 170 007 155 593 -8,5%

Atidėjiniai 17 545 20 012 +14,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 41 589 37 115 -10,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 23 859 22 429 -6,0%

Finansiniai įsipareigojimai 20 439 17 747 -13,2%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 17 730 14 687 -17,2%

Finansiniai įsipareigojimai 4 317 3 709 -14,1%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 21 1 497 +7 077,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 249 050 240 325 -3,5%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 1,4% 2,2% +0,8 p. p.

ROE* 1,8% 2,9% +1,1 p. p.

D/E* 13,0% 11,8% -1,2 p. p.

EBITDA 9 017 9 914 +10,0%

EBITDA marža 15,1% 16,0% +0,9 p. p.

Veiklos pelno marža 9,6% 10,4% +0,8 p. p.

Grynojo pelno marža 6,0% 8,8% +2,8 p. p.

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 570 621 +8,9%

*skaičiuojant ROE ir D/E rodiklius, naudojama suminė nuosavo kapitalo ir dotacijų vertė
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Priešingai nei pardavimo pajamos, RATC sektoriui priskiriamų įmonių 
bendra apskaitinė turto vertė mažėjo nuo pat 2015 metų ir 2018 
metų pabaigoje siekė 240,3 mln. eurų, t. y. 13 proc. mažiau nei 2015 
metais. Daugiausiai įtakos tam turėjo 12 proc. sumažėjusi Telšių 
RATC turto vertė ir 11,4 proc. mažesnė Kauno RATC apskaityta turto 
vertė. Iš visų atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių, turto padidėjimas 
2018 metais fiksuotas tik Panevėžio RATC (nuo 12 mln. eurų iki 13,3 
mln. eurų) ir Vilniaus AATC (nuo 56,9 mln. eurų iki 59,9 mln. eurų), 
likusiose aštuoniose įmonėse turto apskaitinė vertė, lyginant su 2017 

Nuo 2015 metų į atliekų tvarkymo sektorių įtrauktų įmonių 
įsipareigojimai sumažėjo nuo 42,7 mln. eurų iki 37,1 mln. eurų. Visu 
analizuojamuoju laikotarpiu tolygiai mažėjo RATC sektoriaus ilgalaikiai 
įsipareigojimai, o trumpalaikių įsipareigojimų vertė, augusi nuo 2016 
metų, 2018 metais sumažėjo iki 14,7 mln. eurų. Daugiausiai – 37,5 
proc. – sumažėjo Vilniaus AATC turimi įsipareigojimai, nagrinėjamo 
laikotarpio pabaigoje siekę 6,7 mln. eurų. Nepaisant to, kad Kauno 

Atliekų tvarkymo sektorius, nors mažiausias įmonių skaičiumi, tačiau 
dėl specifikos pasižymi didele gaunamų dotacijų verte. 2018 metų 
pabaigoje RATC apskaitytos dotacijos bendrai siekė 155,6 mln. eurų. 
Nuo 2015 metų iki 2018 metų RATC gautų dotacijų suma sumažėjo 
daugiau nei 50 mln. eurų. Didžiausias smukimas užfiksuotas 2016 
metų pabaigoje, kai dotacijų vertė sumažėjo 10,2 proc. 2018 metais 
penkių daugiausiai dotacijų gavusių atliekų tvarkymo įmonių 

metų pabaiga, sumažėjo. RATC turto struktūroje visu analizuojamuoju 
laikotarpiu pastebimas ilgalaikio turto mažėjimas – per ketverius 
metus šio turto vertė sumažėjo nuo 258,4 mln. eurų iki 194,5 mln. eurų. 
Visai kitokia kaitos tendencija pasižymėjo RATC sektoriaus trumpalaikio 
turto vertė – 2015 metais 17,7 mln. eurų siekusi trumpalaikio turto 
vertė iki 2018 metų pabaigos išaugo daugiau nei dvigubai ir sudarė 
45,7 mln. eurų. Didžiausią įtaką trumpalaikio turto vertės padidėjimui 
turėjo beveik keturis kartus išaugusi pinigų ir jų ekvivalentų vertė.

RATC įsipareigojimų vertė taip pat sumenko 5,1 proc., ši savivaldybės 
valdoma viešoji įstaiga išliko daugiausiai įsipareigojimų turinčia RATC 
sektoriaus įmone –  2018 metų pabaigoje Kauno RATC įsipareigojimai 
(8,3 mln. eurų) sudarė beveik ketvirtadalį viso RATC sektoriaus turimų 
įsipareigojimų. Tokį įsipareigojimų sumažėjimą labiausiai sąlygojo 
grąžintos paskolos kredito įstaigoms.

(Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos ir Alytaus regionų ir 
apskričių atliekų tvarkymo centrų) bendra dotacijų suma sudarė 73,4 
proc. visų RATC sektoriaus dotacijų. Didžioji dalis gautų dotacijų skirta 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemų ir infrastruktūros plėtrai, atliekų 
surinkimo aikštelių įrengimui bei sąvartynų statybos darbams.

D/E (proc.)Apskaitinė turto vertė (mln. eurų)

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

11,8%

13,0%

14,6%14,5%

240,3249,1259,3
276,3

Apskaitinės turto vertės ir D/E rodiklio dinamika

EBITDA marža (proc.)Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

16,0%
15,1%

12,6%

21,7%

61,959,7

47,6

38,0

Pardavimo pajamų ir EBITDA maržos rodiklio dinamika

Nuosavas kapitalas (mln. eurų)Dotacijos (mln. eurų)

Dotacijų ir nuosavo kapitalo vertė 2018 metų pabaigoje

Trumpalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)Ilgalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

14,7

22,4

17,7

23,9

15,7

27,8

12,9

29,8

Įsipareigojimų struktūros dinamika

Alytaus 
RATC

Kauno 
RATC

Klaipėdos 
RATC

Vilniaus 
AATC

Marijam-
polės AATC

Panevėžio 
RATC

Šiaulių 
RATC

Tauragės 
RATC

Telšių 
RATC

Utenos 
RATC

-0,7

3,6

10,4

1,6

1,3

7,6

22,6

1,5

18,1

3,5

27,1

15,1

1,0

5,4

31,3

11,2

10,4

1,1

9,4

0,4



45REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRŲ SEKTORIAUS VEIKLOS REZULTATAI

Visose RATC sektoriaus įmonėse 2018 metų pabaigoje dirbo 621 
asmuo – 95 asmenimis daugiau nei jose dirbo 2015 metų pabaigoje. 
Didžiausias pokytis fiksuotas būtent 2018 metais, kai regioninių ir 
apskrities atliekų tvarkymo centrų kolektyvai pasipildė 51 dirbančiuoju. 
Daugiausiai darbuotojų turėjo Alytaus RATC, kurioje dirbo 90 asmenų. 
Antra didžiausia pagal darbuotojų skaičių atliekų tvarkymo sektoriaus 
SVĮ – Marijampolės AATC, kurioje dirbo 79 asmenys. Mažiausiai – 

2018 metais visos į atliekų tvarkymo sektorių įtrauktos įmonės bendrai 
uždirbo 5,4 mln. eurų grynojo pelno, beveik pusę šio rezultato sudarė 
Vilniaus AATC gautas grynasis pelnas, sudaręs 2,8 mln. eurų. Tačiau, 
lyginant su 2017 metais, Vilniaus AATC uždirbtas pelnas buvo 9,3 proc. 
mažesnis (2017 metais Vilniaus AATC pelnas siekė 3 mln. eurų). Nors 
visi kiti regioniniai ir apskričių atliekų tvarkymo centrai ataskaitiniu 
laikotarpiu dirbo pelningai, tačiau jų pelnas nesiekė milijono eurų, 
pavyzdžiui, be Vilniaus AATC, du pelningiausi RATC buvo Kauno ir 
Panevėžio, uždirbę atitinkamai 615,1 tūkst. eurų ir 521,5 tūkst. eurų. 
Lyginant su 2017 metais, visų į atliekų tvarkymo sektorių įtrauktų įmonių 
grynasis pelnas augo, išskyrus jau minėtą Vilniaus AATC ir Telšių 

po 34 – darbuotojus buvo Telšių ir Tauragės regioniniuose atliekų 
tvarkymo centruose. Tuo tarpu Vilniaus AATC, didžiausia pagal 
turtą, pajamas ir grynąjį pelną analizuojamojo sektoriaus įmonė, 2018 
metų pabaigoje buvo įdarbinusi 65 asmenis, t. y. praktiškai tiek, kiek 
vidutiniškai buvo įdarbinta šio sektoriaus įmonėse. Vidutiniškai RATC 
sektoriaus įmonėse 2018 metų pabaigoje dirbo 62 asmenys. 

RATC. Klaipėdos RATC grynasis pelnas 2018 metais išaugo 7,6 proc., 
daugiausiai įtakos tam turėjo pardavimo savikainos sumažėjimas dėl 
sumenkusių atliekų surinkimo ir transportavimo bei deginimo sąnaudų. 
Siekiant tiksliau įvertinti atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių pelningumą 
ir atsižvelgiant į tai, kad RATC dotacijos sudaro net iki 65 proc. sektoriaus 
turto vertės, pelningumo dinamika buvo vertinama skaičiuojant ne 
nuosavo kapitalo, o turto grąžos rodiklį. RATC sektoriaus turto grąža 2018 
metais siekė 2,2 proc. ir, lyginant su 2016 metų turto grąžos rodikliu, 
išaugo 2 procentiniais punktais. Tokį turto grąžos rodiklio pokytį sąlygojo 
apskaitinės turto vertės mažėjimas ir reikšmingai – nuo 0,6 mln. eurų iki 
5,4 mln. eurų – išaugęs sektoriaus grynasis pelnas.

Kadangi RATC ženkliai skiriasi savo turto dydžiu, gautomis pajamomis 
ir sutvarkytų komunalinių atliekų kiekiu, siekiant objektyviau įvertinti 
atskirų RATC veiklą, nagrinėjami santykiniai veiklos rodikliai ir jų 
dinamika. Pajamos sutvarkytų komunalinių atliekų tonai 2018 metais 
tarp skirtingų RATC skiriasi gana ženkliai, dalies beveik du kartus. 
Daugiausiai pajamų pašalintai atliekų tonai tenka Marijampolės 
AATC bei Alytaus RATC, atitinkamai 64 ir 63 eurai. Šešių regioninių 

atliekų tvarkymo centrų pajamos sutvarkytų komunalinių atliekų 
tonai neviršijo 50 eurų, o mažiausios pajamos, siekusios 34 eurus, 
teko Kauno RATC bei Utenos RATC sutvarkytai atliekų tonai. Ženklų 
skirtumą tarp įmonių gaunamų pajamų už sutvarkytą komunalinių 
atliekų toną lemia tai, kad skiriasi įmonių tiesiogiai teikiamos paslaugos 
– dalis RATC patys vykdo atliekų surinkimo funkcijas, kita dalis tik 
užtikrina, kad tokios paslaugos būtų teikiamos jų apskrityje.

Veiklos efektyvumas, paslaugų kainos ir 
komunalinių atliekų tvarkymo rezultatai

Sektoriaus ROA (proc.)Sektoriaus grynasis pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

2016 metai 2017 metai 2018 metai

0,2%

2,2%

1,4%

5,4

3,6

0,6

Grynojo pelno ir turto grąžos dinamika

Darbuotojų skaičius

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

621
570553526

RATC sektoriaus įmonėse dirbančių asmenų
skaičiaus dinamika

Alytaus 
RATC 

Kauno 
RATC 

Klaipėdos 
RATC 

Vilniaus 
AATC 

Marijampolės 
AATC 

Panevėžio 
RATC 

Šiaulių 
RATC 

Tauragės 
RATC 

Telšių 
RATC 

Utenos 
RATC 

2018 metų pajamos sutvarkytai komunalinių atliekų tonai (eurais)

Šaltinis: LRATCA

63

34
49 48

64
51 48

55 49
34
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Grynojo pelno, tenkančio sutvarkytai komunalinių atliekų tonai, 
rodiklis 2018 metais didžiausiais buvo Vilniaus AATC ir siekė 8,2 euro. 
Nors nagrinėjamu laikotarpiu visos į RATC sektorių įtrauktos įmonės 

Brangiausiai komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais kainavo 
Marijampolės apskrities namų ūkiams – beveik 50 eurų per metus. 
Skirtumas tarp brangiausiai ir pigiausiai už komunalinių atliekų 
tvarkymą mokančių namų ūkių siekia 11,82 euro, tai reiškia, kad 
mažiausiai už šią paslaugą mokantys Tauragės regiono namų ūkiai 
per mėnesį sumoka beveik vienu euru mažiau nei Marijampolės 
AATC aptarnaujamos teritorijos namų ūkių gyventojai. Vilniaus 

dirbo pelningai, tačiau 2018 metais grynojo pelno, tenkančio vienai 
sutvarkytai komunalinių atliekų tonai, santykis buvo labai skirtingas. 

AATC, nors ir nustačiusi beveik 6 eurais mažesnę metinę kainą nei 
Marijampolės AATC ir vieną mažiausių tarp kitų RATC, dėl didesnių 
veiklos apimčių uždirbo daugiausiai pardavimo pajamų iš visų RATC 
sektoriaus įmonių ir 3,3 karto daugiau pajamų bei 12 kartų daugiau 
grynojo pelno nei Marijampolės AATC. Vertinant bendrai visą 
sektorių, 2018 metais namų ūkiai už komunalinių atliekų tvarkymą 
vidutiniškai išleido 45 eurus per metus.

Alytaus 
RATC 

Kauno 
RATC 

Klaipėdos 
RATC 

Vilniaus 
AATC 

Marijampolės 
AATC 

Panevėžio 
RATC 

Šiaulių 
RATC 

Tauragės 
RATC 

Telšių 
RATC 

Utenos 
RATC 

2018 metų grynasis pelnas sutvarkytai komunalinių atliekų tonai (eurais)

Šaltinis: LRATCA

3,5
2,3

0,7

8,2

3,1

5,6

2,9

0,4

3,4
5,2

Marijampolės 
apskri�s

Utenos 
regionas

Kauno 
regionas

Šiaulių 
regionas

Klaipėdos 
regionas

Telšių 
regionas

Alytaus 
regionas

Vilniaus 
apskri�s

Panevėžio 
regionas

Tauragės 
regionas

Me�niai komunalinių atliekų tvarkymo kaštai, tenkantys vienam namų ūkiui (eurais)  

49,91 48,66 47,93 47,63 46,83 45,97 45,28 44,07
39,68 38,09

Šaltinis: LRATCA

2018 metais Lietuvoje taiky� komunalinių atliekų tvarkymo būdai (proc.)

Šaltinis: LRATCA

Pakarto�nis panaudojimas 31%

Kompostavimas 29%

Šalinimas 28%

Pakarto�nis panaudojimas namų ūkiuose 1%

Kompostavimas namų ūkiuose 11%
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Valstybinio atliekų tvarkymo plane komunalinių atliekų šalinimas 
numatytas kaip mažiausiai siektinas atliekų tvarkymo būdas, o labiau 
skatintinas – atliekų pakartotinis panaudojimas arba perdirbimas. 
Remiantis Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos 
(LRATCA) duomenimis, 2018 metais visoje Lietuvoje šalinimo būdu 
buvo sutvarkyta iki trečdalio komunalinių atliekų. Pagal atliekų 
tvarkymą lyderiaujantis regionas, šalinimui paliekantis vos 7,5 proc., 
o panaudojantis beveik 63 proc. komunalinių atliekų, yra Klaipėda. 

2018 metais komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas sudarė 11 
skirtingų kategorijų išlaidų dedamųjų. Daugiausiai – beveik trečdalį 
–  išlaidų sudarė atliekų surinkimas, perkrovimas ir transportavimas. 

Nors Vilniaus ir Utenos regionuose komunalinių atliekų šalinama 
dvigubai daugiau nei Klaipėdos regione, tačiau, lyginant su kitais 
Lietuvos regionais, 15 proc. nesiekiantis atliekų šalinimo rodiklis 
yra sąlyginai mažas. Likusių septynių atliekų tvarkymo sektoriui 
priskirtų centrų komunalinių atliekų šalinimas sudaro nuo beveik 
25 proc. iki beveik 40 proc. visų sutvarkytų atliekų. Daugiausiai 
komunalinių atliekų šalinimo būdu vis dar tvarkoma Tauragės ir 
Kauno regionuose. 

Mažiausiai išlaidų pareikalavo senų sąvartynų priežiūra ir 
kompostavimo aikštelių eksploatavimas.

2018 metais Lietuvoje taiky� komunalinių atliekų tvarkymo būdai pagal regionus (proc.)

Šaltinis: LRATCA

Klaipėda Vilnius Utena Alytus Telšiai Šiauliai Marijampolė Panevėžys Kaunas Tauragė Visų RATC

62,89

29,58

7,53

37,7

47,45

14,85

30,99

54,07

14,94

13,23

62,35

24,42

17,95

57,26

24,79

19,79

53,42

26,79

14,34

56,27

29,39

9,24

59,44

31,32

16,48

45,87

37,65

4,94

55,84

39,22

27,88

48,58

23,54

Perdirbta PanaudotaPašalinta

PVM
Mokesčiai (turto, aplinkosauginiai ir ki� veiklos mokesčiai)
Bendri administraciniai kaštai
Rinkliavų ir kitų įmokų surinkimo administravimas
Kompostavimo aikštelių eksploatavimas
Didelių gabaritų aikštelių eksploatavimas
Senų sąvartynų eksploatavimas ir a�dėjiniai sąvartyno uždarymui
Sąvartyno eksploatavimas
Energija gamyba (deginimas)
Mechaninių biologinių apdorojimo įrenginių eksploatavimas
Atliekų surinkimas, perkrovimas ir transportavimas

2018  metų komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų struktūra (proc.)

Šaltinis: LRATCA

31,97

17,63

8,50

5,17
1,24
3,54
1,72
5,99

4,55
2,33

17,36
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2018 metais į keturis pagrindinius – šilumos tinklų, vandentvarkos, 
viešojo transporto ir regioninių atliekų tvarkymo centrų – SVĮ 
sektorius buvo priskirtos 139 įmonės. Likusios 111 įmonių priklauso 
kitų įmonių sektoriui, iš kurių didžioji dalis įmonių teikia butų ūkių 
priežiūros ir kompleksines komunalines paslaugas. Mažąją dalį 
sektoriaus sudaro įmonės, užsiimančios įvairia veikla – sveikatinimo, 
gatvių apšvietimo, gatvių tiesimo bei priežiūros ir kitų paslaugų 
teikimu. Dėl palyginamų duomenų už ankstesnius laikotarpius 
trūkumo, į kitų įmonių sektoriaus analizę nebuvo įtrauktos keturios 
įmonės: dvi Vilniaus miesto SVĮ ir po vieną Palangos miesto bei Širvintų 
rajono SVĮ. SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ veiklą 
pradėjo nuo 2016 metų kovo 4 d., o UAB „Vilniaus parkai“ 2018 
metų kovo 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 
yra likviduojama. Taip pat analizei nepakanka duomenų apie SĮ 
Šventosios jūrų uosto direkciją, kuri buvo įsteigta tik 2018 metų 
rudenį, bei UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“, kuri iki 2016 
metų birželio 30 d. veikė kitu (UAB „Širvintų vaistinė“) pavadinimu ir 

vykdė visai kito pobūdžio ūkinę veiklą. Kitų įmonių sektoriui priskirtas 
SVĮ valdo 53 savivaldybės iš 59 (Panevėžio rajono savivaldybė neturi 
nei vienos valdomos įmonės). Nei vienam iš keturių pagrindinių 
sektorių nepriskirtų įmonių neturi Kalvarijos savivaldybė, Kauno, 
Lazdijų, Radviliškio, Skuodo ir Šilutės rajonų savivaldybės.

Iš visų SVĮ sektorių, kitų įmonių sektorius pasižymi didžiausia įvairove 
ne tik įmonių veiklos pobūdžiu, tačiau ir veiklos apimtimis, darbuotojų 
skaičiumi, pasiektais rezultatais. Lentelėje pateikiama 10 pagal turtą 
didžiausių analizuojamo sektoriaus SVĮ, kurių turimo turto bendra 
apskaitinė vertė 2018 metų pabaigoje siekė 306 mln. eurų ir sudarė 
67,3 proc. viso sektoriaus turto vertės. Tarp didžiausių šio sektoriaus 
įmonių patenkanti SĮ „Visagino energija“ 2018 metų lapkričio 14 
d. LR Vyriausybės nutarimu iš valstybės įmonės buvo pertvarkyta į 
savivaldybės įmonę. Šios savivaldybės įmonės įstatai patvirtinti 2018 
metų pabaigoje.

Įmonės pavadinimas

Savivaldybėms 
priklausanti 

dalis

Turtas 
2018 metų 
pabaigoje 

(tūkst. eurų)

2018 metų 
pardavimo 

pajamos 
(tūkst. eurų)

2018 metų 
grynasis 

pelnas
(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 

2018 metų 
pabaigoje

ROE

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 100,0% 54 249 2 562 877 39 1,7%

SĮ „Visagino energija“ 100,0% 48 227 13 877 1 073 192 4,3%

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA“ 100,0% 34 162 11 598 1 135 374 4,3%

UAB „Grinda“ 100,0% 33 484 21 769 1 204 465 4,4%

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 100,0% 28 430 3 155 -417 52 -2,0%

UAB „Vilniaus apšvietimas“ 100,0% 24 385 7 242 124 100 0,5%

UAB „Nemėžio komunalininkas“ 100,0% 24 058 4 419 21 166 0,4%

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 100,0% 23 841 7 446 27 215 0,4%

UAB „Kauno švara“ 100,0% 19 645 21 406 2 539 470 21,1%

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 100,0% 15 788 3 447 -412 133 -12,8%

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

203,0
186,6

165,0
169,8

6,5
8,0

1,5

9,1
Kitų įmonių sektoriaus
veiklos rezultatai
Savivaldybės valdomos įmonės, nepriskiriamos nei vienam iš pagrindinių keturių sektorių, yra 
atsakingos už teritorijų priežiūrą, gatvių apšvietimą ir remontą bei kitų savivaldoje reikalingų 
paslaugų teikimą. 2018 metais šis sektorius buvo didžiausias pagal jam priskirtų SVĮ skaičių.
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Iš kitų įmonių sektoriui priskirtų SVĮ, 2018 metų pabaigoje didžiausią 
turtą apskaitė 4 Vilniaus miesto SVĮ, 2 Vilniaus rajono SVĮ ir po vieną 
Kauno miesto, Visagino, Druskininkų ir Elektrėnų SVĮ. UAB „Elektrėnų 
komunalinis ūkis“ yra vienintelė Elektrėnų savivaldybės valdoma 
įmonė.

2018 metais kitų įmonių sektoriaus SVĮ kartu uždirbo 203 mln. eurų 
pardavimo pajamų, t. y. 16,4 mln. eurų daugiau nei 2017 metais. 
Per analizuojamą ketverių metų laikotarpį šio sektoriaus įmonių 
pardavimo pajamos pasižymėjo stabiliu augimu ir, lyginant su 2015 
metų duomenimis, išaugo 23,1 proc. Vertinant paskutiniųjų dviejų 
metų nagrinėjamo sektoriaus SVĮ duomenis, didžiausias pardavimo 
pajamų prieaugis, siekęs daugiau nei 30 proc., 2018 metais 
užfiksuotas UAB „Širvintų šiluma“, UAB „Zarasų būstas“ ir UAB 
„Kybartų darna“. Tačiau bendrai viso sektoriaus įmonių uždirbtų 
pardavimo pajamų sumai šių įmonių pajamos neturėjo reikšmingos 
įtakos, kadangi buvo sąlyginai nedidelės ir kartu sudarė 2,9 mln. eurų, 
t. y. vos 1,5 proc. viso sektoriaus pajamų. 

Lyginant didžiausių Lietuvos miestų savivaldybes, iš šiam sektoriui 
priskirtų Vilniaus SVĮ, pardavimo pajamos 2018 metais labiausiai augo 
UAB „Vilniaus apšvietimas“ ir UAB „Grinda“, atitinkamai nuo 5,9 
mln. eurų iki 7,2 mln. eurų ir nuo 19 mln. eurų iki 21,8 mln. eurų. Šių 
įmonių pardavimo pajamų augimą lėmė išaugusios veiklos apimtys. 

Didžiausiu teigiamu pardavimo pajamų pokyčiu tarp Kauno miesto 
SVĮ išsiskyrė UAB „Kauno švara“ (pardavimo pajamos išaugo 24,7 
proc.) ir UAB „Kauno butų ūkis“ (14,0 proc.). Mažesniu pardavimo 
pajamų augimu, siekusiu 10,4 proc., pasižymėjusi UAB „Kauno 
gatvių apšvietimas“ per 2018 metus buvo uždirbusi 3,5 mln. eurų 
daugiau nei UAB „Kauno butų ūkis“, kurio pajamos per šį laikotarpį 
siekė 3,8 mln. eurų. 

Kitų įmonių sektoriuje veikianti ir daugiausiai pardavimo pajamų 2018 
metais gavusi Klaipėdos miesto SVĮ – UAB „Gatvių apšvietimas“, 
kurios apyvarta siekė 2,5 mln. eurų.  

Lyginant su 2017 metais, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ 
pardavimo pajamos 2018 metais išaugo 12,3 proc. ir 2018 metų 
pabaigoje siekė 1,9 mln. eurų.  

Panevėžio miesto SVĮ, priskirtų kitų įmonių sektoriui, pardavimo 
pajamos augo mažiau nei kitų didžiųjų miestų SVĮ ir nei vienoje 
įmonėje neviršijo 10 proc. Daugiausiai – 5,2 mln. eurų – pardavimo 
pajamų 2018 metais uždirbo AB „Panevėžio specialus 
autotransportas“.

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 2016 2017 2018

203,0
186,6

165,0
169,8

6,5
8,0

1,5

9,1
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 186 594 203 010 +8,8%

Pardavimo savikaina 144 179 157 270 +9,1%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 42 414 45 740 +7,8%

Pardavimo sąnaudos 6 236 6 387 +2,4%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 28 888 29 778 +3,1%

Veiklos pelnas (nuostoliai) 7 290 9 575 +31,3%

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 1 075 1 262 +17,4%

Finansinė ir investicinė veikla -28 32 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 8 337 10 869 +30,4%

Pelno mokestis 1 824 1 760 -3,5%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 513 9 109 +39,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 326 083 340 262 +4,3%

Trumpalaikis turtas 108 131 113 647 +5,1%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 47 524 54 733 +15,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 1 869 1 155 -38,2%

Turto iš viso 436 083 455 064 +4,4%

Nuosavas kapitalas 274 188 289 421 +5,6%

Dotacijos, subsidijos 90 136 90 235 +0,1%

Atidėjiniai 654 849 +29,8%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 69 527 72 958 +4,9%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 17 282 15 530 -10,1%

Finansiniai įsipareigojimai 13 620 11 535 -15,3%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 52 245 57 428 +9,9%

Finansiniai įsipareigojimai 5 345 3 888 -27,3%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 1 579 1 602 +1,4%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 436 083 455 065 +4,4%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 1,5% 2,0% +0,5 p. p.

ROE 2,5% 3,2% +0,7 p. p.

D/E 6,9% 5,3% -1,6 p. p.

EBITDA 23 032 27 504 +19,4%

EBITDA marža 12,3% 13,5% +1,2 p. p.

Veiklos pelno marža 3,9% 4,7% +0,8 p. p.

Grynojo pelno marža 3,5% 4,5% +1,0 p. p.

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 4 321 4 466 +3,4%

Paskirtos pelno įmokos 1 673 923 -44,8%

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms: 5 994 5 389 -10,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 7 049 6 887 -2,3%

Administracijos darbuotojų skaičius 1 239 1 231 -0,6%
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Kaip ir analizuojamo sektoriaus pardavimo pajamos, taip ir turtas 
2015 – 2018 metų laikotarpiu kasmet, nors ir nežymiai, tačiau augo ir 
2018 metų pabaigoje siekė 455,1 mln. eurų. Lyginant su 2015 metais, 
kitų įmonių sektoriaus apskaitinė turto vertė 2018 metų pabaigoje 
buvo 11,6 proc. didesnė. Apskaitinės turto vertės augimui 4,3 proc. 
2018 metais daugiausiai įtakos turėjo UAB „Vilniaus vystymo 
kompanija“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ išaugusi turto 
vertė, 2018 metų pabaigoje siekusi atitinkamai 28,4 mln. eurų (2017 
metais buvo 24,7 mln. eurų) ir 24,1 mln. eurų (2017 metais buvo 21,7 
mln. eurų). UAB „Grinda“ turto apskaitinė vertė taip pat padidėjo 7,8 
proc. ir 2018 metų pabaigoje siekė 33,5 mln. eurų. Šis pokytis labiausiai 
sietinas su naujų druskos ir smėlio mišinio barstytuvų, krautuvų, grunto 
tankintuvų bei kito ilgalaikio turto įsigijimu, reikalingu įmonės veiklos 

2018 metų pabaigoje įsipareigojimų suma, siekusi beveik 73 mln. 
eurų, buvo 4,9 proc. didesnė nei 2017 metais, tačiau neviršijo 2015 
metais buvusio lygio. Didžiąją dalį kitų įmonių sektoriui priskirtų 
įmonių įsipareigojimų visu analizuojamuoju laikotarpiu sudarė 
trumpalaikiai įsipareigojimai. Lyginant su 2017 metais, tarp 10-ies 
didžiausių pagal turtą analizuojamo sektoriaus SVĮ, 2018 metais 
įsipareigojimai labiausiai išaugo UAB „Vilniaus apšvietimas“ (2,6 
karto iki 1,2 mln. eurų), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 
(2,3 karto iki 3,2 mln. eurų) ir UAB „Grinda“ (1,2 karto iki 4,5 mln. 
eurų). Pagrindinę ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų dalį sudaro 
įsipareigojimai kredito įstaigoms pagal sudarytas paskolos sutartis, 
skirtas ilgalaikiam turtui įsigyti.

vykdymui ir paslaugų teikimo apimčių didinimui. Didžiausių pagal 
turtą kitų įmonių sektoriui priskirtų SĮ „Vilniaus miesto būstas“, SĮ 
„Visagino energija“ ir UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio 
centras AQUA“ apskaitinė vertė kito nežymiai, šių Druskininkų ir 
Visagino SVĮ turtas sumažėjo vidutiniškai 1,5 proc., o SĮ „Vilniaus 
miesto būstas“ turtas išaugo 0,5 proc. 
                           
Kitų įmonių sektoriaus finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 
santykis (D/E) 2018 metų pabaigoje buvo mažiausias per visą 
analizuojamą laikotarpį ir siekė 5,3 proc. Šiam pokyčiui daugiausiai 
įtakos turėjo sumažėję finansiniai įsipareigojimai dėl išmokėtų paskolų. 
Žemas D/E rodiklis rodo mažesnę įmonių veiklos riziką, mažesnę 
priklausomybę nuo skolintų lėšų. 

Nors į kitų įmonių sektoriaus analizę įtraukta daugiausiai – net 107 – 
SVĮ, tačiau šis sektorius kitus keturis pagrindinius SVĮ sektorius lenkia 
tik pagal darbuotojų skaičių. Lyginant su 2017 metais, 2018 metų 
pabaigoje kitų įmonių sektoriaus SVĮ dirbo 2,3 proc. mažiau darbuotojų 
– 6 887 asmenys. Per visą analizuojamąjį laikotarpį šis skaičius svyravo 
labai nežymiai. Kitų įmonių sektorius pasižymi tuo, kad jame yra 
daugiau smulkių įmonių. Tik 18,7 proc. sektoriaus SVĮ dirba 100 arba 
daugiau asmenų. Palyginimui, iš 107 įmonių sudaryto kitų įmonių 
sektoriaus SVĮ, 2018 metų pabaigoje dirbo jau minėti 6 887 asmenys, 
kai į viešojo transporto sektorių įtrauktų įmonių buvo 40, o jose dirbo 
6 014 asmenys. Daugiausiai asmenų tarp šio sektoriaus įmonių 2018 
metų pabaigoje dirbo UAB „Grinda“, UAB „Kauno švara“ ir UAB 
„Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“, kurios buvo 
įdarbinusios atitinkamai 465, 470 ir 374 asmenis.

D/E (proc.)Apskai�nė turto vertė (mln. eurų)

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

5,3%
6,9%

12,7%

17,2%

455,1436,1422,0407,7

Apskai�nės turto vertės ir D/E rodiklio dinamika

EBITDA marža (proc.)Pardavimo pajamos (mln. eurų)

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

13,5%

12,3%

14,0%

10,1%

203,0
186,6

169,8165,0

Pardavimo pajamų ir EBITDA maržos rodiklio dinamika

Kitų įmonių sektoriaus įmonėse dirbančių asmenų
skaičiaus dinamika

Trumpalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)
Ilgalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

57,4

15,5

52,2

17,3

49,3

29,0

56,5

37,8

Įsipareigojimų struktūros dinamika

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31

6 8877 0496 9056 902

1 184 1 183 1 239 1 231

Administracijos darbuotojų skaičiusDarbuotojų skaičius
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2018 metus pelningai baigė 74 iš 107 į kitų įmonių sektorių įtrauktų 
SVĮ. Likę 30 proc. šio sektoriaus SVĮ ataskaitiniu laikotarpiu patyrė 
grynąjį nuostolį, kuris siekė nuo 2,2 tūkst. eurų iki 417,4 tūkst. eurų. 
Didžiausią nuostolį 2018 metais patyrė UAB „Vilniaus vystymo 
kompanija“. Iš viso kitų įmonių sektoriaus SVĮ per 2018 metus 
uždirbo 9,1 mln. eurų grynojo pelno – 39,9 proc. daugiau nei prieš 
metus. Didžiausią įtaką šiam pokyčiui turėjo UAB „Kauno švara“, 
kurios grynasis pelnas, lyginant su 2017 metais, beveik padvigubėjo 
ir nuo 1,3 mln. eurų padidėjo iki 2,5 mln. eurų. Taip pat reikšmingos 
įtakos turėjo SĮ „Visagino energija“, kuri 2018 metais uždirbo 1,1 
mln. eurų grynojo pelno – 17 kartų daugiau nei praėjusiu ataskaitiniu 
laikotarpiu. Kitos nagrinėjamo sektoriaus SVĮ, nors ir nepasižymėjusios 
reikšmingu grynojo pelno augimu, tačiau sudariusios nemažą dalį 
viso 2018 metų kitų įmonių sektoriaus grynojo pelno, buvo UAB 
„Kauno gatvių apšvietimas“ ir UAB „Grinda“, kurios uždirbo 
beveik vienodą, po 1,2 mln. eurų siekusią grynojo pelno sumą. 
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ taip 

Nors 2018 metais kitų įmonių sektoriuje veikė 107 SVĮ ir 74-ios iš jų 
dirbo pelningai, tačiau dividendus arba pelno įmokas į savivaldybių 
biudžetus paskyrė 30 analizuojamo sektoriaus SVĮ. Iš viso už 2018 
metų veiklos rezultatus šių 30 SVĮ paskirtų dividendų ir pelno įmokų 
suma sudaro beveik 5,4 mln. eurų – 10,1 proc. mažiau nei buvo 
paskirta už 2017 metų laikotarpį. Daugiausiai kitų įmonių sektoriui 
priklausančios SVĮ turi papildyti Kauno miesto savivaldybės 
biudžetą, į kurį paskirtų dividendų ir pelno įmokų suma siekia 
2,8 mln. eurų. UAB „Kauno švara“  ir UAB „Kauno gatvių 
apšvietimas“ paskyrė atitinkamai 1,0 mln. eurų ir 0,9 mln. eurų 

pat 2018 metais sugeneravo milijoninės vertės grynąjį rezultatą – 
uždirbo 1,1 mln. eurų grynojo pelno.

Analizuojamo sektoriaus nuosavo kapitalo grąžos rodiklio reikšmė 
2016 – 2018 metų laikotarpiu buvo artima viso SVĮ portfelio kapitalo 
grąžos rodiklio reikšmei. 2016 metais šios reikšmės buvo lygios 3,6 
proc., 2018 metais kitų įmonių sektoriaus grąža 0,3 procentinio 
punkto viršijo viso SVĮ  portfelio nuosavo kapitalo grąžą. Kitų įmonių 
sektoriaus nuosavo kapitalo grąžos augimui 2018 metais didžiausios 
įtakos turėjo UAB „Kauno švara“ grynojo pelno pokytis, sąlygojęs 
bendrovės nuosavo kapitalo grąžos augimą beveik 10 procentinių 
punktų iki 21,1 proc. Gana efektyviai nuosavą kapitalą naudojo ir 
SĮ „Visagino energija“ bei UAB „Druskininkų sveikatinimo 
ir poilsio centras AQUA“, kurių nuosavo kapitalo grąžos rodiklis 
siekė 4,3 proc. UAB „Grinda“ šis rodiklis taip pat buvo didesnis nei 
analizuojamo sektoriaus ir viso SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąžos 
rodiklis ir siekė 4,4 proc. 

dividendų. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui dividendus arba 
pelno įmokas paskyrė dvi SVĮ iš 6-ių, priskirtų kitų įmonių sektoriui. 
UAB „Grinda“ už 2018 metus paskyrė 622 tūkst. eurų dividendų, 
o SĮ „Vilniaus planas“ už tą patį laikotarpį nurodė paskyrusi 
690,3 tūkst. eurų pelno įmokų. Taip pat penktadalis visų kitų 
įmonių sektoriaus dividendų ir pelno įmokų sumos buvo paskirta 
Druskininkų savivaldybei. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centras AQUA“ buvo vienintelė šios savivaldybės SVĮ, kuri 
paskyrė dividendus už 2018 metų laikotarpį, jos paskirta dividendų 
suma siekė 1,1 mln. eurų.

Sektoriaus ROE (proc.) SVĮ por�elio ROE (proc.)Sektoriaus grynasis pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

2016 metai 2017 metai 2018 metai

2,9%

3,6%
3,2%

3,6%

2,5%

2,8%

8,0

6,5

9,1

Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo grąžos  dinamika



Vadovaujančių darbuotojų ir 
kolegialių organų narių darbo 
apmokėjimas

Savivaldybės valdomų įmonių rezultatai priklauso nuo daugelio veiksnių: 
teikiamų paslaugų poreikio, politinių sprendimų, konkurencinės 
aplinkos, kartais net oro sąlygų (ypatingai šilumos tinklų sektoriuje). 
Pagrindinis vaidmuo įmonės veikloje tenka vadovui, kurio kompetencija, 
patirtis, derybiniai ir kiti turimi įgūdžiai bei žinios dažniausiai nulemia, 
kokius rezultatus įmonė pasieks jo vadovavimo laikotarpiu. 2018 
metais Lietuvoje veiklą vykdė 250 savivaldybės valdomų įmonių, 
vadinasi atitinkamai tiek pat buvo ir SVĮ vadovų. Mažiau nei 10 proc. SVĮ 
buvo savivaldybės įmonės, likusios – savivaldybės valdomos akcinės 
bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės. Šis skirstymas aktualus 
aptariant SVĮ valdybų narių atlygį, kadangi savivaldybės įmonių, kitaip nei 
bendrovių, šio kolegialaus valdymo organo narių atlygio skyrimo tvarką 
nustato 2015 metų spalio 14 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1092 „Dėl 
Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės 
draudimo“. 

Pagal naujausią SVĮ Nuosavybės gairių (2007 metų birželio 5 d. LR 
Vyriausybės nutarimas Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių 
teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos 
aprašo patvirtinimo“) redakciją, nuo 2019 metų savivaldybėms yra 
rekomenduojama patvirtinti SVĮ vadovų darbo užmokesčio, taip pat 
atlygio SVĮ sudaromų stebėtojų tarybų, valdybų, komitetų nariams 
nustatymo tvarką. Pastebima, kad 2019 metais dalis savivaldybių jau 
įgyvendino šią rekomendaciją ir atlygio nustatymo tvarkos aprašai buvo 
parengti bei patvirtinti. 

