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 „Vyraujant pandemijos sukeltam neapibrėžtumui, valstybės 
valdomoms įmonėms sunkiau pasiekti joms keliamus lūkes čius, 
tačiau, žvelgiant į pirmojo 2020 metų pusmečio rezultatus, ga
lima teigti, jog kol kas daugumai jų pavyko užtikrinti efektyvią 
veiklą ir stabiliai gerėjančius finansinius rodiklius. “

Pagarbiai
Vidas Danielius
Valdymo koordinavimo centro direktorius

Valstybės valdomos įmonės per pirmąjį 2020 metų pusmetį veikė neeilinėmis sąlygomis: turėjo užtikrinti sklandžią veiklą bei aukštos 
kokybės paslaugas savo klientams – visiems Lietuvos gyventojams – COVID-19 sukeltos pasaulinės pandemijos metu. Nepaisant atsiradusių 
iššūkių, bendri VVĮ portfelio rezultatai pasižymėjo pozityvaus augimo tendencija: didėjo pelnas, turto ir kapitalo grąžos rodikliai, o valstybės 
valdomų įmonių, lyginant su 2019 metų pabaiga, sumažėjo dvejomis. Šis pokytis, atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas, taip pat vertinamas 
teigiamai.

Valdymo koordinavimo centras nuolat analizuoja VVĮ veiklą bei viešina jų rezultatus. Džiaugiamės galėdami pristatyti ne tik gerus finan-
sinius rezultatus, bet ir nepamirštame didžiulio valstybės valdomų įmonių indėlio visuomenei, mažinant pandemijos poveikį. Susisiekimo 
sektoriaus įmonės užtikrino sklandžią medicininių priemonių bei užstrigusių keleivių logistiką, energetikos įmonės atsižvelgė į pasikeitusias 
klientų mokumo galimybes siūlydamos lanksčias mokėjimo sąlygas, taip pat buvo siekiama padėti verslui spręsti finansines problemas ir t. t. 

Nors per pastaruosius 12 mėnesių bendros VVĮ portfelio pajamos nežymiai krito – 1,9 proc. ir siekė 1 252,6 mln. eurų, tačiau efektyvus 
sąnaudų valdymas leido 2020 metų pirmojo pusmečio grynajam pelnui augti 4,3 proc. iki 121,7 mln. eurų. Didelę įtaką bendriems VVĮ port-
felio rezultatams turėjo susisiekimo sektorius, kuriam priklausančių įmonių generuotas pelnas krito net 79,8 proc. Prieš metus šis sektorius 
veikė pelningiausiai ir uždirbo beveik 45 proc. viso portfelio grynojo pelno, o per pirmąjį 2020 metų pusmetį – vos 9,4 proc. Jis nukentėjo dėl 
COVID-19 pandemijos ženkliai kritus kelionių tarptautiniais maršrutais ir krovinių pervežimo paklausai bei atsiradus jų ribojimams. Labiausiai 
paveiktos buvo AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė bei VĮ Lietuvos oro uostai. 

Itin sumažėjusį susisiekimo sektoriaus pelną atsvėrė energetikos įmonių grynojo rezultato augimas beveik 3 kartus iki 97,3 mln. eurų. 
Šiame sektoriuje taip pat tapome svarbaus istorinio įvykio liudininkais – AB „Ignitis grupė“ paskelbė apie rudenį planuojamą pirminį viešą 
akcijų siūlymą (IPO), pralaužusį ledus Lietuvos kapitalo rinkoje bei tapusį didžiausiu pastarųjų poros dešimtmečių sandoriu Baltijos šalyse, 
kuris buvo įgyvendintas spalį.

Vyraujant pandemijos sukeltam neapibrėžtumui, valstybės valdomoms įmonėms sunkiau pasiekti joms keliamus lūkesčius, tačiau, žvel-
giant į pirmojo 2020 metų pusmečio rezultatus, galima teigti, jog kol kas daugumai jų pavyko užtikrinti efektyvią veiklą ir stabiliai gerėjančius 
finansinius rodiklius. Nepaisant to, svarbu ir toliau nuosekliai bei užtikrintai dirbti, kad galėtume džiaugtis puikiais rezultatais ateityje. Tikiuosi, 
kad bus profesionaliai pritaikytos sukauptos patirtys ir tinkamai išnaudotos turimos aukščiausios valdymo kompetencijos, kurios šiuo metu 
ypatingai reikalingos siekiant užtikrinti ekonominį stabilumą ir išlaikyti visuomenės pasitikėjimą. 
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VVĮ portfelio trumpa apžvalga 

2020 M. BIRŽELIO 30 D. VALSTYBĖ VALDĖ 48 ĮMONES

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS SUMAŽĖJO 3,1 PROC.

VVĮ PORTFELIO TURTO VERTĖ SUDARĖ 10 192,3 MLN. EURŲ

Įmonių skaičius
Įmonių skaičius

Mln. eurų

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

Turtas

2020-06-30:

Energetika Susisiekimas
Miškininkystė Kita

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

5 162

3 242

1 365
288

10 056

3 947

33 261

4 041

32 222

18 887 17 893

7 091 7 178

3 336 3 110

10 192
283

1 358

3 250

5 301

50

48
19%

55%

52%

9%

22%

32%

2%

13%

13%

70%

10%

3%

2019-12-31                                                                                           2020-06-30                           

2019-06-30                                                                                           2020-06-30                           

2019-12-31                                                             2020-06-30                           
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Mln. eurų

Mln. eurų

Grynasis pelnas

Nuosavo kapitalo grąža (paskutinių 12 mėnesių)

Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis

2020-06-30:

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

80,1%

5,0%

107,0%

7,9%

3,6%

1,1%

8,3%

10,9% 14,1%
0,0%

5,8%

9,1%

2019-06-30                                                            2020-06-30                           

2019-06-30                                                             2020-06-30                           

VVĮ SKOLINTO IR NUOSAVO KAPITALO SANTYKIS – 
40,1 PROC.

35,1%

40,1%

2019-12-31                                                                          2020-06-30                           

VVĮ NUOSAVO KAPITALO GRĄŽA 
(PASKUTINIŲ 12 MĖNESIŲ) DIDĖJO IKI 5,2 PROC.

5,0%

36

57

19
6

97

11
67

5,2%

2019-12-31                                                                          2020-06-30                           

Pardavimo pajamos

5,7%
6,3%

27,0%

61,0%

2020 METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ VVĮ UŽDIRBO 
121,7 MLN. EURŲ GRYNOJO PELNO

PORTFELIO PARDAVIMO PAJAMOS MAŽĖJO 1,9 PROC.

733

393
83
67

1 277 1 253

71
79

338

764
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VVĮ naujienos
2020 m. vasario 26 d. dėl COVID-19 grėsmės Lietuvos Respub-
likos Vyriausybė šalyje paskelbė ekstremalią situaciją, o 2020 m. 
ko vo 14  d. priėmė nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 
Res publikoje paskelbimo“, kurio pagrindu visoje Lietuvos Res-
publikos teritorijoje buvo paskelbtas karantinas nuo 2020 m. 
kovo 16 d. iki balandžio 27 d. su galimybe jį pratęsti. Karantinas 
buvo pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. Lietuvoje prasidėjus 
COVID-19 pandemijos sukeltam karantinui, VVĮ ėmėsi inicia tyvų, 
kurios prisidėjo prie koronaviruso neigiamo poveikio ekono-
mikai padarinių mažinimo. Reikšmingiausi darbai ir iniciatyvos 
apėmė ne tik AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės 
užstrigusių keleivių ir medicininių krovinių gabenimą ar AB Lie-
tuvos pašto įmonių grupės medicininių atsargų paskirstymą, 
tačiau ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ priemonių pa-
ketą įmonių likvidumo bei finansinių problemų sprendimui, 
UAB „Toksika“ nemokamą medicininių atliekų surinkimą, 
UAB „Mūsų amatai“ daugkartinio naudojimo apsauginių kau-
kių gamybą, AB „Ignitis grupė“ lankstesnes sąlygas įvairių įsi-
pareigojimų vykdymui ir kitas pagalbines priemones.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, bendradarbiaudama 
su Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis, parengė 
priemonių paketą, padedantį įmonėms spręsti likvidumo ir fi-
nansines problemas, kylančias dėl COVID-19 pandemijos. Pradė-
tos įgyvendinti šios paskolų priemonės: „Paskolos labiausiai nuo 
COVID-19 nukentėjusiems verslams“, „Apmokėtinų sąskaitų 
paskolos“ (ASAP) ir „Alternatyva“, kurioms skirtų lėšų panaudo-
jimas siekė 45,1 proc. nuo įgyvendinimui skirtos visos 300 mln. 
eurų sumos. Taip pat pradėta įgyvendinti „Dali nio nuomos 
mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėju-
sioms įmonėms“ priemonė, kuriai preliminariai skirta iki 100 mln. 
eurų. Sudarytos 633 sutartys dėl nuomos kompensavimo su 
424  unikaliomis įmonėmis, kurių bendra suma siekė 5,4 mln. 
eurų. Peržiūrėtos anksčiau galiojusios jungtinės dalinio palūkanų 
kompensavimo priemonės sąlygos ir pradėta įgyvendinti nau-
ja priemonė, kuriai skirta 50 mln. eurų, o sutarčių sudaryta už 
4,6 mln. eurų. Jos dėka palūkanų kompensavimas tapo plačiau 
prieinamas įmonėms ir verslininkams, plėtojantiems savo veiklą 
ir siekiantiems gauti dalinę 95 proc. palūkanų kompensaci-
ją iki 36  mėnesių laikotarpiu bei tiems, kuriems dėl COVID-19 
protrūkio buvo atidėti paskolos ar lizingo mokėjimai, ne ilgiau 
kaip 6 mėnesiams, kompensuojama 100 proc. sumokėtų įvairių 
tipų verslo paskolų palūkanų. Pradėtos įgyvendinti garantijų 
priemonės: „Portfelinės garantijos paskoloms 2” ir „Portfelinės 
garantijos faktoringo sandoriams 2”, kurios sumažina finansa-
vimo riziką ir tokiu būdu palengvina paskolų ir lizingo sandorių 
pri einamumą įmonių likvidumui pagerinti, o taip pat sudaro 
galimybę finansuoti rizikingesnius faktoringo sandorius. Abiejų 
priemonių garantijų išmokoms skirta iš viso 103,0 mln. eurų, iš 
kurių 26,9 mln. eurų suteikta galutiniams gavėjams.