Vidutinė SVĮ vadovų darbo užmokesčio pastovioji dalis didžiųjų 
miestų įmonėse 2018 metais buvo 62 proc. didesnė nei kitose 
savivaldybėse veikiančių SVĮ. Atotrūkis tarp didžiųjų ir mažųjų 
savivaldybių valdomų įmonių dar labiau išryškėja (ir siekia beveik 
74 proc.) vertinant bendrą priskaičiuotą darbo užmokestį, į kurį yra 
įtraukiama ir kintamoji atlygio dalis bei premija. 

Didžiausia pastovioji atlygio dalis SVĮ vadovams mokama regioninių 
atliekų tvarkymo centrų sektoriuje. Iš aštuonių šiam sektoriui priskirtų 

2018 metais SVĮ vadovams priskaičiuojamam atlyginimui buvo 
taikytos skirtingos praktikos. Didžiosios dalies SVĮ vadovų darbo 
užmokestis buvo nustatytas remiantis LR Seimo nustatytu valstybės 
politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės 
algos (atlyginimo) baziniu dydžiu, kuris 2018 metais siekė 132,5 euro. 
Dalies įmonių vadovų darbo užmokestis buvo susietas su minimalia 
mėnesine alga (MMA), t. y. paskirtas koeficientas dauginamas iš 
MMA, arba su įmonės praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutiniu 
darbo užmokesčiu.

Savivaldybės valdomose įmonėse 2018 metais dirbančiųjų skaičius 
buvo labai skirtingas: mažiausiai dirbo vienas darbuotojas, daugiausiai 
– 2 032 darbuotojai. Iš 250 įmonių, į vadovaujančių darbuotojų darbo 
užmokesčio analizę neįtraukiamos 11 įmonių, iš kurių viena įmonė 
yra likviduojama, o likusios 10 nepateikė duomenų apie 2018 metais 
priskaičiuotą įmonės vadovo darbo užmokestį arba 2018 metais 
neturėjo vadovo – tik asmenį, laikinai atliekantį vadovo funkcijas. Visų 
239 į analizę įtrauktų SVĮ vidutinis priskaičiuotas vadovo mėnesinis 
atlyginimas siekė 2 071 eurą. Ši suma susideda iš pastoviosios darbo 
užmokesčio dalies, kintamosios darbo užmokesčio dalies ir premijos, 
jeigu tokia buvo paskirta. Visos nurodytos sumos yra ikimokestinės 
(bruto) ir apskaičiuotos pagal 2018 metais galiojusią tvarką. Pastovioji 
darbo užmokesčio dalis 2018 metais siekė vidutiniškai 1 707 eurus 
per mėnesį. Iš visų analizuojamų SVĮ, beveik pusės (110) jų vadovams 
buvo mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis ir 41-am skirta 
premija. 

SVĮ, tik vienos įmonės vadovui buvo priskaičiuota kintamoji atlygio 
dalis, o trims RATC vadovams 2018 metais buvo paskirta premija. 
Mažiausia pastovioji atlygio dalis bendroje vadovų darbo užmokesčio 
struktūroje yra viešojo transporto sektoriaus SVĮ. Remiantis įmonių 
pateiktais duomenimis, pastarajame sektoriuje beveik pusei SVĮ 
vadovų (19-oje įmonių) buvo priskaičiuota kintamoji atlygio dalis, 
siekusi nuo 10 proc. iki 50 proc. pastoviosios darbo užmokesčio 
dalies, ir šešiems viešojo transporto įmonių vadovams buvo paskirta 
premija.

Didžiųjų miestų SVĮ Kitų miestų ir rajonų SVĮ

2018 metais priskaičiuota pastovioji vadovo darbo užmokesčio dalis (eurais)

1 707 eurai (vidu�nis atlygio 
pastoviosios dalies dydis)

2 379

1 466
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Šioje analizėje vidutinis mėnesinis atlygis apibrėžiamas kaip visas 
vadovo gaunamas ikimokestinis (bruto) darbo užmokestis, įskaitant 
pastoviąją atlyginimo dalį, kintamąją dalį ir premiją. Nors pagal pateiktus 
apibendrintus duomenis regioninių atliekų tvarkymo centrų sektorius 
išsiskiria didžiausiu vadovams mokamu atlygiu, paties sektoriaus 
įmonėse atlyginimai reikšmingai skiriasi, kai kuriais atvejais netgi 
daugiau nei du kartus. Taip pat daugiau nei vidutiniškai SVĮ vadovui 
buvo mokama dar dviejuose sektoriuose – vandentvarkos ir šilumos 

2018 metais ne visų įmonių vadovams buvo mokėta mėnesinės 
algos kintamoji dalis, tad grafike pateikiamas didžiausių Lietuvos 
miestų savivaldybėse veikusių įmonių skaičius, kuriose vadovams 
buvo mokama algos kintamoji dalis ir premija. Pažymėtina, kad AB 
„Kauno energija“ atsisakė pateikti duomenis apie vadovo darbo 
užmokestį, todėl ji šioje atlygio analizėje neįtraukiama į Kauno miesto 
savivaldybės valdomų įmonių portfelį. Pagal SVĮ pateiktus duomenis, 
mažiausiai populiarus kintamosios atlygio dalies mokėjimas vadovams 
buvo Vilniaus miesto savivaldybėje. Joje taip pat paskirta premija tik 
dviejų įmonių vadovams, t. y. viena daugiau nei Klaipėdos miesto SVĮ 
vadovams. Kauno ir Panevėžio miestų savivaldybėse, iš kurių į analizę 

tinkų sektoriuose. Iš 37-ių į analizę įtrauktų šilumos tinklų sektoriaus 
įmonių, 21-os įmonės vadovams prie atlyginimo pastoviosios dalies 
mokama ir kintamoji mėnesinė atlygio dalis. Taip pat 9-iems  šilumos 
tinklų sektoriaus SVĮ vadovams paskirta premija – beveik dvigubai 
daugiau nei vandentvarkos sektoriuje, kuriame piniginius paskatinimus 
gavo 5-ių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 
teikiančių įmonių vadovai. 

įtraukta po 10 SVĮ, kintamoji darbo užmokesčio dalis buvo mokama 
panašiam skaičiui SVĮ vadovų, atitinkamai 8 SVĮ ir 7 SVĮ vadovams. Tačiau 
reikšmingas skirtumas minėtų dviejų savivaldybių SVĮ fiksuojamas 
sprendimuose dėl premijų skyrimo – 2018 metais Panevėžyje 3 SVĮ 
vadovai buvo skatinti premiją, kai tuo tarpu premiją gavo net 7 Kauno 
SVĮ vadovai. Vienodžiausios SVĮ vadovų darbo užmokesčio struktūros 
fiksuojamos Šiaulių miesto savivaldybėje, kurios visų SVĮ vadovų atlygis 
2018 metais buvo sudarytas iš pastoviosios ir kintamosios dalių, taip 
pat beveik visiems (išskyrus vieną SVĮ) vadovams buvo paskirta premija. 

Įmonės pavadinimas

Savivaldybė, kuriai priklauso 
SVĮ Sektorius

2018 metų 
grynasis pelnas 

(tūkst. eurų)

2017 metų 
grynasis pelnas 

(tūkst. eurų)

UAB „Birštono šiluma“ Birštono savivaldybė Šilumos tinklai -122,2 -48,8

AB „Jonavos šilumos tinklai“ Jonavos rajono savivaldybė Šilumos tinklai -73,4 -156,0

UAB „Neringos energija“ Neringos savivaldybė Šilumos tinklai -80,3 1,0

SĮ „Nemenčinės vaistinė“ Vilniaus rajono savivaldybė Kita -4,4 1,6

UAB „Zarasų būstas“ Zarasų rajono savivaldybė Kita -29,8 0,2

Vidutinė mėnesinio atlygio pastovioji dalis (eurais)
Vidutinis mėnesinis atlygis (eurais)

Kintamoji atlygio dalis ir premija (jei paskirtos)Pastovioji atlygio dalis

RATC

Kita

Visos SVĮ

Šilumos tinklai

Vandentvarka

Viešasis transportas

Vadovų darbo užmokestis pagal sektoriusPastoviosios ir kintamos vadovų atlygio dalies
pasiskirstymas pagal sektorius (proc.)

2 503
2 363

1 873
1 571

2 071
1 707

1 826

1 843
2 334

1 576
2 013

2 236

84%

16%
6%

94%
82%

18%21%

79%78%

22%

Viešasis 
transportas

Vandentvarka Šilumos 
tinklai

RATC Kita

Vilniaus miesto SVĮ Kauno miesto SVĮ Klaipėdos miesto SVĮ Šiaulių miesto SVĮ Panevėžio miesto SVĮ

Kintamąją atlygio dalį ir premijas gavusių didžiųjų Lietuvos miestų SVĮ vadovų skaičius

SVĮ vadovų skaičius, kuriems buvo mokama kintamoji atlygio dalis Premijas gavusių SVĮ vadovų skaičiusSVĮ skaičius

2

7

1

6

3

1

11

8
10

2

9
77 7

10
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Lentelėje pateikiamos įmonės, kurios veikė nuostolingai, tačiau jų 
vadovams buvo paskirta premija. Šių penkių įmonių vadovams paskirta 
premija svyravo nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Kadangi 
premijos skyrimas dažniausiai sietinas su įmonės gerais praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio rezultatais, lentelėje pateikiamas ne tik 2018 

Atsižvelgiant į įmonės teisinę formą, pastebimas vadovo darbo 
užmokesčio dydžio skirtumas, kuris nors nėra itin reikšmingas, 
tačiau leidžia konstatuoti, kad savivaldybės įmonių vadovai 2018 
metais uždirbo 8 proc. mažiau, lyginant su savivaldybės valdomų 
bendrovių vadovais. Nepaisant to, savivaldybės įmonėse labiau 
klesti premijų vadovams skyrimo praktika  – kas ketvirtoje SVĮ 
vadovui buvo paskirta premija. Vertinant darbo užmokesčio 
duomenis pagal įmonių dydį, t. y. pagal pardavimo pajamas, turtą 
ir darbuotojų skaičių, didžiausioms (iš 21-os didžiausios įmonės, į 
analizę neįtraukiama AB „Kauno energija“ dėl anksčiau įvardintų 
priežasčių) įmonėms priskirtų SVĮ vadovų darbo užmokestis ženkliai 
viršija kitų (mažesnių) SVĮ vadovams priskaičiuotą atlygį. Tiek 
pastovioji vadovo atlyginimo dalis, tiek ir bendras darbo užmokestis 

metų, bet ir 2017 metų grynasis pelnas. Bent dvejų įmonių, 2017 
metais veikusių nuostolingai, vadovams 2018 metais buvo paskirta 
premija. Visgi šis paskatinimas teigiamai paveikė tik AB „Jonavos 
šilumos tinklai“ įmonės rezultatą – 2018 metais įmonės nuostolis 
buvo sumažintas beveik per pusę. 

didžiausiose įmonėse yra du kartus didesnis nei kitose įmonėse. Šį 
atotrūkį galimai lėmė tai, kad didžiųjų įmonių grupei priskirtos SVĮ 
savo darbuotojų skaičiumi ir pajamų apimtimi užima svarbiausią 
vietą SVĮ portfelyje. Tik pusės didžiųjų įmonių vadovams 2018 metais 
buvo mokėta kintamoji atlygio dalis, 9-iems mokėta premija, o 7-ių 
SVĮ vadovams priskaičiuotas darbo užmokestis buvo sudarytas tik 
iš pastoviosios atlyginimo dalies. Pastebima tendencija, jog dažnu 
atveju vadovų atlygio pastovioji dalis buvo didesnė tose įmonėse, 
kuriose nebuvo numatyta vadovui mokėti kintamosios atlyginimo 
dalies. Iš SVĮ, nepatenkančių tarp didžiausių įmonių, premijas gavo 
tik 16 proc. įmonių vadovų, kai tuo tarpu beveik kas antras didžiųjų 
įmonių vadovas buvo skatintas jam skyrus premiją.  

SVĮ valdymo organai yra nurodomi įmonės įstatuose. Neįskaitant 
įmonės vadovo, dažniausiai sudaromas kolegialus valdymo organas 
– valdyba, gerokai rečiau sudaromas kolegialus priežiūros organas 
– stebėtojų taryba (toliau apibendrintai vadinami – kolegialus 

priežiūros ir valdymo organas (KO)). Dažniausiai esant didelėms 
įmonėms ir akcininkams nusprendus, SVĮ tuo pačiu metu gali turėti 
suformuotą valdybą ir stebėtojų tarybą.

Kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių 
darbo užmokestis

Didžiosios įmonės* Kitos įmonės

Vidutinis mėnesinis atlygis (eurais)
Vidutinė mėnesinio atlygio pastovioji dalis (eurais)

Premijas gavusių SVĮ vadovų dalis (proc.)

45%

16%

1 904
1 569

3 173

3 844

Savivaldybės įmonės Savivaldybės valdomos
bendrovės

Vidutinis mėnesinis atlygis (eurais)
Vidutinė mėnesinio atlygio pastovioji dalis (eurais)

Premijas gavusių SVĮ vadovų dalis (proc.)

Vidutinis SVĮ vadovo atlygis pagal įmonės dydįVidutinis SVĮ vadovo atlygis pagal įmonės teisinę formą

*Šioje analizėje didžiosioms priskirtos įmonės: UAB „Vilniaus viešasis transportas“, 
SĮ „Susisiekimo paslaugos“, UAB „Kauno autobusai“, UAB „Klaipėdos autobusų 
parkas“, UAB „Busturas“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB 
„Klaipėdos vanduo“, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB 
„Kauno energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AB „Panevėžio energija“, AB 
„Klaipėdos energija“, AB „Šiaulių energija“, UAB „VAATC“, UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras, SĮ „Visagino energija“, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centras AQUA“, UAB „Grinda“ ir UAB „Kauno švara“.

25%

17%

2 097

1 7151 665

1 922
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2018 metų pabaigoje iš 250 SVĮ, valdybos arba stebėtojų tarybos 
(arba abi) buvo sudarytos 153 įmonėse, t. y. 61 proc. visų SVĮ. 12-oje 
savivaldybių iš 59 (į imtį nepatenka Panevėžio rajono savivaldybė, 
neturinti jokių valdomų įmonių) SVĮ iš viso nėra sudaryta nei valdybų, 
nei stebėtojų tarybų, t. y. kas penktos savivaldybės visų SVĮ vienintelis 
valdymo organas yra vienasmenis – įmonės vadovas. Savivaldybės, 
kurių visos SVĮ neturi suformuotų KO, turi savo pavaldume nuo 1 iki 
5 įmonių. 

KO narių atlygį SVĮ lygmenyje šiuo metu reguliuoja tik LR Vyriausybės 
nutarimas Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių 
valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos 
narių civilinės atsakomybės draudimo“, tačiau jis privalomas tik 
savivaldybės įmonėms. Savivaldybės valdomų bendrovių KO narių 
atlygio politiką savivaldybėms rekomenduojama patvirtinti nuo 
2019 metų. Savivaldybės įmonių KO narių atlygio politikoje nustatyta, 
kad valdybos nariams taikoma valandinė apmokėjimo sistema, t. y. 
KO nariai pildo veiklos ataskaitas, o už dirbtas valandas atlyginama 
pagal valandinį įkainį, kurį nustato savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančios institucijos. Papildomai numatyta, kad atlygis KO 
nariui negali būti didesnis nei 1/5 įmonės vadovo darbo užmokesčio 

2018 metais KO nariams mokamas atlygis buvo labai skirtingas. Pagal 
įmonių pateiktus duomenis, už 2018 metų darbą SVĮ KO veikloje 
atlygį gavo 62 asmenys. Daugiausiai pajamų KO nariams atnešė 
darbas viešojo transporto sektoriaus SVĮ valdyboje arba stebėtojų 
taryboje, mažiausiai – regioninių atliekų tvarkymo centrų KO sudėtyje. 

ir yra išmokamas kartą į ketvirtį. KO narių, kurie yra valstybės 
tarnautojai, atlygis pervedamas į valstybės biudžetą, t. y. įmonė 
patiria išlaidas, bet konkretus asmuo atlygio už darbą KO sudėtyje 
negauna. KO nariams taip pat papildomai gali būti kompensuojamos 
patirtos kelionės išlaidos. 

Iš 21 didžiosios SVĮ, 2018 metų pabaigoje KO sudėtyje nepriklausomi 
nariai tesudarė 35 proc. Net penkių (iš didžiųjų) SVĮ valdybos dirbo 
apskritai be nepriklausomų narių, o tuo tarpu įmonių veiklos priežiūrą 
vykdančiose stebėtojų tarybose, kurios buvo suformuotos 11-oje 
SVĮ, nepriklausomi nariai darbavosi tik vienoje SVĮ. Apibendrinant 
visose savivaldybėse veikusių SVĮ pateiktus duomenis, pastebima, 
kad nepriklausomi nariai SVĮ valdybose ir stebėtojų tarybose 2018 
metais tesudarė 12 proc. KO nariams 2018 metais buvo mokama 
tik 16-oje SVĮ – beveik visais atvejais valdomose didžiųjų miestų 
savivaldybių. Pagal įmonių pateiktus duomenis, net jeigu SVĮ veikia 
ir valdyba, ir stebėtojų taryba, atlygis (jeigu iš viso mokamas) beveik 
visada mokamas valdybos nariams. Įmonių siekis pritraukti į savo KO 
sudėtį nepriklausomus profesionalus sąlygoja, kad praktiškai pusėje 
SVĮ, kuriose KO nariams yra paskirtas atlygis, mokami atlyginimai ne 
visiems KO nariams, o tik nepriklausomiems. 

Šilumos tinklų sektoriui priskiriamų SVĮ KO nariai, taip pat kaip RATC, 
pajamų gavo mažiau nei vidutiniškai SVĮ. Vandentvarkos ir kitų įmonių 
sektoriuose veikiančių SVĮ KO sudėtyje esančio nario vidutinis metinis 
atlygis buvo labai panašus ir atitinkamai siekė 4 676 eurus ir 4 612 eurų.

Savivaldybių, kurių SVĮ nebuvo suformuo� kolegialūs organai, skaičius
Savivaldybių, kurių SVĮ buvo suformuo� kolegialūs organai, skaičius

SVĮ, kuriose nebuvo suformuo� kolegialūs organai, skaičius
SVĮ, kuriose buvo suformuo� kolegialūs organai, skaičius

12

47

153

97

Viešasis 
transportas

Visų KO narių, 2018 
metais gavusių atlygį, 

atlygio vidurkis

Vidu�nis KO nariui išmokėtas atlyginimas pagal sektorius 2018 metais (eurais)

Vandentvarka Šilumos �nklai RATC Kita

5 771

4 676

3 925

2 513

4 612 4 572



Lietuvoje vidaus sandorius apibrėžia ir jų teikimo procedūras bei 
apribojimus numato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 
(VPĮ). Siekiant didinti vidaus sandorių skaidrumą ir mažinti konkurencijos 
ribojimą, 2017 metais priimti VPĮ pakeitimai sugriežtino tokių sandorių 
sudarymo tvarką, kuri galioja iki šiol. Pagal naujausius VPĮ reikalavimus, 
valstybės įmonės ir valstybės valdomos bendrovės vidaus sandorių 
sudaryti nebegali. SVĮ šis draudimas netaikomas, tačiau numatyti 
papildomi reikalavimai vidaus sandorių sudarymui, kurie numato, kad:
 • vidaus sandorio sudarymas galimas tik išimtiniais atvejais, kai 
įprastas paslaugų pirkimas viešojo pirkimo būdu neužtikrina paslaugų 
teikimo nepertraukiamumo, kokybės ir prieinamumo;
 • vidaus sandoriai gali būti sudaromi tik tarp subjektų, kurie 
vieni kitų atžvilgiu įgyvendina VPĮ nustatytą kontrolę, tai yra kad 
perkančioji organizacija kitą perkančiąją organizaciją kontroliuoja kaip 
savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį, darydama lemiamą įtaką jos 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams;
 • perkančioji organizacija sudaro vidaus sandoriu pagrįstą sutartį 
su kita perkančiąja organizacija tik jeigu kontroliuojamas subjektas 
ne mažiau kaip 80 proc. pajamų per paskutinius 3 finansinius metus 
gauna iš veiklos, skirtos kontroliuojančios perkančiosios organizacijos 
poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti (pavyzdžiui, jeigu SVĮ per 
pastaruosius 3 metus gavo ne mažiau nei 80 proc. pajamų iš ją 
kontroliuojančios savivaldybės, kurios poreikiams tenkinti buvo 
vykdoma veikla); 
 • kontroliuojamoje perkančiojoje organizacijoje nėra tiesioginio 
privataus kapitalo dalyvavimo;
 • perkančioji organizacija turi užtikrinti vidaus sandorių sudarymo 
priežiūrą, reikalaudama iš tiekėjo, kad vykdant vidaus sandorius 
sąskaitos faktūros (neatitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standarto) būtų teikiamos per valstybės informacinę sistemą „E.sąskaita“. 
Taip pat per 15 dienų nuo vidaus sandorio sudarymo ar nuo kiekvieno 
jo pakeitimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) 

Dėl sugriežtintų VPĮ nuostatų, apribojus vidaus sandorius galinčių 
sudaryti perkančiųjų organizacijų įvairovę, 2018 metais naujų vidaus 
sandorių nebegalėjo sudaryti valstybės valdomos įmonės. Galimai dėl 
šios priežasties bendroje 2018 metų sudarytų vidaus sandorių vertės 
struktūroje daug didesnę  dalį (lyginant su 2017 metais) sudarė savivaldybių 
administracijų sudaryti vidaus sandoriai. Remiantis viešųjų pirkimų 
tarnybos viešai skelbiamais duomenimis, 2017 metais iš 92,4 proc. kitų 
perkančiųjų organizacijų sudarytų vidaus sandorių vertės beveik 86 proc. 
sudarė  AB „Lietuvos geležinkeliai“ vidaus sandorių pagrindu pasirašytos 
sutartys (už 183 mln. eurų). Be savivaldybių administracijų ir minėtos AB 
„Lietuvos geležinkeliai“, kitos perkančiosios organizacijos, 2017 metais 
sudariusios naujus vidaus sandorius, buvo: UAB „Lietuvos energija“, AB 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB Litgrid, Ekonomikos ir inovacijų ministerija 
(iki 2018 metų gruodžio 31 d. – Ūkio ministerija), Finansų ministerija, 
Kalėjimų departamentas ir Tautinių mažumų departamentas. 2018 metais, 
be savivaldybių administracijų, vidaus sandorio būdu paslaugas pirko tik 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Lietuvos energijos tiekimas“.

Vidaus sandorių pagrindu sudarytos sutartys skiriasi ne tik savo veiklos 
pobūdžiu, apimtimis, bet ir trukme. Vidutinė metinė 2018 metais Lietuvoje 

perkančioji organizacija privalo paskelbti sudarytas sutartis ir visus jos 
pakeitimus bei Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti ataskaitas apie vidaus 
sandorių pagrindu vykdytus pirkimus už praėjusius metus.

Remiantis VPĮ nuostatomis, visos savivaldybės turi teikti informaciją 
Viešųjų pirkimų tarnybai apie sudaromus vidaus sandorius su 
SVĮ. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas 
„Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje tvarkos aprašas“ numato, kad perkančioji organizacija 
suvestinę apie visus pirkimus (išskyrus mažos vertės ir supaprastintus 
pirkimus) bei vidaus sandorius skelbia kasmet iki kovo 15 d. Šiame 
apraše nurodomas skelbiamos pirkimų suvestinės turinys – joje 
privalomai turi būti pažymėta, jeigu pirkimas bus atliekamas kaip 
vidaus sandoris. Remiantis perkančiųjų organizacijų CPVIS pateikta 
informacija, Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia apibendrintą statistiką apie 
sudarytus vidaus sandorius. Šioje ataskaitos dalyje pateikiama vidaus 
sandorių sudarymo analizė, paremta SVĮ atskleistais duomenimis, 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrimais ir Viešųjų pirkimų tarnybos 
viešinama statistine informacija. 

2018 metais buvo 125 galiojantys vidaus sandoriai tarp savivaldybių 
administracijų ir SVĮ. Nors per paskutinius dvejus metus buvo sudarytas 
iš viso 41 naujas tokio pobūdžio sandoris (atitinkamai 2017 metais 
9 ir 2018 metais 32), tačiau ankstesniais metais sudaryti ilgesnės 
trukmės sandoriai dar buvo tebegaliojantys ir nagrinėjamu ataskaitiniu 
laikotarpiu. 2018 metais galiojusių vidaus sandorių pagrindu sutarta 
suteikti savivaldybėms paslaugų už daugiau nei 780 mln. eurų. 
Atsižvelgiant į tai, kad dalies sandorių vertė pagrįsta patiriamų faktinių 
nuostolių kompensavimu, bendrai 2018 metais galiojusių vidaus 
sandorių pagrindu per jų galiojimo laikotarpį už suteiktas paslaugas 
SVĮ numatyta sumokėti daugiau nei įvardinti 780 mln. eurų. 

Vidaus sandoriai

2015 – 2018 metais sudarytų vidaus sandorių vertės pasiskirstymas pagal perkančiąsias organizacijas (proc.)

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai
Savivaldybių administracijų sudarytų vidaus sandorių vertė, proc. nuo visų sudarytų vidaus sandorių
Kitų perkančiųjų organizacijų sudarytų vidaus sandorių vertė, proc. nuo visų sudarytų vidaus sandorių

Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba

4,2

95,892,4

7,6

50,2
31,8

68,2
49,8

*Į Vilniaus miesto savivaldybės vidutinę metinę vidaus sandorių vertę įtrauktos tik
3 iš 17 vidaus sandorių vertės
Šaltinis: LLRI ataskaita

Vidu�nė 2018 metais galiojusių vidaus sandorių me�nė 
vertė pagal savivaldybes (mln. eurų)

3,1
2,11,2

2,32,6
2,8
3,2

3,6

11,0

7,7

82,9

31,1

Vidu�nė visų 
vidaus sandorių 

me�nė vertė
154 mln. eurų

Molėtų rajono
Kre�ngos rajono
Utenos rajono
Vilkaviškio rajono
Vilniaus rajono
Kupiškio rajono
Švenčionių rajono
Panevėžio miesto
Jonavos rajono
Vilniaus miesto*
Kauno miesto
Kitos savivaldybės
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Lyginant su 2017 metais, 2018 metais savivaldybių sudarytų vidaus 
sandorių su SVĮ pagausėjo daugiau nei tris kartus. Naujas vidaus sandorių 
sutartis pasirašė 20 proc. (12 iš 60) savivaldybių. Bendrai šių vidaus 
sandorių galiojimo laikotarpiu numatyta suteikti savivaldybėms paslaugų 
už beveik 437 mln. eurų. Didžiausios vertės vidaus sandoriai 2018 metais 
sudaryti su UAB „Kauno autobusai“ ir UAB „Grinda“, kurių kiekvieno 
vertė siekia daugiau nei 127 mln. eurų. UAB „Kauno autobusai“ sudarė 
7 metų trukmės vidaus sandorį dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo. 
UAB „Grinda“ atveju sudaryto vidaus sandorio nurodytas objektas 
– privalomųjų paslaugų ir darbų pirkimas. UAB „Kauno švara“ 2018 
metais sudarė tris vidaus sandorius su Kauno miesto savivaldybe, kurių 
bendra vertė siekia daugiau nei 111 mln. eurų. Už šią sumą suplanuota 
teikti gatvių valymo ir barstymo paslaugas žiemos laikotarpiu (sandorio 
vertė 19 mln. eurų), atlikti skubius ir avarijų likvidavimo darbus (už 7 mln. 
eurų) bei už daugiau nei 85 mln. eurų suteikti komunalinių paslaugų. 
Už beveik 22 mln. eurų Jonavos rajono savivaldybei UAB „Jonavos 
paslaugos“ aštuonis metus teiks teritorijos priežiūros ir atliekų tvarkymo 

Pagal viešųjų pirkimų tarnybos pateiktus duomenis, 2018 metais savivaldybių sudarytų vidaus sandorių vertė išaugo net 88,2 procentinio punkto.

galiojusių vidaus sandorių vertė siekia beveik 154 mln. eurų. Atkreipiamas 
dėmesys, kad dėl trūkstamų duomenų apie 2011 metais sudarytų 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vidaus sandorių vertes (kurių 
dauguma sudaryti 7 metų laikotarpiui), pateikiama vidutinė visų vidaus 
sandorių metinė vertė potencialiai yra didesnė. Daugiausiai per vienerius 
metus už vidaus sandorio pirkimo būdu suteiktas (nupirktas) paslaugas 

sumokėjo Kauno miesto savivaldybės administracija – beveik 83 mln. eurų. 
Už daugiau nei 10 mln. eurų per metus paslaugų pagal vidaus sandorius 
buvo suteikta Vilniaus miesto ir Jonavos rajono savivaldybėse. Mažiausiai – 
iki 50 tūkst. eurų per metus – už suteiktas paslaugas sumokėjo Elektrėnų, 
Kelmės rajono ir Marijampolės savivaldybių administracijos. 

paslaugas. UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2018 metų gruodžio 
31 d. vidaus sandorio pagrindu sudarytos Palangos miesto teritorijos 
tvarkymo ir priežiūros paslaugų teikimo sutarties vertinimą 2019 metų 
gegužės mėnesį paskelbė Viešųjų pirkimų tarnyba. Šioje vertinimo 
išvadoje Palangos miesto savivaldybės administracijai rekomenduojama 
dėl nustatytų VPĮ pažeidimų nutraukti 24 mln. eurų vertės sutartį. Iš 
didžiųjų miestų savivaldybių, Klaipėdos miesto savivaldybė 2018 metais 
turėjo mažiausiai galiojančių vidaus sandorių ir 2018 metais naujų 
nesudarė. Naujų vidaus sandorių daugiausiai su savo valdomomis 
įmonėmis sudarė Kauno miesto savivaldybė, kuri pasirašė sutartis net 
su 5 iš 10 SVĮ. Šių sandorių bendra vertė yra 250,2 mln. eurų – daugiau 
nei pusė visų 2018 metais savivaldybių sudarytų vidaus sandorių vertės. 
Remiantis Lietuvos laisvosios rinkos instituto ataskaitos apie 2018 metų 
savivaldybėse galiojusius vidaus sandorius duomenimis ir SVĮ pateikta 
informacija, dažniausiai ir didžiausios vertės vidaus sandoriai buvo 
sudarinėjami gatvių apšvietimo, teritorijų priežiūros, keleivių vežimo ir 
atliekų tvarkymo paslaugoms teikti.

Perkančiosios organizacijos pavadinimas
Subjekto, su kuriuo sudarytas vidaus 

sandoris, pavadinimas

2017 metai 2018 metai
Sudarytų 

vidaus 
sandorių 
skaičius

Vidaus 
sandorių vertė 
(tūkst. eurų)

Sudarytų 
vidaus 

sandorių 
skaičius

Vidaus 
sandorių vertė 
(tūkst. eurų)

Jonavos rajono savivaldybės administracija UAB „Jonavos paslaugos“ 1 12 219 2 21 957

Kauno miesto savivaldybės administracija

UAB „Kauno autobusai“  -  - 1 127 387
UAB „Kauno švara“  -  - 3 111 232
SĮ „Kapinių priežiūra“  -  - 1 6 000
UAB „Kauno gatvių apšvietimas“  -  - 1 5 000
UAB „Kauno butų ūkis“ 1 110 2 564

Kretingos rajono savivaldybės administracija
SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2 802 3 2 081
UAB „Kretingos vandenys“ 2 24  -  - 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
UAB „Kupiškio komunalininkas“  -  - 2 1 993
UAB „Kupiškio autobusų parkas“ 1 1 026  -  - 

Palangos miesto savivaldybės administracija UAB „Palangos komunalinis ūkis“  -  - 1 24 000

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
AB „Panevėžio specialus autotransportas“  -  - 3 2 177
UAB „Panevėžio būstas“  -  - 1 162

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
UAB „Švenčionių švara“  -  - 3 2 333
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“  -  - 3 1 263

Telšių rajono savivaldybės administracija UAB „Telšių autobusų parkas“  -  - 1 14
Utenos rajono savivaldybės administracija UAB „Utenos komunalininkas“  -  - 1 1 936
Varėnos rajono savivaldybės administracija UAB „Varėnos autobusų parkas“  -  - 1 275

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 1 1 013 1 1 013
UAB „Kybartų darna“ 1 561 1 561

Vilniaus miesto savivaldybės administracija UAB „Grinda“  -  - 1 127 050
Iš viso: 9 15 755 32 436 998

Šaltinis: LLRI ataskaita

Sudarytų naujų vidaus sandorių (pasirašytų sutarčių) skaičius pagal savivaldybes 2018 metais sudarytų vidaus 
sandorių vertė pagal 

savivaldybes (mln. eurų)
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2017 metai 2018 metai

250,2

24,0 22,0

9,23,6
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1

8

1

2

1

4

3

1

2

1

4

6

1 1 1
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Šaltinis: LLRI ataskaita Šaltinis: LLRI ataskaita
Analizėje naudoti LLRI ataskaitos duomenys: https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/faktai-ir-analize-vidaus-sandoriai-gresme-konkurencijai/lrinka



Naudojimasis tarnybine padėtimi, vardu ir turima galia, siekiant proteguoti 
savo šeimos narius, giminaičius ar kitus artimus asmenis, suprantamas kaip 
nepotizmas. Šio reiškinio egzistavimas ir paplitimas dažnai įvardijamas kaip 
viena pagrindinių korupcijos priežasčių. Lietuvoje nepotizmo prevencija 
numatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatyme, Lobistinės veiklos įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme. 
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 
straipsnis nurodo, kokie duomenys turi būti atskleisti privačių interesų 
deklaracijoje. Deklaruojantis asmuo privalo nurodyti įstatyme išvardintus 
savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenis bei artimus 
asmenis ar kitus jam žinomus asmenis ir duomenis, dėl kurių gali kilti 
interesų konfliktas. Taip pat šiame įstatyme nurodoma, kad asmenimis, 
dirbančiais valstybinėje tarnyboje, laikomi asmenys, dirbantys valstybės 
ir savivaldybės įmonėse ir turintys administravimo įgaliojimus, akcinių 
bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios 
daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės 
teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai, 
taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus. Pagal 
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį nuo 2019 metų 
sausio 1 d., valstybės tarnautojai savo veikloje turi vadovautis tarnybinės 
etikos principais, tokiais kaip pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, 
padorumo, atsakomybės, nesavanaudiškumo, nešališkumo, sąžiningumo, 
lojalumo valstybei, viešumo ir skaidrumo. Lietuvoje valstybinėje tarnyboje 
dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją 
vykdo Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali 
institucija – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Ji prižiūri, kaip 
įgyvendinami su tarnybine etika susiję teisės aktai, tiria fizinių ir juridinių 
asmenų pranešimus apie pastebėtus pažeidimus, kuria prevencines 
strategijas, atlieka tyrimus, priima sprendimus dėl pažeidimų.

Nepotizmo pasireiškimas pažeidžia nustatytus tarnybinės etikos principus, 
kadangi padidėja tikimybė, kad sprendimai bus priimti šališkai, labiau 
palankūs giminaičiams ar artimiesiems. Jeigu priimant į darbą asmenys 
atsirenkami atsižvelgiant į siejančius giminystės ryšius, o ne turimą 
kvalifikaciją, atsiranda rizika, jog įdarbintieji gali neturėti pakankamai 
darbo funkcijoms atlikti reikalingų žinių, įgūdžių ar patirties. Didelio 

nepotizmo intensyvumo pasekmėmis paprastai įvardijami tokie reiškiniai 
kaip sumenkęs pasitikėjimas valdžios institucijomis, iškreipiama darbo 
rinka, sumažėjęs išteklių panaudojimo efektyvumas. Visuomenėje taip pat 
pasitaikanti situacija, kai tarnyboje esantys asmenys rūpinasi savo artimųjų, 
pažįstamų darbo padėtimi nebūtinai toje pačioje institucijoje, kurioje 
patys dirba, dar vadinama latentiniu nepotizmu.

2019 metais Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikto tyrimo apie 
nepotizmo apraiškas savivaldybės valdomose įmonėse metu buvo 
nagrinėjami dviejų tipų nepotizmo atvejai – vidinis nepotizmas (toje pačioje 
SVĮ dirbančių santuokos ar giminystės ryšiais susijusių asmenų skaičius) ir 
išorinis nepotizmas (SVĮ dirbančiųjų santuokos ir giminystės sąsajos su 
konkrečią įmonę valdančios savivaldybės administracijos darbuotojais). 
Remiantis STT tyrimo, atlikto pagal valstybinių registrų duomenis, viešai 
skelbiamais rezultatais beveik kas penktas asmuo, dirbantis SVĮ, yra susijęs 
giminystės ryšiais. Iš 60-ties savivaldybių vidinio nepotizmo visiškai išvengė 
tik Panevėžio rajono savivaldybė, nevaldanti nei vienos SVĮ kontrolinio 
akcijų paketo, ir Klaipėdos rajono savivaldybė, valdanti tris įmones (UAB 
„Klaipėdos rajono energija“, UAB „Gargždų turgus“ ir UAB „Stotis“), 
kuriose, tarp 16-os įmonėse dirbančių asmenų, nerasta jokių giminystės 
sąsajų. Nors SVĮ vidinio nepotizmo rizikos intensyvumo vidurkis siekia 19 
proc., tačiau pasiskirstymas pagal savivaldybes ir SVĮ yra labai skirtingas. 
Analizuotos visos SVĮ, kurios 2019 metų birželio mėnesį turėjo nors vieną 
darbuotoją. Iš 246-ių į STT tyrimą patekusių SVĮ, 44-iose (beveik 18 proc.) 
įmonėse nebuvo aptikta nei vieno vidinio nepotizmo atvejo. Didžiausias 
vidinio nepotizmo rizikos intensyvumas, siekęs net 50 proc. (t. y. kas antras 
darbuotojas įmonėje yra susijęs giminystės ryšiais), buvo užfiksuotas 
Šilalės rajono savivaldybės valdomoje UAB „Gedmina“ ir Švenčionių 
rajono savivaldybės valdomoje SĮ „Švenčionių planas“. Nors įvardintos 
įmonės pasižymėjo nedideliu darbuotojų skaičiumi (2019 metų birželį 
UAB „Gedmina“ dirbo 10, o SĮ „Švenčionių planas“ – 4 asmenys), 
tačiau ir didesnius kolektyvus turinčiose įmonėse buvo nustatytas 40 proc. 
viršijantis vidinio nepotizmo rizikos intensyvumas: UAB „Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 2019 metų birželio mėnesį 
turėjusioje 417 darbuotojų, 170 jų buvo giminaičiai.