Vyraujant ekstremaliai COVID-19 sukeltai situacijai AB „Ignitis 
grupė“ palaikė bendruomenę suteikdama palankias mokė-
jimo sąlygas labiausiai nukentėjusiems jos nariams (neteku-
siems darbo ar prastovose esantiems fiziniams asmenims bei 
sunkioje finansinėje padėtyje atsidūrusiems verslo klientams), 
netaikė savitarnos sistemos aptarnavimo mokesčio. Taip pat 
ataskaitiniu laikotarpiu sėkmingai buvo pradėtas dujų eksportas 
į Suomiją (užimta 15 proc. šalies rinkos). Išplatinta 10 metų truk-
mės 300 mln. eurų nominalios vertės obligacijų emisija, kurių 
Liuksemburgo ir Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržose 
įsigijo skirtingo tipo instituciniai investuotojai visame pasaulyje. 
Liepos 1 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti AB „Igni-
tis grupės“ patronuojamųjų bendrovių AB „Energijos skirsty-
mo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš Baltijos ofi-
cialiojo sąrašo. Liepos 28 d. įmonės teisinis statusas pakeistas iš 
uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupei priklausanti UAB GET Baltic 
sausio 1 d. pradėjo darbą Suomijoje, tapdama viena regionine 
prekybos platforma Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkoms. 
Ba landžio 1 d. Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų ope-
ra toriai – Lietuvos AB LITGRID, Estijos Elering ir Latvijos AST – 
susitarė dėl regioninio bendradarbiavimo modelio, padėsiančio 
trims Baltijos šalims veikti drauge ir kartu įgyvendinti svarbius 
sinchronizacijos su Vakarų Europos elektros tinklais projektus 
greičiau, efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis. Gegužės 26 d. 
Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo tinklo operatoriai 
AB LITGRID bei PSE S.A. pasirašė „Harmony Link“ jungties pro-
jekto įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį, kuria abu 
operatoriai įsipareigoja lygiomis dalimis prisidėti prie jūrinės 
jungties įrengimo, o projekto vertė sieks apie 680 mln. eurų. 
Taip pat Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos perdavimo sistemos 
operatoriai pateikė bendrą 1,2 mlrd. eurų investicijų paraišką 
(Lietuvos dalis 462 mln. eurų) Sinchronizacijos projekto antro 
etapo investicijų (jūrinio kabelio „Harmony Link“ statyba, vidinių 
kiekvienos šalies tinklų stiprinimas, sinchroninių kompensatorių 
statyba bei IT valdymo sistemų atnaujinimas) finansavimui iš 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Tai didžiausia sinchro-
nizacijos programos investicijų dalis ir pirmas kartas, kai bendrą 
paraišką teikia visos keturios šalys.
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Per pirmąjį šių metų pusmetį AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė padėjo užsienyje užstrigusiems lietuviams pasiekti 
namus ir užtikrino tvarią medicininių priemonių logistiką iš Kini-
jos. Gegužės 13 d. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ 
atvėrė šalies geležinkelių infrastruktūrą užsienio vežėjams – pa-
sirašyta pirmoji tarptautinė naudojimosi šalies viešąja geležin-
kelio infrastruktūra sutartis su viena didžiausių Europos krovinių 
gabenimo geležinkeliais grupių, didžiausia krovinių pervežimo 
bendrove Lenkijoje „PKP Cargo“. Gegužės 26 d. UAB Vilniaus lo-
komotyvų remonto depas kartu su UAB Geležinkelio tiesimo 
centru įsteigė dukterinę įmonę Baltarusijoje Rail Lab, užsiimančią 
pagamintų vagonų sertifikavimu. Liepos 3 d. bendrovė pristatė 
naujus prekės ženklus. Pasikeitė AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
logotipas. Nors pavadinimas išliko tas pats, tačiau pristatytas pa-
triotiškumą akcentuojantis naujas jo trumpinys – LTG. Jo pagrin-
du keitėsi grupės įmonių pavadinimai: UAB „LG Keleiviams“ tapo 
UAB „LTG Link“, AB „LG Cargo“ – AB „LTG Cargo“, o AB „Lietuvos 
geležinkelių infrastruktūra“ – AB „LTG Infra“. Liepos 15 d. nus-
pręsta likviduoti dukterinę bendrovę UAB „Gelsauga“. Liepos 
20 d. įsteigta antrinė įmonė „LTG Cargo Polska“, plėtojanti krovinių 
vežimo geležinkeliais veiklą Lenkijoje.