Nepotizmo rizikos savivaldoje
Savivaldybės valdomose įmonėse vidutiniškai 19 proc. dirbančiųjų susiję giminystės ryšiais

Vidutiniškai 6 proc. savivaldybės valdomų įmonių darbuotojų turi giminaičių tarp tas įmones 
valdančių savivaldybių administracijos darbuotojų

Šaltinis: 2019 metų STT tyrimo duomenys
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Didelį atotrūkį atskleidė ir išorinio nepotizmo tyrimo rezultatai. Nors 
vidutinis šios rūšies nepotizmo intensyvumas SVĮ, siekiantis 6 proc., 
yra beveik 3 kartus mažesnis nei vidinio nepotizmo atveju, tačiau kai 
kurios SVĮ turi virš 30 proc. asmenų, susijusių giminystės ryšiais su šias 
įmones valdančios savivaldybės administracijos darbuotojais. SVĮ, 

Vidinio nepotizmo rizikų tolerancija įvairiose savivaldybėse (apimant 
visas konkrečios savivaldybės SVĮ) pasiskirsto netolygiai. Didžiausiu 
vidiniu NRI išsiskiriančių Druskininkų (valdo 4 SVĮ), Neringos (valdo 3 
SVĮ), Vilniaus rajono (valdo 5 SVĮ, iš jų į tyrimą pateko 3), Šiaulių miesto 
(valdo 7 SVĮ) ir Elektrėnų (valdo 1 SVĮ) savivaldybių valdomose įmonėse 

Siekiant nustatyti tendencijas, reikalingas sistemingas ir nuolatinis 
duomenų apie SVĮ nepotizmo rizikų intensyvumą rinkimas. Remiantis 
šių metų tyrimo duomenimis, į savivaldybių penketuką, kurių 
valdomose SVĮ nustatyta didžiausia tarpusavio giminystės ryšiais 
susijusių darbuotojų dalis (vidinio nepotizmo rizikos intensyvumas), 
patenka viena iš didžiųjų miestų – Šiaulių miesto – savivaldybė. Taip 
pat iš šių penkių didžiausią vidinio nepotizmo rizikos intensyvumo 
rodiklį pasiekusių savivaldybių, dviejų savivaldybių valdomų įmonių 
2018 metų ataskaitinio laikotarpio rezultatai buvo neigiami, t. y. bendrai 
Vilniaus rajono SVĮ dirbo nuostolingai (vienintelė UAB „Nemėžio 
komunalininkas“ uždirbo 21 tūkst. eurų grynojo pelno). Neringos 
savivaldybės 2 iš 3 įmonių veikla taip pat buvo nuostolinga, o UAB 

2019 metų birželio mėnesį turėjusiose daugiau nei 5 darbuotojus, 
didžiausias išorinio nepotizmo intensyvumas fiksuotas UAB „Varėnos 
vandenys“ (31%), UAB „Lazdijų vanduo“ (31%), UAB „Varėnos 
komunalinis ūkis“ (29%) ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“ (28%).

bendrai vidinio nepotizmo rizikų intensyvumas svyruoja nuo 23 
proc. iki 35 proc. Mažiausias – iki 10 proc. – vidinio nepotizmo rizikos 
intensyvumas užfiksuotas Kaišiadorių rajono (valdo 3 SVĮ), Kalvarijos 
(valdo 1 SVĮ), Alytaus rajono (valdo 1 SVĮ), Skuodo rajono (valdo 3 SVĮ) ir 
Pakruojo rajono (valdo 4 SVĮ) savivaldybėse.

„Neringos komunalininkas“ uždirbti 2,2 tūkst. eurų grynojo pelno 
nepadengė kitų šiai savivaldybei priklausančių įmonių 2018 metais 
patirto beveik 165 tūkst. eurų grynojo nuostolio.

Vilniaus politikos analizės institutas, 2018 metais tyrinėjęs visuomenės 
požiūrį į nepotizmo problemas, nepotizmo pasireiškimą įvardija kaip 
neatidėliotiną problemą ir rekomenduoja šio reiškinio mažinimui 
taikyti tiek trumpalaikio, tiek ilgalaikio poveikio priemones, tokias 
kaip savivaldybių etikos komisijas įpareigoti griežčiau sankcionuoti 
nedeklaruotus, korupcinius nepotizmo atvejus, parengti valstybinę 
nepotizmo suvaldymo strategiją bei kitas priemones, įskaitant ir 
didesnį visuomenės informavimą.

Savivaldybė

2018 metų rezultatai Vidinis NRI 
(2019 metų 

birželio mėnesio 
duomenys)Turtas (tūkst. eurų) Pardavimo pajamos 

(tūkst. eurų) Darbuotojai Turto grąža (proc.)

Druskininkų savivaldybė 51 030 14 618 487 2,4% 35%

Neringos savivaldybė 13 832 3 199 154  -1,2% 34%

Vilniaus rajono savivaldybė 41 858 9 587 382  -1,1% 23%

Šiaulių miesto savivaldybė 177 599 46 052 990 0,9% 23%

Elektrėnų savivaldybė 23 841 7 446 215 0,1% 23%

... ... ... ... ... ...

Kaišiadorių rajono savivaldybė 36 595 5 962 183 2,0% 9%

Kalvarijos savivaldybė 11 591 777 42 0,1% 9%

Alytaus rajono savivaldybė 7 342 974 49  -2,0% 8%

Skuodo rajono savivaldybė 16 594 1 924 93 0,1% 7%

Pakruojo rajono savivaldybė 18 434 2 433 114 0,2% 7%

Šaltinis: 2019 metų STT tyrimo duomenys

Įmonės, kuriose 2019 metais nustatytas didžiausias išorinis NRI

Šaltinis: 2019 metų STT tyrimo duomenys

2019 metų birželio mėnesį dirbusių asmenų skaičius Išorinio nepo�zmo rizikos intensyvumas

50%

31%

50% 50%

28%

33%
31%

29%

50%

UAB „Klaipėdos 
rajono energija“

UAB „Varėnos 
knyga“

UAB „Lazdijų 
vanduo“

SĮ Šventosios 
jūrų uosto 
direkcija

UAB „Varėnos 
vandenys“

UAB „Varėnos 
komunalinis 

ūkis“

UAB 
„Vilkaviškio 

šilumos �nklai“

UAB „Šalčininkų 
vais�nė“

UAB „Šilutės 
šilumos �nklai“

217
34

2 229 58 51
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Šaltinis: 2019 metų STT tyrimo duomenys

Vidinis NRI savivaldybės valdomose įmonėse (proc.) Išorinis NRI savivaldybės valdomose įmonėse (proc.)

Akmenės rajono

Alytaus miesto

Alytaus rajono

Anykščių rajono

Birštono

Biržų rajono

Druskininkų

Elektrėnų

Ignalinos rajono

Jonavos rajono

Joniškio rajono

Jurbarko rajono

Kaišiadorių rajono

Kalvarijos

Kauno miesto

Kauno rajono

Kazlų Rūdos

Kėdainių rajono

Kelmės rajono

Klaipėdos miesto

Klaipėdos rajono

Kretingos rajono

Kupiškio rajono

Lazdijų rajono

Marijampolės

Mažeikių rajono

Molėtų rajono

Neringos

Pagėgių

Pakruojo rajono

Palangos miesto

Panevėžio miesto

Pasvalio rajono

Plungės rajono

Prienų rajono

Radviliškio rajono

Raseinių rajono

Rietavo

Rokiškio rajono

Šakių rajono

Šalčininkų rajono

Šiaulių miesto

Šiaulių rajono

Šilalės rajono

Šilutės rajono

Širvintų rajono

Skuodo rajono

Švenčionių rajono

Tauragės rajono

Telšių rajono

Trakų rajono

Ukmergės rajono

Utenos rajono

Varėnos rajono

Vilkaviškio rajono

Vilniaus miesto

Vilniaus rajono

Visagino

Zarasų rajono

25

13

9

14

9

7

2

7

7

13

8

22

15

8

13

3

8

8

8

11

4

14

12

23

7

5

11

6

19

10

4

4

4

20

8

5

8

19

5

15

17

3

9

6

22

6

11

9

5

10

11

5

8

7

7

5

20

3

22

35

14

19

8

16

17

17

23

12

22

10

13

9

9

19

12

21

15

17

0

21

18

15

12

20

13

12

34

19

7

18

18

13

15

13

18

12

17

14

18

10

23

16

12

14

17

7

19

20

21

22

16

17

11

19

22

23

17

12

Nepotizmo rizikų savivaldoje analizė paremta STT tyrimo duomenimis. Nuoroda į tyrimą: https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=3034
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Remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu 
(toliau – Paramos įstatymas), savivaldybės įmonės paramos teikti 
negali. 2018 metais SVĮ teiktą paramą būtų tikslingiausia vertinti 
atsižvelgiant į  2017 metų birželio 28 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės priimtą nutarimą Nr. 533 „Dėl Valstybės valdomų 
bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Paramos teikimo tvarkos aprašas). Nors minimo nutarimo nuostatas 
perkėlus į Paramos įstatymą, jis 2019 metų kovo 6 d. neteko 
galios, tačiau 2018 metų laikotarpiu SVĮ teikiant paramą buvo 
rekomenduojama vadovautis jo nuostatomis, kurios numato, kad 
paramą teikianti bendrovė privalo vadovautis visuotinio akcininkų 
susirinkimo patvirtintomis paramos valdymo taisyklėmis. Jeigu 
bendrovė paramą teikia per specialiai tam tikslui įsteigtus paramos 
fondus, bendrovė gali vadovautis Lietuvos Respublikos labdaros 
ir paramos fondų įstatymo nuostatas atitinkančiomis konkretaus 
bendrovės tam tikslui įsteigto paramos fondo paramos valdymo 
taisyklėmis. 

Pagal 2018 metais galiojusį Paramos teikimo tvarkos aprašą, 
bendrovė galėjo: 
 • paramai per metus skirti ne daugiau kaip 3 proc. bendrovės 
ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno;
 • paramai skirti sumą, kuri neviršija 500 000 eurų;
 • vienam paramos gavėjui per metus skirti sumą, kuri 
neviršija 300 000 eurų. 

Bendrovės paramos negalėjo teikti, jeigu ataskaitiniais finansiniais 
metais patyrė nuostolių. Informaciją apie paramą bendrovės 
yra įpareigotos skelbti savo interneto svetainėje. Joje turi būti 
skelbiamos bendrovės paramos valdymo taisyklės arba paramos 
fondo paramos valdymo taisyklės, informacija apie einamaisiais 
metais ir ne mažiau kaip už trijų praėjusių finansinių metų 
laikotarpiu suteiktą paramą, suteiktos ir gautos paramos, jos 
panaudojimo ir veiklos, susijusios su Paramos įstatyme nurodytų 
visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, ataskaitos, kurias 
paramos teikėjai ir gavėjai teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 

2017 metais paramą suteikė 60 iš 250 savivaldybės valdomų 
įmonių. Visos šios įmonės per 2017 metus suteikė paramos 244 
gavėjams, kuriems bendra suteiktos paramos suma sudarė 
830 tūkst. eurų. Daugiausiai paramos suteikė AB „Kauno 
energija“ – 283 tūkst. eurų, iš kurių 277 tūkst. eurų skyrė Kauno 
miesto savivaldybės administracijai. Ši parama buvo panaudota 
Jėgainės gatvės rekonstrukcijai ir sudarė 33 proc. visų SVĮ 2017 
metais skirtos paramos. Dešimties paramą suteikusių SVĮ veikla 
buvo nuostolinga. Nors šių įmonių suteiktos paramos suma 
daugeliu atvejų nebuvo reikšminga, tačiau galima išskirti AB 
„Klaipėdos vanduo“, kuri turėdama 360 tūkst. eurų nuostolį, 

suteikė paramos už 44 tūkst. eurų. Ši paramos suma buvo 
paskirstyta net 24 gavėjams, iš kurių didžiausia suma teko Jūros 
šventės organizatoriams ir VšĮ „Neptūno krepšinio klubas“. UAB 
„Klaipėdos autobusų parkas“ skirta parama sudarė didžiausią 
procentinę dalį nuo įmonės grynojo pelno. Taip pat daugiau nei 
pusę grynojo pelno paramai skyrė ir UAB „Tauragės šilumos 
tinklai“, kurios parama buvo panaudota Tauragės Šv. Trejybės 
parapijos reikmėms ir įmonės profesinės są jungos sportinei 
veiklai. 

Lyginant su 2017 metais, 2018 metais paramą teikusių SVĮ skaičius 
sumažėjo iki 53 įmonių, o jų suteikta parama sumenko beveik 
trečdaliu ir sudarė iš viso 606 tūkst. eurų. Gavėjų skaičius taip pat 
buvo mažesnis – paramą gavo kiek daugiau nei 200 subjektų, tai 
yra 16 proc. mažiau nei 2017 metais. Kadangi bendras paramą 
teikusių SVĮ grynasis pelnas augo, tačiau sumažėjo suteiktos 
paramos suma, todėl suteiktos paramos vertė sudarė 1,7 proc. 
SVĮ grynojo pelno. 2018 metais vis dar išliko trys įmonės (UAB 
„Neringos energija“, UAB „Raseinių autobusų parkas“ ir 
UAB „Varėnos vandenys“), kurios teikė paramą net ir turėdamos 
neigiamą grynąjį rezultatą, t. y. nesivadovavo rekomendacinėmis 
Paramos teikimo tvarkos aprašo nuostatomis, kuriose įtvirtinta, kad 
bendrovė, kurios veikla yra nuostolinga, paramos teikti negali. 
Taip pat nors UAB „Anykščių vandenys“ veikla buvo pelninga, 
tačiau grynasis pelnas buvo labai mažas (siekė vos 19 eurų), 
lyginant su suteikta 5,5 tūkst. eurų parama. 

2018 metais daugiausiai – net trečdalį visos SVĮ teiktos paramos 
– suteikė AB „Klaipėdos energija“ – 199 tūkst. eurų, iš kurių 
130 tūkst. eurų buvo paskirta VšĮ „Neptūno krepšinio klubas“. 
Antra pagal dydį 2018 metais suteiktos paramos suma – 60 tūkst. 
eurų – teko viešajai įstaigai „Kantri medija“ ir buvo panaudota 
nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano Druskininkai“ 
leidybos ir platinimo išlaidoms padengti. Šiai įstaigai paramą 
suteikė UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA“. 

Tiek 2017 metais, tiek ir 2018 metais SVĮ parama buvo teikiama 
panašiame skaičiuje savivaldybių – atitinkamai 28 ir 26 
savivaldybėse. Šiais ataskaitiniais laikotarpiais savivaldybių, kurių 
SVĮ suteikė daugiausiai paramos, penketas išlieka nepakitęs, jį 
sudaro Klaipėdos miesto, Druskininkų, Panevėžio miesto, Utenos 
rajono ir Kauno miesto savivaldybės. 2018 metais didžiausią 
procentinę dalį nuo grynojo pelno paramai skyrė UAB „Anykščių 
šiluma“ – 5 tūkst. eurų buvo skirti paremti Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos organizuojamus renginius. Dar viena 
beveik pusę savo grynojo pelno paramai skyrusi SVĮ  buvo UAB 
„Naujasis turgus“,  kuri 3 tūkst. eurų prisidėjo prie 2018 metais 
rengiamos Jūros šventės.

SVĮ suteikta parama
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Nuo 2019 metų sausio 30 d. įsigaliojus naujai Paramos įstatymo 
redakcijai, visos SVĮ sudarytos paramos teikimo sutartys ne vėliau 
kaip per vienus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos privalo 
būti peržiūrėtos. Paramos teikimo sutartys turės atitikti naujus SVĮ 
paramos teikimo principus ir apribojimus, kurių vienas iš pagrindinių 
numato, kad paramai skiriama SVĮ ataskaitinių finansinių metų 
grynojo pelno dalis negali būti didesnė kaip:
 • 10 proc. SVĮ ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, 
jeigu jis neviršijo 500 000 eurų;
 • 5 proc. SVĮ ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, jeigu 
jis viršijo 500 000 eurų, bet neviršijo 2 000 000 eurų;
 • 3 proc. SVĮ ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, jeigu 
jis buvo didesnis kaip 2 000 000 eurų (tačiau šiuo atveju paramai 
skirta suma vis tiek negali viršyti 500 000 eurų).

Taip pat nuo 2019 metų sausio 30 d. sudarant naujas paramos 
teikimo sutartis turi būti atsižvelgta, kad SVĮ teikiamos paramos 
vienam paramos gavėjui suma negali būti didesnė kaip 200 tūkst. 
eurų per metus. Savivaldybės valdomos bendrovės, tvirtindamos 
paramos valdymo taisykles ir sutartis, turi atsižvelgti į Paramos 
įstatyme išvardintus reikalavimus šiems dokumentams, o sutartys, 
neatitinkančios šio įstatymo straipsniuose nustatytų reikalavimų, 
patvirtintų SVĮ paramos valdymo taisyklių ar SVĮ tam tikslui įsteigto 
fondo paramos valdymo taisyklėse nustatytų paramos teikimo 
kriterijų, nutraukiamos.

Paramos verčių dinamika pagal savivaldybes, kurių SVĮ 
suteikė daugiausiai paramos (tūkst. eurų)

Kauno miesto Utenos rajono Panevėžio miesto
Druskininkų Klaipėdos miesto

2017 metai 2018 metai

47,5
52,0

64,0

87,1

241,4

183,7

60,1

78,7

90,6

301,3

2018 metais SVĮ suteiktos paramos verčių pasiskirstymas pagal savivaldybes (tūkst. eurų) 

241,4

87,1

64,0

52,0

47,5

28,6

15,7

12,8

11,1

10,5

35,7

Utenos rajono

Panevėžio miesto

Druskininkų

Klaipėdos miesto

Šiaulių miesto

Molėtų rajono

Vilniaus miesto

Kitos savivaldybės

Anykščių rajono

Ukmergės rajono

Kauno miesto
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Įmonės pavadinimas

2017 metai 2018 metai

Paramos 
suma 
(tūkst. 
eurų)

Gavėjų 
skaičius

Įmonės 
grynasis 
pelnas 
(tūkst. 
eurų)

Suteiktos 
paramos 
dalis nuo 
grynojo 
pelno 
(proc.)

Paramos 
suma 
(tūkst. 
eurų)

Gavėjų 
skaičius

Įmonės 
grynasis 
pelnas 
(tūkst. 
eurų)

Suteiktos 
paramos 
dalis nuo 
grynojo 
pelno 
(proc.)

UAB „Anykščių vandenys“ 1,3 2 61,9 2,1 5,5 3 0,02 27 500,0
UAB „Anykščių šiluma“  -  -  -  - 5,0 1 9,3 53,8
UAB „Birštono vandentiekis“  -  -  -  - 0,5 1 79,3 0,6
UAB „Druskininkų vandenys“ 5,0 3 53,6 9,3 3,5 2 36,9 9,5
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 55,1 4 936,0 5,9 83,6 8 1 135,4 7,4
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 1,2 1 90,1 1,3 0,5 1 27,4 1,8
UAB „Kaišiadorių vandenys“ 1,2 2 27,7 4,2 0,1 1 356,9 0,03
AB „Kauno energija“ 283,1 4 6 860,3 4,1 4,5 2 3 963,4 0,1
UAB „Kauno vandenys“ 8,5 4  1 444,8 0,6 3,0 1 1 687,7 0,2
UAB „Kauno švara“ 6,5 6 1 320,3 0,5 20,1 7 2 539,2 0,8
UAB Kauno butų ūkis 2,8 23 289,0 1,0 14,6 2 341,1 4,3
UAB Laboratorinių bandymų centras 0,3 1 257,4 0,1 5,2 2 292,7 1,8
UAB „Kėdainių vandenys“ 4,8 2 54,2 8,8 1,0 1 3,6 27,8
UAB Kelmės vietinis ūkis  -  -  -  - 1,5 1 20,1 7,5
AB „Klaipėdos vanduo“ 43,7 24 -359,5  - 1,5 4 1 239,1 0,1
AB „Klaipėdos energija“ 100,0 21 2 359,3 4,2 198,7 25 3 055,4 6,5
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 22,5 13 110,7 20,3 29,7 16 119,1 24,9
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 1,9 4 2,9 65,5 0,3 1 183,3 0,2
UAB „Gatvių apšvietimas“ 12,6 4 79,9 15,8 8,2 9 39,6 20,7
UAB „Naujasis turgus“ 3,0 1 81,1 3,7 3,0 1 6,4 46,9
UAB Kretingos šilumos tinklai 0,5 1 78,9 0,6  -  -  -  - 
UAB „Kupiškio vandenys“ 0,3 1 11,5 2,5  -  -  -  - 
UAB „Sūduvos vandenys“ 1,0 1 152,2 0,7 1,0 1 44,0 2,3
UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ 0,7 2 8,7 8,0  -  -  -  - 
UAB „Marijampolės butų ūkis“ 0,3 1 -64,8  -  -  -  -  - 
UAB „Mažeikių autobusų parkas“ 0,03 1 31,8 0,1 0,6 3 72,3 0,8
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“  -  -  -  - 4,5 15 213,6 2,1
UAB „Mažeikių vandenys“  -  -  -  - 0,5 1 76,9 0,7
UAB Molėtų šiluma 7,0 3 130,1 5,4 15,7 5 87,2 18,0
UAB „Molėtų švara“ 5,0 1 -9,8  -  -  -  -  - 
UAB „Neringos energija“  -  -  -  - 0,6 2 -80,3  - 
UAB „Neringos komunalininkas“ 0,5 1 18,9 2,6  -  -  -  - 
AB „Panevėžio energija“ 29,9 10 1 876,3 1,6 30,0 11 5 169,2 0,6
UAB „Aukštaitijos vandenys“ 30,0 7 833,7 3,6 25,0 7 646,4 3,9
AB „Panevėžio specialus autotransportas“ 0,6 1 66,5 0,9 1,0 1 115,9 0,9
UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 14,4 3 62,0 23,2 4,5 2 126,3 3,6
AB „Panevėžio butų ūkis“ 0,6 1 41,7 1,4  -  -  -  - 
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 3,0 1 395,5 0,8 4,0 1 521,5 0,8
UAB „Pasvalio vandenys“ 2,0 3 38,2 5,2 7,5 4 155,3 4,8
UAB „Plungės vandenys“  -  -  -  - 4,3 3 398,8 1,1
UAB „Radviliškio vanduo“ 1,0 2 9,9 10,1  -  -  -  - 
UAB „Radviliškio šiluma“ 5,9 6 60,3 9,8 2,5 2 11,8 21,2
UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2,0 1 -46,5  - 1,4 1 -176,3  - 
UAB „Šiaulių vandenys“ 7,6 6 658,4 1,2 7,0 6 425,1 1,6
AB „Šiaulių energija“ 8,1 6 2 201,8 0,4 5,8 4 661,6 0,9
UAB „Šilutės vandenys“  -  -  -  - 1,1 3 64,3 1,7
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 0,5 1 -77,8  -  -  -  -  - 
UAB „Šilutės autobusų parkas“ 3,1 3 15,1 20,5 0,8 2 592,3 0,1
UAB „Pabradės komunalinis ūkis” 0,1 1 30,7 0,3  -  -  -  - 
UAB „Tauragės autobusų parkas“ 2,7 2 36,5 7,4  -  -  -  - 
UAB Tauragės butų ūkis 0,2 1 17,3 1,2  -  -  -  - 
UAB Tauragės šilumos tinklai 8,7 2 16,9 51,5 3,3 1 10,0 32,5
UAB „Trakų vandenys“ 0,4 1 -46,3  -  -  -  -  - 
UAB „Ukmergės vandenys“ 6,1 4 77,4 7,9 8,6 4 60,7 14,2
UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 3,5 2 45,0 7,8 2,5 1 85,4 2,9
UAB „Ukmergės šiluma“ 4,0 1 12,2 32,8  -  -  -  - 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ 54,0 21 1 047,7 5,2 23,5 12 786,8 3,0
UAB „Utenos butų ūkis“ 0,8 2 14,5 5,5 0,4 1 15,3 2,6
UAB „Utenos vandenys“ 26,4 8 460,8 5,7 16,3 8 484,6 3,4
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 9,4 1 33,8 27,8 12,0 2 284,7 4,2
UAB „Varėnos šiluma“ 3,2 3 -64,8  - 2,2 2 13,4 16,4
UAB „Varėnos vandenys“ 0,5 1 31,7 1,6 0,2 1 -4,2  - 
UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ 0,3 1 1,1 26,4 0,4 1 1,4 25,1
UAB „Varėnos autobusų parkas“ 0,3 1 33,9 0,9 0,3 1 42,7 0,7
UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 0,1 1 -0,1  -  -  -  -  - 
UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“  -  -  -  - 0,5 1 64,5 0,8
UAB „VAATC“ 3,5 6 3 042,8 0,1 1,1 7 2 759,5 0,04
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 27,9 1 -7 215,0  - 27,5 1 5 938,0 0,5
UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 0,3 2 -361,0  -  -  -  -  - 



Įmonių aprašymai
UAB „Vilniaus viešasis transportas“

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

UAB „Kauno autobusai“

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“

UAB „Busturas“

UAB „Kauno vandenys“

UAB „Vilniaus vandenys“

AB „Klaipėdos vanduo“

UAB „Šiaulių vandenys“

UAB „Aukštaitijos vandenys“

AB „Kauno energija“

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

AB „Panevėžio energija“

AB „Klaipėdos energija“

AB „Šiaulių energija“ 

UAB „VAATC“

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

SĮ „Visagino energija“

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“

UAB „Grinda“

UAB „Kauno švara“
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Įmonė

Pardavimo pajamos Grynasis pelnas Dividendai/pelno įmokos (iš viso)

Įmonė

Turtas Nuosavas kapitalas Darbuotojai

ROE (proc.)
Tūkst. eurų

Dalis
 portfelyje 

(proc.)
Tūkst. eurų

Poveikis 
portfelio 
rezultatui 

(proc.)

Tūkst. eurų
Dalis 

portfelyje 
(proc.)

Tūkst. eurų
Dalis 

portfelyje 
(proc.)

Tūkst. eurų
Dalis 

portfelyje 
(proc.)

Vnt.
Dalis 

portfelyje 
(proc.)

UAB „Vilniaus viešasis 
transportas“ 40 726 4,3% 109 0,2% 0 0,0% UAB „Vilniaus viešasis 

transportas“ 92 750 3,1% 31 875 2,2% 2 032 9,3% 0,3%

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 39 033 4,1% 1 084 2,4% 981 5,9% SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 22 580 0,7% 6 355 0,4% 164 0,8% 17,0%

UAB „Kauno autobusai“ 29 106 3,1% 373 0,8% 0 0,0% UAB „Kauno autobusai“ 21 510 0,7% 14 067 1,0% 1 147 5,3% 2,9%

UAB „Klaipėdos autobusų 
parkas“ 8 564 0,9% 183 0,4% 0 0,0% UAB „Klaipėdos autobusų 

parkas“ 7 489 0,2% 2 549 0,2% 262 1,2% 7,5%

UAB „Busturas“ 9 094 1,0% 276 0,6% 0 0,0% UAB „Busturas“ 6 913 0,2% 3 015 0,2% 367 1,7% 9,6%

UAB „Kauno vandenys“ 24 364 2,6% 1 688 3,7% 2 300 13,8% UAB „Kauno vandenys“ 177 553 5,9% 117 650 8,1% 386 1,8% 1,4%

UAB „Vilniaus vandenys“ 36 982 3,9% 5 554 12,2% 3 000 18,0% UAB „Vilniaus vandenys“ 140 426 4,6% 128 162 8,8% 655 3,0% 4,4%

AB „Klaipėdos vanduo“ 15 283 1,6% 1 239 2,7% 0 0,0% AB „Klaipėdos vanduo“ 134 916 4,5% 66 948 4,6% 362 1,7% 1,9%

UAB „Šiaulių vandenys“ 9 018 0,9% 425 0,9% 120 0,7% UAB „Šiaulių vandenys“ 104 836 3,5% 48 451 3,3% 248 1,1% 0,9%

UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ 8 714 0,9% 646 1,4% 310 1,9% UAB „Aukštaitijos 

vandenys“ 61 810 2,0% 25 941 1,8% 236 1,1% 2,5%

AB „Kauno energija“ 61 316 6,4% 3 963 8,7% 1 070 6,4% AB „Kauno energija“ 148 266 4,9% 89 968 6,2% 441 2,0% 4,4%

AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“ 140 878 14,8% 5 938 13,0% 0 0,0% AB „Vilniaus šilumos 

tinklai“ 142 773 4,7% 97 893 6,7% 617 2,8% 6,2%

AB „Panevėžio energija“ 37 023 3,9% 5 169 11,3% 746 4,5% AB „Panevėžio energija“ 89 491 3,0% 54 959 3,8% 478 2,2% 9,8%

AB „Klaipėdos energija“ 37 402 3,9% 3 055 6,7% 1 757 10,5% AB „Klaipėdos energija“ 75 444 2,5% 48 504 3,3% 325 1,5% 6,4%

AB „Šiaulių energija“ 24 608 2,6% 662 1,4% 0 0,0% AB „Šiaulių energija“ 61 525 2,0% 39 165 2,7% 254 1,2% 1,7%

UAB „VAATC“ 15 995 1,7% 2 760 6,0% 0 0,0% UAB „VAATC“ 59 852 2,0% 11 158 0,8% 65 0,3% 6,8%

UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras 8 585 0,9% 119 0,3% 0 0,0% UAB Klaipėdos regiono 

atliekų tvarkymo centras 28 106 0,9% 3 468 0,2% 76 0,3% 0,5%

SĮ „Visagino energija“ 13 877 1,5% 1 073 2,4% 0 0,0% SĮ „Visagino energija“ 48 227 1,6% 25 420 1,7% 192 0,9% 4,3%

UAB „Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio 
centras AQUA“

11 598 1,2% 1 135 2,5% 1 110 6,7%
UAB „Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio 
centras AQUA“

34 162 1,1% 26 695 1,8% 374 1,7% 4,3%

UAB „Grinda“ 21 769 2,3% 1 204 2,6% 622 3,7% UAB „Grinda“ 33 484 1,1% 27 448 1,9% 465 2,1% 4,4%

UAB „Kauno švara“ 21 406 2,2% 2 539 5,6% 1 000 6,0% UAB „Kauno švara“ 19 645 0,6% 12 578 0,9% 470 2,2% 21,1%

Rodyklės (        ) vaizduoja lentelėje pateiktų rodiklių pokyčius, juos lyginant su 2017 metų rodiklių reikšmėmis.     rodo teigiamą rodiklio pokytį (jo augimą), 
     - neigiamą rodiklio pokytį (jo mažėjimą).

ŠIAULIŲ ENERGIJA

Lentelėje pateikiami Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių, detaliau aprašytų 68 - 88 puslapiuose, 2018 metų rezultatai.
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Įmonė

Pardavimo pajamos Grynasis pelnas Dividendai/pelno įmokos (iš viso)

Įmonė

Turtas Nuosavas kapitalas Darbuotojai

ROE (proc.)
Tūkst. eurų

Dalis
 portfelyje 

(proc.)
Tūkst. eurų

Poveikis 
portfelio 
rezultatui 

(proc.)

Tūkst. eurų
Dalis 

portfelyje 
(proc.)

Tūkst. eurų
Dalis 

portfelyje 
(proc.)

Tūkst. eurų
Dalis 

portfelyje 
(proc.)

Vnt.
Dalis 

portfelyje 
(proc.)

UAB „Vilniaus viešasis 
transportas“ 40 726 4,3% 109 0,2% 0 0,0% UAB „Vilniaus viešasis 

transportas“ 92 750 3,1% 31 875 2,2% 2 032 9,3% 0,3%

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 39 033 4,1% 1 084 2,4% 981 5,9% SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 22 580 0,7% 6 355 0,4% 164 0,8% 17,0%

UAB „Kauno autobusai“ 29 106 3,1% 373 0,8% 0 0,0% UAB „Kauno autobusai“ 21 510 0,7% 14 067 1,0% 1 147 5,3% 2,9%

UAB „Klaipėdos autobusų 
parkas“ 8 564 0,9% 183 0,4% 0 0,0% UAB „Klaipėdos autobusų 

parkas“ 7 489 0,2% 2 549 0,2% 262 1,2% 7,5%

UAB „Busturas“ 9 094 1,0% 276 0,6% 0 0,0% UAB „Busturas“ 6 913 0,2% 3 015 0,2% 367 1,7% 9,6%

UAB „Kauno vandenys“ 24 364 2,6% 1 688 3,7% 2 300 13,8% UAB „Kauno vandenys“ 177 553 5,9% 117 650 8,1% 386 1,8% 1,4%

UAB „Vilniaus vandenys“ 36 982 3,9% 5 554 12,2% 3 000 18,0% UAB „Vilniaus vandenys“ 140 426 4,6% 128 162 8,8% 655 3,0% 4,4%

AB „Klaipėdos vanduo“ 15 283 1,6% 1 239 2,7% 0 0,0% AB „Klaipėdos vanduo“ 134 916 4,5% 66 948 4,6% 362 1,7% 1,9%

UAB „Šiaulių vandenys“ 9 018 0,9% 425 0,9% 120 0,7% UAB „Šiaulių vandenys“ 104 836 3,5% 48 451 3,3% 248 1,1% 0,9%

UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ 8 714 0,9% 646 1,4% 310 1,9% UAB „Aukštaitijos 

vandenys“ 61 810 2,0% 25 941 1,8% 236 1,1% 2,5%

AB „Kauno energija“ 61 316 6,4% 3 963 8,7% 1 070 6,4% AB „Kauno energija“ 148 266 4,9% 89 968 6,2% 441 2,0% 4,4%

AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“ 140 878 14,8% 5 938 13,0% 0 0,0% AB „Vilniaus šilumos 

tinklai“ 142 773 4,7% 97 893 6,7% 617 2,8% 6,2%

AB „Panevėžio energija“ 37 023 3,9% 5 169 11,3% 746 4,5% AB „Panevėžio energija“ 89 491 3,0% 54 959 3,8% 478 2,2% 9,8%

AB „Klaipėdos energija“ 37 402 3,9% 3 055 6,7% 1 757 10,5% AB „Klaipėdos energija“ 75 444 2,5% 48 504 3,3% 325 1,5% 6,4%

AB „Šiaulių energija“ 24 608 2,6% 662 1,4% 0 0,0% AB „Šiaulių energija“ 61 525 2,0% 39 165 2,7% 254 1,2% 1,7%

UAB „VAATC“ 15 995 1,7% 2 760 6,0% 0 0,0% UAB „VAATC“ 59 852 2,0% 11 158 0,8% 65 0,3% 6,8%

UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras 8 585 0,9% 119 0,3% 0 0,0% UAB Klaipėdos regiono 

atliekų tvarkymo centras 28 106 0,9% 3 468 0,2% 76 0,3% 0,5%

SĮ „Visagino energija“ 13 877 1,5% 1 073 2,4% 0 0,0% SĮ „Visagino energija“ 48 227 1,6% 25 420 1,7% 192 0,9% 4,3%

UAB „Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio 
centras AQUA“

11 598 1,2% 1 135 2,5% 1 110 6,7%
UAB „Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio 
centras AQUA“

34 162 1,1% 26 695 1,8% 374 1,7% 4,3%

UAB „Grinda“ 21 769 2,3% 1 204 2,6% 622 3,7% UAB „Grinda“ 33 484 1,1% 27 448 1,9% 465 2,1% 4,4%

UAB „Kauno švara“ 21 406 2,2% 2 539 5,6% 1 000 6,0% UAB „Kauno švara“ 19 645 0,6% 12 578 0,9% 470 2,2% 21,1%

Rodyklės (        ) vaizduoja lentelėje pateiktų rodiklių pokyčius, juos lyginant su 2017 metų rodiklių reikšmėmis.     rodo teigiamą rodiklio pokytį (jo augimą), 
     - neigiamą rodiklio pokytį (jo mažėjimą).

ŠIAULIŲ ENERGIJA
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Keleivių vežimas autobusais ir troleibusais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų rugpjūčio 17 d. pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis.
 • Atnaujintas Bendrovės transporto parkas – 2018 metais ir 2019 metų 
pradžioje buvo gauta 150 naujų dyzelinių autobusų ir 41 naujas troleibusas.
 • Antakalnio ir Viršuliškių transporto padaliniuose įdiegtos vairuotojų darbo 
planavimo ir apskaitos priemonės, sukurta automatizuota transporto priemonių 
švaros tikrinimo sistema, į 21 transporto priemonę sumontuota transporto 
priemonės sunaudotų degalų kiekio, judėjimo duomenų rinkimo ir perdavimo 
įranga bei įdiegtos kitos priemonės, skirtos gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir 
veiklos organizavimą.

2018 metais Bendrovės pervežamų keleivių skaičius siekė 166,1 mln. – 21,8 
mln. keleivių mažiau nei praėjusiais metais. Šiam pokyčiui įtakos turėjo stebima 
viešojo transporto naudotojų skaičiaus mažėjimo tendencija ir tai, kad nuo 2017 
metų rugsėjo mėn. keleivius pradėjo vežti privatus vežėjas UAB „Transrevis“, laimėjęs 
maršrutų nuomos konkursą. Autobusais pervežamų keleivių skaičius sumažėjo nuo 
133,8 mln. iki 114,5 mln. keleivių, troleibusais pervežamų keleivių skaičius mažėjo 
nuo 54,1 mln. iki 51,6 mln. keleivių.

Sumažėjęs pervežamų keleivių skaičius turėjo neigiamos įtakos Bendrovės 
pardavimo pajamų pokyčiui – buvo gauta 11,7 proc. mažiau pajamų nei 2017 
metais. Iš pagrindinės veiklos 2018 metais Bendrovė uždirbo 40,7 mln. eurų. 
64,2 proc. pardavimo pajamų sudarė pajamos už keleivių vežimą, kurios sumažėjo 
10,6 proc. Likusius 35,8 proc. pagrindinės veiklos pajamų sudarė kompensacijos už 
lengvatinį keleivių vežimą, kurios sumažėjo dar labiau – 13,5 proc.

2018 metais reikšmingai – nuo 16,8 tūkst. eurų iki 1 121,1 tūkst. eurų – 
išaugo Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Šios veiklos 
pajamų augimui didžiausią įtaką turėjo apskaityta 1 360,3 tūkst. eurų delspinigių ir 
baudų suma, tuo tarpu prieš metus buvo gauta 1,5 tūkst. eurų. 

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 108,8 tūkst. eurų grynojo pelno, 
kai per 2017 metus uždirbo 2 609 tūkst. eurų. Šiam rezultatui didžiausią įtaką 
darė sumažėjusios Bendrovės pardavimo pajamos. Savo ruožtu neigiamas uždirbto 
grynojo pelno pokytis lėmė ir Bendrovės grynojo pelningumo sumažėjimą iki 0,3 
proc. Bendrovės turto grąža sumažėjo 4 procentiniais punktais ir siekė vos 0,1 proc. 
Nuosavo kapitalo grąža mažėjo dar labiau – nuo 8,4 proc. iki 0,3 proc.

2018 metais ženkliai išaugo Bendrovės finansiniai įsipareigojimai. Ataskaitiniu 
laikotarpiu Bendrovė lizingo būdu įsigijo 149 naujus autobusus, todėl 2018 metų 
pabaigoje Bendrovės įsipareigojimai lizingo bendrovei siekė 27,3 mln. eurų. Taip 
pat Valstybinei mokesčių inspekcijai pagal sudarytas mokestinės paskolos sutartis 
likusi mokėtina suma siekė 8,1 mln. eurų, kuri turi būti sumokėta 2019 metais. 
PVM mokėjimo įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai susidarė nuo 2009 
metų nuo 5 proc. iki 21 proc. padidinus PVM tarifą keleivių pervežimo paslaugai. 
Bendrovės finansinių įsipareigojimų augimas lėmė tai, kad Bendrovės finansinių 
įsipareigojimų ir nuosavybės santykis išaugo 75,1 procentinio punkto iki 
110,9 proc., tai reiškia, kad Bendrovės finansiniai įsipareigojimai viršijo 
nuosavo kapitalo vertę.

Bendrovės dotacijų ir subsidijų suma 2018 metų pabaigoje sudarė 11,7 mln. 
eurų – 4,5 mln. eurų daugiau nei 2017 metų pabaigoje. Ataskaitiniu laikotarpiu 
dotacijų suma augo dėl gautų dotacijų 13 naujų troleibusų įsigijimui. 

Bendrovė pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartį, pasirašytą su Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“, 2018 metais apskaičiavo 
14,3 mln. eurų dotacijų nuostoliams, susidariusiems dėl visuomenei teikiamų 
būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų reguliaraus susisiekimo maršrutuose, 
kompensuoti. 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 46 108 40 726 -11,7%
Pardavimo savikaina 38 275 37 170 -2,9%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 7 833 3 556 -54,6%
Pardavimo sąnaudos 36 38 +4,1%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 5 584 5 430 -2,8%
Kitos veiklos rezultatai 770 748 -2,9%
Finansinė ir investicinė veikla 17 1 121 +6 572,6%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 3 000 -43 -
Pelno mokestis 391 -151 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 609 109 -95,8%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 35 998 66 700 +85,3%
Trumpalaikis turtas 26 135 25 878 -1,0%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 677 11 051 -33,7%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 17 173 +928,6%

Turto iš viso 62 150 92 750 +49,2%
Nuosavas kapitalas 32 166 31 875 -0,9%
Dotacijos, subsidijos 7 191 11 697 +62,7%
Atidėjiniai 3 291 3 092 -6,1%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 19 501 46 086 +136,3%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 8 800 24 655 +180,2%

Finansiniai įsipareigojimai 8 054 24 655 +206,1%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 10 701 21 431 +100,3%

Finansiniai įsipareigojimai 3 444 10 688 +210,3%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 62 150 92 750 +49,2%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 4,1% 0,1% -4,0 p. p.
ROE 8,4% 0,3% -8,1 p. p.
D/E 35,7% 110,9% +75,1 p. p.
EBITDA 5 904 1 999 -66,1%
EBITDA marža  12,8% 4,9% -7,9 p. p.
Grynojo pelno marža 5,7% 0,3% -5,4 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 400 0 -100%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 2 075 2 032 -2,1%
Administracijos darbuotojų skaičius 207 202 -2,4%

AKCININKAI (2018-12-31)
Vilniaus miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius Rimantas Markauskas
Valdybos pirmininkas Danuta Narbut
Valdybos nariai                    Gytis Bendorius

Vaidotas Meškauskas
Laura Augytė-Kamarauskienė

Jonas Bagdonavičius
Stebėtojų tarybos pirmininkas Zbigniev Maciejevski
Stebėtojų tarybos nariai Vincas Jurgutis

Albert Narvoiš
Gediminas Jaunius
Valdas Benkunskas

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 
www.vilniausviesasistransportas.lt

  •  Pardavimo pajamos sumažėjo 11,7 proc. ir siekė 40,7 mln. eurų.
  •  Nuosavo kapitalo grąža sumažėjo nuo 8,4 proc. iki 0,3 proc.
  •   Finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis išaugo iki  
  110,9 proc. 

47,5 46,1
40,7

-2,9% -11,7%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Vilniaus miesto SVĮ UAB „Vilniaus viešasis transportas“

2,8% 2,9%
3,6%

7,6%

8,4%

0,3%

8,1%

4,6% 4,1%

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ pardavimo pajamų 
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.



69ĮMONIŲ APRAŠYMAI

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

Viešojo transporto ir bilietų platinimo sistemos organizavimas, vietinės rinkliavos ir automobilių stovėjimo aikštelių 
administravimas, centralizuotos eismo valdymo sistemos priežiūra ir eksploatacija, dviračių eismo infrastruktūros planavimas 

www.vilniustransport.lt

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų rugpjūčio 29 d. ir lapkričio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu Įmonei buvo perduotos 20 metų patikėjimo teise valdyti 23 
stovėjimo aikštelės.
 • 2018 metų gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė 
sudaryti vidaus sandorį su Įmone, pagal kurį iš Įmonės 7 metus pirks viešojo 
transporto infrastruktūros priežiūros organizavimo, eismo valdymo organizavimo 
ir šviesoforų priežiūros, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimo bei rinkliavos už 
automobilių stovėjimą administravimo paslaugas.
 • Įmonė su mobiliojo ryšio operatoriais AB „Telia Lietuva“, UAB „Tele2“, ir UAB 
„Bitė Lietuva“ sudarė tarpininkavimo sutartis dėl vietinės rinkliavos už transporto 
priemonių stovėjimą rinkimą per mobiliojo ryšio tinklus, taip pradedant vystyti 
m.Parking programėlės naudojimą Klaipėdoje, vėliau rengiantis ją naudoti Kaune.

Įmonės pardavimo pajamos ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 2 proc. ir siekė 
39 mln. eurų. 2018 metais Įmonė 87,4 proc. pajamų gavo iš viešojo keleivinio 
transporto bilietų pardavimo. Šios veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 
1,5 proc. Taip pat gana reikšmingos įtakos pardavimo pajamų augimui turėjo 13,7 
proc. didėjusios rinkliavos už automobilių stovėjimą administravimo pajamos, kurios 
augo dėl vietine rinkliava apmokestintų vietų skaičiaus didėjimo nuo 12 153 iki 12 
397 vietų.

Įmonė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo beveik 1,1 mln. eurų grynojo 
pelno – 21 proc. mažiau nei per praėjusį laikotarpį. Neigiamą grynojo rezultato 
pokytį sąlygojo Įmonės pardavimo savikainos augimas 1,4 proc. ir veiklos sąnaudų 
(pardavimo sąnaudų bei bendrųjų ir administracinių sąnaudų) augimas 9,5 proc. arba 
672,5 tūkst. eurų. Veiklos sąnaudų struktūroje labiausiai išaugo darbo užmokesčio 
ir socialinio draudimo sąnaudos, išaugusios nuo 2,5 mln. eurų iki 2,9 mln. eurų. 
Šiam augimui didžiausią įtaką turėjo padidėjusios darbų apimtys ir papildomos 
savivaldybės pavestos funkcijos – privataus vežėjo kontrolė ir koordinavimas su 
esamu vežėju, dviračių infrastruktūros projektų koordinavimas ir kita. Grynojo pelno 
mažėjimas taip pat lėmė ir prastesnius Įmonės pelningumo bei grąžos 
rodiklius.

Investicijos į ilgalaikį turtą 2018 metais siekė 2,37 mln. eurų – 1,84 mln. 
eurų daugiau nei 2017 metais. 2018 metais Įmonės nuosavos lėšos, skirtos 
investicijoms, sudarė 22,8 proc. visų investicijų. Likusią dalį investicijų sudarė Vilniaus 
miesto savivaldybės skirta 899 tūkst. eurų dotacija bei patikėjimo teise perduotos 
parkavimo aikštelės, kurių balansinė vertė 937 tūkst. eurų. Nepaisant augusių 
investicijų į ilgalaikį turtą, balansinė ilgalaikio turto vertė sumažėjo 32,5 proc. Ilgalaikio 
turto vertės mažėjimą lėmė finansinio turto – po vienų metų gautinų Vilniaus miesto 
savivaldybės dotacijų, skirtų projektų finansavimui – vertės sumažėjimas nuo 4 718 
tūkst. eurų iki 347 tūkst. eurų

Įmonės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai per 2018 metus sumažėjo beveik 
trečdaliu. Po vienų metų mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų vertė buvo 92,1 proc. 
mažesnė nei 2017 metų pabaigoje, kadangi sumažėjo skola Nordea Bank Finland 
PLC Lietuvos filialui už projekto, skirto automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir 
valdymo sistemos įdiegimui, finansavimą. Trumpalaikių įsipareigojimų vertė dėl 
mažėjusių skolų vežėjams už lengvatinį keleivių vežimą sumažėjo 9,2 proc.

Už 2018 metus į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą paskirta sumokėti 
981 tūkst. eurų. Skirstant 2017 metų pelną, į savivaldybės biudžetą buvo 
paskirta sumokėti 2 mln. eurų. Ženklų už 2017 metus paskirtų pelno įmokų 
augimą sąlygojo pasikeitusi jų mokėjimo tvarka. Nuo 2017 metų spalio 26 d. 
įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 
redakcijai, į savivaldybės biudžetą mokama savivaldybės įmonės pelno įmoka, 
atsižvelgiant į įmonės pasiektą ataskaitinių finansinių metų nuosavo kapitalo grąžos 
rodiklį, turi sudaryti ne mažiau kaip 60 – 85 procentus nuo įmonės paskirstytinojo 
pelno. Tuo tarpu anksčiau į savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka 
turėjo sudaryti 50 procentų įmonės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, tai 
leido Įmonei už ankstesnius laikotarpius sukaupti nepaskirstytojo pelno rezervą, 
kurio dalis buvo išmokėta skirstant 2017 metų pelną.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 38 283 39 033 +2,0%

Pardavimo savikaina 29 640 30 050 +1,4%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 643 8 983 +3,9%

Pardavimo sąnaudos 1 490 1 406 -5,6%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 5 564 6 320 +13,6%

Kitos veiklos rezultatai 28 35 +24,1%

Finansinė ir investicinė veikla 1 -1 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 618 1 290 -20,3%

Pelno mokestis 246 206 -16,1%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 372 1 084 -21,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 13 628 9 200 -32,5%

Trumpalaikis turtas 15 623 13 343 -14,6%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 003 3 413 -14,7%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 27 37 +36,4%

Turto iš viso 29 278 22 580 -22,9%

Nuosavas kapitalas 6 404 6 355 -0,8%

Dotacijos, subsidijos 3 890 3 023 -22,3%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 18 080 12 192 -32,6%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 5 091 401 -92,1%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 12 989 11 791 -9,2%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 904 1 009 +11,6%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 29 278 22 580 -22,9%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 3,9% 4,2% +0,3 p. p.

ROE 22,3% 17,0% -5,3 p. p.

D/E 0,0% 0,0% -

EBITDA 2 118 1 962 -7,4%

EBITDA marža  5,5% 5,0% -0,5 p. p.

Grynojo pelno marža 3,6% 2,8% -0,8 p. p.

GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirtos pelno įmokos 2 000 981 -51,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 162 164 +1,2%

Administracijos darbuotojų skaičius 77 81 +5,2%

SAVININKAS (2018-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius Modesta Gusarovienė

Valdybos pirmininkas Sigitas Besagirskas

Valdybos nariai                    Vaidotas Antanavičius
 Andrius Jaržemskis

Povilas Poderskis

  •  Įmonė uždirbo 39 mln. eurų pardavimo pajamų – 2 proc. daugiau  
  nei praėjusiais metais.
  •  Grynasis pelnas sumažėjo 21 proc. ir sudarė beveik 1,1 mln. eurų.
  •  Investicijoms skirta beveik 2,4 mln. eurų – 4,5 karto daugiau nei  
  2017 metais.

37,4 38,3 39,0+2,4% +2,0%
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Visos SVĮ Vilniaus miesto SVĮ SĮ „Susisiekimo paslaugos“
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UAB „Kauno autobusai“ 
www.kaunoautobusai.lt

Keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais, autobusų, mažų autobusų, troleibuso nuoma, variklinių 
transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklama ant autobusų ir troleibusų bei jų viduje, patalpų ir stovėjimo 
aikštelių nuoma 

Svarbiausi įvykiai:
 • 2017 metų gruodžio 19 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė 
sprendimą 2 mln. eurų padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant 6 896 tūkst. 
vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurios buvo apmokėtos 2017 metų gruodžio 21 d. 
Pakeisti įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2018 metų sausio 19 d.
 • 2018 metų sausio 11 d. paskelbtas bendras 85 žemagrindžių troleibusų 
pirkimo konkursas, o spalio 1 d. pasirašyta sutartis su konkurencingą konkursą 
laimėjusiu tiekėju. 
 • 2018 metų spalio 6 d. paskelbtas konkursas dėl 25 žemagrindžių autobusų 
išperkamosios nuomos. Sutartis dėl autobusų sudaryta gruodžio 21 d.

2018 metų pabaigoje Bendrovės transporto parką sudarė 256 autobusai, 152 
troleibusai bei 23 mažos talpos autobusai. Ataskaitiniu laikotarpiu transporto parkas 
buvo šiek tiek atnaujintas, pardavus 22 susidėvėjusius autobusus ir 4 troleibusus bei 
įsigijus 1 mažos talpos autobusą ir 36 autobusus, iš kurių 20 yra varomi gamtinėmis 
dujomis. Nepaisant atnaujinimo, dėl išlikusios didelės transporto priemonių markių 
ir modifikacijų įvairovės bei išlikusios pasenusios transporto parko dalies, darančios 
neigiamą įtaką tiek Bendrovės įvaizdžiui, tiek veiklos rezultatams, transporto parką 
planuojama ir toliau naujinti 2019 metais.

2018 metais autobusų ir troleibusų reguliariaisiais maršrutais buvo pervežta 
76,6 mln. keleivių. Lyginant su 2017 metais, pervežtų keleivių skaičius sumažėjo 
3 proc., tačiau pajamos, gautos už bilietų pardavimą išaugo, kadangi 2017 metų 
rugpjūčio mėnesį buvo padidintos bilietų kainos. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu 
Kauno miesto savivaldybės kompensacija už visų rūšių lengvatinius bilietus didėjo 
7,5 proc. Šie veiksniai turėjo didžiausios įtakos Bendrovės pardavimo pajamų 
augimui 7,3 proc. iki 29,1 mln. eurų.

Nepaisant išaugusių pardavimo pajamų, Bendrovės grynasis pelnas sumažėjo 
40,7 proc. ir siekė 373 tūkst. eurų. Grynojo pelno mažėjimą lėmė sąnaudų 
augimas. Ataskaitiniu laikotarpiu pardavimo savikaina išaugo 8,6 proc., o bendrosios 
ir administracinės sąnaudos – 11 proc. Pardavimo savikainos augimui didžiausią įtaką 
darė 9,8 proc. padidėjusios išlaidos kurui dėl pakilusių kuro kainų, taip pat išaugusios 
bilietų realizacijos sąnaudos, išlaidos atsarginėms dalimis, draudimo išlaidos bei 
darbo užmokesčio kaštų augimas.

Dėl mažesnio Bendrovės grynojo pelno, grynojo pelno marža nukrito 1 procentiniu 
punktu iki 1,3 proc. Turto grąža nuo 2,9 proc. sumažėjo iki 1,7 proc., o nuosavo 
kapitalo grąža smuko 2,6 procentinio punkto ir siekė 2,9 proc. Bendrovės EBITDA 
2018 metais buvo lygi 3,4 mln. eurų – 18,7 proc. mažesnė nei 2017 metais. 

Bendrovės dotacijų ir subsidijų vertė laikotarpio pabaigoje buvo 56,9 proc. 
mažesnė nei 2017 metų pabaigoje, kadangi 2018 metais buvo amortizuota 819 
tūkst. eurų dotacijų, o naujų dotacijų nebuvo gauta.

2018 metų rugpjūčio 23 d. Bendrovė sudarė sutartį su Womy Equipment Supply B. 
V., pagal kurią įsigijo 25 autobusus. Išperkamosios nuomos likutis metų pabaigoje 
sudarė 790 tūkst. eurų. Dėl sudarytos išperkamosios nuomos sutarties 
Bendrovės finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis siekė 5,6 proc. 

  •   Pervežtų keleivių skaičius sumažėjo 3 proc.
  •  Kompensacija už lengvatinius bilietus didėjo 7,5 proc.
  •   Grynasis pelnas sumažėjo 40,7 proc. ir siekė 373 tūkst. eurų.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 27 126 29 106 +7,3%
Pardavimo savikaina 23 676 25 722 +8,6%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 450 3 384 -1,9%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 859 3 174 +11,0%
Kitos veiklos rezultatai 220 286 +30,0%
Finansinė ir investicinė veikla -38 -5 +86,1%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 773 491 -36,4%

Pelno mokestis 143 118 -17,5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 630 373 -40,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 12 638 13 691 +8,3%

Trumpalaikis turtas 8 921 7 578 -15,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 998 5 658 -19,1%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 220 240 +9,1%

Turto iš viso 21 779 21 510 -1,2%

Nuosavas kapitalas 11 694 14 067 +20,3%

Dotacijos, subsidijos 1 440 621 -56,9%

Atidėjiniai 762 703 -7,8%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 7 441 5 672 -23,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 150 359 +139,5%

Finansiniai įsipareigojimai 0 359 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 7 292 5 313 -27,1%

Finansiniai įsipareigojimai 0 431 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 441 447 +1,2%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 21 779 21 510 -1,2%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 2,9% 1,7% -1,2 p. p.
ROE 5,5% 2,9% -2,6 p. p.
D/E 0,0% 5,6% +5,6 p. p.
EBITDA 4 140 3 364 -18,7%
EBITDA marža  15,3% 11,6% -3,7 p. p.
Grynojo pelno marža 2,3% 1,3% -1,0 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 1 139 1 147 +0,7%
Administracijos darbuotojų skaičius 124 121 -2,4%

AKCININKAI (2018-12-31)

Kauno miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis
Valdybos pirmininkas Petras Ganiprauskas
Valdybos nariai                                         Jolanta Baltaduonytė

Giedrius Kazlauskas
Aida Radauskaitė

25,7
29,127,1+5,7%

+7,3%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Kauno miesto SVĮ UAB „Kauno autobusai“
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UAB „Kauno autobusai“ pardavimo pajamų
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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Keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, autobusų su vairuotoju nuoma, 
autobusų stoties teikiamos paslaugos, reklamos ant autobusų ir jų viduje paslaugos

2018 metais Bendrovė pervežė 16 724 tūkst. keleivių – 579 tūkst. keleivių 
daugiau nei buvo pervežta 2017 metais. Miesto maršrutais buvo pervežta 
15 895 tūkst. keleivių (3,6 proc. daugiau nei 2017 metais), priemiesčio maršrutais 
pervežta 494 tūkst. keleivių (2,5 proc. daugiau nei praėjusiais metais), o tarpmiesčio 
– 335 tūkst. keleivių (6,7 proc. daugiau nei 2017 metais). 2018 metais autobusų 
metinė rida buvo 8 374 tūkst. km – 85,1 tūkst. km mažesnė nei 2017 metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 8,6 mln. eurų pardavimo pajamų, 
tai 4,8 proc. daugiau nei buvo uždirbta 2017 metais. Iš keleivių vežimo veiklos 
2018 metais Bendrovė gavo 8,1 mln. eurų arba 94,2 proc. visų pardavimo pajamų. 
Lyginant su 2017 metais, šios pajamos padidėjo 347 tūkst. eurų. Vienas pagrindinių 
veiksnių, lėmusių keleivių vežimo mieste veiklos pajamų augimą, buvo taikyta miesto 
tarifinio atlygio už 1 km indeksacija dėl kuro kainų pokyčio bei metinio infliacijos 
lygio. Iš autobusų stoties veiklos Bendrovės gautos pajamos išaugo nuo 412,5 tūkst. 
eurų iki 432,9 tūkst. eurų, reklamos pajamos išaugo nuo 42,6 tūkst. eurų iki 45,8 tūkst. 
eurų.

Bendrovės pardavimo savikaina 2018 metais išaugo 4,3 proc. ir sudarė 7,6 
mln. eurų. Reikšmingos įtakos pardavimo savikainos didėjimui turėjo kuro kainų 
augimas bei darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų augimas nuo 2,7 mln. eurų iki 2,8 
mln. eurų. Tuo tarpu bendrosios ir administracinės sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 
sumažėjo 4 proc. Įgyvendinti struktūriniai pokyčiai leido sumažinti darbuotojų darbo 
užmokesčio sąnaudas beveik 90 tūkst. eurų.

Dėl minėtų priežasčių Bendrovės grynasis pelnas nuo 3 tūkst. eurų išaugo iki 
183 tūkst. eurų. Tai lėmė ir Bendrovės pelningumo bei grąžos rodiklių didėjimą. 
Didžiausiu teigiamu pokyčiu pasižymėjo nuosavo kapitalo grąža – padidėjo 7,3 
procentinio punkto ir 2018 metų pabaigoje siekė 7,5 proc.

Per 2018 metus Bendrovės ilgalaikio turto vertė sumažėjo 672 tūkst. 
eurų ir laikotarpio pabaigoje siekė beveik 6 mln. eurų. Ilgalaikio turto vertės 
sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo transporto priemonių vertės pokytis. Ataskaitiniu 
laikotarpiu Bendrovės investicijos autobusų parko atnaujinimui sudarė 539,4 
tūkst. eurų. Buvo įsigyti 4 miesto autobusai, 6 tolimojo susisiekimo autobusai bei 
vienas specialios paskirties (siuntų vežimo) automobilis. Šių transporto priemonių 
įsigijimui buvo skirta 28,8 tūkst. eurų Bendrovės nuosavų lėšų, likusi dalis finansuota 
lizingo būdu. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo nurašytas 1 miesto autobusas ir 
4 tolimojo susisiekimo autobusai. Per metus nurašyta transporto priemonių vertė 
siekė 806 tūkst. eurų, taip pat apskaitytas 1,1 mln. eurų turimų transporto priemonių 
nusidėvėjimas. Šie veiksniai lėmė, kad Bendrovės transporto priemonių apskaitinė 
vertė sumažėjo 529,4 tūkst. eurų.

2018 metų pabaigoje Bendrovė turėjo 37 dar neišpirktas lizingo būdu įsigytas 
transporto priemones bei finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms pagal tris 
sutartis (verslo paskola, paskola ekologiškų autobusų įsigijimui, kreditavimo sutartis 
administracinio pastato ir dirbtuvių rekonstrukcijai). Bendra finansinių įsipareigojimų 
vertė 2018 metų pabaigoje sudarė 1,6 mln. eurų – 210 tūkst. eurų mažiau nei 2017 
metų pabaigoje. Atitinkamai finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 
santykis per 2018 metus sumažėjo 13,7 procentinio punkto ir siekė 62,7 
proc. 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 8 173 8 564 +4,8%

Pardavimo savikaina 7 295 7 608 +4,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 878 956 +8,9%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 980 941 -4,0%

Kitos veiklos rezultatai 154 242 +57,4%

Finansinė ir investicinė veikla -39 -38 +2,6%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 13 219 +1 600,8%

Pelno mokestis 10 36 +261,0%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 183 +6 220,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 6 654 5 982 -10,1%

Trumpalaikis turtas 1 070 1 430 +33,7%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 352 526 +49,5%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 84 77 -7,4%

Turto iš viso 7 807 7 489 -4,1%

Nuosavas kapitalas 2 365 2 549 +7,7%

Dotacijos, subsidijos 2 384 1 876 -21,3%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 3 057 3 065 +0,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 1 185 971 -18,0%

Finansiniai įsipareigojimai 1 185 971 -18,0%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 1 873 2 093 +11,8%

Finansiniai įsipareigojimai 624 628 +0,5%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 7 807 7 489 -4,1%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 0,0% 2,4% +2,4 p. p.

ROE 0,1% 7,5% +7,3 p. p.

D/E 76,5% 62,7% -13,7 p. p.

EBITDA 1 562 1 515 -3,0%

EBITDA marža  19,1% 17,7% -1,4 p. p.

Grynojo pelno marža 0,0% 2,1% +2,1 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 263 262 -0,4%

Administracijos darbuotojų skaičius 22 23 +4,5%

AKCININKAI (2018-12-31)

Klaipėdos miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas

Valdybos pirmininkas Benediktas Petrauskas

Valdybos nariai                    Genovaitė Paulikienė
Irmantas Paliakas
Mantas Bagočius
Viktorija Molytė

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 
www.klap.lt

  •  Pervežta 579 tūkst. keleivių daugiau nei 2017 metais.
  •  Uždirbta 180 tūkst. eurų daugiau grynojo pelno.
  •  Finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis sumažėjo  
  nuo 76,5 proc. iki 62,7 proc. 

7,7
8,6

8,2

+5,5%
+4,8%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Klaipėdos miesto SVĮ UAB „Klaipėdos autobusų parkas“

2,8%

2,9%

3,6%

9,7%

0,1%

7,5%

0,9%
1,6%

3,2%

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pardavimo pajamų 
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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UAB „Busturas“
www.busturas.lt

Keleivių vežimas Šiaulių miesto, tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais

Bendrovės pardavimo pajamos, lyginant su 2017 metais, buvo 0,7 proc. 
mažesnės ir siekė 9,1 mln. eurų. 2018 metais Bendrovės pardavimo pajamų 
struktūroje didžiausią dalį – 60 proc. – pajamų sudarė pajamos už keleiviams 
parduotus bilietus, kurios ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 110,8 tūkst. eurų, arba 2 
proc. Nepaisant to, kad miesto maršrutų pajamos didėjo 102 tūkst. eurų, neigiamas 
pajamų už parduotus bilietus pokytis fiksuotas dėl 5,3 proc. arba 83 tūkst. eurų 
susitraukusių tarpmiestinių maršrutų pajamų bei negautų priemiestinių maršrutų 
pajamų, kurių 2017 metais buvo gauta 130 tūkst. eurų.

2018 metais Bendrovės pardavimo savikaina sudarė 6,1 mln. eurų, kai 
prieš metus siekė 6,3 mln. eurų – 3,8 proc. daugiau. Ataskaitiniu laikotarpiu 
dėl padidėjusių kuro kainų degalų sąnaudos išaugo 6,6 proc. (nuo 2,1 mln. eurų 
iki 2,2 mln. eurų), o darbo užmokesčio, komandiruočių ir socialinio draudimo 
sąnaudos išaugo 3,2 proc. (nuo 2,8 mln. eurų iki 2,9 mln. eurų). Šių sąnaudų grupių 
įtaką pardavimo savikainos augimui atsvėrė patirtos 313 tūkst. eurų mažesnės 
autobusų nusidėvėjimo sąnaudos bei 395,9 tūkst. eurų didesnės gautinos dotacijos 
nuostoliams kompensuoti.

Pardavimo savikainos sumažėjimas, viršijęs pardavimo pajamų smukimą, turėjo 
esminės įtakos grynojo pelno augimui. Bendrovė 2018 metais uždirbo 276,4 
tūkst. eurų grynojo pelno – tai 13 proc. daugiau nei buvo uždirbta 2017 
metais. Bendrovės grynojo pelno marža išaugo 0,4 procentinio punkto ir siekė 3 
proc.

Per 2018 metus Bendrovės ilgalaikio turto apskaitinė vertė padidėjo 
ketvirtadaliu ir laikotarpio pabaigoje siekė 4,5 mln. eurų. Ilgalaikio turto 
vertės augimui didžiausią įtaką darė materialaus turto padidėjimas 759,7 tūkst. 
eurų, iš kurių 309,5 tūkst. eurų sudarė pastatų ir statinių vertės kilimas dėl vykdytų 
gamybinės bazės renovavimo darbų bei 413,6 tūkst. eurų sudarė sumokėti avansai ir 
vykdomi materialiojo turto statybos darbai.

Gautų dotacijų likutinė vertė 2018 metų pabaigoje sudarė 1,4 mln. eurų. Tai 
dotacijos, gautos paviršinių nuotekų sistemos rekonstrukcijai (2,5 tūkst. eurų) ir mažai 
taršių autobusų įsigijimui (1,4 mln. eurų). Dėl panaudotų dotacijų, jų vertė, lyginant 
su dotacijų verte 2017 metų pabaigoje, sumažėjo 15,1 proc.

Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 2018 metų pabaigoje siekė 1,1 mln. eurų. 
Lyginant su 2017 metais, Bendrovės finansiniai įsipareigojimai išaugo 506 tūkst. 
eurų. Įsipareigojimų augimą lėmė 2018 metais įsigyti 3 nauji turistiniai autobusai. 
Bendrovės prisiimti finansiniai įsipareigojimai 2018 metų pabaigoje sudarė 
35,5 proc. nuosavo kapitalo vertės, kai prieš metus – 20,6 proc.

Dėl sukaupto nepaskirstytojo nuostolio, dividendai už 2017 metų ir 2018 
metų rezultatus nebuvo paskirti.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 9 162 9 094 -0,7%
Pardavimo savikaina 6 317 6 076 -3,8%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 845 3 018 +6,1%

Pardavimo sąnaudos 1 764 1 838 +4,2%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 826 887 +7,5%
Kitos veiklos rezultatai 23 16 -32,5%
Finansinė ir investicinė veikla -21 -18 +12,0%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 258 290 +12,5%

Pelno mokestis 13 14 +3,8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 245 276 +13,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 3 727 4 503 +20,8%

Trumpalaikis turtas 2 400 2 348 -2,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 445 1 264 -12,6%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 51 62 +23,0%

Turto iš viso 6 178 6 913 +11,9%

Nuosavas kapitalas 2 750 3 015 +9,6%

Dotacijos, subsidijos 1 677 1 424 -15,1%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1 746 2 470 +41,4%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 550 794 +44,4%

Finansiniai įsipareigojimai 436 709 +62,7%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 1 197 1 676 +40,0%

Finansiniai įsipareigojimai 129 362 +180,2%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 4 5 +35,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 178 6 913 +11,9%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 3,9% 4,2% +0,3 p. p.
ROE 9,3% 9,6% +0,3 p. p.
D/E 20,6% 35,5% +15,0 p. p.
EBITDA 1 292 1 010 -21,8%
EBITDA marža 14,1% 11,1% -3,0 p. p.
Grynojo pelno marža 2,7% 3,0% +0,4 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 376 367 -2,4%
Administracijos darbuotojų skaičius 13 13 0,0%

AKCININKAI (2018-12-31)

Šiaulių miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius Vaidas Seirackas
Valdybos pirmininkas Nepaskirtas
Valdybos nariai                    Antanas Bartulis 

Vaidas Seirackas
Andrius Stankūnas

Agnė Lencienė
Mantas Tursa

Kęstutis Derliūnas

  •  Pardavimo savikaina siekė 6,1  mln. eurų – 241,5 tūkst. mažiau 
  nei 2017 metais.
  •  Bendrovės grynasis pelnas išaugo 13 proc. ir siekė 276,4 tūkst. eurų.
  •  Bendrovės finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 
išaugo 15 procentinių punktų.

9,3 9,2 9,1-2,0% -0,7%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Šiaulių miesto SVĮ UAB „Busturas“
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UAB „Busturas“ pardavimo pajamų dinamika, mln. eurų ROE rodiklio dinamika, proc.
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UAB „Kauno vandenys“ 
www.kaunovandenys.lt

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Kauno mieste ir rajone

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų vasario 6 d. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas iki 113,2 
mln. eurų, išleidžiant 50 103 akcijų emisiją.
 • Siekiant optimizuoti darbus Bendrovėje buvo vykdyti struktūriniai 
pertvarkymai. Pertvarkius Tinklų ir siurblinių skyrių, nuo vasario 1 d. įsteigtas Gamybos 
skyrius, pertvarkius Energetikos skyrių, nuo gruodžio 1 d. įsteigtas Energetikos ir 
metrologijos skyrius. Tai leido sumažinti darbuotojų skaičių.

2018 metais Bendrovė tęsė ilgalaikę susidėvėjusių tinklų atstatymo, siurblinių 
rekonstrukcijos bei modernizacijos programą. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto 
atnaujinimui, įsigijimui bei kitoms investicijoms buvo skirta 11,2 mln. eurų Bendrovės 
lėšų. Investicijoms 2017 – 2019 metais Bendrovė planuoja skirti 48,83 mln. 
eurų, iš kurių 25,20 mln. eurų nuosavos lėšos, 7,07 mln. eurų skolintos lėšos ir 16,56 
mln. eurų – Europos sanglaudos fondų lėšos.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė vartotojams pardavė 17 716 tūkst. m3 
vandens – 4,6 proc. daugiau nei 2017 metais. Daugiausiai vandens suvartojo 
juridiniai asmenys, kurie suvartojo 40,6 proc. viso parduoto vandens. Daugiabučių 
namų gyventojai suvartojo 39,1 proc. vandens, o 20,3 proc. parduoto vandens 
suvartojo individualių namų gyventojai, kurių vartojimas išaugo labiausiai – 10,6 
proc. 2018 metais Bendrovės vandens garinimo įrenginiai vartotojams pateikė 12 
772 tūkst. m3 geriamojo vandens. Bendrovė 2018 metais surinko ir išvalė 24 822 tūkst. 
m3 nuotekų, tai 10,9 proc. mažiau nei praėjusiais metais. 

Bendrovės pardavimo pajamos išaugo 4,4 proc. iki 24,4 mln. eurų. Bendroje 
pardavimo pajamų struktūroje dominuoja pajamos, gautos už vandens tiekimą, 
ataskaitiniu laikotarpiu augusios 4,7 proc. ir sudariusios 47,5 proc. visų pardavimo 
pajamų, bei nuotekų tvarkymo pajamos, augusios 4,7 proc. ir sudariusios 41,5 proc. 
visų pardavimo pajamų. Likusius 11 proc. pardavimo pajamų sudarė apskaitos veiklos 
ir paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos.

UAB „Kauno vandenys“ grynasis pelnas 2018 metais siekė 1,7 mln. eurų. 
Lyginant su 2017 metų rezultatu, Bendrovės grynasis pelnas išaugo 16,8 proc. 
Bendrovės grynojo pelno augimui didžiausią įtaką darė teigiamas pardavimo 
pajamų pokytis ir 475 tūkst. eurų išaugęs kitos veiklos rezultatas, kurio pagrindinę 
dalį sudarė 374 tūkst. eurų išaugusios pajamos už ilgalaikio turto pardavimą. Grynojo 
pelno augimas sąlygojo ir pelningumo rodiklių augimą. Bendrovės grynasis 
pelningumas, lyginant su 2017 metais, išaugo 0,7 procentinio punkto ir 
2018 metais siekė 6,9 proc. Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis išaugo 0,2 
procentinio punkto ir siekė 1,4 proc.

Skirstant 2018 metų pelną, akcininkams buvo paskirta 2,3 mln. eurų 
dividendų – 15 proc. daugiau nei skirstant praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
pelną.

2018 metų pabaigoje Bendrovė valdė daugiau nei 177,5 mln. eurų vertės 
turtą, pagal kurį Bendrovė yra didžiausia tarp savivaldybės valdomų 
įmonių. Lyginant su 2017 metais, Bendrovės apskaitinė turto vertė kito nežymiai 
– išaugo 2,4 proc. Turto vertės augimą lėmė ilgalaikio turto augimas 3,4 proc. 
Tam didžiausios įtakos turėjo 8,6 mln. eurų suma investuota į geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimą ir plėtrą Kaune, įskaitant išankstinių 
apmokėjimų padidėjimą, bei investicijos į kitą materialųjį turtą.

Bendrovės per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai 
įsipareigojimai išaugo beveik dvigubai ir siekė 4,8 mln. eurų. Bendrovės 
įsipareigojimų augimą lėmė 4 kartus išaugusios skolos tiekėjams dėl apskaitytos 
skolos pagal projektus. Po vienų metų mokėtinų sumų ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų 
Bendrovė 2018 metais ir 2017 metais neturėjo, taip pat vykdydama veiklą nenaudojo 
skolinto kapitalo.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 23 337 24 364 +4,4%

Pardavimo savikaina 19 226 20 407 +6,1%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 111 3 957 -3,7%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 517 2 548 +1,2%

Kitos veiklos rezultatai 37 512 +1 279,8%

Finansinė ir investicinė veikla 29 -70 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 660 1 850 +11,4%

Pelno mokestis 216 163 -24,5%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 445 1 688 +16,8%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 159 667 165 167 +3,4%

Trumpalaikis turtas 13 268 11 947 -10,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 741 8 208 -15,7%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 408 439 +7,6%

Turto iš viso 173 343 177 553 +2,4%

Nuosavas kapitalas 116 511 117 650 +1,0%

Dotacijos, subsidijos 53 409 54 090 +1,3%

Atidėjiniai 885 999 +12,9%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 505 4 804 +91,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 2 505 4 804 +91,8%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 32 9 -71,4%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 173 343 177 553 +2,4%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 0,8% 1,0% +0,1 p. p.

ROE 1,2% 1,4% +0,2 p. p.

D/E 0,0% 0,0% -

EBITDA 8 832 8 930 +1,1%

EBITDA marža  37,8% 36,7% -1,2 p. p.

Grynojo pelno marža 6,2% 6,9% +0,7 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 2 000 2 300 +15,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 441 386 -12,5%

Administracijos darbuotojų skaičius 18 18 0,0%

AKCININKAI (2018-12-31)

Kauno miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius l. e. p. Ramūnas Petras Šulskus

Valdybos pirmininkas Antanas Etneris

Valdybos nariai                    Konstantinas Pesenka
Gediminas Ganatauskas

Saulius Lazauskas

  •  2018 metais 16,8 proc. augo Bendrovės grynasis pelnas.
  •  Paskirti dividendai išaugo 15 proc. ir siekė 2,3 mln. eurų.
  •  Bendrovės valdomo turto vertė išaugo 2,4 proc. ir buvo   
  didžiausia tarp SVĮ.

22,9 24,423,3+1,9% +4,4%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Kauno miesto SVĮ UAB „Kauno vandenys“

2,8% 2,9%
3,6%

1,2% 1,2% 1,4%

4,6%
5,1%

4,5%

UAB „Kauno vandenys“ pardavimo pajamų
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Vilniaus miesto, Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metais Bendrovės įstatinis kapitalas buvo didinamas šešis kartus. 
Bendrovės įstatinis kapitalas buvo didinamas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono bei 
Švenčionių rajono savivaldybių perduodamais turtiniais įnašais, kurių bendra vertė 
beveik 3 mln. eurų.
 • 2018 metų kovo 2 d. pirmą kartą išrinkta Darbo taryba, susidedanti iš 11 
Bendrovės darbuotojų, kovo 8 d. įsteigtas audito komitetas.
 • 2018 metais Bendrovė pasirašė sutartį su LR Finansų ministerija, kuri 
įsipareigojo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos 
renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ finansavimui skirti iki 19,4 mln. eurų. Prašymo 
dėl paskolos ar jos dalies išmokėjimo Bendrovė ataskaitiniais metais nepateikė.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išgauta 34 mln. m3 vandens. Parduota 28,2 mln. m3 
geriamojo vandens – 4 proc. daugiau nei 2017 metais. Per metus Bendrovė 
išvalė 40,5 mln. m3 nuotekų. 2018 metais buvo parduota 29,6 mln. m3 nuotekų 
valymo paslaugų, lyginant su 2017 metais, tai yra 3 proc. daugiau. Bendrovės 
veiklos apimčių augimą lėmė aktyvūs Bendrovės veiksmai, tokie kaip apskaitos 
prietaisų rodmenų patikra, informavimas apie mokėjimus ir kiti susiję veiksmai. Taip 
pat Bendrovė 2018 metais prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo 
tinklų prijungė 2 546 naujus klientus – 230 klientų daugiau nei 2017 metais.

Nepaisant Bendrovės veiklos apimčių augimo, gautos pajamos iš sutarčių 
su klientais (nuo 2018 metų sausio 1 d. apimančios vandens tiekimo, nuotekų 
tvarkymo, pardavimo kainos, lietaus kanalizacijos, neatlygintinai gauto turto ir 
komercinių darbų ir paslaugų pajamas), lyginant su 2017 metų pardavimo 
pajamomis, sumažėjo 7,3 proc. ir sudarė beveik 37 mln. eurų. Pajamų 
mažėjimą lėmė nuo 2017 metų spalio mėnesio vidutiniškai 13 proc. sumažėjusios 
paslaugų kainos.

Bendrovės kitos veiklos rezultatas, lyginant su 2017 metais, sumažėjo nuo 1 871,9 
tūkst. eurų iki 25,8 tūkst. eurų. Šiam rezultatui didžiausios įtakos turėjo tai, kad 2017 
metais buvo uždirbta 1 285 tūkst. eurų grynojo pelno iš ilgalaikio turto  perleidimo 
(Bendrovės patalpų pardavimo viešame aukcione), kai 2018 metais iš šios veiklos 
gauta 9 tūkst. eurų.

Bendrovės sąnaudos 2018 metais siekė 30,6 mln. eurų, kai 2017 metais jos 
buvo 6 mln. eurų mažesnės. Mažesnėms 2017 metų sąnaudoms įtakos turėjo 
skolų vertės sumažėjimo atstatymas, sudaręs 4,7 mln. eurų, tuo tarpu 2018 metais 
buvo apskaitytas skolų vertės sumažėjimo nuostolis, siekiantis 36 tūkst. eurų. Taip 
pat sąnaudų augimui 2018 metais įtakos turėjo 3 proc. išaugusios darbo užmokesčio 
sąnaudos, kurios sudarė 11,1 mln. eurų arba 36 proc. visų Bendrovės sąnaudų, bei 
8 proc. išaugusios ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Didėjimą 
nulėmė 2018 metais įsigyto, naujai pastatyto ir rekonstruoto ilgalaikio turto 
nusidėvėjimas.

Bendrovės pajamų mažėjimas ir sąnaudų augimas lėmė tai, kad Bendrovė 2018 
metais uždirbo 5,6 mln. eurų – 64,9 proc. mažiau nei 2017 metais. Bendrovės 
grynojo pelno marža taip pat atitinkamai sumažėjo 24,6 procentinio punkto ir siekė 
15 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingai sumažėjo ir Bendrovės EBITDA, kuri 
sumažėjo nuo 22,2 mln. eurų iki 11,9 mln. eurų. Atitinkamai Bendrovės EBITDA marža 
mažėjo 23,5 procentinio punkto iki 32,1 proc.

Investicijos į Bendrovės infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą 2018 
metais sudarė daugiau nei 6 mln. eurų. Į projektus, dalinai finansuojamus ES 
lėšomis, buvo investuota 2,9 mln. eurų, 0,9 mln. eurų daugiau nei praėjusiais metais.

Bendrovės ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 
40 proc. dėl dalies paskolos LR Finansų ministerijai grąžinimo. Dėl finansinių 
įsipareigojimų mažėjimo Bendrovės finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis 
nuo 2,5 proc. sumažėjo iki 1,7 proc.

Skirstant 2018 metų Bendrovės pelną, dividendams išmokėti skirta 3 mln. 
eurų, kai prieš metus buvo skirta dukart daugiau – 6 mln. eurų.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 39 880 36 982 -7,3%
Pardavimo savikaina 20 669 20 666 0,0%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 19 211 16 316 -15,1%
Pardavimo sąnaudos 2 977 3 463 +16,3%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 970 6 468 +567,1%
Kitos veiklos rezultatai 1 872 26 -98,6%
Finansinė ir investicinė veikla 979 36 -96,3%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 18 115 6 446 -64,4%
Pelno mokestis 2 305 892 -61,3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 810 5 554 -64,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 115 675 117 602 +1,7%
Trumpalaikis turtas 19 292 21 840 +13,2%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 583 17 129 +36,1%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 485 985 +103,2%

Turto iš viso 135 452 140 427 +3,7%
Nuosavas kapitalas 121 993 128 162 +5,1%
Dotacijos, subsidijos 0 198 -
Atidėjiniai 321 271 -15,6%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 13 138 11 796 -10,2%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 3 064 2 260 -26,3%

Finansiniai įsipareigojimai 2 141 1 284 -40,0%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 10 074 9 537 -5,3%

Finansiniai įsipareigojimai 857 857 0,0%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 135 452 140 427 +3,7%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 11,2% 4,0% -7,2 p. p.
ROE 13,6% 4,4% -9,2 p. p.
D/E 2,5% 1,7% -0,8 p. p.
EBITDA 22 191 11 873 -46,5%
EBITDA marža  55,6% 32,1% -23,5 p. p.
Grynojo pelno marža 39,6% 15,0% -24,6 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 6 000 3 000 -50,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 659 655 -0,6%
Administracijos darbuotojų skaičius 146 149 +2,1%

AKCININKAI (2018-12-31)
Vilniaus miesto savivaldybė
Švenčionių rajono savivaldybė 
Vilniaus rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybė

94,5%
2,1%
2,0%
1,4%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius Marius Švaikauskas
Valdybos pirmininkas Nepaskirtas
Valdybos nariai                    Adomas Bužinskas 

Kęstutis Karosas
Marius Švaikauskas

Edvardas Varoneckas
Miroslav Romanovski

Stebėtojų tarybos pirmininkas Gediminas Švilpa
Stebėtojų tarybos nariai Linas Kvedaravičius

Sergej Dmitrijev
Romualda Poševeckaja

Valdas Benkunskas
Grigorijus Avinas

Albert Narvoiš

UAB „Vilniaus vandenys“ 
www.vv.lt

  •  Parduoto geriamojo vandens kiekis augo 4 proc., nuotekų 
  valymo paslaugų – 3 proc.
  •  Bendrovės grynasis pelnas sumažėjo nuo 15,8 mln. eurų iki 
  5,6 mln. eurų.
  •  Dividendams paskirta 3 mln. eurų – perpus mažiau nei   
  praėjusiais metais.

39,9 39,9 37,0-0,1% -7,3%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Vilniaus miesto SVĮ UAB „Vilniaus vandenys“

2,8% 2,9%3,6%

20,0%

13,6%

4,4%8,1%
4,6% 4,1%

UAB „Vilniaus vandenys“ pardavimo pajamų
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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AB „Klaipėdos vanduo“

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams ir įmonėms

AB „Klaipėdos vanduo“ valdė dukterinę įmonę AB „Klaipėdos rajono vandenys“ (100 proc.),  kurios reorganizavimas baigtas 2019 metų kovo 28 d. 

www.vanduo.lt

Svarbiausi įvykiai:
 • Priimtas sprendimas reorganizuoti Bendrovę ir jos dukterinę bendrovę, 
prie AB „Klaipėdos vanduo“ prijungiant dukterinę bendrovę AB „Klaipėdos rajono 
vandenys”. Šių bendrovių reorganizavimas baigtas 2019 metų kovo 28 d.
 • 2018 metais Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas 1,9 mln. eurų, 
pasirašant akcijų pasirašymo sutartis su Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono 
savivaldybėmis. Už paprastąsias akcijas 839,8 tūkst. eurų buvo sumokėta nepiniginiais 
įnašais – nekilnojamuoju turtu, likusi dalis apmokėta piniginiais įnašais.

2018 metais Bendrovės vartotojams buvo patiekta 11,26 mln. m3 vandens 
– 0,35 mln. m3 daugiau nei praėjusiais metais. AB „Klaipėdos vanduo“ 
eksploatuojamose nuotekų valyklose iš viso buvo išvalyta 13,9 mln. m3 nuotekų, tai 
4 mln. m3 nuotekų mažiau nei 2017 metais. Dėl sausros paviršinių nuotekų buvo 
surinkta trečdaliu mažiau nei praėjusiais metais. 2018 metais iš viso buvo surinkta 3,4 
mln. m3 paviršinių nuotekų.

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos 2018 metais išaugo 8,7 proc. ir 
siekė 15,3 mln. eurų. Bendrovės apskaitos veiklos pajamos per 2018 metus išaugo 
22,8 proc. (nuo 1,5 mln. eurų iki 1,8 mln. eurų), geriamojo vandens tiekimo, nuotekų 
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos pajamos augo 7,1 proc. (nuo 
12,6 mln. eurų iki 13,5 mln. eurų). Pagrindinės veiklos pajamų augimas sietinas su 
Bendrovės paslaugų vartotojų skaičiaus didėjimu bei nuo 2018 metų sausio 1 d. 
pradėtomis taikyti aukštesnėmis  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainomis.

Priešingai nei pagrindinės veiklos pajamos, Bendrovės pardavimo savikaina 
praktiškai nekito, o veiklos sąnaudos sumažėjo 8 proc. ir laikotarpio 
pabaigoje sudarė 2,2 mln. eurų. Veiklos sąnaudų mažėjimui didelę įtaką darė 
mažaverčio inventoriaus ir įrangos įsigijimo sąnaudų mažėjimas nuo 225 tūkst. eurų 
iki 40 tūkst. eurų bei 3,5 proc. sumažėjusios darbo užmokesčio sąnaudos. Pastarosios 
sudarė pusę veiklos sąnaudų ir sumenko dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus. 
Taip pat veiklos sąnaudas Bendrovei pavyko sumažinti ženkliai apribojus suteiktos 
paramos kiekį. 2018 metais Bendrovė paramai skyrė 1,5 tūkst. eurų, kai prieš 
metus paramai buvo skirta beveik 44 tūkst. eurų.

2018 metais Bendrovės grynasis pelnas siekė 1,2 mln. eurų, kai 2017 metais 
Bendrovės grynasis rezultatas buvo neigiamas – patirtas 0,4 mln. eurų nuostolis. 
Bendrovės grynojo pelno marža 2018 metais siekė 8,1 proc. Teigiamu pokyčiu 
pasižymėjo ir Bendrovės EBITDA rodiklis, augęs daugiau nei trečdaliu, bei turto ir 
kapitalo grąžos rodikliai, 2018 metais siekę atitinkamai 0,9 proc. ir 1,9 proc.

Nepaisant to, jog Bendrovė 2018 metais uždirbo grynojo pelno, skirstant ataskaitinio 
laikotarpio pelną, dividendams išmokėti lėšos nebuvo skirtos, jos skirtos rezervų 
formavimui bei investicinių projektų įgyvendinimui.

2018 metais Bendrovė vykdė tris investicinius projektus, iš dalies 
finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, skirtus geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimui ir plėtrai Klaipėdos mieste 
ir Klaipėdos rajone bei paviršinių nuotekų sistemų tvarkymui Klaipėdos mieste. 
Bendra projektų vertė siekia beveik 21,8 mln. eurų. Iki 69 proc. šių projektų 
vertės finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, likusi dalis – projektų vykdytojo 
AB „Klaipėdos vanduo“ ir projektų partnerių – Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajonų 
savivaldybių – lėšomis. 

Investicinių projektų įgyvendinimui 2018 metais Bendrovė gavo beveik 4 mln. 
eurų dotacijų, per metus panaudota dotacijų už 2,7 mln. eurų. Bendrai ataskaitiniu 
laikotarpiu dotacijų apskaitinė vertė išaugo 2,1 proc. iki 60,1 mln. eurų ir 
sudarė 44,6 proc. viso Bendrovės turto.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 14 056 15 283 +8,7%
Pardavimo savikaina 12 350 12 367 +0,1%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 706 2 915 +70,9%

Pardavimo sąnaudos 1 290 1 011 -21,6%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 122 1 207 +7,7%
Kitos veiklos rezultatai 350 553 +58,1%
Finansinė ir investicinė veikla -11 -13 -16,5%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -367 1 237 -

Pelno mokestis -7 -2 +79,5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -359 1 239 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 126 461 131 846 +4,3%

Trumpalaikis turtas 3 064 3 048 -0,5%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 998 880 -11,8%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 12 22 +84,2%

Turto iš viso 129 536 134 916 +4,2%

Nuosavas kapitalas 63 282 66 948 +5,8%

Dotacijos, subsidijos 58 917 60 144 +2,1%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 7 337 7 824 +6,6%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 4 678 4 865 +4,0%

Finansiniai įsipareigojimai 4 230 4 230 0,0%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 2 659 2 959 +11,3%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 129 536 134 916 +4,2%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA -0,3% 0,9% +1,2 p. p.
ROE -0,6% 1,9% +2,5 p. p.
D/E 6,7% 6,3% -0,4 p. p.
EBITDA 4 084 5 632 +37,9%
EBITDA marža  29,1% 36,9% +7,8 p. p.
Grynojo pelno marža -2,6% 8,1% +10,7 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 381 362 -5,0%
Administracijos darbuotojų skaičius 26 26 0,0%

AKCININKAI (2018-12-31)
Klaipėdos miesto savivaldybė 86,1%
Klaipėdos rajono savivaldybė 13,0%
Neringos savivaldybė 0,9%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius l. e. p. Algirdas Špučys
Valdybos pirmininkas Nepaskirtas
Valdybos nariai                    Nepaskirti
Stebėtojų tarybos pirmininkas Nepaskirtas
Stebėtojų tarybos nariai Nepaskirti

  •  Pardavimo pajamų augimas siekė 8,7 proc.
  •  Bendrovė uždirbo 1,2 mln. eurų grynojo pelno, kai prieš metus  
  buvo patirtas nuostolis.
  •  Dotacijų vertė išaugo iki 60,1 mln. eurų ir sudarė beveik 45 proc.  
  Bendrovės turto vertės.

13,8 14,1
15,3

+8,7%+2,2%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Klaipėdos miesto SVĮ AB „Klaipėdos vanduo“

2,8% 2,9%

3,6%

0,2%

-0,6%

1,9%

0,9%
1,6%

3,2%

AB „Klaipėdos vanduo“ pardavimo pajamų
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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UAB „Šiaulių vandenys“
www.siauliuvandenys.lt

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas bei nuotekų 
transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų balandžio 18 d. pasirašyta rangos sutartis su „Per Aarsleff A/S“ 
dėl 2,72 km vandentiekio ir 7,89 km nuotekų tinklų rekonstravimo Šiaulių mieste. 
Šiuos darbus planuojama atlikti per 18 mėnesių už 3,45 mln. eurų (be PVM).
 • 2018 metų liepos 16 d. pasirašyta rangos sutartis su UAB „SROS“ dėl 4,288 
km vandentiekio ir 5,144 km nuotekų tinklų paklojimo Šiaulių miesto Aukštabalio 
gyvenamajame rajone ir 3 požeminių nuotekų pumpavimo siurblinių pastatymo. 
Darbus planuojama atlikti per 15 mėnesių už 983,34 tūkst. eurų (be PVM).
 • 2018 metų rugsėjo 7 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų papildomai 
skirta 1,7 mln. eurų (be PVM) nuo 2017 metų balandžio mėn. įgyvendinamam 
projektui, kurio metu rekonstruojami paviršinių nuotekų tinklai. Dar 15 proc. reikiamų 
lėšų skirs Bendrovė ir akcininkas. 
 • Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 391,9 tūkst. eurų, išleidžiant 13 533 
nematerialiąsias vardines akcijas.

2018 metais Bendrovės geriamojo vandens tiekimo paslaugos pardavimai 
išaugo 2 proc. – nuo 3 611,9 tūkst. m3 iki 3 685 tūkst. m3. Per metus Bendrovės 
nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 7 620,3 tūkst. m3 nuotekų – 811,6 
tūkst. m3 nuotekų mažiau nei praėjusiais metais, tuo tarpu nuotekų tvarkymo 
paslaugos pardavimai, lyginant su 2017 metais, išaugo 49,5 tūkst. m3 
arba 1,3 proc. (2018 metais siekė 3 891,6 tūkst. m3, 2017 metais – 3 842 tūkst. m3). 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimo teigiamam 
pokyčiui įtakos turėjo ir augęs Bendrovės klientų skaičius – per metus prie vandens ir 
nuotekų tinklų buvo prijungti 209 nauji vartotojai. Neigiamu pokyčiu ataskaitiniu 
laikotarpiu pasižymėjo Bendrovės paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos 
pardavimai, kurie mažėjo 18,2 proc. – nuo 2 576,8 tūkst. m3 iki 2 108,4 tūkst. 
m3. Šiam pokyčiui įtakos turėjo 24 proc. mažesnis nei 2017 metais kritulių kiekis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo kiek 
daugiau nei 9 mln. eurų pajamų. Lyginant su 2017 metais, Bendrovės pardavimo 
pajamos išaugo 45,9 tūkst. eurų arba 0,5 proc. Pardavimo pajamų kilimas sietinas su 
pajamų už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą didėjimu atitinkamai 68 
tūkst. eurų ir 70,6 tūkst. eurų dėl išaugusių veiklos apimčių.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudos augo 4,3 proc. iki 
8,6 mln. eurų. 42,6 proc. šių sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 
sąnaudos, kurios dėl vidutiniškai 4 proc. padidintų atlyginimų darbuotojams padidėjo 
3,4 proc. Dar didesnio atlyginimų padidinimo poveikio sąnaudų augimui pavyko 
išvengti sumažinus darbuotojų skaičių. Ženkliu pokyčiu per ataskaitinį laikotarpį 
pasižymėjo ir Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 
kurios dėl naujai įsigyto turto ir atliktų remonto bei rekonstrukcijos darbų išaugo 
87,9 tūkst. eurų. Patirtos didesnės Bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudos turėjo 
esminės įtakos Bendrovės grynojo pelno mažėjimui. Lyginant su 2017 metais, 
Bendrovė uždirbo 35,4 proc. mažiau grynojo pelno, o grynasis pelningumas 
sumažėjo 2,6 procentinio punkto ir siekė 4,7 proc.

2018 metais investicijos ilgalaikio turto įsigijimui ir atstatymui sudarė 8 
648,3 tūkst. eurų, kai prieš metus skirta beveik perpus mažiau – 4 422,3 
tūkst. eurų. 2018 metais ilgalaikio turto įsigijimui ir atstatymui buvo skirta 4 341,1 
tūkst. eurų Europos Sąjungos lėšų, 3 815 tūkst. eurų Bendrovės lėšų bei 492,3 
tūkst. eurų Šiaulių miesto savivaldybės lėšų. Bendrovės ilgalaikio turto vertė 
per metus išaugo 10,8 proc. iki 101,1 mln. eurų ir sudarė 96,5 proc. viso 
Bendrovės turto.

Skirstant ataskaitinio laikotarpio pelną, dividendams paskirta 120 tūkst. 
eurų, lygiai tiek, kiek prieš metus.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 8 972 9 018 +0,5%
Pardavimo savikaina 6 825 7 232 +6,0%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 148 1 786 -16,9%

Pardavimo sąnaudos 322 326 +1,2%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 099 1 042 -5,1%
Kitos veiklos rezultatai 64 70 +8,7%
Finansinė ir investicinė veikla -15 -4 +72,4%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 776 483 -37,8%

Pelno mokestis 117 58 -50,8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 658 425 -35,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 91 230 101 122 +10,8%

Trumpalaikis turtas 3 190 3 697 +15,9%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 755 2 147 +22,4%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 17 17 -2,9%

Turto iš viso 94 438 104 836 +11,0%

Nuosavas kapitalas 48 152 48 451 +0,6%

Dotacijos, subsidijos 42 726 44 667 +4,5%

Atidėjiniai 59 98 +65,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 3 489 11 614 +232,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 1 904 4 634 +143,4%

Finansiniai įsipareigojimai  1 548 3 190 +106,1%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 1 586 6 980 +340,2%

Finansiniai įsipareigojimai 182 148 -18,7%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 11 6 -49,1%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 94 438 104 836 +11,0%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 0,7% 0,4% -0,3 p. p.
ROE 1,4% 0,9% -0,5 p. p.
D/E 3,6% 6,9% +3,3 p. p.
EBITDA 2 590 2 374 -8,3%
EBITDA marža  28,9% 26,3% -2,5 p. p.
Grynojo pelno marža 7,3% 4,7% -2,6 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 120 120 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 256 248 -3,1%
Administracijos darbuotojų skaičius 30 26 -13,3%

AKCININKAI (2018-12-31)

Šiaulių miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius Jonas Matkevičius
Valdybos pirmininkas Vincas Urbonavičius
Valdybos nariai                    Brigita Bendžiuvienė

Jonas Matkevičius
Eglė Bružienė

Angelija Michalauskienė
Vida Lašinienė

  •   Bendrovė uždirbo 9 018,1 tūkst. eurų pardavimo pajamų –  
  45,9 tūkst. eurų daugiau nei 2017 metais.
  •  Grynasis pelnas sumažėjo 35,4 proc. ir siekė 425,1 tūkst. eurų.
  •  Investicijoms skirta 8,7 mln. eurų – beveik 2 kartus daugiau nei  
  2017 metais.

8,9 9,09,0+0,9% +0,5%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Šiaulių miesto SVĮ UAB „Šiaulių vandenys“

2,8% 2,9%
3,6%

1,8%
1,4%

0,9%

4,7%

3,6%

1,6%

UAB „Šiaulių vandenys“ pardavimo pajamų
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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UAB „Aukštaitijos vandenys“ 
www.avandenys.lt

Geriamojo vandens paėmimas, gerinimas ir tiekimas vartotojams, nuotekų surinkimas, valymas ir išvalyto vandens išleidimas 
į atvirus vandens telkinius. Bendrovė veiklą vykdo Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone 

2018 metais Bendrovė į tinklus patiekė 7 064 tūkst. m3 vandens, iš kurio parduota 
buvo 5 997 tūkst. m3 vandens. Lyginant su 2017 metais, Bendrovė pardavė 351 
tūkst. m3 arba 6,2 proc. daugiau geriamojo vandens. 2018 metais taip pat 
išaugo iš klientų surinktas ir sutvarkytas nuotekų kiekis, kuris didėjo nuo 5 
434 tūkst. m3 iki 5 763 tūkst. m3. Didžiausią įtaką Bendrovės pardavimo apimčių 
augimui turėjo gamybos įmonės Roquette Amilina, AB veikla bei didesnis aptarnautų 
klientų skaičius. Per 2018 metus dėl sumažėjusių paviršinio vandens pritekėjimų ir 
infiltracijos į tinklus buvo išvalyta 10 978 tūkst. m3 nuotekų – 1 223 tūkst. m3 mažiau 
nei 2017 metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė iš pagrindinės veiklos uždirbo 8,7 mln. 
eurų pardavimo pajamų – 1,5 proc. daugiau nei 2017 metais. 54,9 proc. 
pardavimo pajamų Bendrovė uždirbo iš nuotekų tvarkymo veiklos. Lyginant su 2017 
metais, pajamos iš šios veiklos dėl mažesnių perskaičiuotų bazinių kainų sumažėjo 
23,2 tūkst. eurų. 38,7 proc. visų pardavimo pajamų 2018 metais sudarė pajamos už 
geriamojo vandens tiekimą, kurios padidėjo 145,6 tūkst. eurų. Likusią dalį pardavimo 
pajamų sudarė pardavimo veiklos pajamos, augusios 0,8 proc. 

2018 metais reikšmingai išaugo Bendrovės kitos veiklos pajamos, kurios, 
lyginant su 2017 metais, buvo 3,5 karto didesnės ir siekė 248,8 tūkst. eurų. 
Pajamų augimą lėmė 132,3 tūkst. eurų gauta draudimo išmoka pagal atlikimo 
užtikrinimo laidavimo draudimą bei 46,9 tūkst. eurų didesnis tiesioginei veiklai 
nebereikalingo ir nebenaudojamo ilgalaikio turto perleidimo pelnas.

Nepaisant Bendrovės pajamų augimo, grynasis pelnas sumažėjo 22,5 proc. 
ir 2018 metų pabaigoje siekė 646 tūkst. eurų. Patirtos didesnės sąnaudos 
iš pagrindinės veiklos turėjo įtakos grynojo pelno mažėjimui. 2018 metais 
pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 8,2 mln. eurų, kai prieš metus – 
7,6 mln. eurų. Bendrovės sąnaudų struktūroje 259,1 tūkst. eurų išaugo darbo 
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Taip pat reikšmingos įtakos sąnaudų 
augimui turėjo suformuoti atidėjiniai 380 tūkst. eurų sumai – 211,8 tūkst. eurų 
dėl UAB „Instita“ pareikšto ieškinio ir 168,2 tūkst. eurų dėl LR Aplinkos ministerijos 
reikalavimo grąžinti lėšas į valstybės biudžetą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė toliau įgyvendino investicinį projektą „Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų rekonstravimas ir plėtra Panevėžio 
mieste ir rajone“. Įgyvendinant projektą 2018 metais buvo investuota daugiau 
nei 2,4 mln. eurų. Vykdytas nuotekų valyklos parengtinio valymo grandies 
rekonstravimas ir dumblo apdorojimo įrenginių išplėtimas, vandentiekio ir nuotekų 
tinklų rekonstravimas, įrengta apie 19 km nuotekų tinklų ir 19,5 km vandentiekio 
tinklų, įrengtos 8 nuotekų perpumpavimo siurblinės bei 20 gaisrinių hidrantų. 
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios 2017 metais iki 2018 metų pabaigos įvykdyta 
projekto už beveik 3,4 mln. eurų. 2017 – 2018 metų laikotarpiu 53,35 proc. projekto 
finansuota Bendrovės lėšomis, 46,65 proc. – Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšomis.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės finansinių įsipareigojimų ir nuosavo 
kapitalo santykis sumažėjo 2,7 procentinio punkto ir metų pabaigoje siekė 
6,8 proc. 2017 metų pabaigoje Bendrovės įsipareigojimai pagal keturias paskolų 
sutartis su Finansų ministerija dėl valstybės vardu suteiktų paskolų iš Europos 
investicijų banko siekė 2,4 mln. eurų. Dėl aukštų palūkanų normų ir suformuoto 
rezervo investicijoms 2018 metais buvo iš anksto grąžintos dvi paskolos, todėl 
finansinių įsipareigojimų vertė sumažėjo beveik 0,7 mln. eurų. 2018 metų sausio 29 
d. su AB SEB banku buvo pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis 1,3 mln. eurų sumai, 
tačiau metų pabaigoje paskola nebuvo išimta.

Skirstant 2018 metų pelną, dividendams paskirta 310 tūkst. eurų – 70 tūkst. 
eurų arba 18,4 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Už 2018 metų rezultatą 
dividendams paskirta suma sudarė apie 48 proc. Bendrovės grynojo pelno. 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 8 587 8 714 +1,5%
Pardavimo savikaina 6 381 6 677 +4,6%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 205 2 037 -7,6%
Pardavimo sąnaudos 322 332 +3,1%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 867 1 206 +39,2%
Kitos veiklos rezultatai 21 188 +790,0%
Finansinė ir investicinė veikla -85 -47 +44,8%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 953 640 -32,8%
Pelno mokestis 119 -6 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 834 646 -22,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 58 913 59 109 +0,3%
Trumpalaikis turtas 2 992 2 588 -13,5%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 802 1 281 -28,9%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 102 112 +9,9%

Turto iš viso 62 008 61 810 -0,3%
Nuosavas kapitalas 25 675 25 941 +1,0%
Dotacijos, subsidijos 32 603 32 057 -1,7%
Atidėjiniai 393 822 +109,3%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 3 329 2 976 -10,6%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 1 016 1 322 +30,0%

Finansiniai įsipareigojimai 1 016 1 322 +30,0%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 2 312 1 654 -28,5%

Finansiniai įsipareigojimai 1 406 434 -69,1%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 8 14 +66,7%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 62 008 61 810 -0,3%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 1,3% 1,0% -0,3 p. p.
ROE 3,3% 2,5% -0,8 p. p.
D/E 9,4% 6,8% -2,7 p. p.
EBITDA 2 682 2 292 -14,5%
EBITDA marža  31,2% 26,3% -4,9 p. p.
Grynojo pelno marža 9,7% 7,4% -2,3 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 380 310 -18,4%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 243 236 -2,9%
Administracijos darbuotojų skaičius 9 9 0,0%

AKCININKAI (2018-12-31)
Panevėžio miesto savivaldybė 95,0%
Panevėžio rajono savivaldybė 5,0%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius Saulius Venckus
Valdybos pirmininkas Saulius Venckus
Valdybos nariai                    Tomas Jukna

Regina Liubšienė
Asta Puodžiūnienė

Arvydas Šatas
Stebėtojų tarybos pirmininkas Rimantas Ridikas
Stebėtojų tarybos nariai Algis Čeponis 

Virginijus Viržintas
Rita Servienė 

Juozas Bečelis

  •   Pagrindinės veiklos sąnaudos išaugo 8,5 proc. ir siekė 8,2 mln. eurų.
  •  Uždirbta 646 tūkst. eurų grynojo pelno – 22,5 proc. mažiau nei  
  2017 metais.
  •  Dėl išankstinio paskolų grąžinimo finansiniai įsipareigojimai  
  sumažėjo beveik 0,7 mln. eurų.

8,5
8,78,6

+0,6% +1,5%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Panevėžio miesto savivaldybė UAB „Aukštai�jos vandenys“

2,8%
2,9%3,6%

3,5%
3,3%

2,5%

3,6% 3,6%

6,9%

UAB „Aukštai�jos vandenys“ pardavimo pajamų
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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Šilumos gamyba ir tiekimas bei karšto vandens tiekimas Kaune, Jurbarke ir Kauno rajone, taip pat inžinerinių statinių priežiūra, 
šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų ir kitų šilumos įrenginių priežiūra ir remontas

AB „Kauno energija“ patronuojamosios įmonės yra UAB „Kauno energija NT“ (valdomų akcijų dalis - 100 proc.) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (100 proc.).

AB „Kauno energija“
www.kaunoenergija.lt

2018 metų pabaigoje į vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius Baltijos 
papildomąjį prekybos sąrašą įtrauktų 20 031 977 AB „Kauno energija“  
paprastųjų vardinių akcijų (46,8 proc. visų akcijų) nominalioji vertė siekė 
34,86 mln. eurų.

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų sausio 2 d. atidarytas Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių 
„Kauno energija“, „Kauno švara“, „Kauno autobusai“, „Kauno vandenys“ ir „Kauno butų 
ūkis“ bendras vieningas klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“.
 • 2018 metų kovo 19 d. Juridinių asmenų registre buvo išregistruotas AB „Kauno 
energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“, nutraukęs savo veiklą 2018 metų kovo 1 d., o 
jo funkcijos perduotos Bendrovės struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją.
 • 2018 metais Bendrovė su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė 11 
sutarčių projektų, skirtų naujų biokuro katilų įrengimui, šilumos tiekimo tinklo plėtrai ir 
modernizavimui, magistralių rekonstravimui ir modernizavimui, įgyvendinimui. Bendra 
šių projektų vertė 24,6 mln. eurų, iš kurių 12,41 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinė 
parama.

AB „Kauno energija“ 2018 metais į tinklą patiekė 1 436 tūkst. MWh šilumos, 
kurią paskirstė 3 500 įmonėms ir organizacijoms bei 115 990 buitiniams vartotojams. 39,2 
proc. į rinką patiektos energijos buvo pagaminta Bendrovei priklausančiuose gamybos 
šaltiniuose. Trūkstamas energijos kiekis – 60,8 proc. visos į rinką patiektos energijos – 
buvo nupirktas iš 11 nepriklausomų šilumos gamintojų. Palyginimui 2017 metais iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų buvo nupirkta 61,5 proc. į rinką patiektos šilumos.

Nepaisant to, kad ataskaitiniu laikotarpiu parduotas šilumos kiekis sumažėjo 0,8 proc. 
iki 1 192 tūkst. MWh, Grupės pardavimo pajamos išaugo 2,7 proc. ir siekė 61,3 
mln. eurų. Pardavimo pajamų augimui  didžiausią įtaką turėjo padidėjusios šilumos 
kainos. Lyginant su 2017 metais, vidutinė parduodamos šilumos kaina išaugo 3,3 
proc. – nuo 4,83 ct/kWh iki 4,99 ct/kWh.

Bendrovės pardavimo savikaina išaugo 10 proc. ir siekė 54,6 mln. eurų. Pardavimo 
savikainos augimo pagrindinė priežastis buvo 16 proc. išaugusios kuro ir pirktos šilumos 
sąnaudos. Pardavimo savikainos augimas, viršijęs teigiamą pardavimo pajamų pokytį, turėjo 
įtakos Bendrovės grynojo pelno mažėjimui. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 
beveik 4 mln. eurų – 42,2 proc. mažiau nei 2017 metais. Šiam pokyčiui įtakos turėjo ir tai, kad 
Bendrovės valdybos sprendimu nuo 2018 metų gegužės mėn. iki gruodžio mėn. šilumos 
kaina buvo mažinama papildoma dedamąja 0,62 ct/kWh, nuo 2018 metų gruodžio mėn. – 
0,29 ct/kWh. Tokiu būdu per 2018 metus vartotojams buvo grąžinta 2,7 mln. eurų. 

Reikšmingu mažėjimu pasižymėjo ir Bendrovės nuosavo kapitalo grąža, 
sumažėjusi 3,4 procentinio punkto iki 4,4 proc. Bendrovės nuosavo kapitalo 
grąža 2018 metais buvo 0,1 procentinio punkto žemesnė už Kauno miesto 
savivaldybės valdomų įmonių grąžą, kai 2017 metais ją viršijo 2,7 procentinio punkto.

2018 metais Bendrovė įvykdė investicijų už 4,1 mln. eurų – 3 kartus 
mažiau nei 2017 metais. 2018 metais 2,6 mln. eurų investicijų sudarė Bendrovės 
nuosavos lėšos, 1,5 mln. eurų – paskolos. Palyginimui 2017 metais investicijoms buvo 
panaudota 6,1 mln. paskolų ir 3,3 mln. eurų lėšų iš įvairių fondų. Didžiąją dalį 2018 
metais investuotos sumos Bendrovė skyrė šilumos tiekimo trasų modernizavimui ir 
šilumos gamybos katilų atnaujinimui.

Bendrovės trumpalaikis turtas ataskaitinių metų pabaigoje buvo 20,4 proc. didesnis 
nei praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Šiam pokyčiui didžiausios įtakos 
turėjo gauta beveik 3 kartus didesnė išankstinių apmokėjimų suma bei sukaupta 32,5 
proc. didesnė pinigų ir pinigų ekvivalentų suma. Priešingai nei trumpalaikio turto, 
ilgalaikio turto vertė per 2018 metus sumažėjo 3,6 proc. Ilgalaikio turto mažėjimą 
lėmė apskaitytas 7,3 mln. eurų nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas. 
Bendra turto vertė 2018 metais kito nežymiai – sumažėjo 0,6 proc. iki 148,3 mln. eurų.

Skirstant 2018 metų pelną, dividendams paskirta 1 070 tūkst. eurų, tai yra 68 
proc. mažiau nei 2017 metais. Skirstant ataskaitinio laikotarpio pelną, 2 850 tūkst. 
eurų buvo skirta investicijoms, 470 tūkst. eurų skirta darbuotojų premijoms išmokėti.

  •  Bendrovės pardavimo pajamos išaugo 2,7 proc. 
  •  2018 metais grynasis pelnas sumažėjo 42,2 proc. iki 3 963 mln. eurų.
  •  Nuosavo kapitalo grąža sumažėjo nuo 7,8 proc. iki 4,4 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 59 680 61 316 +2,7%
Pardavimo savikaina 49 618 54 562 +10,0%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 10 062 6 755 -32,9%
Pardavimo sąnaudos 1 351 1 208 -10,6%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 707 1 622 -4,9%
Kitos veiklos rezultatai 782 920 +17,6%
Finansinė ir investicinė veikla -296 -316 -6,8%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 7 491 4 529 -39,5%
Pelno mokestis 630 565 -10,3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 860 3 963 -42,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 130 005 125 300 -3,6%
Trumpalaikis turtas 18 971 22 836 +20,4%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 610 8 761 +32,5%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 182 131 -28,2%

Turto iš viso 149 158 148 266 -0,6%
Nuosavas kapitalas 89 343 89 968 +0,7%
Dotacijos, subsidijos 19 509 18 235 -6,5%
Atidėjiniai 6 139 6 317 +2,9%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 34 049 33 609 -1,3%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 18 872 19 340 +2,5%

Finansiniai įsipareigojimai 18 861 19 338 +2,5%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 15 178 14 269 -6,0%

Finansiniai įsipareigojimai 6 144 4 483 -27,0%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 118 137 +16,2%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 149 158 148 266 -0,6%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 4,7% 2,7% -2,0 p. p.
ROE 7,8% 4,4% -3,4 p. p.
D/E 28,0% 26,5% -1,5 p. p.
EBITDA 15 538 12 147 -21,8%
EBITDA marža  26,0% 19,8% -6,2 p. p.
Grynojo pelno marža 11,5% 6,5% -5,0 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 3 339 1 070 -68,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 513 441 -14,0%
Administracijos darbuotojų skaičius 8 6 -25,0%

AKCININKAI (2018-12-31)
Kauno miesto savivaldybė 92,8%
Kauno rajono savivaldybė 3,8%
Jurbarko savivaldybė 1,7%
Kiti akcininkai 1,7%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  l. e. p. Vaidas Šleivys
Valdybos pirmininkas Nerijus Mordas
Valdybos nariai                                                                                     Paulius Keras

Algimantas Stasys Anužis
Karolis Šiugžda
Karolis Dekeris

Stebėtojų tarybos pirmininkas Visvaldas Matijošaitis
Stebėtojų tarybos nariai Andrius Palionis

Ramunė Bičkauskienė
Antanas Etneris

Konstantinas Pesenka
Mindaugas Šimkus

Visvaldas Varžinskas

61,2 61,359,7-2,4% +2,7%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Kauno miesto SVĮ AB „Kauno energija“

2,8% 2,9%
3,6%

8,2% 7,8%

4,4%

4,6% 5,1% 4,5%

AB „Kauno energija“ pardavimo pajamų dinamika, mln. eurų ROE rodiklio dinamika, proc.
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AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
www.chc.lt

Centralizuotas šilumos ir karšto vandens tiekimas Vilniaus miesto gyventojams

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metais Bendrovės akcininkams priėmus sprendimą susidariusius 
nuostolius dengti mažinant įstatini kapitalą, įstatinis kapitalas buvo sumažintas 10,8 
mln. eurų.
 • 2018 metų kovo 23 d. Energetikos ministro įsakymais buvo patvirtinta 11-ai 
projektų skirti 8,7 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 140,9 mln. eurų pardavimo 
pajamų – daugiausiai tarp visų SVĮ. Lyginant su 2017 metais, Bendrovės 
pardavimo pajamos išaugo 69,9 proc. Reikšmingos įtakos šiam rezultatui turėjo 
Bendrovės veiklos pokyčiai. Nuo 2002 metų vasario 1 d. iki 2017 metų kovo 29 d. 
Bendrovės turtas buvo išnuomotas UAB „Vilniaus energija“, todėl Bendrovė vykdė 
turto nuomos bei Nuomos sutarties priežiūros veiklą. Pasibaigus sutarties galiojimui, 
buvo susigrąžintas ūkis ir gavus šilumos tiekimo licenciją pradėta vykdyti šilumos 
tiekimo veikla. Iš šios veiklos 2018 metais Bendrovė uždirbo 105,9 mln. eurų pajamų 
– 75,2 proc. visų pardavimo pajamų, kai 2017 metais iš šios veiklos buvo uždirbta 54 
mln. eurų.

2018 metais Bendrovė į tinklą patiekė 2 916 tūkst. MWh šilumos – 1 219 tūkst. MWh 
daugiau nei praėjusiais metais. 72 proc. šilumos 2018 metais buvo pagaminta 
Bendrovės nuosavuose šaltiniuose. Realizuotas šilumos kiekis 2018 metais 
išaugo 1 099 tūkst. MWh arba 77,3 proc. ir sudarė 2 521 tūkst. MWh. Taip pat 
ataskaitiniu laikotarpiu išaugo ir realizuotas karšto vandens kiekis, kuris padidėjo nuo 
3 922 tūkst. m3 iki 5 257 tūkst. m3.

Augusios Bendrovės vykdomos veiklos apimtys (2017 metais Bendrovė šilumos 
tiekimo veiklą vykdė tik pusę šildymo sezono, tuo tarpu 2018 metais - visą) turėjo 
poveikį pirktos šilumos, kuro ir kitų tiesioginių sąnaudų didėjimui. Šios 
sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu išaugo beveik 46 mln. eurų iki 99,8 mln. 
eurų ir sudarė 72,9 proc. Bendrovės sąnaudų. Veiklos sąnaudos (OPEX) 2018 
metais sudarė 20,4 proc. visų sąnaudų ir per šį laikotarpį išaugo nuo 22,3 mln. eurų iki 
28 mln. eurų. Šiam pokyčiui didžiausią įtaką darė beveik 3,6 mln. eurų padidėjusios 
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Likusią dalį Bendrovės sąnaudų 
sudarė nusidėvėjimo ir amortizacijos bei kitos sąnaudos. Iš viso 2018 metais 
Bendrovės sąnaudos sudarė 136,8 mln. eurų – 50,7 proc. daugiau nei 2017 
metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 5,9 mln. eurų grynojo pelno, kai 
prieš metus patyrė nuostolį, siekusį 7,2 mln. eurų. Tai lėmė ir Bendrovės grąžos 
rodiklių augimą – turto grąža išaugo iki 4,4 proc., o nuosavo kapitalo grąža iki 6,2 
proc.

2018 metais investicijoms buvo skirta 15,2 mln. eurų – 13,2 mln. eurų 
daugiau nei 2017 metais. Didžioji dalis investicijų 2018 metais skirta šilumos 
tinklų rekonstrukcijai ir plėtrai (4,3 mln. eurų) bei termofikacinių elektrinių ir rajoninių 
katilinių modernizavimui (8,6 mln. eurų). 2019 metais investicijoms planuojama 
skirti 22,6 mln. eurų. Taip pat dalis investicijų bus finansuojama iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų.

2018 metais įgyvendinant investicinius projektus Bendrovė iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų gavo 1,7 mln. eurų dotaciją. Bendra dotacijų 
ir subsidijų apskaitinė vertė 2018 metų pabaigoje siekė 6,1 mln. eurų – 15,6 proc. 
daugiau nei praėjusio laikotarpio pabaigoje.

Bendrovės finansiniai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
sudarė 9 mln. eurų. Ši suma apima ilgalaikę banko paskolą, kurios maksimali kredito 
suma 10 mln. eurų buvo pilnai išnaudota 2018 metais, bei įsipareigojimus pagal 
banko sąskaitos kreditavimo sutartį. Lyginant su 2017 metais, Bendrovės finansiniai 
įsipareigojimai sumažėjo 326 tūkst. eurų, atitinkamai finansinių įsipareigojimų ir 
nuosavo kapitalo santykis sumažėjo 0,9 procentinio punkto ir laikotarpio pabaigoje 
siekė 9,2 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 82 907 140 878 +69,9%
Pardavimo savikaina 62 984 104 069 +65,2%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 19 923 36 809 +84,8%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 28 324 32 886 +16,1%
Kitos veiklos rezultatai 708 2 323 +228,1%
Finansinė ir investicinė veikla -339 -232 +31,6%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -8 032 6 014 -
Pelno mokestis -817 76 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) -7 215 5 938 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 88 388 95 591 +8,1%
Trumpalaikis turtas 36 950 47 182 +27,7%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 427 4 195 -5,2%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 0 0 -

Turto iš viso 125 338 142 773 +13,9%
Nuosavas kapitalas 92 413 97 893 +5,9%
Dotacijos, subsidijos 5 244 6 063 +15,6%
Atidėjiniai 0 3 824 -
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 27 681 34 993 +26,4%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 4 357 7 958 +82,6%

Finansiniai įsipareigojimai 3 975 7 619 +91,7%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 23 324 27 035 +15,9%

Finansiniai įsipareigojimai 5 400 1 430 -73,5%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 125 338 142 773 +13,9%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA -6,2% 4,4% +10,6 p. p.
ROE -7,5% 6,2% +13,8 p. p.
D/E 10,1% 9,2% -0,9 p. p.
EBITDA 2 706 14 792 +446,6%
EBITDA marža  3,3% 10,5% +7,2 p. p.
Grynojo pelno marža -8,7% 4,2% +12,9 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 696 617 -11,4%
Administracijos darbuotojų skaičius 366 336 -8,2%

AKCININKAI (2018-12-31)
Vilniaus miesto savivaldybė 99,4%
UAB „Vilniaus energija“ 0,3%
Kiti akcininkai 0,3%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius l. e. p. Ramutė Ribinskienė
Valdybos pirmininkas Adomas Bužinskas
Valdybos nariai                    Vytautas Švetkauskas

Gerimantas Bakanas
Edvardas Varoneckas

Stebėtojų tarybos pirmininkas Valdas Benkunskas
Stebėtojų tarybos nariai Paulė Kuzmickienė

Skirmantas Tumelis
Tomas Gulbinas

Edita Šiško

  •  Pardavimo pajamos išaugo 69,9 proc. ir buvo didžiausios tarp visų SVĮ.
  •  Uždirbta 5,9 mln. eurų grynojo pelno, kai prieš metus patirtas 
  7,2 mln. eurų nuostolis.
  •  Investicijos siekė 15,2 mln. eurų – 7,5 karto daugiau nei 2017 metais.

12,0

140,9

82,9

+588,3%

+69,9%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Vilniaus miesto SVĮ AB „Vilniaus šilumos �nklai“

2,8%
2,9%

3,6%

-1,3%

-7,5%

6,2%
8,1%

4,6%
4,1%

AB „Vilniaus šilumos �nklai“ pardavimo pajamų
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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AB „Panevėžio energija“
www.pe.lt

Šilumos, elektros energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas Panevėžio mieste, Panevėžio, Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, 
Rokiškio ir Zarasų rajonuose 

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metais Bendrovė pasirašė 12 sutarčių su VšĮ Lietuvos verslo paramos 
agentūra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems 
projektams dalinai finansuoti. Bendra projektų vertė 8,3 mln. eurų, jų pabaiga 
numatyta 2020 metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu į tinklą buvo patiekta 752,3 tūkst. MWh šilumos 
– 0,8 proc. mažiau nei praėjusiais metais. 74,8 proc. į tinklą patiektos šilumos 
buvo pagaminta Bendrovės nuosavuose gamybos šaltiniuose, likusi dalis pirkta iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų. Parduotas šilumos kiekis 2018 metais sumažėjo 
0,5 proc. iki 640,9 tūkst. MWh. Vidutinė šilumos kaina išaugo nuo 5,07 ct/kWh iki 5,10 
ct/kWh.

Bendrovė 2018 metais pagamino 8,4 tūkst. MWh elektros energijos, kai 
2017 metais buvo pagaminta 87,6 proc. daugiau – 68 tūkst. MWh. Pokytį 
lėmė 98,5 proc. sumažėjęs Panevėžio termofikacinėje elektrinėje pagamintas elektros 
energijos kiekis, nes 2018 metais termofikacinė elektrinė teikė tretinio elektros galios 
rezervo paslaugą. 2018 metais buvo parduota 0,8 MWh elektros energijos, likusi dalis 
naudota Bendrovės katilinių poreikiams. Vidutinė elektros energijos pardavimo kaina 
išaugo 60 proc. – nuo 4,03 ct/kWh iki 6,45 ct/kWh.

Bendrovės pardavimo pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 0,6 proc. 
ir siekė 37 mln. eurų. Pajamos iš šilumos pardavimo veiklos dėl didėjusios šilumos 
kainos išaugo 0,8 proc. ir sudarė 80 proc. visų pardavimo pajamų. Pajamos už karšto 
vandens pardavimą ir pajamos iš elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklos 
mažėjo atitinkamai 4,5 proc. ir 8,6 proc.

2018 metais Bendrovė uždirbo 5,2 mln. eurų grynojo pelno – 2,8 karto 
daugiau, nei buvo uždirbta 2017 metais. Pagrindinis veiksnys, lėmęs grynojo 
pelno augimą, buvo kitos veiklos pajamų augimas 2 885 tūkst. eurų, iš kurių 99 proc. 
sudarė apyvartinių taršos leidimų pardavimo pajamos. Dėl augusio grynojo pelno 
Bendrovės grynojo pelno marža išaugo 8,9 procentinio punkto ir siekė 14 proc., o 
nuosavo kapitalo grąža išaugo 6 procentiniais punktais ir siekė 9,8 proc.

Finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis per 2018 metus sumažėjo perpus 
ir metų pabaigoje siekė 6,2 proc. Šį pokytį lėmė dalies Bendrovės turimų paskolų 
grąžinimas. Bendrovės ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai sumažėjo perpus, 
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 38,7 proc.

Bendrovės dotacijų ir subsidijų vertė 2018 metais išaugo 17,3 proc. iki 23,2 
mln. eurų ir sudarė apie ketvirtadalį Bendrovės turto vertės. Dotacijų vertės 
augimą lėmė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti 4,8 mln. eurų, kurie skirti 
Panevėžio RK-1 (katilinės) ir šilumos tinklų rekonstravimui bei naujų šilumos tinklų 
statybai.

2018 metais įvykdytų investicijų vertė siekė beveik 12 mln. eurų – 59,7 
proc. daugiau nei 2017 metais. 5,1 mln. eurų visų 2018 metais įvykdytų investicijų 
sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Didžioji dalis – 63,4 proc. – 2018 
metais investuotos sumos buvo skirta šilumos trasų modernizavimui.

Už 2018 metus dividendams paskirta 746 tūkst. eurų – trečdaliu daugiau nei 
buvo paskirta už 2017 metus.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 37 236 37 023 -0,6%
Pardavimo savikaina 33 373 32 420 -2,9%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 863 4 604 +19,2%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 341 2 731 +16,7%
Kitos veiklos rezultatai 342 3 214 +839,4%
Finansinė ir investicinė veikla 1 50 +7 042,9%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 865 5 136 +175,4%
Pelno mokestis -11 -33 -191,2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 876 5 169 +175,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas  72 784 78 981 +8,5%
Trumpalaikis turtas   9 664 10 464 +8,3%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 370 1 343 -2,0%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 84 46 -44,8%

Turto iš viso 82 532 89 491 +8,4%
Nuosavas kapitalas 50 349 54 959 +9,2%
Dotacijos, subsidijos 19 757 23 184 +17,3%
Atidėjiniai 975 1 104 +13,2%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 11 451 10 244 -10,5%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 3 483 1 718 -50,7%

Finansiniai įsipareigojimai 3 473 1 716 -50,6%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 7 967 8 526 +7,0%

Finansiniai įsipareigojimai 2 798 1 716 -38,7%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 82 532 89 491 +8,4%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 2,3% 6,0% +3,7 p. p.
ROE 3,8% 9,8% +6,0 p. p.
D/E 12,5% 6,2% -6,2 p. p.
EBITDA 6 349 9 506 +49,7%
EBITDA marža  17,0% 25,7% +8,6 p. p.
Grynojo pelno marža 5,0% 14,0% +8,9 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 559 746 +33,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 505 478 -5,3%
Administracijos darbuotojų skaičius 6 6 0,0%

AKCININKAI (2018-12-31)
Panevėžio miesto savivaldybė 59,4%
Kėdainių rajono savivaldybė 13,4%
Rokiškio rajono savivaldybė 6,8%
Kupiškio rajono savivaldybė 5,9%
Pasvalio rajono savivaldybė 5,7%
Zarasų rajono savivaldybė 4,8%
Panevėžio rajono savivaldybė 2,2%
Kiti akcininkai 1,8%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius Petras Diksa
Valdybos pirmininkas Petras Diksa
Valdybos nariai                    Tomas Jukna

Arvydas Šatas
Stebėtojų tarybos pirmininkas Jokūbas Leipus
Stebėtojų tarybos nariai Egidijus Mikalajūnas

Mantas Burokas
Rimantas Bakas
Dalius Vadluga

  •   Šilumos kaina išaugo 0,6 proc., elektros energijos kaina augo 60 proc.
  •  Uždirbta 5,2 mln. eurų grynojo pelno – 3,3 mln. eurų daugiau nei  
  2017 metais.
  •  Įvykdyta investicijų už 12 mln. eurų – 59,7 proc. daugiau nei  
  2017 metais.

39,5 37,2 37,0-5,7%
-0,6%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Panevėžio miesto SVĮ AB „Panevėžio energija“
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AB „Panevežio energija“ pardavimo pajamų
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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AB „Klaipėdos energija“

Šilumos energijos termofikaciniu vandeniu ir garu gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, šilumos tiekimas 
ir pardavimas bei paslaugos įmonėms prižiūrint jų pastatų vidaus sistemas, taip pat nepriklausomų šilumos gamintojų 
gaminamos šilumos supirkimas, paskirstymas ir pardavimas vartotojams

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų birželio 25 d. ir rugsėjo 18 d. įvykusių neeilinių visuotinių 
akcininkų susirinkimų metu buvo pritarta Bendrovės šilumos trasų įkeitimui bankui, 
siekiant gauti banko paskolą, skirtą Lypkių rajoninės katilinės ir Klaipėdos rajoninės 
katilinės rekonstrukcijai, įrengiant naujus biokuro garo katilus su kondensaciniu 
ekonomaizeriu.
 • 2018 metų gruodžio 20 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis 4 metų laikotarpiui 
su AB „Klaipėdos energija“ profesine sąjunga. Sutartis įsigalioja nuo 2019 metų sausio 
1 d.

2018 metais į tinklus buvo patiekta 850,9 tūkst. MWh šilumos energijos, 
tai 3,2 proc. mažiau nei 2017 metais. Mažesnį šilumos atleidimą į tinklą sąlygojo 
mažesnis šilumos pardavimas dėl 35 dienomis trumpesnio šildymo sezono ir 11,6 
tūkst. MWh arba 9,7 proc. mažesnių perdavimo technologinių nuostolių. Ataskaitiniu 
laikotarpiu Bendrovės šilumos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis išaugo 15,3 
proc. iki 323 tūkst. MWh ir sudarė 37,9 proc. visos į tinklą patiektos šilumos. Šį augimą 
lėmė iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirktos šilumos sumažėjimas 12 proc.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu investicinių projektų įgyvendinimui 
skyrė 2,3 mln. eurų. Faktiškai įsisavintų lėšų suma – 12 mln. eurų. Beveik 70 
proc. įsisavintų lėšų sumos teko su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 
įgyvendinamiems ankstesnių metų projektams. Į šilumos gamybą investuota 54,2 
proc. lėšų arba 6,5 mln. eurų, likusi suma investuota į šilumos tiekimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės pardavimo pajamos išaugo 5 proc. 
Didžiausią dalį – 95,3 proc. – pardavimo pajamų sudarė pajamos už šilumos energiją 
pagal išrašytas sąskaitas, kurios, lyginant su 2017 metais, išaugo 4,9 proc. Šių pajamų 
augimą lėmė vidutinės centralizuotai teikiamos šilumos kainos kilimas nuo 4,70 ct/
kWh iki 5,02 ct/kWh dėl superkamos šilumos kainos ir deginamo kuro kainų augimo.

Bendrovės kitos veiklos rezultatas per ataskaitinį laikotarpį išaugo nuo 0,9 mln. eurų 
iki 1,6 mln. eurų. Šio rezultato pokyčiui didžiausią įtaką darė iš nepanaudotų aplinkos 
teršimo leidimų pardavimo gautos pajamos, kurios išaugo nuo 0,6 mln. eurų iki 1,3 
mln. eurų.

2018 metais Bendrovė uždirbo 3,1 mln. eurų grynojo pelno, tai 29,5 proc. 
daugiau nei 2017 metais. Grynojo pelno augimui didžiausią įtaką darė beveik 
ketvirtadaliu mažėjusios bendrosios ir administracinės sąnaudos bei pardavimo 
sąnaudų sumažėjimas 11,1 proc. Bendrovės EBITDA 2018 metais išaugo 7,9 
proc. iki 5,8 mln. eurų, nuosavo kapitalo grąža išaugo 1,3 procentinio 
punkto ir siekė 6,4 proc.

Bendrovė 2018 metais gavo 2,2 mln. eurų dotacijų šilumos trasų rekonstrukcijai, 2017 
metais gautų dotacijų suma siekė 1,7 mln. eurų.

Finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis ataskaitinių metų pabaigoje siekė 
16,1 proc. ir buvo 9,2 procentinio punkto aukštesnis nei praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje. Šį pokytį lėmė finansinių įsipareigojimų augimas dėl sudarytos 
kreditavimo sutarties su AB SEB banku 1,9 mln. eurų sumai. Lėšos skiriamos Lypkių 
regioninės katilinės rekonstrukcijai – iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
bendrai finansuojamam projektui.

Už 2018 metus Bendrovės akcininkai dividendams paskyrė 1,8 mln. eurų – 
32,3 proc. daugiau nei buvo paskirta už 2017 metus.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 35 630 37 402 +5,0%
Pardavimo savikaina 30 949 33 686 +8,8%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 681 3 716 -20,6%
Pardavimo sąnaudos 928 826 -11,1%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 418 1 830 -24,3%
Kitos veiklos rezultatai 888 1 561 +75,8%
Finansinė ir investicinė veikla 207 433 +109,6%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 2 429 3 054 +25,7%
Pelno mokestis 70 -2 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 359 3 055 +29,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 51 946 60 142 +15,8%
Trumpalaikis turtas 15 198 15 285 +0,6%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 468 2 209 -36,3%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 21 18 -14,9%

Turto iš viso 67 165 75 444 +12,3%
Nuosavas kapitalas 46 776 48 504 +3,7%
Dotacijos, subsidijos 9 651 11 218 +16,2%
Atidėjiniai 581 515 -11,4%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 10 123 15 089 +49,1%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 2 499 3 159 +26,4%

Finansiniai įsipareigojimai 2 499 3 159 +26,4%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 7 624 11 930 +56,5%

Finansiniai įsipareigojimai 703 4 639 +560,2%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 34 119 +250,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 67 165 75 444 +12,3%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 3,6% 4,3% +0,6 p. p.
ROE 5,1% 6,4% +1,3 p. p.
D/E 6,8% 16,1% +9,2 p. p.
EBITDA 5 421 5 848 +7,9%
EBITDA marža  15,2% 15,6% +0,4 p. p.
Grynojo pelno marža 6,6% 8,2% +1,5 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 1 328 1 756 +32,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 341 325 -4,7%
Administracijos darbuotojų skaičius 30 40 +33,3%

AKCININKAI (2018-12-31)
Klaipėdos miesto savivaldybė 75,5%
UAB „Fortum Heat Lietuva“ 19,5%
Bank Julius Bear and Co, Lithuania main 
account 4,3%

Kiti akcininkai 0,7%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius Antanas Katinas
Valdybos pirmininkas Edvardas Simokaitis
Valdybos nariai                    Rimantas Tenenė

Kęstutis Jonkus
Stebėtojų tarybos pirmininkas Nepaskirtas
Stebėtojų tarybos nariai Nepaskirti

www.klenergija.lt

  •   Į tinklus patiekta 3,2 proc. mažiau šilumos energijos.
  •  Centralizuotai teikiamos šilumos kaina išaugo 6,8 proc.
  •  Už 2018 metus dividendams paskirta beveik trečdaliu daugiau –  
  1,8 mln. eurų.

36,0 35,6 37,4
-1,2% +5,0%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Klaipėdos miesto SVĮ AB „Klaipėdos energija“

2,8% 2,9%
3,6%

1,5%

5,1%

6,4%

0,9%
1,6%

3,2%

AB „Klaipėdos energija“ pardavimo pajamų
dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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AB „Šiaulių energija“
ŠIAULIŲ ENERGIJA

www.senergija.lt

Šilumos ir elektros energijos, karšto vandens gamyba ir tiekimas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojams ir kitiems 
vartotojams

Svarbiausi įvykiai:
 • Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 metų balandžio 26 d. visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimu buvo padidintas 1,5 mln. eurų, išleidžiant 526 388 akcijas. 
Kapitalas padidintas iš 2017 metų nepaskirstytojo pelno, o akcijos akcininkams 
paskirstytos proporcingai turimoms akcijoms.

2018 metais Bendrovė į tinklą patiekė 482,9 tūkst. MWh šilumos – 0,5 tūkst. 
MWh daugiau nei 2017 metais. Beveik visa į tinklą patiekta šiluma buvo gaminama 
Bendrovės nuosavuose šaltiniuose. Iš vieno nepriklausomo šilumos gamintojo 2018 
metais buvo nupirkta mažiau nei 1 proc. visos į tinklą patiektos šilumos. Parduotas 
šilumos kiekis sudarė 394,3 tūkst. MWh, tai 1,6 proc. daugiau nei praėjusiais metais. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 24,6 mln. eurų padavimo pajamų 
– 6,1 proc. daugiau nei praėjusiu laikotarpiu. Bendrovės pardavimo pajamų 
struktūroje didžiąją dalį – 70,9 proc. – pajamų sudarė šilumos tiekimo pajamos, 
laikotarpio pabaigoje siekusios 17,4 mln. eurų. Lyginant su 2017 metų atitinkamomis 
pajamomis, jos išaugo 10,5 proc. Pajamų iš šios veiklos augimą lėmė nuo 4,07 ct/
kWh iki 4,42 ct/kWh augusi vidutinė centralizuotai teikiamos šilumos kaina. Pajamos 
iš elektros energijos gamybos veiklos sumažėjo 3,2 proc. iki 4,7 mln. eurų. Šį pokytį 
lėmė tai, jog dėl gedimo buvo apribota generatoriaus galia bei  išaugus šilumos 
poreikiui garas buvo panaudotas rezervinio mazuto šildymui ir kūrenimui.

Bendrovės grynojo pelno mažėjimą 70 proc. iki 662 tūkst. eurų lėmė Bendrovės 
pardavimo savikainos augimas nuo 20,6 mln. eurų iki 23,7 mln. eurų. Pagrindinė 
savikainos augimo priežastis – beveik 2,8 mln. eurų didesnės kuro sąnaudos dėl 
išaugusių kuro kainų. Bendrovės grynojo pelno mažėjimas turėjo įtakos ir 
grynojo pelno maržos rodiklio pokyčiui, kuris, lyginant su 2017 metais, 
sumažėjo 6,8 procentinio punkto ir 2018 metų pabaigoje siekė 2,7 proc.

Bendrovės EBITDA rodiklis taip pat reikšmingai sumažėjo – nuo 6,2 mln. eurų iki 4,2 
mln. eurų, o EBITDA marža nukrito 9,5 procentinio punkto ir 2018 metų pabaigoje 
siekė 17 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo ir Bendrovės turto bei nuosavo kapitalo 
grąžos rodikliai, laikotarpio pabaigoje siekę atitinkamai 1,1 proc. ir 1,7 proc.

2018 metų pabaigoje Bendrovės balansinė turto vertė buvo lygi 61,5 mln. 
eurų – 1,7 proc. mažesnė nei 2017 metų pabaigoje. Turto vertės pokytis sietinas 
su 57,7 proc. sumažėjusia Bendrovės turimų pinigų ir pinigų ekvivalentų suma. 
2018 metais buvo grąžinta dalis paskolos, gautos iš AB SEB banko, todėl Bendrovės 
finansinių skolų dalis mokėtina po vienų metų sumažėjo 29,4 proc. Finansinių 
įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis sumažėjo 6 procentiniais 
punktais ir laikotarpio pabaigoje siekė 17,6 proc. 

2018 metais investicijoms buvo skirta 4,7 mln. eurų, iš kurių daugiau nei  
trečdalį (1,8 mln. eurų) sudarė gautos dotacijos. Didžioji šių lėšų dalis buvo 
skirta šilumos tinklų rekonstrukcijai.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 23 188 24 608 +6,1%
Pardavimo savikaina 20 580 23 704 +15,2%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 608 904 -65,3%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 805 738 -8,3%
Kitos veiklos rezultatai 731 548 -25,1%
Finansinė ir investicinė veikla -144 -52 +63,7%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 2 390 662 -72,3%

Pelno mokestis 188 0 -100,0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 202 662 -70,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 50 374 50 370 0,0%

Trumpalaikis turtas 12 002 10 899 -9,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 713 2 420 -57,7%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 225 256 +14,1%

Turto iš viso 62 601 61 525 -1,7%

Nuosavas kapitalas 38 975 39 165 +0,5%

Dotacijos, subsidijos 11 842 12 947 +9,3%

Atidėjiniai 169 147 -13,4%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 11 615 9 267 -20,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 7 884 5 570 -29,4%

Finansiniai įsipareigojimai 7 884 5 570 -29,4%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 3 731 3 697 -0,9%

Finansiniai įsipareigojimai 1 314 1 314 0,0%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 62 601 61 525 -1,7%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 3,5% 1,1% -2,4 p. p.
ROE 5,8% 1,7% -4,1 p. p.
D/E 23,6% 17,6% -6,0 p. p.
EBITDA 6 154 4 189 -31,9%
EBITDA marža 26,5% 17,0% -9,5 p. p.
Grynojo pelno marža 9,5% 2,7% -6,8 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 472 0 -100,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 267 254 -4,9%
Administracijos darbuotojų skaičius 26 25 -3,8%

AKCININKAI (2018-12-31)
Šiaulių miesto savivaldybė 95,3%
Šiaulių rajono savivaldybė 4,6%
Kiti akcininkai 0,1%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius
Valdybos pirmininkas Nepaskirtas
Valdybos nariai                    Brigita Bendžiuvienė

Jurgita Mickūnė
Arūnas Rupšys

Andrius Urbonas
Algirdas Gavėnavičius

  •  Bendrovės pardavimo savikaina išaugo 15,2 proc. 
  •  Bendrovė uždirbo 662 tūkst. eurų grynojo pelno – 70 proc. mažiau  
  nei 2017 metais.
  •  Nuosavo kapitalo grąža, lyginant su 2017 metais, sumažėjo  
  daugiau nei tris kartus ir siekė 1,7 proc. 

24,6 24,623,2-1,2% +6,1%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai
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AB „Šiaulių energija“ pardavimo pajamų dinamika, mln. eurų ROE rodiklio dinamika, proc.
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UAB „VAATC“
www.vaatc.lt

Komunalinių ir kitų atliekų tvarkymas, regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų birželio 4 d. įregistruoti nauji Bendrovės įstatai dėl Bendrovės 
įstatinio kapitalo padidinimo 1 546,1 tūkst. eurų. Įstatinio kapitalo didinimas susijęs 
su Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos pertvarkymu, siekiant užtikrinti atliekų 
išrūšiavimą pastatytuose mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiuose, taip 
pat bioskaidžias atliekas apdorojant biodžiovinimo būdu ir atskiriant antrines žaliavas. 
Šio projekto įgyvendinimui Vilniaus rajono savivaldybės įsipareigojo jį kofinansuoti, 
per 10 metų kasmet proporcingai didinant Bendrovės įstatinį kapitalą. 2018 metais 
įstatinis kapitalas didintas už 2016 metus ir 2017 metus.

2018 metais į Bendrovės įrenginius tvarkymui buvo priimta 394 672 tonos 
atliekų – 5 313 tonų mažiau nei 2017 metais. Į MBA įrenginius tvarkymui 
buvo priimta 228 475 tonos mišrių komunalinių atliekų. Lyginant su 2017 metais, 
šiuose įrenginiuose sutvarkytų atliekų kiekis buvo 509 tonomis didesnis. Tuo tarpu 
Bendrovės eksploatuojamame sąvartyne tvarkomų atliekų kiekis sumažėjo 5 822 
tonomis. Nuo 2016 metų pradėjus veikti MBA įrenginiams, bendroje atliekų apimtyje 
mažėja šalinamų atliekų kiekis, didesnė jų dalis yra apdorojama MBA įrenginiais. Taip 
pat ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė eksploatavo 17 didelių gabaritų surinkimo ir 6 
žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles. 2018 metais šiose aikštelėse iš viso buvo surinkta 8 
755 tonos didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų – 40,9 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 16 mln. eurų pardavimo pajamų. 
Lyginant su 2017 metais, buvo uždirbta 2 mln. eurų arba 11,2 proc. mažiau 
pardavimo pajamų. Šiam pokyčiui didžiausią įtaką darė sąvartyno teikiamų paslaugų 
pajamų sumažėjimas 39 proc. (nuo 4,3 mln. eurų 2017 metais iki 2,6 mln. eurų 2018 
metais), bei dujų utilizavimo paslaugų pajamų sumažėjimas 61 proc. (nuo 691 tūkst. 
eurų iki 272 tūkst. eurų). Sumenkusios šių veiklų pajamos lėmė tai, jog Bendrovės 
pardavimo pajamų struktūroje išaugo pajamos iš atliekų tvarkymo sistemos veiklos, 
kurios 2018 metais sudarė 81,1 proc. visų pajamų, kai prieš metus sudarė 71,9 proc.

Mažėjusios Bendrovės pardavimo pajamos turėjo reikšmingos įtakos ir neigiamam 
Bendrovės grynojo pelno pokyčiui. 2018 metais Bendrovė uždirbo 2,8 mln. eurų 
grynojo pelno – 9,3 proc. mažiau nei buvo uždirbta 2017 metais. 

Grynojo pelno mažėjimas atsispindėjo ir grąžos rodiklių pokyčiuose. Turto grąža 
ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 0,7 procentinio punkto ir siekė 4,7 
proc., nuosavo kapitalo grąža sumažėjo 1,2 procentinio punkto iki 6,8 
proc. Šiems pokyčiams įtakos turėjo ir turto bei nuosavo kapitalo vertės 
augimas atitinkamai 3,5 proc. ir 62,8 proc. Reikšmingas nuosavo kapitalo vertės 
padidėjimas fiksuotas dėl įstatinio kapitalo didinimo, sukaupto nepaskirstytojo pelno 
bei privalomojo rezervo padidinimo nuo 127,2 tūkst. eurų iki 363,5 tūkst. eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 52,3 proc. Bendrovės turto vertės 
sudarė dotacijos. 2018 metų pabaigoje jų vertė siekė 31,3 mln. eurų ir buvo 1,1 
proc. mažesnė nei 2017 metų pabaigoje. Per metus Bendrovė komunalinių atliekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtrai iš viso gavo 2,3 mln. eurų dotacijų, nurašyta dotacijų 
už 2,6 mln. eurų.

Bendrovės pinigų ir pinigų ekvivalentų suma per ataskaitinį laikotarpį išaugo 
44,1 proc. ir laikotarpio pabaigoje sudarė 11,1 mln. eurų – 69,5 proc. viso 
Bendrovės trumpalaikio turto. Dalis Bendrovės piniginių lėšų yra nukreipiamos į 
kaupiamąją banko sąskaitą ir jas planuojama naudoti investicinių projektų vykdymui 
bei Vilniaus regioninio sąvartyno uždarymui ir priežiūrai po uždarymo lėšų kaupimui.

2018 metais Bendrovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sumažėjo 
4,1 mln. eurų arba 37,5 proc. Didžiausią dalį – 74,8 proc. – visų įsipareigojimų 
sudarė Bendrovės įsipareigojimai kredito įstaigoms, kuriuos Bendrovė per ataskaitinį 
laikotarpį sumažino 2,1 mln. eurų. Atitinkamai finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės 
santykis sumažėjo 6,6 procentinio punkto ir laikotarpio pabaigoje siekė 11,9 proc. 
Naujos kreditavimo sutartys ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo sudarytos.

Bendrovės sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos išaugo nuo 2,9 tūkst. 
eurų 2017 metais iki 1 478,6 tūkst. eurų 2018 metais. Iš šios sumos 1 416,6 tūkst. eurų 
sudarė ateinančių laikotarpių pajamos pagal terminuoto atliekų laikymo paslaugų 
teikimo sutartį.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 18 022 15 995 -11,2%
Pardavimo savikaina 12 774 11 841 -7,3%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 248 4 153 -20,9%
Pardavimo sąnaudos 2 7 +300,0%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 612 638 +4,4%
Kitos veiklos rezultatai -841 3 -
Finansinė ir investicinė veikla -154 -101 +34,6%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 3 639 3 410 -6,3%
Pelno mokestis 596 650 +9,1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 043 2 760 -9,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 42 388 43 858 +3,5%
Trumpalaikis turtas 14 475 15 959 +10,3%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 694 11 088 +44,1%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 30 34 +11,6%

Turto iš viso 56 893 59 852 +5,2%
Nuosavas kapitalas 6 852 11 158 +62,8%
Dotacijos, subsidijos 31 643 31 309 -1,1%
Atidėjiniai 7 608 9 164 +20,5%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 10 787 6 742 -37,5%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 5 810 3 920 -32,5%

Finansiniai įsipareigojimai 5 810 3 920 -32,5%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 4 977 2 822 -43,3%

Finansiniai įsipareigojimai 1 314 1 126 -14,3%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 3 1 479 +52 707,1%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 56 893 59 852 +5,2%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 5,4% 4,7% -0,7 p. p.
ROE* 8,0% 6,8% -1,2 p. p.
D/E* 18,5% 11,9% -6,6 p. p.
EBITDA 5 215 4 240 -18,7%
EBITDA marža 28,9% 26,5% -2,4 p. p.
Grynojo pelno marža 16,9% 17,3% +0,4 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 63 65 +3,2%
Administracijos darbuotojų skaičius 16 14 -12,5%

AKCININKAI (2018-12-31)
Vilniaus miesto savivaldybė 75,5%
Vilniaus rajono savivaldybė 7,4%
Ukmergės rajono savivaldybė 4,3%
Šalčininkų rajono savivaldybė 3,1%
Švenčionių rajono savivaldybė 3,1%
Trakų rajono savivaldybė 3,1%
Elektrėnų savivaldybė 2,5%
Širvintų rajono savivaldybė 1,1%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius Tomas Vaitkevičius
Valdybos pirmininkas Nepaskirtas
Valdybos nariai                    Nepaskirti
Stebėtojų tarybos pirmininkas Nepaskirtas
Stebėtojų tarybos nariai Linas Kvederavičius, Vaidotas Ilgius, 

Valdas Benkunskas, Aidas Gedvilas, 
Gediminas Švilpa,

Romualda Poševeckaja, Vincas Jurgutis, 
Raimondas Ivaškevičius,

Dovilė Audėjūtė, Zenonas Zenkevičius,
Marija Puč, Rolandas Janickas

*skaičiuojant ROE ir D/E rodiklius, naudojama suminė nuosavo kapitalo ir dotacijų vertė

  •  Tvarkymui priimta 5 313 tonų atliekų arba 1,3 proc. mažiau nei  
  2017 metais.
  •  Grynasis pelnas sumažėjo nuo 3 mln. eurų iki 2,8  mln. eurų.
  •  Dotacijų vertė sumažėjo 1,1 proc. iki 31,3 mln. eurų ir 2,8 karto  
  viršijo nuosavo kapitalo vertę.

11,8

18,0
16,0

+52,1%
-11,2%

2016 metai 2017 metai 2018 metai

2,8% 2,9%
3,6%

6,4%

8,0%
6,8%

8,1%

4,6% 4,1%

UAB „VAATC“ pardavimo pajamų dinamika, mln. eurų

2016 metai 2017 metai 2018 metai
Visos SVĮ Vilniaus miesto SVĮ UAB „VAATC“

*skaičiuojant RATC ROE rodiklį, naudojama suminė nuosavo kapitalo ir dotacijų vertė

ROE rodiklio* dinamika, proc.
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UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

Komunalinių ir kitų atliekų tvarkymas, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas, 
regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

www.kratc.lt

Per 2018 metus į Klaipėdos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną ir Mechaninį 
atliekų rūšiavimo įrenginį buvo priimta 228 tūkst. tonų atliekų. Palyginimui 
2017 metais buvo priimta 239,8 tūkst. tonų atliekų – 11,7 tūkst. tonų daugiau. 
Ataskaitiniu laikotarpiu mechaniniu rūšiavimo įrenginiu buvo apdorota 104,9 tūkst. tonų 
atliekų – 4 proc. mažiau nei praėjusiu laikotarpiu. Po antrinio rūšiavimo 2018 metais 97,9 
tūkst. tonų atliekų buvo perduota UAB „Fortum Klaipėda“ energijos gamybai. Nepavojingų 
atliekų sąvartyne buvo pašalinta 16,6 proc. visų priimtų atliekų arba 37,9 tūkst. tonų – 4,7 
tūkst. tonų mažiau nei 2017 metais. Tuo tarpu didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikštelėse priimtų atliekų kiekis padidėjo – priimta 17,7 tūkst. tonų, 
kai 2017 metais buvo priimta 15,3 tūkst. tonų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 8,6 mln. eurų pardavimo pajamų 
– 0,9 mln. eurų mažiau nei praėjusiais metais. Bendrovės pardavimo pajamų 
struktūroje 42,1 proc. pajamų sudarė pajamos iš vietine rinkliava apmokestintų atliekų 
priėmimo ir tvarkymo Klaipėdos mieste, pagal koncesijos sutartį. Šios pajamos, lyginant su 
atitinkamomis pajamomis 2017 metais, sumenko beveik 10 proc. 

Bendrovės grynasis pelnas 2018 metais sudarė 119,1 tūkst. eurų, kai prieš 
metus Bendrovė uždirbo 8,4 tūkst. eurų mažiau. Teigiamas grynojo pelno pokytis 
sietinas su kitos veiklos pajamų augimu nuo 8,8 tūkst. eurų iki 59,1 tūkst. eurų dėl sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo bei pardavimo savikainos sumažėjimu 14,1 proc. Pardavimo 
savikainos mažėjimui įtakos turėjo patirtos 883 tūkst. eurų mažesnės atliekų surinkimo ir 
transportavimo sąnaudos pagal vietinės rinkliavos sistemą bei 103,6 tūkst. eurų mažesnės 
atliekų deginimo sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovės gautos dotacijos siekė 18,1 mln. 
eurų ir sudarė 64,4 proc. Bendrovės turto vertės. Dotacijų vertė per 2018 metus 
sumažėjo 2,6 proc. Šiam pokyčiui įtakos turėjo tai, kad per metus buvo gauta 652,4 tūkst. 
eurų dotacijų, o panaudota dotacijų už 1,2 mln. eurų. 2018 metų pabaigoje didžiausia 
likutinė vertė – 7,2 mln. eurų – buvo dotacijos, skirtos projekto „Klaipėdos regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimui. Kitos dotacijos gautos 
projektų, skirtų atliekų tvarkymo sistemos kūrimui, infrastruktūros plėtrai, atliekų surinkimo 
aikštelių įrengimui, sąvartyno statybos darbams. Taip pat 1,5 mln. eurų dotacija gauta turtu 
pagal patikėjimo sutartis.

2018 metų pabaigoje Bendrovės įsipareigojimai kredito įstaigoms siekė 2,3 mln. eurų ir 
sudarė 71,2 proc. visų Bendrovės mokėtinų sumų ir įsipareigojimų. Per metus Bendrovė 
grąžino 235 tūkst. eurų paskolų. Sumažėję finansiniai įsipareigojimai turėjo įtakos ir D/E 
rodiklio mažėjimui. D/E rodiklis (apskaičiuotas kaip finansinių įsipareigojimų ir nuosavo 
kapitalo su dotacijomis ir subsidijomis santykis), lyginant su 2017 metais, sumažėjo 0,9 
procentinio punkto ir 2018 metų pabaigoje siekė 10,7 proc.

Bendrovės grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis 2018 metais siekė 3,5 proc. ir buvo 
0,1 procentinio punkto didesnis nei 2017 metais. Atsižvelgiant į tai, kad RATC turtas didžiąja 
dalimi yra suformuotas ne nuosavo kapitalo, o dotacijų pagrindu, palyginamajai analizei 
naudojamas ROE rodiklis, apskaičiuotas naudojant suminę nuosavo kapitalo ir 
dotacijų vertę, 2018 metais siekė 0,5 proc.

  •  Pardavimo pajamos sumažėjo 9,5 proc. 
  •  Grynasis pelnas išaugo nuo 110,7 tūkst. eurų iki 119,1 tūkst. eurų.
  •  Dotacijų vertė sumažėjo 2,6 proc. iki 18,1 mln. eurų.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 9 484 8 585 -9,5%
Pardavimo savikaina 7 371 6 329 -14,1%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 113 2 256 +6,8%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 827 2 005 +9,8%
Kitos veiklos rezultatai 6 59 +839,1%
Finansinė ir investicinė veikla -45 -43 +3,3%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 248 267 +7,6%
Pelno mokestis 137 148 +7,6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 111 119 +7,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 25 464 24 266 -4,7%
Trumpalaikis turtas 3 613 3 780 +4,6%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 502 2 382 -4,8%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 84 60 -28,9%

Turto iš viso 29 160 28 106 -3,6%
Nuosavas kapitalas 3 352 3 468 +3,5%
Dotacijos, subsidijos 18 601 18 113 -2,6%
Atidėjiniai 3 756 3 287 -12,5%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 3 446 3 234 -6,1%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 2 290 2 055 -10,3%

Finansiniai įsipareigojimai 2 290 2 055 -10,3%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 1 156 1 179 +2,0%

Finansiniai įsipareigojimai 246 246 0,0%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 5 4 -27,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 29 160 28 106 -3,6%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 0,4% 0,4% 0,0 p. p.
ROE* 0,5% 0,5% +0,1 p. p.
D/E* 11,5% 10,7% -0,9 p. p.
EBITDA 755 750 -0,7%
EBITDA marža 8,0% 8,7% +0,8 p. p.
Grynojo pelno marža 1,2% 1,4% +0,2 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 70 76 +8,6%
Administracijos darbuotojų skaičius 16 16 0,0%

AKCININKAI (2018-12-31)
Klaipėdos regiono savivaldybės 98,5%
Klaipėdos miesto savivaldybė 90,6%
Neringos savivaldybė 6,5%
Šilutės rajono savivaldybė 0,9%
Kitos savivaldybės 0,5%
Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys 1,5%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Direktorius Šarūnas Reikalas
Valdybos pirmininkas Ramūnas Povilanskas
Valdybos nariai                                                                                     Šarūnas Reikalas

Valdas Švedas
Stebėtojų tarybos pirmininkas Nepaskirtas
Stebėtojų tarybos nariai Nepaskirti
*skaičiuojant ROE ir D/E rodiklius, naudojama suminė nuosavo kapitalo ir dotacijų vertė

8,9 9,5
8,6+6,4% -9,5%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Klaipėdos miesto SVĮ
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

*skaičiuojant RATC ROE rodiklį, naudojama suminė nuosavo kapitalo ir dotacijų vertė

2,8% 2,9%

3,6%

0,3% 0,5% 0,5%
0,9% 1,6%

3,2%

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro pardavimo 
pajamų dinamika,  mln. eurų

ROE rodiklio* dinamika, proc.
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SĮ „Visagino energija“ 
www.visaginoenergija.lt

Garo ir karšto vandens tiekimas ir gamyba, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

Svarbiausi įvykiai:
 • Pagal 2018 metų liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 
668, Įmonė iš valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės gavo turto už 11,9 tūkst. 
eurų. Šio turto verte buvo padidintas savininko kapitalas iki 26,7 mln. eurų.
 • 2018 metų lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 
1129 valstybės įmonė „Visagino energija“ buvo pertvarkyta į savivaldybės įmonę. Nauji 
savivaldybės įmonės „Visagino energija“ įstatai patvirtinti gruodžio 19 d.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė į tinklą patiekė 247,5 tūkst. MWh šilumos 
energijos, kai prieš metus buvo patiekta 254,4 tūkst. MWh. Beveik 62 proc. 
2018 metais į tinklą patiektos šilumos energijos Įmonė pagamino pati, likusią dalį 
pirko iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Geriamojo vandens išgauta, paruošta ir 
patiekta į tinklą 1 187 tūkst. m3 – 53,8 tūkst. m3 daugiau nei praėjusiais metais. 2018 
metais realizuota 822,7 tūkst. m3 geriamojo vandens (2017 metais – 827,5 
tūkst. m3), surinkta ir sutvarkyta 828,2 tūkst. m3 nuotekų (2017 metais – 
853,2 tūkst. m3).

Nors veiklos apimtys mažėjo, tačiau 2018 metais Įmonė iš pagrindinės veiklos 
uždirbo 13,9 mln. eurų. Lyginant su 2017 metų pardavimo pajamomis, 
Įmonės pardavimo pajamos išaugo 9,6 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu labiausiai 
augo pajamos iš šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo veiklos, kurios išaugo 11,7 
proc. ir sudarė 87,4 proc. visų pardavimo pajamų. Pajamų iš šios veiklos augimą lėmė 
pakilusios šilumos kainos dėl išaugusių energetinių išteklių, naudojamų gamyboje, 
kainų.

Bendrai Įmonės pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos 2018 metais sudarė 
12,8 mln. eurų ir buvo 2,9 proc. didesnės nei 2017 metais. Dėl labiau nei 
sąnaudos augusių Įmonės pardavimo pajamų Įmonės grynasis pelnas išaugo nuo 
61 tūkst. eurų iki 1,1 mln. eurų. Dėl bazinėje kainoje patvirtintos ir faktinės kuro 
struktūros skirtumo Įmonė gavo papildomų pajamų, kurios turės būti grąžinamos 
vartotojams ateinančiais laikotarpiais, perskaičiavus bazinės kainos kuro struktūrą.

Grynojo pelno augimas lėmė tai, kad Įmonės grynojo pelno marža išaugo 7,2 
procentinio punkto ir siekė 7,7 proc., o nuosavo kapitalo grąža augo 4,1 
procentinio punkto ir siekė 4,3 proc. Dėl sukaupto nepaskirstytojo nuostolio 
pelno įmokos nebuvo paskirtos.

Įmonės po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 
išaugo nuo 1,3 tūkst. eurų iki 96,3 tūkst. eurų. Šį pokytį lėmė apskaityta 63 tūkst. 
eurų skola tiekėjui UAB „Energijos tiekimas“ už lauko apšvietimo įrenginius ir 33,3 tūkst. 
eurų po vienų metų grąžintina skolos dalis AB SEB bankui už suteiktą kreditą projektui 
„Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ finansuoti. 
Per vienus metus grąžintina šios paskolos dalis sudarė 400 tūkst. eurų.

2018 metais Įmonė gavo 603 tūkst. eurų dotaciją iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Geriamojo vandens tiekimo tinklų 
rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimui. Per metus buvo panaudota 
dotacijų už 1 649 tūkst. eurų, todėl bendra dotacijų vertė 2018 metų pabaigoje buvo 
7,6 proc. mažesnė nei 2017 metų pabaigoje.

Įmonė 2018 metais rekonstravo 5,86 km vandens tiekimo vandentiekio atkarpos 
– 3,56 km mažiau nei 2017 metais. Vandens tiekimo vandentiekio atkarpų 
rekonstravimui ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 1 174 tūkst. eurų, iš 
kurių 531,3 tūkst. eurų sudarė dotacijos. Šilumos gamybos ir tiekimo veikloje per 
metus įvykdyta darbų už 1,1 mln. eurų. Taip pat 2018 metais vykdyti ir kiti investiciniai 
projektai: įrengta kvapų mažinimo ozonavimo sistemą už 76,3 tūkst. eurų, iš kurių 80 
proc. bus padengta Lietuvos apsaugos investicijų fondo lėšomis, planuojant 2018 – 
2021 metais įrengti nusausinto dumblo saugyklą už 198,1 tūkst. eurų, 2018 metais 
buvo atlikta šio projekto darbų už 89,1 tūkst. eurų. 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 12 663 13 877 +9,6%

Pardavimo savikaina 10 537 11 120 +5,5%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 126 2 757 +29,7%

Pardavimo sąnaudos 480 497 +3,5%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 398 1 170 -16,3%

Kitos veiklos rezultatai 34 -32 -

Finansinė ir investicinė veikla 53 66 +24,9%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 334 1 124 +236,1%

Pelno mokestis 273 52 -81,1%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 61 1 073 +1 644,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 40 963 40 298 -1,6%

Trumpalaikis turtas 8 038 7 922 -1,4%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 885 751 -15,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 14 8 -46,4%

Turto iš viso 49 016 48 227 -1,6%

Nuosavas kapitalas 24 335 25 420 +4,5%

Dotacijos, subsidijos 21 676 20 023 -7,6%

Atidėjiniai 40 30 -24,2%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 863 2 752 -3,9%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 1 96 +7 178,9%

Finansiniai įsipareigojimai 0 33 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 2 862 2 656 -7,2%

Finansiniai įsipareigojimai 491 400 -18,5%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 102 3 -97,4%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 49 016 48 227 -1,6%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 0,1% 2,2% +2,1 p. p.

ROE 0,3% 4,3% + 4,1 p. p.

D/E 2,0% 1,7% -0,3 p. p.

EBITDA 1 782 2 431 +36,4%

EBITDA marža 14,1% 17,5% +3,4 p. p 

Grynojo pelno marža 0,5% 7,7% +7,2 p. p.

GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirtos pelno įmokos 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 195 192 -1,5%

Administracijos darbuotojų skaičius 2 2 0,0%

SAVININKAS (2018-12-31)

Visagino savivaldybė

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius

Valdybos pirmininkas Rokas Baliukovas

Valdybos nariai                    Gintaras Makšimas
Andrius Urbonas

Viktorija Abaravičienė
Lina Jakimavičienė

  •  Nepaisant mažėjusių veiklos apimčių, Įmonės pardavimo  
  pajamos išaugo 9,6 proc.
  •  Įmonės grynasis pelnas išaugo nuo 61 tūkst. eurų iki  
  1 073 tūkst. eurų.
  •  Nuosavo kapitalo grąža išaugo nuo 0,3 proc. iki 4,3 proc.

11,8 12,7
13,9

+7,5% +9,6%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Visagino SVĮ SĮ „Visagino energija“

2,8% 2,9%

3,6%

-1,1%

0,3%

4,3%

-0,8%
0,2%

3,9%

SĮ „Visagino energija“ pardavimo pajamų dinamika, mln. eurų ROE rodiklio dinamika, proc.
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UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“

Bendrovė užsiima poilsio organizavimo, pramogine veikla, sveikatingumo centrų bei sportine veikla, sporto įrangos nuoma, 
viešbučių veikla bei kita veikla, orientuota į gyventojų bei atvykstančių turistų visapusišką laisvalaikio poreikių tenkinimą 

Bendrovės pardavimo pajamos ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 3,7 proc. ir 
siekė 11,6 mln. eurų. 49,2 proc. Bendrovės pardavimo pajamų 2018 metais sudarė 
pajamos, gautos iš vandens parko veiklos, 42,6 proc. – pajamos iš viešbučių veiklos, 
likusią dalį – gydyklos pajamos. 

Bendrovės veiklos segmentų veiklos apimtys ir rezultatai:
 • Vandens parke ataskaitiniu laikotarpiu apsilankė 425,8 tūkst. lankytojų – 6,2 
tūkst. lankytojų mažiau nei 2017 metais. Vieno mėnesio abonementų pardavimas 
sumažėjo 10 proc., tuo tarpu ilgesnės trukmės abonementų pardavimas išaugo 80 
proc. – parduoti 944 abonementai.
 • Viešbučiuose AQUA ir FLORES bendras parduotų kambarių skaičius siekė 
36 876, t. y. parduota 375 kambariais daugiau nei 2017 metais. Bendras suteiktų 
nakvynių skaičius siekė 93 469 –  suteikta beveik 1 tūkst. daugiau nakvynių nei 
praėjusiais metais.
 • Surinkta 71,4 tūkst. eurų rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja 
infrastruktūra.
 • Druskininkų gydykla suteikė 6,2 proc. daugiau procedūrų ir sveikatinimo 
kompleksų nei 2017 metais.  2018 metais iš viso suteikta 164,4 tūkst. procedūrų.

Bendrovės grynasis rezultatas 2018 metais siekė 1,1 mln. eurų. Lyginant su 
2017 metų rezultatu, pelnas išaugo 21,3 proc. Grynojo pelno augimui didžiausią įtaką 
turėjo pardavimo pajamų augimas ir 7 proc. mažėjusios bendrosios ir administracinės 
sąnaudos. Ataskaitiniu laikotarpiu augo ir Bendrovės EBITDA rodiklis, kuris 2018 
metais siekė 2,6 mln. eurų ir buvo 1,5 proc. didesnis nei 2017 metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu dėl pradėtų vykdyti Druskininkų gydyklos sveikatinimo 
skyriaus rekonstrukcijos darbų nuo 27,5 tūkst. eurų iki 120 tūkst. eurų išaugo 
sumokėtų avansų ir vykdomų materialiojo turto statybos (gamybos) darbų vertė, 
tačiau bendra ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo 3,4 proc. Ilgalaikio turto 
vertės mažėjimą sąlygojo dėl apskaitytos prestižo vertės amortizacijos 15,2 proc. 
mažėjusi prestižo vertė, sudariusi apie 80 proc. Bendrovės nematerialiojo turto vertės. 
Viso Bendrovės turto balansinė vertė metų pabaigoje siekė 34,2 mln. eurų ir 
buvo 1,3 proc. mažesnė nei 2017 metų pabaigoje.

2018 metų pabaigoje Bendrovės dotacijų ir subsidijų likutis siekė 15,3 tūkst. 
eurų ir buvo 43,4 proc. didesnis nei 2017 metų pabaigoje. Dotacijų ir subsidijų 
vertės augimui didžiausią įtaką darė 2018 metų kovo 16 d. iš Alytaus teritorinės darbo 
biržos gauta 11 tūkst. eurų subsidija naujų darbo vietų steigimui.

Bendrovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2018 metais sumažėjo 7,2 
proc. Šiam pokyčiui didžiausios įtakos turėjo sumažėję finansiniai įsipareigojimai 
dėl išmokėtos paskolos dalies ir sumokėtų palūkanų. Finansinių įsipareigojimų 
mažėjimas lėmė ir D/E rodiklio mažėjimą beveik 3 proc. iki 18,6 proc. 

Už 2018 metus dividendams buvo paskirta 11 proc. daugiau nei buvo 
paskirta už praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Už 2018 metus dividendams 
paskirta 1 110 tūkst. eurų.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 11 181 11 598 +3,7%

Pardavimo savikaina 2 877 2 935 +2,0%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 304 8 664 +4,3%

Pardavimo sąnaudos 3 976 4 353 +9,5%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 3 154 2 932 -7,0%

Kitos veiklos rezultatai 0 0 -

Finansinė ir investicinė veikla -77 -54 +29,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 098 1 324 +20,7%

Pelno mokestis 162 189 +17,0%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 936 1 135 +21,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 30 857 29 799 -3,4%

Trumpalaikis turtas 3 729 4 344 +16,5%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 281 3 648 +11,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 0 0 -

Turto iš viso 34 604 34 162 -1,3%

Nuosavas kapitalas 26 560 26 695 +0,5%

Dotacijos, subsidijos 11 15 +43,4%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 8 034 7 452 -7,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 5 825 5 031 -13,6%

Finansiniai įsipareigojimai 4 974 4 308 -13,4%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 2 208 2 421 +9,6%

Finansiniai įsipareigojimai 721 667 -7,5%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 34 604 34 162 -1,3%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 2,7% 3,3% +0,6 p. p.

ROE 3,6% 4,3% +0,7 p. p.

D/E 21,4% 18,6% -2,8 p. p.

EBITDA 2 579 2 617 +1,5%

EBITDA marža  23,1% 22,6% -0,5 p. p.

Grynojo pelno marža 8,4% 9,8% +1,4 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 1 000 1 110 +11,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 383 374 -2,3%

Administracijos darbuotojų skaičius 16 16 0,0%

AKCININKAI (2018-12-31)

Druskininkų savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Direktorius Edmundas Antanaitis

Valdybos pirmininkas Algirdas Svirskas

Valdybos nariai                    Rimantas Palionis
Evelina Raulušaitienė

Aušra Nedzinskienė
Julija Ramanauskienė

www.akvapark.lt

  •  Vandens parko lankytojų skaičius sumažėjo 1,4 proc. 
  •  Bendrovės grynasis pelnas išaugo 21,3 proc.
  •  Už 2018 metus dividendams paskirta 1 110 tūkst. eurų – 11 proc.  
  daugiau nei už 2017 metus. 

10,1
11,2 11,6

+11,0% +3,7%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Druskininkų SVĮ
UAB „Druskininkų sveika�nimo ir poilsio centras AQUA“

2,8% 2,9%
3,6%

6,3%

3,6% 4,3%4,4%

3,1% 3,5%

UAB „Druskininkų sveika�nimo ir poilsio centras AQUA“ 
pardavimo pajamų dinamika, mln. eurų

ROE rodiklio dinamika, proc.
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UAB „Grinda“ 
www.grinda.lt

Būtinų paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikimas: gatvių, kelių tiesimas, remontas ir priežiūra; gatvių 
važiuojamosios dalies mechanizuotas valymas ir plovimas; paviršinių nuotekų tinklų priežiūra, paviršinių vandenų surinkimas, 
nuvedimas ir valymas; vidaus inžinerinių tinklų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo paslaugos; pastatų ir jų inžinerinių sistemų 
administravimas ir priežiūra; beglobių gyvūnų kontrolė ir priežiūra; miesto paplūdimių priežiūra ir gelbėjimo tarnybos 
organizavimas; Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos, saugotinų medžių ir krūmų, 
augančių ne miško žemėje, priežiūra 

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metais Bendrovė praplėtė savo veiklą – pradėtos teikti statinių 
naudojimo ir teritorijų valdymo monitoringo, naudojant skraidykles, paslaugos, 
serijinės mažosios miesto architektūros gamybos, remonto ir montavimo paslaugos. 
Taip pat veikloje aktyviai diegė skaitmenizavimo sprendimus, pradėjo dalyvauti 
nuteistųjų integracijos programoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išasfaltuota 250 tūkst. kv. m. dangų, įrengta ir 
suremontuota 39 tūkst. kv. m. šaligatvių, 10 kv. m. vejos ir 5 tūkst. kv. m. kelio bortų. 
Taip pat 2018 metais Bendrovė įrengė 4 naujus viešuosius paplūdimius, prižiūrėjo 9 
viešuosius paplūdimius, sudarė 431 sutartį, iš jų 88 papildomas sutartis su naujais 
abonentais, perkančiais paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, taip prie 699 
aptarnaujamų objektų prijungiant 177 naujus objektus, bei vykdė kitą veiklą.

Bendrovės pardavimo pajamos dėl augusių pagrindinių veiklos sričių – kelių ir gatvių 
priežiūros, paviršinių nuotekų tvarkymo ir komunalinės veiklos – apimčių padidėjo 
14,5 proc. iki 21,8 mln. eurų. 94,5 proc. Bendrovės pardavimo pajamų sudarė 
pajamos, gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal vykdomus vidaus 
sandorius, todėl Bendrovės veiklos rezultatui reikšmingą įtaką turi Vilniaus miesto 
savivaldybės nustatyti paslaugų vykdymo įkainiai. 2018 metais Vilniaus miesto gatvių 
ir kiemų dangos remonto ir priežiūros darbų įkainiai mažėjo 4,5 proc., Vilniaus miesto 
gatvių priežiūros žiemą įkainiai mažėjo 7 proc.

2018 metais nuo 1 tūkst. eurų iki 60 tūkst. eurų išaugo kitos veiklos rezultatas. Šį 
pokytį sąlygojo 3,3 karto išaugusios nuomos pajamos ir gautas pelnas už ilgalaikio 
turto pardavimą, siekiantis 22,2 tūkst. eurų.

Bendrovės pardavimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 17,6 proc. ir 
sudarė 19,2 mln. eurų. Pagrindiniai veiksniai, lėmę pardavimo savikainos augimą 
– 11,2 proc. augusios darbo užmokesčio sąnaudos, sudariusios 41,2 proc. visos 
pardavimo savikainos, ir 32,3 proc. augusios gamybinių medžiagų bei degalų kainos, 
sudariusios beveik ketvirtadalį pardavimo savikainos.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 1,2 mln. eurų grynojo pelno – 9,1 
proc. daugiau nei 2017 metais. Už 2018 metus paskirtų dividendų suma 
išaugo 16 proc. iki 622 tūkst. eurų.

Bendrovės dotacijų ir subsidijų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
siekė 1,4 mln. eurų ir buvo 3,4 karto didesnė nei 2017 metų pabaigoje. Pokytį 
sąlygojo 2018 metais iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 
valdymo agentūros gauta kiek daugiau nei 1 mln. eurų vertės dotacija, skirta projekto 
„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ įgyvendinimui. Bendrovės 
finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis sumažėjo 1,3 procentinio 
punkto ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 4,2 proc. Tam įtakos turėjo 
sumažėję Bendrovės finansiniai įsipareigojimai, kadangi Bendrovė baigia išmokėti 
kreditą, gauta ankstesnių laikotarpių mokestiniams įsipareigojimams padengti 
(dėl kurio ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms sumažėjo 679,5 tūkst. eurų). 
Nepaisant to, Bendrovės finansinių įsipareigojimų bendra vertė sumažėjo nežymiai, 
kadangi ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė sudarė naujas lizingo sutartis ilgalaikio 
turto įsigijimui.

Dėl vykdytų ilgalaikio turto įsigijimų, tokių kaip naujų druskos ir smėlio mišinio 
barstytuvų, krautuvų, grunto tankintuvų bei kito ilgalaikio turto, skirto įmonės 
veiklos vykdymui bei gamybos ir paslaugų apimčių didinimui, Bendrovės turimas 
ilgalaikis turtas padidėjo 8,3 proc. ir metų pabaigoje jo vertė siekė 24,5 mln. 
eurų.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 19 010 21 769 +14,5%
Pardavimo savikaina 16 362 19 246 +17,6%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 648 2 523 -4,7%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 184 1 181 -0,2%
Kitos veiklos rezultatai 1 60 +7 079,5%
Finansinė ir investicinė veikla -66 -46 +31,3%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 398 1 356 -3,0%
Pelno mokestis 295 152 -48,4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 104 1 204 +9,1%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 22 601 24 484 +8,3%
Trumpalaikis turtas 8 465 8 983 +6,1%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 273 1 853 -18,5%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 9 17 +79,1%

Turto iš viso 31 076 33 484 +7,8%
Nuosavas kapitalas 26 780 27 448 +2,5%
Dotacijos, subsidijos 427 1 442 +238,1%
Atidėjiniai 47 67 +42,3%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 3 822 4 519 +18,2%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 694 784 +12,9%

Finansiniai įsipareigojimai 680 784 +15,3%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 3 128 3 736 +19,4%

Finansiniai įsipareigojimai 814 379 -53,4%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 8 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 31 076 33 484 +7,8%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 3,6% 3,7% +0,1 p. p.
ROE 4,2% 4,4% +0,2 p. p.
D/E 5,6% 4,2% -1,3 p. p.
EBITDA 2 554 2 860 +12,0%
EBITDA marža  13,4% 13,1% -0,3 p. p.
Grynojo pelno marža 5,8% 5,5% -0,3 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 536 622 +16,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 447 465 +4,0%
Administracijos darbuotojų skaičius 77 79 +2,6%

AKCININKAI (2018-12-31)
Vilniaus miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Direktorius Kęstutis Vaicekiūtis
Valdybos pirmininkas Nepaskirtas
Valdybos nariai Nepaskirti
Stebėtojų tarybos pirmininkas Sergej Ursul
Stebėtojų tarybos nariai Renata Cytacka

Liutauras Kazlavickas
Vytautas Mitalas

Skirmantas Tumelis

  •  Pardavimo pajamos išaugo 14,5 proc. 
  •  Grynasis pelnas padidėjo 9,1 proc. ir siekė 1 204,1 tūkst. eurų.
  •  Dotacijų ir subsidijų vertė išaugo nuo 427 tūkst. eurų iki  
  1 442 tūkst. eurų.
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19,0

21,8

+18,6%
+14,5%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Vilniaus miesto SVĮ UAB „Grinda“

2,8% 2,9%
3,6%
3,0%

4,2%
4,4%

8,1%

4,6%

4,1%

UAB „Grinda“ pardavimo pajamų dinamika, mln. eurų ROE rodiklio dinamika, proc.
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UAB „Kauno švara“
www.svara.lt

Atliekų tvarkymas, miesto priežiūra ir valymas bei miesto ir viešųjų erdvių remontas

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 21,4 mln. eurų pardavimo 
pajamų. Lyginant su 2017 metų atitinkamomis pajamomis, jos išaugo 24,7 
proc. 2018 metais Bendrovės pardavimo pajamų struktūroje didžiausią dalį – 71 proc. 
– sudarė pajamos už atliekų tvarkymą. Iš atliekų tvarkymo veiklos Bendrovė 2018 
metais gavo 15,3 mln. eurų pajamų – 2,2 mln. eurų daugiau nei 2017 metais. 
Šiam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 
padidintas atliekų tvarkymo mokestis bei augusios Bendrovės veiklos apimtys. Vien 
komunalinių atliekų Bendrovė surinko 6 tūkst. m3 daugiau nei 2017 metais, taip pat 
gavo 371 tūkst. eurų pajamų iš naujos veiklos – atliekų vežimo iš Kauno mechaninio 
biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių į Lapių sąvartyną. Ataskaitiniu 
laikotarpiu reikšmingai – nuo 3 mln. eurų iki 5,1 mln. eurų – padidėjo ir pajamos 
iš miesto tvarkymo veiklos. Šių pajamų augimas sietinas su 60 proc. išaugusiais 
savivaldybės užsakymais miestui valyti bei 30 proc. augusiais įkainiais.

Bendrovės grynasis pelnas 2018 metais sudarė 2,5 mln. eurų ir buvo beveik 
2 kartus didesnis nei 2017 metais. Teigiamam grynojo pelno pokyčiui įtakos 
turėjo ne tik padidėjusios pardavimo pajamos, bet ir mažesne apimtimi augusios 
sąnaudos. Atliekų tvarkymo srityje paskirstomųjų sąnaudų dalis sumažėjo 180 tūkst. 
eurų, taip pat sutaupyti apie 200 tūkst. eurų leido apie 7 tūkst. tonų sumažėjęs atliekų 
srautas į Lapių sąvartyną.

Dėl išaugusio grynojo pelno Bendrovės grynasis pelningumas pakilo 4,2 procentinio 
punkto ir siekė 11,9 proc., o nuosavo kapitalo grąža išaugo beveik dvigubai ir 
laikotarpio pabaigoje siekė 21,1 proc. Tuo tarpu skirstant 2018 metų pelną, 
dividendams buvo paskirta 1 mln. eurų – 29,2 proc. mažiau nei skirstant 
2017 metų pelną.

Bendrovės finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis per ataskaitinį 
laikotarpį sumažėjo 4,3 procentinio punkto iki 12,5 proc. Šį pokytį lėmė tai, 
kad per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė grąžino dalį kreditinės linijos lėšų, gautų 30 
tūkst. vnt. pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių įsigijimui, bei padengė dalį 
lizingo įsipareigojimų.

2018 metų pabaigoje Bendrovės gautų dotacijų likutis sudarė 2 078 tūkst. eurų. Per 
2018 metus Bendrovė panaudojo 295,8 tūkst. eurų dotacijų, gautų ilgalaikiam turtui 
įsigyti. 

2018 metais investicijoms buvo skirta 1,8 mln. eurų – 1,4 mln. eurų mažiau 
nei 2017 metais. Didžioji dalis 2018 metais investuotų lėšų – 1,1 mln. eurų – buvo 
skirta Atliekų tvarkymo skyriui, naujų transporto priemonių ir konteinerių įsigijimui. 
Lyginant su 2017 metais, labiausiai sumažėjo investicijų suma, skirta Miesto valymo 
skyriui. 2017 metais miesto valymo ir priežiūros darbų atlikimui reikiamos technikos ir 
kitų priemonių įsigijimui skirta 1,4 mln. eurų, o 2018 metais – 0,2 mln. eurų.

2019 metais Bendrovė investicijoms numato skirti apie 4,7 mln. eurų, iš kurių 1,8 mln. 
eurų suma planuojama padengti įsipareigojimus už iki 2019 metų įsigytą techniką, o 
2,9 mln. eurų skirti naujoms investicinėms priemonėms įsigyti.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 17 163 21 406 +24,7%

Pardavimo savikaina 13 409 16 307 +21,6%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 754 5 099 +35,8%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 262 2 159 -4,5%

Kitos veiklos rezultatai 55 54 -0,7%

Finansinė ir investicinė veikla -4 -22 -513,9%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 544 2 973 +92,6%

Pelno mokestis 223 433 +94,0%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 320 2 539 +92,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 11 386 11 396 +0,1%

Trumpalaikis turtas 6 694 8 201 +22,5%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 087 3 617 +17,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 650 47 -92,7%

Turto iš viso 18 730 19 645 +4,9%

Nuosavas kapitalas 11 452 12 578 +9,8%

Dotacijos, subsidijos 2 374 2 078 -12,5%

Atidėjiniai 206 232 +12,3%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 4 698 4 757 +1,3%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 1 333 1 110 -16,8%

Finansiniai įsipareigojimai 1 333 1 110 -16,8%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 3 365  3 647 +8,4%

Finansiniai įsipareigojimai 596 469 -21,3%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 18 730 19 645 +4,9%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 7,7% 13,2% +5,5 p. p.

ROE 11,4% 21,1% +9,7 p. p.

D/E 16,8% 12,5% -4,3 p. p.

EBITDA 2 746 4 333 +57,8% 

EBITDA marža  16,0% 20,2% +4,2 p. p.

Grynojo pelno marža 7,7% 11,9% +4,2 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 1 413 1 000 -29,2%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 480 470 -2,1%

Administracijos darbuotojų skaičius 90 89 -1,1%

AKCININKAI (2018-12-31)

Kauno miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius Saulius Lazauskas

Valdybos pirmininkas Petras Ganiprauskas

Valdybos nariai                    Tadas Metelionis
Jolita Kruopienė

Aida Radauskaitė
Mindaugas Šimkus

  •  Pardavimo pajamos išaugo ketvirtadaliu ir sudarė 21,4 mln. eurų.
  •  Grynasis pelnas išaugo nuo 1,3 mln. eurų iki 2,5 mln. eurų.
  •  Investicijoms skirta 1,8 mln. eurų – 43,8 proc. mažiau nei  
  2017 metais.

18,0 17,2

21,4

-4,4%
+24,7%

2016 metai 2017 metai 2018 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai

Visos SVĮ Kauno miesto SVĮ UAB „Kauno švara“

2,8% 2,9%3,6%

15,3%
11,4%

21,1%

4,6% 5,1% 4,5%

UAB „Kauno švara“ pardavimo pajamų dinamika, mln. eurų ROE rodiklio dinamika, proc.
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Vertinimo metodika

Turto grąža (ROA). Turto grąžos rodiklis apskaičiuojamas paskutinių 
dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš turto balansinės 
vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkio. 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE). Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis 
apskaičiuojamas paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) 
dalinant iš nuosavo kapitalo balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje ir pabaigoje vidurkio. 

Vertinant SVĮ nuosavo kapitalo grąžą, atsižvelgiant į tai, kad didžioji 
dalis regioninių atliekų tvarkymo centrų turto yra suformuota dotacijų 
pagrindu, ir siekiant gauti labiau tarpusavyje palyginamus duomenis, 
RATC sektoriui priskirtų įmonių grąža buvo vertinama naudojant 
suminę nuosavo kapitalo ir dotacijų vertę, t. y. vertinama, kiek grynojo 
pelno tenka vienam nuosavo kapitalo ir dotacijų eurui.

Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E). Rodiklis 
apskaičiuojamas ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų 
sumą dalinant iš nuosavo kapitalo balansinės vertės.

Vertinant SVĮ finansinės priklausomybės koeficientą, atsižvelgiant 
į tai, kad didžioji dalis regioninių atliekų tvarkymo centrų turto yra 
suformuota dotacijų pagrindu, ir siekiant gauti labiau tarpusavyje 
palyginamus duomenis, RATC sektoriui priskirtų įmonių koeficientas 
buvo vertinamas naudojant suminę nuosavo kapitalo ir dotacijų vertę, 
t. y. vertinama, kiek finansinių įsipareigojimų tenka vienam nuosavo 
kapitalo ir dotacijų eurui.

Analizuojant SVĮ portfelio rezultatus, vertinami agreguoti SVĮ 
finansiniai duomenys, pateikiami įmonių audituotose metinėse 
finansinėse ataskaitose.

Analizuojant SVĮ portfelį, ankstesnių laikotarpių palyginamieji 
duomenys naudojami remiantis 2018 metų SVĮ portfelio sudėtimi.

Į portfelio rezultatus įtraukti konsoliduotieji AB „Kauno energija“ 
įmonių grupės finansiniai rezultatai.

Atsižvelgiant į įmonių veikloje vykusius pokyčius, dėl duomenų 
palyginamumo yra pateikiami agreguoti šių įmonių rezultatai:

UAB „Marijampolės autobusų parkas” už 2015 – 2017 metų 
laikotarpį pateikti agreguoti UAB „Marijampolės autobusų 
parkas“ ir UAB Marijampolės autobusų stotis duomenys, 
kadangi įmonės prijungimo būdu buvo reorganizuotos į vieną 
įmonę (reorganizavimas baigtas 2017 metų gruodžio 31 d.).

SĮ „Debreceno vaistinė“ už 2015 – 2017 metų laikotarpį pateikti 
agreguoti SĮ „Debreceno vaistinė“ ir SĮ „Sportininkų vaistinė“ 
duomenys, nes įmonės prijungimo būdu buvo reorganizuotos į 
vieną įmonę.

Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją 
(EBITDA). Rodiklis apskaičiuojamas iš ikimokestinio pelno atimant 
finansinės veiklos rezultatą bei pridedant ilgalaikio turto nusidėvėjimą 
ir amortizaciją.

Veiklos pelningumas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą 
ir amortizaciją (EBITDA marža). Rodiklis apskaičiuojamas EBITDA 
vertę dalinant iš pardavimo pajamų.

Veiklos pelno marža. Rodiklis apskaičiuojamas veiklos pelną dalinant 
iš grynosios apyvartos.

Grynojo pelno marža. Rodiklis apskaičiuojamas grynąjį pelną 
dalinant iš grynosios apyvartos.

Atliekant analizę pagal savivaldybes, SVĮ, kurių akcijas valdo kelios 
savivaldybės, duomenys yra įtraukiami į portfelį tos savivaldybės, 
kuri valdo didžiausią akcijų dalį, tačiau nebūtinai turi kontrolinį akcijų 
paketą.

Pateikiant įmonių, sektorių ir SVĮ portfelio duomenis ir išvestinius 
finansinius rodiklius bei kitus agreguotus rezultatus galima vienos 
dešimtosios paklaida dėl duomenų apvalinimo ir pateikimo 
tūkstančiais eurų.

Šią metinę ataskaitą parengė Valdymo koordinavimo centro funkcijas įgyvendinanti viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių 
agentūra“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymu ir SVĮ nuosavybės gairėmis.

Rengiant šią metinę ataskaitą, remtasi išoriniais informacijos šaltiniais: viešai skelbiama savivaldybės valdomų įmonių ir 
savivaldybei atstovaujančių institucijų informacija, įmonių pateiktomis metinėmis finansinėmis, veiklos ataskaitomis bei 
metiniais pranešimais, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Lietuvos statistikos departamento, 
Lietuvos transporto saugos administracijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo 
centrų asociacijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (iki 2019 metų liepos 1 d. veikusios kaip Valstybinė kainų 
ir energetikos kontrolės komisija) duomenimis. Ataskaitoje pateikiamos informacijos netikrino nepriklausomi auditoriai, 
o ataskaitos rengėjai neatliko savarankiško šioje ataskaitoje esančios informacijos patikrinimo, įskaitant skaičiavimus ar 
prognozes, ir, esant poreikiui remtis šia informacija priimant sprendimus, asmuo turi remtis savo savarankišku vertinimu. 
Ataskaitos rengėjai, Vyriausybė ir bet kuri valstybės institucija ar kitas jos kontroliuojamas subjektas nėra ir bet kokiomis 
aplinkybėmis nebus atsakingi už trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus remiantis 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 turtą, nei 
sudarys dalį bet kokio investicinio sprendimo ar bet kokio sprendimo sudaryti bet kokį sandorį.

Įmonių, SVĮ portfelio ir sektorių rodiklių skaičiavimo metodika.
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Savivaldybės valdomų įmonių sąrašas

Nr. Įmonės pavadinimas Sa
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Atskaitomybė Sektorius

Paskirti 
dividendai/pelno 
įmokos už 2018 
metus (iš viso) 
(tūkst. eurų)

Turtas
2018-12-31 

(tūkst. eurų)

Pardavimo 
pajamos 

2018 metais 
(tūkst. eurų)

EBITDA 
2018 metais 
(tūkst. eurų)

Grynasis 
pelnas 2018 

metais 
(tūkst. 
eurų)

1 UAB „Akmenės vandenys“ 100,0% Akmenės rajono savivaldybė Vandentvarka 0 11 669 1 106 164 -4

2 UAB „Naujosios Akmenės 
komunalininkas“ 100,0% Akmenės rajono savivaldybė Kita 0 600 766 106 18

3 UAB Naujosios Akmenės 
autobusų parkas 100,0% Akmenės rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 369 557 77 8

4 UAB „Akmenės profilaktinė 
dezinfekcija“ 100,0% Akmenės rajono savivaldybė Kita 0 11 49 1 1

5 UAB „Dzūkijos vandenys“ 99,9% Alytaus miesto savivaldybė Vandentvarka 0 44 461 4 325 1 365 211

6 UAB Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centras

31,0% Alytaus miesto savivaldybė 

RATC 0 22 275 5 114 659 286

15,0% Prienų rajono savivaldybė
14,0%     Alytaus rajono savivaldybė
14,0%  Varėnos rajono savivaldybė
12,0% Druskininkų savivaldybė
12,0% Lazdijų rajono savivaldybė

2,0% Birštono savivaldybė
7 UAB „Alytaus butų ūkis“ 100,0% Alytaus miesto savivaldybė Kita 0 855 1 644 45 46

8 UAB „Alytaus šilumos 
tinklai“ 98,6% Alytaus miesto savivaldybė Šilumos tinklai n.d n.d n.d n.d n.d

9 SĮ Alytaus telekinas - Alytaus miesto savivaldybė Kita 0 204 235 12 -6
10 SĮ „Simno komunalininkas“ - Alytaus rajono savivaldybė Kita 0 7 342 974 46 -146
11 UAB „Anykščių vandenys“ 100,0% Anykščių rajono savivaldybė Vandentvarka 0 21 845 1 460 244 0

12 UAB Anykščių komunalinis 
ūkis 100,0% Anykščių rajono savivaldybė Kita 0 1 135 1 729 74 -18

13 UAB „Anykščių šiluma“ 98,7% Anykščių rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 7 555 2 377 294 9
14 UAB „Birštono šiluma“ 100,0% Birštono savivaldybė Šilumos tinklai 0 1 370 1 082 -18 -122

15 UAB „Birštono 
vandentiekis“ 100,0% Birštono savivaldybė Vandentvarka 0 4 457 853 192 79

16 AB Birštono sanatorija 
„Versmė“ 83,5% Birštono savivaldybė Kita 0 7 390 3 162 477 204

17 SĮ Biržų agrolaboratorija - Biržų rajono savivaldybė Kita 7 44 43 5 4

18 UAB Biržų autobusų parkas 100,0% Biržų rajono savivaldybė Viešasis 
transportas 0 427 908 0 -42

19 UAB „Biržų šilumos tinklai“ 100,0% Biržų rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 009 231 83 -5
20 UAB „Biržų vandenys“ 93,1% Biržų rajono savivaldybė Vandentvarka 0 11 097 1 012 226 46

21 AB „Druskininkų šilumos 
tinklai“ 97,6% Druskininkų savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 079 356 274 47

22 UAB „Druskininkų 
vandenys“ 100,0% Druskininkų savivaldybė Vandentvarka 0 13 759 1 771 369 37

23
UAB „Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio 
centras AQUA“

100,0% Druskininkų savivaldybė Kita 1 110 34 162 11 598 2 617 1 135

24 UAB „Druskininkų butų ūkis“ 100,0% Druskininkų savivaldybė Kita 0 1 029 892 23 3

25 UAB „Elektrėnų 
komunalinis ūkis“ 100,0% Elektrėnų savivaldybė Kita 0 23 841 7 446 522 27

26 UAB Ignalinos autobusų 
parkas 100,0% Ignalinos rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 237 216 46 9

27 UAB „Didžiasalio 
komunalinės paslaugos“ 100,0% Ignalinos rajono savivaldybė Kita 0 1 928 694 -54 -74

28 UAB Ignalinos butų ūkis 100,0% Ignalinos rajono savivaldybė Kita 0 690 218 -6 -15
29 UAB „Ignalinos vanduo“ 99,5% Ignalinos rajono savivaldybė Vandentvarka 0 8 946 620 24 -14
30 UAB Ignalinos šilumos tinklai 99,7% Ignalinos rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 5 001 1 430 166 -258
31 SĮ „Kompata“ - Ignalinos rajono savivaldybė Kita 0 291 692 -53 -82
32 UAB „Jonavos vandenys“ 100,0% Jonavos rajono savivaldybė Vandentvarka 0 21 234 2 717 550 64

33 UAB „Jonavos autobusai“ 100,0% Jonavos rajono savivaldybė Viešasis 
transportas 0 1 804 1 789 285 27

34 UAB „Jonavos knyga“ 100,0% Jonavos rajono savivaldybė Kita 0 90 179 2 0
35 UAB „Jonavos paslaugos“ 100,0% Jonavos rajono savivaldybė Kita 0 4 441 5 364 492 176
36 AB „Jonavos šilumos tinklai“ 100,0% Jonavos rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 12 146 6 418 705 -73
37 UAB „Joniškio vandenys“ 100,0% Joniškio rajono savivaldybė Vandentvarka 0 20 514 1 036 186 1
38 UAB Joniškio butų ūkis 100,0% Joniškio rajono savivaldybė Kita 0 1 394 652 56 18

39 UAB „Joniškio autobusų 
parkas“ 100,0% Joniškio rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 1 069 573 111 1

40 UAB „Jurbarko 
komunalininkas“ 100,0% Jurbarko rajono savivaldybė Kita 0 1 205 1 383 64 17

41 UAB „Jurbarko vandenys“ 100,0% Jurbarko rajono savivaldybė Vandentvarka 0 18 357 1 508 261 33

42 UAB Jurbarko autobusų 
parkas 100,0% Jurbarko rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 1 105 864 148 -3

43 SĮ „Jurbarko planas“ - Jurbarko rajono savivaldybė Kita 0 7 30 0 0

44 SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ - Kaišiadorių rajono 
savivaldybė Kita 41 1 426 1 036 253 162

45 UAB „Kaišiadorių vandenys“ 100,0% Kaišiadorių rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 29 831 2 710 595 357

46 UAB „Kaišiadorių šiluma“ 99,9% Kaišiadorių rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 5 338 2 216 443 186

47 UAB „Kalvarijos 
komunalininkas“ 100,0% Kalvarijos savivaldybė Vandentvarka 0 11 591 777 70 16

48 AB „Kauno energija“
92,8% Kauno miesto savivaldybė                                

Šilumos tinklai 1 070 148 266 61 316 12 147 3 9633,8% Kauno rajono savivaldybė
1,7% Jurbarko rajono savivaldybė

49 UAB „Kauno vandenys“ 100,0% Kauno miesto savivaldybė Vandentvarka 2 300 177 553 24 364 8 930 1 688

50 UAB „Kauno autobusai“ 100,0% Kauno miesto savivaldybė Viešasis 
transportas 0 21 510 29 106 3 364 373



91SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Nr. Įmonės pavadinimas Sa
vi

va
ld

yb
ei

 
pr

ik
la

us
an

ti
 

da
lis

*

Atskaitomybė Sektorius

Paskirti 
dividendai/pelno 
įmokos už 2018 
metus (iš viso) 
(tūkst. eurų)

Turtas
2018-12-31 

(tūkst. eurų)

Pardavimo 
pajamos 

2018 metais 
(tūkst. eurų)

EBITDA 
2018 metais 
(tūkst. eurų)

Grynasis 
pelnas 2018 

metais 
(tūkst. 
eurų)

51 UAB „Kauno švara“ 100,0% Kauno miesto savivaldybė Kita 1 000 19 645 21 406 4 333 2 539

52 UAB „Kauno gatvių 
apšvietimas“ 100,0% Kauno miesto savivaldybė Kita 850 3 325 7 321 1 613 1 224

53 UAB Kauno butų ūkis 100,0% Kauno miesto savivaldybė Kita 330 3 031 3 831 456 341
54 UAB „Centrinis knygynas“ 100,0% Kauno miesto savivaldybė Kita 43 147 75 57 46

55 UAB Laboratorinių 
bandymų centras 88,9% Kauno miesto savivaldybė Kita 150 1 345 1 316 394 293

56 UAB „Stoties turgus“ 51,0% Kauno miesto savivaldybė Kita 250 3 252 456 102 85
57 SĮ „Kapinių priežiūra“ - Kauno miesto savivaldybė Kita 155 1 093 1 380 300 197
58 SĮ „Kauno planas“ - Kauno miesto savivaldybė Kita 24 599 1 004 55 34
59 UAB „Giraitės vandenys“ 100,0% Kauno rajono savivaldybė Vandentvarka 0 25 371 1 913 201 -84

60 UAB Komunalinių paslaugų 
centras 100,0% Kauno rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 575 832 17 -122

61 UAB „Kazlų Rūdos 
komunalininkas“ 100,0% Kazlų Rūdos savivaldybė Kita 0 3 980 845 61 -5

62 UAB „Kazlų Rūdos šilumos 
tinklai“ 100,0% Kazlų Rūdos savivaldybė Šilumos tinklai 0 4 076 473 4 -361

63 UAB „Kėdbusas“ 100,0% Kėdainių rajono savivaldybė Viešasis 
transportas 0 1 795 1 140 162 -22

64 UAB „Kėdainių butai“ 100,0% Kėdainių rajono savivaldybė Kita 0 705 520 20 6
65 UAB „Kėdainių vandenys“ 99,9% Kėdainių rajono savivaldybė Vandentvarka 0 37 269 3 481 542 4
66 SĮ Kelmės knygynas - Kelmės rajono savivaldybė Kita 1 80 145 5 4
67 UAB Kelmės vietinis ūkis 100,0% Kelmės rajono savivaldybė Kita 0 880 986 27 20
68 UAB „Kelmės vanduo“ 100,0% Kelmės rajono savivaldybė Vandentvarka 0 14 278 1 144 94 -80

69 UAB „Kelmės autobusų 
parkas“ 100,0% Kelmės rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 5 910 1 353 120 13

70 UAB „Kelmės šilumos 
tinklai“ 100,0% Kelmės rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 1 628 216 1 368 -39

71 AB „Klaipėdos vanduo“
86,1% Klaipėdos miesto savivaldybė       

Vandentvarka 0 134 916 15 283 5 632 1 23913,0% Klaipėdos rajono savivaldybė       
0,9% Neringos savivaldybė

72 AB „Klaipėdos energija“ 75,5% Klaipėdos miesto 
savivaldybė Šilumos tinklai 1 757 75 444 37 402 5 848 3 055

73 UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras

90,6% Klaipėdos miesto 
savivaldybė

RATC 0 28 106 8 585 750 1196,5% Neringos savivaldybė 
0,9% Šilutės rajono savivaldybė
0,5% Kitos savivaldybės

74 UAB „Klaipėdos autobusų 
parkas“ 100,0% Klaipėdos miesto savivaldybė Viešasis 

transportas 0 7 489 8 564 1 515 183

75 UAB „Gatvių apšvietimas“ 100,0% Klaipėdos miesto savivaldybė Kita 10 7 833 2 475 333 40
76 UAB „Senasis turgus“ 100,0% Klaipėdos miesto savivaldybė Kita 0 1 634 209 20 3
77 UAB „Naujasis turgus“ 100,0% Klaipėdos miesto savivaldybė Kita 0 3 320 747 134 6
78 UAB „Vildmina“ 100,0% Klaipėdos miesto savivaldybė Kita 2 209 154 3 0
79 SĮ „Debreceno vaistinė“ - Klaipėdos miesto savivaldybė Kita 2 110 483 4 3

80 UAB „Klaipėdos rajono 
energija“ 100,0% Klaipėdos rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 432 117 15 3

81 UAB „Gargždų turgus“ 90,0% Klaipėdos rajono savivaldybė Kita 0 125 98 -1 -8
82 UAB „Stotis“ 51,8% Klaipėdos rajono savivaldybė Kita 0 35 34 1 372 3

83 SĮ „Kretingos 
komunalininkas“ - Kretingos rajono savivaldybė Kita 0 1 242 2 001 141 -11

84 UAB Kretingos autobusų 
parkas 100,0% Kretingos rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 659 845 113 39

85 UAB „Kretingos turgus“ 100,0% Kretingos rajono savivaldybė Kita 0 17 72 5 2
86 UAB „Kretingos vandenys“ 100,0% Kretingos rajono savivaldybė Vandentvarka 0 32 614 2 213 453 196

87 UAB Kretingos šilumos 
tinklai 75,8% Kretingos rajono savivaldybė Šilumos tinklai 40 4 118 2 386 256 35

88 UAB „Kupiškio autobusų 
parkas“ 100,0% Kupiškio rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 145 338 -5 -24

89 UAB „Kupiškio 
komunalininkas“ 100,0% Kupiškio rajono savivaldybė Kita 0 629 1 437 58 9

90 UAB „Kupiškio vandenys“ 100,0% Kupiškio rajono savivaldybė Vandentvarka 0 10 490 768 105 -32
91 UAB „Lazdijų vanduo“ 99,7% Lazdijų rajono savivaldybė Vandentvarka 0 12 830 542 38 -8
92 UAB „Lazdijų šiluma“ 99,9% Lazdijų rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 621 956 117 -25
93 UAB „Sūduvos vandenys“ 100,0% Marijampolės savivaldybė Vandentvarka 0 26 971 4 274 720 44

94 UAB „Marijampolės 
autobusų parkas“ 100,0% Marijampolės savivaldybė Viešasis 

transportas 0 3 235 1 895 458 3

95 UAB „Marijampolės 
šilumos tinklai“ 100,0% Marijampolės savivaldybė Šilumos tinklai 0 6 285 788 558 19

96 UAB „Marijampolės butų 
ūkis“ 66,0% Marijampolės savivaldybė Kita 0 622 1 129 48 23

97
UAB Marijampolės 
apskrities atliekų tvarkymo 
centras

36,7% Marijampolės savivaldybė                        

RATC 0 27 998 4 809 847 232
26,7%  Vilkaviškio rajono savivaldybė
20,0% Šakių rajono savivaldybė  

8,3% Kazlų Rūdos savivaldybė    
8,3% Kalvarijos savivaldybė

98 UAB „Tavo pastogė“ 78,1% Mažeikių rajono savivaldybė Kita 0 440 395 17 2

99 UAB „Mažeikių autobusų 
parkas“ 97,8% Mažeikių rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 10 1 474 2 394 330 72

100 UAB „Mažeikių komunalinis 
ūkis“ 91,3% Mažeikių rajono savivaldybė Kita 0 977 864 30 -77

101 UAB „Mažeikių šilumos 
tinklai“ 99,9% Mažeikių rajono savivaldybė Šilumos tinklai 27 13 190 6 948 1 228 214

102 UAB „Mažeikių vandenys“ 100,0% Mažeikių rajono savivaldybė Vandentvarka 0 24 730 3 328 235 77

103 UAB „Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centras“

37,0% Mažeikių rajono savivaldybė

RATC 0 12 475 2 872 408 20132,0% Telšių rajono savivaldybė                 
25,0% Plungės rajono savivaldybė              

6,0% Rietavo savivaldybė

104 UAB „Molėtų autobusų 
parkas“ 100,0% Molėtų rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 309 335 79 12
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105 UAB „Molėtų šiluma“ 100,0% Molėtų rajono savivaldybė Šilumos tinklai 100 5 297 1 103 243 87
106 UAB „Molėtų švara“ 100,0% Molėtų rajono savivaldybė Kita 0 1 079 1 482 116 28
107 UAB „Molėtų vanduo“ 100,0% Molėtų rajono savivaldybė Vandentvarka 0 6 905 786 152 -18
108 UAB „Neringos vanduo“ 100,0% Neringos savivaldybė Vandentvarka 0 10 805 636 -34 -87
109 UAB „Neringos energija“ 100,0% Neringos savivaldybė Šilumos tinklai 0 1 081 655 -16 -80

110 UAB „Neringos 
komunalininkas“ 100,0% Neringos savivaldybė Kita 0 1 946 1 908 181 2

111 UAB „Pagėgių komunalinis 
ūkis“ 100,0% Pagėgių savivaldybė Kita 0 6 845 476 442 -24

112 UAB „Pakruojo 
komunalininkas“ 100,0% Pakruojo rajono savivaldybė Kita 0 669 435 -4 -16

113 UAB „Pakruojo šiluma“ 100,0% Pakruojo rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 3 141 928 181 1

114 UAB „Pakruojo 
vandentiekis“ 100,0% Pakruojo rajono savivaldybė Vandentvarka 0 14 050 813 261 66

115 AB „Pakruojo 
autotransportas“ 92,0% Pakruojo rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 575 258 32 -8

116 UAB „Palangos vandenys“ 99,7% Palangos miesto savivaldybė Vandentvarka 0 24 532 2 636 529 46

117 UAB „Palangos komunalinis 
ūkis“ 100,0% Palangos miesto savivaldybė Kita 0 2 214 4 894 290 65

118 UAB „Palangos šilumos 
tinklai“ 100,0% Palangos miesto savivaldybė Šilumos tinklai 0 5 396 3 620 80 -148

119 UAB „Palangos Klevas“ 100,0% Palangos miesto savivaldybė Kita 5 344 121 27 6

120 SĮ Šventosios jūrų uosto 
direkcija - Palangos miesto savivaldybė Kita 0 8 3 1 1

121 AB „Panevėžio energija“

59,4% Panevėžio miesto savivaldybė

Šilumos tinklai 746 89 491 37 023 9 506 5 169

13,4% Kėdainių rajono savivaldybė
6,8% Rokiškio rajono savivaldybė
5,9% Kupiškio rajono savivaldybė            
5,7% Pasvalio rajono savivaldybė
4,8% Zarasų rajono savivaldybė
2,2% Panevėžio rajono savivaldybė

122 UAB „Aukštaitijos 
vandenys“

95,0% Panevėžio miesto savivaldybė Vandentvarka 310 61 810 8 714 2 292 6465,0% Panevėžio rajono savivaldybė

123 AB „Panevėžio specialus 
autotransportas“ 100,0% Panevėžio miesto savivaldybė Kita 35 3 498 5 212 471 116

124 UAB „Panevėžio autobusų 
parkas“ 100,0% Panevėžio miesto savivaldybė Viešasis 

transportas 0 6 815 6 489 550 126

125 AB „Panevėžio butų ūkis“ 77,6% Panevėžio miesto savivaldybė Kita 17 4 134 2 611 82 55
126 UAB „Panevėžio gatvės“ 93,7% Panevėžio miesto savivaldybė Kita 0 3 778 2 508 25 -54
127 UAB „Grauduva“ 70,4% Panevėžio miesto savivaldybė Kita 15 358 706 72 47
128 UAB „Panevėžio būstas“ 100,0% Panevėžio miesto savivaldybė Kita 6 592 568 62 19
129 UAB „Panevėžio pirtis“ 87,9% Panevėžio miesto savivaldybė Kita 0 230 61 -5 -13

130 UAB Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centras

39,8% Panevėžio miesto savivaldybė       

RATC 0 13 256 4 704 931 522

14,7% Panevėžio rajono savivaldybė   
14,0% Rokiškio rajono savivaldybė          
11,8% Biržų rajono savivaldybė                 
11,6% Pasvalio rajono savivaldybė

8,2% Kupiškio rajono savivaldybė
131 UAB „Pasvalio vandenys“ 100,0% Pasvalio rajono savivaldybė Vandentvarka 46 10 713 1 761 478 155

132 UAB „Pasvalio autobusų 
parkas“   100,0% Pasvalio rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 455 331 39 20

133 UAB „Pasvalio knygos“ 100,0% Pasvalio rajono savivaldybė Kita 0 45 108 -2 -4
134 UAB „Pasvalio butų ūkis“ 100,0% Pasvalio rajono savivaldybė Kita 0 251 175 7 4
135 SĮ „Plungės būstas“ - Plungės rajono savivaldybė Kita 2 1 597 312 18 1
136 UAB „Plungės vandenys“ 100,0% Plungės rajono savivaldybė Vandentvarka 0 31 730 2 562 671 399

137 UAB „Plungės autobusų 
parkas“ 100,0% Plungės rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 998 1 061 91 6

138 UAB „Plungės šilumos 
tinklai“ 100,0% Plungės rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 4 828 3 289 415 32

139 AB „Prienų šilumos tinklai“ 96,8% Prienų rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 3 224 1 770 154 -25
140 UAB „Prienų butų ūkis“ 100,0% Prienų rajono savivaldybė Kita 0 328 672 -28 -51
141 UAB „Prienų vandenys“ 100,0% Prienų rajono savivaldybė Vandentvarka 0 11 113 1 072 264 38

142 UAB „Radviliškio autobusų 
parkas“ 100,0% Radviliškio rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 217 27 7 0

143 UAB „Radviliškio vanduo“ 100,0% Radviliškio rajono savivaldybė Vandentvarka 0 21 900 1 586 300 1
144 UAB „Radviliškio šiluma“ 99,0% Radviliškio rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 7 366 2 889 599 12

145 UAB „Raseinių 
komunalinės paslaugos“ 100,0% Raseinių rajono savivaldybė Kita 0 1 751 1 603 -74 -258

146 UAB „Raseinių vandenys“ 100,0% Raseinių rajono savivaldybė Vandentvarka 0 23 668 1 610 425 8

147 UAB „Raseinių šilumos 
tinklai“ 100,0% Raseinių rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 8 288 2 474 340 -108

148 UAB „Raseinių autobusų 
parkas“ 100,0% Raseinių rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 1 893 756 74 -176

149 SĮ „Raseinių butų ūkis“ - Raseinių rajono savivaldybė Kita 0 2 047 318 20 -10

150 UAB „Rietavo komunalinis 
ūkis“ 100,0% Rietavo savivaldybė Kita 0 9 698 831 114 -47

151 UAB „Rokiškio autobusų 
parkas“ 100,0% Rokiškio rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 693 1 676 -22 -112

152 UAB „Rokiškio vandenys“ 100,0% Rokiškio rajono savivaldybė Vandentvarka 0 14 232 1 638 233 22

153 AB „Rokiškio 
komunalininkas“ 87,4% Rokiškio rajono savivaldybė Kita 0 1 919 1 605 37 -139

154 AB Rokiškio butų ūkis 70,5% Rokiškio rajono savivaldybė Kita 0 492 525 6 11
155 UAB „Skuodo šiluma“ 100,0% Skuodo rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 5 156 890 386 34
156 UAB „Skuodo vandenys“ 100,0% Skuodo rajono savivaldybė Vandentvarka 0 10 831 647 335 -24

157 UAB Skuodo autobusų 
stotis 100,0% Skuodo rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 607 387 142 3

158 UAB „Šakių šilumos tinklai“ 100,0% Šakių rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 3 333 1 324 17 -183
159 UAB „Šakių vandenys“ 100,0% Šakių rajono savivaldybė Vandentvarka 0 29 114 1 236 236 -87
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160 UAB „Šakių autobusų 
parkas“ 100,0% Šakių rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 619 951 131 11

161 UAB „Šakių laidotuvių 
namai“ 100,0% Šakių rajono savivaldybė Kita 0 217 420 34 12

162 UAB „Šakių komunalinis 
ūkis“ 100,0% Šakių rajono savivaldybė Kita 0 81 164 -52 -61

163 UAB „Šalčininkų autobusų 
parkas“ 100,0% Šalčininkų rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 834 1 970 123 6

164 UAB „Eišiškių komunalinis 
ūkis“ 100,0% Šalčininkų rajono savivaldybė Kita 0 194 304 3 0

165 UAB „Tvarkyba“ 100,0% Šalčininkų rajono savivaldybė Kita 0 1 138 495 20 1

166 UAB „Šalčininkų šilumos 
tinklai“ 100,0% Šalčininkų rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 3 075 2 041 293 80

167 UAB Šalčininkų vaistinė 100,0% Šalčininkų rajono savivaldybė Kita 0 150 312 1 0
168 UAB „Šiaulių vandenys“ 100,0% Šiaulių miesto savivaldybė Vandentvarka 120 104 836 9 018 2 374 425

169 UAB „Busturas“ 100,0% Šiaulių miesto savivaldybė Viešasis 
transportas 0 6 913 9 094 1 010 276

170 AB „Šiaulių energija“
95,3% Šiaulių miesto savivaldybė        

Šilumos tinklai 0 61 525 24 608 4 189 662
4,6% Šiaulių rajono savivaldybė    

171 UAB „Šiaulių gatvių 
apšvietimas“ 100,0% Šiaulių miesto savivaldybė Kita 50 1 517 1 918 193 124

172 UAB Pabalių turgus 100,0% Šiaulių miesto savivaldybė Kita 70 555 266 84 49
173 UAB „Saulės dominija“ 100,0% Šiaulių miesto savivaldybė Kita 1 255 456 15 14
174 SĮ Šiaulių oro uostas - Šiaulių miesto savivaldybė Kita 0 1 998 692 31 -17

175 UAB Kuršėnų autobusų 
parkas 100,0% Šiaulių rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 633 661 51 1

176 UAB Kuršėnų komunalinis 
ūkis 100,0% Šiaulių rajono savivaldybė Kita 0 3 802 1 926 148 3

177 UAB „Kuršėnų vandenys“ 100,0% Šiaulių rajono savivaldybė Vandentvarka 0 25 477 1 322 214 -458
178 UAB „Šilalės vandenys“ 100,0% Šilalės rajono savivaldybė Vandentvarka 0 14 781 927 159 0
179 UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 100,0% Šilalės rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 3 185 1 257 103 -94

180 UAB „Šilalės autobusų 
parkas“ 100,0% Šilalės rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 524 649 257 198

181 UAB „Gedmina“ 100,0% Šilalės rajono savivaldybė Kita 0 221 162 9 2
182 UAB „Šilutės vandenys“ 100,0% Šilutės rajono savivaldybė Vandentvarka 0 25 551 2 627 438 64

183 UAB „Šilutės šilumos 
tinklai“ 99,9% Šilutės rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 9 039 3 559 261 -151

184 UAB „Šilutės autobusų 
parkas“ 100,0% Šilutės rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 1 831 988 739 592

185 UAB „Širvintų šiluma“ 99,9% Širvintų rajono savivaldybė Kita 0 4 353 2 073 196 -118
186 UAB Širvintų knygynas 100,0% Širvintų rajono savivaldybė Kita 0 38 91 3 2
187 UAB „Širvintų vandenys“ 100,0% Širvintų rajono savivaldybė Vandentvarka 0 9 281 711 204 82

188 UAB „Širvintos verslui ir 
laisvalaikiui“  100,0% Širvintų rajono savivaldybė Kita 0 70 64 6 3

189 UAB Širvintų autobusų 
parkas 100,0% Širvintų rajono savivaldybė Viešasis 

transportas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

190 UAB „Švenčionių švara” 100,0% Švenčionių rajono 
savivaldybė Kita 0 763 1 205 43 -2

191 SĮ „Švenčionių planas” - Švenčionių rajono 
savivaldybė Kita 0 17 38 -4 -5

192 UAB „Pabradės 
komunalinis  ūkis” 100,0% Švenčionių rajono 

savivaldybė Kita 0 1 209 2 684 109 39

193 UAB „Tauragės autobusų 
parkas“ 100,0% Tauragės rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 1 685 1 077 65 -138

194 UAB „Dunokai“ 56,1% Tauragės rajono savivaldybė Kita 15 1 316 1 192 90 24
195 UAB Tauragės butų ūkis 100,0% Tauragės rajono savivaldybė Kita 0 1 117 670 -7 -25

196 UAB Tauragės šilumos 
tinklai 100,0% Tauragės rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 9 400 3 032 493 10

197 UAB „Tauragės vandenys“ 100,0% Tauragės rajono savivaldybė Vandentvarka 0 38 230 2 599 525 100

198 UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centras

39,1% Tauragės rajono savivaldybė                           

RATC 0 5 923 2 219 250 15
27,9% Jurbarko rajono savivaldybė
23,9% Šilalės rajono savivaldybė    

9,1% Pagėgių savivaldybė
199 UAB „Telšių vandenys“ 100,0% Telšių rajono savivaldybė Vandentvarka 0 29 592 3 198 472 46

200 UAB Telšių autobusų 
parkas 100,0% Telšių rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 2 653 1 060 111 40

201 UAB „Telšių šilumos tinklai“ 99,8% Telšių rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 609 334 266 22
202 SĮ Telšių butų ūkis - Telšių rajono savivaldybė Kita 0 4 414 998 106 68
203 UAB „Trakų paslaugos“ 100,0% Trakų rajono savivaldybė Kita 0 442 700 19 -25
204 UAB Trakų šilumos tinklai 99,8% Trakų rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 250 1 028 251 -61
205 UAB „Trakų vandenys“ 100,0% Trakų rajono savivaldybė Vandentvarka 0 25 364 1 918 88 -115

206 UAB „Trakų autobusai“ 100,0% Trakų rajono savivaldybė Viešasis 
transportas 0 569 704 19 -26

207 UAB „Ukmergės vandenys“ 100,0% Ukmergės rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 21 759 2 040 561 61

208 UAB „Ukmergės butų ūkis“ 100,0% Ukmergės rajono 
savivaldybė Kita 0 1 464 1 603 49 10

209 UAB „Ukmergės autobusų 
parkas“ 100,0% Ukmergės rajono 

savivaldybė
Viešasis 
transportas 0 1 718 813 227 85

210 UAB „Ukmergės šiluma“ 100,0% Ukmergės rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 5 581 4 013 85 -519

211 UAB „Utenos šilumos 
tinklai“ 99,6% Utenos rajono savivaldybė Šilumos tinklai 600 22 247 6 829 1 850 787

212 UAB „Utenos butų ūkis“ 100,0% Utenos rajono savivaldybė Kita 0 1 363 900 43 15
213 UAB „Utenos vandenys“ 100,0% Utenos rajono savivaldybė Vandentvarka 0 41 476 4 979 1 569 485

214 UAB „Utenos autobusų 
parkas“ 100,0% Utenos rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 826 662 4 -49

215 UAB „Utenos 
komunalininkas“ 100,0% Utenos rajono savivaldybė Kita 0 2 734 3 179 265 88
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216 UAB „Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras“

26,9% Utenos rajono savivaldybė                    

RATC 0 12 847 1 907 702 285

18,9% Anykščių rajono savivaldybė           
15,9% Visagino savivaldybė       
13,7% Molėtų rajono savivaldybė   
12,4% Ignalinos rajono savivaldybė
12,3% Zarasų rajono savivaldybė

217 UAB „Varėnos knyga“ 100,0% Varėnos rajono savivaldybė Kita 0 145 137 7 5
218 UAB „Varėnos šiluma“ 99,6% Varėnos rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 6 720 2 425 428 13
219 UAB „Varėnos vandenys“ 100,0% Varėnos rajono savivaldybė Vandentvarka 0 8 238 979 204 -4

220 UAB „Varėnos komunalinis 
ūkis“ 100,0% Varėnos rajono savivaldybė Kita 0 329 238 6 1

221 UAB „Varėnos autobusų 
parkas“ 100,0% Varėnos rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 453 541 122 43

222 UAB „Vilkaviškio šilumos 
tinklai“ 99,8% Vilkaviškio rajono savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 306 475 110 -40

223 UAB „Vilkaviškio 
komunalinis ūkis“ 100,0% Vilkaviškio rajono savivaldybė Kita 0 701 697 109 65

224 UAB „Vilkaviškio autobusų 
stotis“ 100,0% Vilkaviškio rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 61 11 2 2

225 UAB „Vilkaviškio vandenys“ 98,5% Vilkaviškio rajono savivaldybė Vandentvarka 0 25 246 1 455 153 -1
226 UAB „Kybartų darna“ 100,0% Vilkaviškio rajono savivaldybė Kita 0 374 572 70 43

227 UAB Vilkaviškio 
architektūros biuras 100,0% Vilkaviškio rajono savivaldybė Kita 0 29 145 5 3

228 UAB „Vilniaus parkai“** 100,0% Vilniaus miesto savivaldybė Kita n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
229 SĮ „Vilniaus planas“ - Vilniaus miesto savivaldybė Kita 690 2 311 4 216 508 355
230 UAB „Grinda“ 100,0% Vilniaus miesto savivaldybė Kita 622 33 484 21 769 2 860 1 204

231 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ - Vilniaus miesto savivaldybė Viešasis 
transportas 981 22 580 39 033 1 962 1 084

232 UAB „Vilniaus apšvietimas“ 100,0% Vilniaus miesto savivaldybė Kita 0 24 385 7 242 1 301 124

233 UAB „Vilniaus viešasis 
transportas“ 100,0% Vilniaus miesto savivaldybė Viešasis 

transportas 0 92 750 40 726 1 999 109

234 UAB „Vilniaus vystymo 
kompanija“ 100,0% Vilniaus miesto savivaldybė Kita 0 28 430 3 155 477 -417

235 UAB „VAATC“

75,5% Vilniaus miesto savivaldybė                                                        

RATC 0 59 852 15 995 4 240 2 760

7,4% Vilniaus rajono savivaldybė

4,3% Ukmergės rajono 
savivaldybė

3,1% Trakų rajono savivaldybė

3,1% Švenčionių rajono 
savivaldybė

3,0% Šalčininkų rajono savivaldybė
2,5% Elektrėnų savivaldybė
1,0% Širvintų rajono savivaldybė

236 SĮ „Vilniaus atliekų 
sistemos administratorius“ - Vilniaus miesto savivaldybė Kita 0 1 081 0 475 0

237 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 99,4% Vilniaus miesto savivaldybė Šilumos tinklai 0 142 773 140 878 14 792 5 938

238 UAB „Vilniaus vandenys“

94,5% Vilniaus miesto savivaldybė                                            

Vandentvarka 3 000 140 426 36 982 11 873 5 554

2,0% Vilniaus rajono savivaldybė           

2,1%            Švenčionių rajono 
savivaldybė

1,4% Šalčininkų rajono 
savivaldybė

239 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ - Vilniaus miesto savivaldybė Kita 0 54 249 2 562 1 585 877

240 UAB „Nemėžio 
komunalininkas“ 100,0% Vilniaus rajono savivaldybė Kita 0 24 058 4 419 549 21

241 UAB „Nemenčinės 
komunalininkas“ 100,0% Vilniaus rajono savivaldybė Kita 0 15 788 3 447 -33 -413

242 SĮ Vilniaus rajono autobusų 
parkas - Vilniaus rajono savivaldybė Viešasis 

transportas 0 1 978 1 445 190 -28

243 SĮ „Nemenčinės vaistinė“ - Vilniaus rajono savivaldybė Kita 0 33 241 -3 -4

244
UAB „Vilniaus rajono 
profilaktinė dezinfekcijos 
stotis“

100,0% Vilniaus rajono savivaldybė Kita 0 1 34 -4 -4

245 UAB „Visagino būstas“ 100,0% Visagino savivaldybė Kita 40 4 944 1 958 153 60

246 AB „Visagino 
mechanizacija“ 100,0% Visagino savivaldybė Kita 0 611 271 -11 -40

247 SĮ „Visagino energija“ - Visagino savivaldybė Kita 0 48 227 13 877 2 431 1 073
248 UAB „Zarasų vandenys“ 100,0% Zarasų rajono savivaldybė Vandentvarka 0 5 672 651 197 25

249 UAB „Zarasų autobusai“ 100,0% Zarasų rajono savivaldybė Viešasis 
transportas 0 534 1 083 70 -11

250 UAB „Zarasų būstas“ 100,0% Zarasų rajono savivaldybė Kita 0 436 286 -28 -30
*Savivaldybės įmonės (SĮ) nuosavybės teise priklauso savivaldybei
** 2018 metų pabaigoje veiklos nevykdė
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Santrumpos ir apibrėžimai
SVĮ Savivaldybės įmonė arba savivaldybės valdoma bendrovė (akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kurios 

akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, 
priklauso savivaldybei nuosavybės teise)

Valdymo koordinavimo centras (VKC) Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras (Viešoji įstaiga „Stebėsenos 
ir prognozių agentūra“), atliekantis valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių valdymo politikos įgyvendinimą 
koordinuojančios institucijos funkcijas

AB Akcinė bendrovė

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

SĮ Savivaldybės įmonė

Atrankos gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintas Kandidatų į valstybės įmonės 
ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas

Skaidrumo gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 metų liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintas Valstybės valdomų įmonių 
veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas

PVM Pridėtinės vertės mokestis

EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ES Europos Sąjunga

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

RATC Regioninis atliekų tvarkymo centras

AATC Apskrities atliekų tvarkymo centras

Lūkesčių raštas Raštas, kurį pateikia savivaldybei atstovaujanti institucija įmonei dėl savivaldybės siekiamų tikslų savivaldybės 
valdomoje įmonėje ir jai keliamų lūkesčių

Nepotizmas Artimų ryšių panauda bet kokiems abipusiai naudingiems mainams, apeinant viešąsias demokratinės valstybės visų 
piliečių lygiavertiškumo ir sprendimų skaidrumo taisykles, principus

tūkst. Tūkstantis (-čiai)

mln. Milijonas (-ai)

mlrd. Milijardas (-ai)

VERT Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (nuo 2019 metų liepos 1 d. pradėjusi veiklą konsolidavus energetikos 
reguliavimo, rinkos priežiūros ir kontrolės funkcijas, prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos prijungus 
Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos)

LTSA Lietuvos transporto saugos administracija

VPT Viešųjų pirkimų tarnyba

LLRI Lietuvos laisvosios rinkos institutas

STT Specialiųjų tyrimų tarnyba

CŠT Centralizuotas šilumos tiekimas

NŠG Nepriklausomi šilumos gamintojai

D/E Finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

EBITDA Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant veiklos pelną iš grynosios apyvartos

EBITDA marža Veiklos pelningumas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją, kuris apskaičiuojamas EBITDA vertę 
dalinant iš pardavimo pajamų

Turto grąža (ROA) Finansinis rodiklis, parodantis įmonės turto panaudojimo efektyvumą, kuris apskaičiuojamas paskutinių dvylikos 
mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš turto balansinės vertės ataskaitinio laiko pradžioje ir pabaigoje vidurkio

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) Finansinis rodiklis, parodantis akcininkų investuoto kapitalo panaudojimo efektyvumą, kuris apskaičiuojamas paskutinių 
dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš nuosavo kapitalo balansinės vertės ataskaitinio laiko pradžioje 
ir pabaigoje vidurkio

Veiklos pelno marža Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant veiklos pelną iš grynosios apyvartos

LR Lietuvos Respublika

Vyriausybė Lietuvos Respublikos Vyriausybė

LSA Lietuvos savivaldybių asociacija

m3 Tūrio matavimo vienetas – kubinis metras

Wh Energijos matavimo vienetas, naudojamas elektros prietaisų suvartotai ar pagamintai elektros energijai skaičiuoti 
(kilovatvalandė (kWh) = 103Wh, megavatvalandė (MWh) =106Wh)

VĮ Valstybės įmonė

VVĮ Valstybės valdoma įmonė (ūkinę komercinę veiklą vykdanti valstybės įmonė, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė 
bendrovė, kurioje valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės 
visuotiniame akcininkų susirinkime)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 3 657 3 620 -1,0%

Pardavimo savikaina 3 373 3 422 +1,5%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 284 198 -30,4%

Pardavimo sąnaudos 89 109 +23,2%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 445 447 +0,3%

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 191 27 -85,7%

Finansinė ir investicinė veikla -45 157 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -104 -174 -67,0%

Pelno mokestis -19 -26 +39,2%

Grynasis pelnas (nuostoliai) -85 -148 -73,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 4 904 4 538 -7,5%

Trumpalaikis turtas 775 847 +9,4%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 73 70 -4,7%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 10 11 +6,8%

Turto iš viso 5 689 5 396 -5,2%

Nuosavas kapitalas 2 887 2 739 -5,1%

Dotacijos, subsidijos 1 228 945 -23,0%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1 543 1 648 +6,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 685 528 -23,0%

Finansiniai įsipareigojimai 685 525 -23,4%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 857 1 120 +30,7%

Finansiniai įsipareigojimai 286 285 -0,5%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 32 63 +99,9%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 689 5 396 -5,2%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA -1,5% -2,7% -1,2 p. p

ROE -2,9% -5,3% -2,3 p. p.

D/E 33,6% 29,6% -4,1 p. p.

EBITDA 423 80 -81,2%

EBITDA marža 11,6% 2,2% -9,4 p. p.

Veiklos pelno marža -6,8% -9,9% -3,1 p. p.

Grynojo pelno marža -2,3% -4,1% -1,7 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 55 46 -16,4%

Administracijos darbuotojų skaičius 8 8 0,0%

Į SVĮ portfelį neįtrauktų SVĮ 
finansiniai rezultatai
UAB „Palangos šilumos tinklai“
Nuo 2000 metų pabaigos iki 2016 metų birželio „Palangos šilumos tinklai“ buvo išnuomoti tarptautinei kompanijai „Dalkia“ ir veikė kaip 
UAB „Litesko“ filialas „Palangos šiluma“. Pasibaigus sutarčiai ir deryboms su UAB „Litesko“, šilumos valdymas buvo grąžintas Palangos miesto 
savivaldybei, o įmonė tęsė veiklą kaip savivaldybės valdoma UAB „Palangos šilumos tinklai“.
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI

Pardavimo pajamos 3,4

Pardavimo savikaina 0,0

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3,4

Pardavimo sąnaudos 0,0

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2,0

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0,0

Finansinė ir investicinė veikla 0,0

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1,4

Pelno mokestis 0,1

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1,4

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31

Ilgalaikis turtas 0,0

Trumpalaikis turtas 7,8

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7,8

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 0,0

Turto iš viso 7,8

Nuosavas kapitalas 1,4

Dotacijos, subsidijos 0,0

Atidėjiniai 0,0

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1,4

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,0

Finansiniai įsipareigojimai 0,0

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1,4

Finansiniai įsipareigojimai 0,0

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 5,0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 7,8

RODIKLIAI 2018-12-31

ROA -

ROE -

D/E 0,0%

EBITDA 1,4

EBITDA marža 42,0%

Veiklos pelno marža 42,0%

Grynojo pelno marža 39,9%

GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI

Paskirtos pelno įmokos 0

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31

Darbuotojų skaičius 2

Administracijos darbuotojų skaičius 2

SĮ Šventosios jūrų uosto direkcija
Įmonė įsteigta 2018 metų rugsėjo 27 d.
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 41,7 64,1 +53,6%

Pardavimo savikaina 15,3 23,3 +52,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 26,4 40,8 +54,4%

Pardavimo sąnaudos 0,0 0,0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 48,2 60,4 +25,3%

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 23,3 23,4 +0,4%

Finansinė ir investicinė veikla 0,0 0,0 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1,5 3,8 +151,3%

Pelno mokestis 0,4 0,6 +67,8%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1,1 3,2 +178,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 19,6 54,8 +179,6%

Trumpalaikis turtas 9,1 15,0 +64,8%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0,9 1,7 +88,9%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 0,0 0,0 -

Turto iš viso 28,7 69,8 +143,2%

Nuosavas kapitalas 12,3 15,4 +25,2%

Dotacijos, subsidijos 0,0 41,2 -

Atidėjiniai 0,0 0,0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 16,4 13,2 -19,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 3,9 3,9 0,0%

Finansiniai įsipareigojimai 0,0 0,0 -

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 12,5 9,3 -25,6%

Finansiniai įsipareigojimai 0,0 0,0 -

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0,0 0,0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 28,7 69,8 +143,2%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 3,8% 6,4% +2,6 p. p.

ROE 9,6% 22,8% +13,1 p. p.

D/E 0,0% 0,0% -

EBITDA 3,8 6,3 +65,0%

EBITDA marža 9,1% 9,8% +0,7 p. p.

Veiklos pelno marža -52,3% -30,6% +21,6 p. p.

Grynojo pelno marža 2,7% 4,9% +2,2 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 5 6 20,0%

Administracijos darbuotojų skaičius 2 2 0,0%

UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“
1995 metų birželio 16 d. reorganizavus Širvintų valstybinę vaistinę buvo įsteigta UAB „Širvintų vaistinė“, kuri 2015 metais sustabdė farmacinę 
veiklą, todėl reikėjo keisti įmonės pavadinimą, kurį 2016 metų birželio 30 d. Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė pakeisti į UAB „Širvintos 
verslui ir laisvalaikiui“, atitinkamai keičiant ir įmonės pagrindinę veiklą.
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 0,0 0,0 -

Pardavimo savikaina 0,0 0,0 -

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0,0 0,0 -

Pardavimo sąnaudos 0,0 0,0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 0,0 0,0 -

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0,0 0,0 -

Finansinė ir investicinė veikla 0,0 0,0 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 0,0 0,0 -

Pelno mokestis 0,0 0,0 -

Grynasis pelnas (nuostoliai) 0,0 0,0 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 779,6 1 077,1 +38,2%

Trumpalaikis turtas 1,1 0,6 -45,5%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0,0 0,0 -

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 2,2 2,9 +31,8%

Turto iš viso 782,9 1 080,6 +38,0%

Nuosavas kapitalas 0,0 103,4 -

Dotacijos, subsidijos 753,7 930,6 +23,5%

Atidėjiniai 0,0 0,0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 29,2 34,8 +19,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,0 0,0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0,0 0,0 -

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 29,2 34,8 +19,2%

Finansiniai įsipareigojimai 0,0 0,0 -

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0,0 11,8 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 782,9 1 080,6 +38,0%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

ROA 0,0% 0,0% 0,0 p. p.

ROE - 0,0% -

D/E - 0,0% -

EBITDA - - -

EBITDA marža - - -

Veiklos pelno marža - - -

Grynojo pelno marža - - -

GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirtos pelno įmokos 0,0 0,0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 10 55 450,0%

Administracijos darbuotojų skaičius 5 5 0,0%

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“
Įmonė įsteigta 2016 metų kovo 4 d.
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