AB Lietuvos paštas įmonių grupėje vasario 25 d. darbą pradė-
jo paskutinieji 49 mobilaus laiškininko projekto laiškininkai ir tai 
buvo baigiamasis trejus metus trukusio projekto etapas. Iš viso 
įmonėje dirba 440 mobilieji laiškininkai, kuriuos galima išsikviesti 
į namus tiek dėl laiškų ar siuntinių, tiek ir dėl mokesčių mokėjimo 
bei įvairių socialinių išmokų ar pensijų. Kovo 28 d. grupė pradėjo 
pagrindinėms šalies medicinos įstaigoms skirstyti ir išvežioti ap-
saugines priemones, skirtas apsaugai nuo COVID-19. Balan džio 
mėnesį dėl COVID-19 sutrikus daugeliui logistikos grandinių pir-
mą kartą istorijoje į Europą atvyko traukinys iš Kinijos, kurio krovinį 
sudarė tik pašto siuntos. 42-jų vagonų sąstatą po Europą išskirstė 
AB Lietuvos paštas.

VĮ Lietuvos oro uostai tapo viena iš labiausiai pandemijos 
paveiktų valstybės valdomų įmonių Lietuvoje. Įmonei įtakos turė-
jo viena didžiausių krizių visoje modernios aviacijos istorijoje, kai 
ne vieną mėnesį buvo nutupdyti beveik visi keleivi niai orlaiviai 
Europoje. Nepaisant to, buvo priimtas vadovybės sprendimas 
per šį laikotarpį išlaikyti kuo daugiau darbuotojų, nuspręsta tai-
kyti dalines prastovas visos bendrovės mastu. Net ir nevykstant 
reguliariems keleiviniams skrydžiams, bendrovė tęsė visai šaliai 
strategiškai svarbią veiklą ir tapo svarbių logistinių grandinių 
dalyve. Vyko repatriaciniai skrydžiai, dėl padidėjusio medicininių 
priemonių poreikio ir elektroninės prekybos augimo stipriai kilo 
krovininių skrydžių srautai. Įmonės valdomi oro uostai karantino 
laikotarpiu buvo svarbus Lietuvos transporto mazgas, pro kurį 
buvo pristatomi skubūs kroviniai, skirti kovai su koronavirusu.

Paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, nustatytas 
visų atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamų renginių bei 
susibūrimų draudimas – buvo visiškai apribotos renginių orga-
nizatorių galimybės organizuoti verslo, sporto, kultūros ar kitus 
laisvalaikio renginius. UAB Lietuvos parodų ir kongresų cen-
tras „LITEXPO“ dėl minėto draudimo buvo priverstas atšaukti 
didžiausius ir pelningiausius renginius bei parodas ir iki birželio 
1 d. negavo apie 2,5 mln. eurų pajamų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama sumažinti pandemi-
jos įtaką ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo koronaviruso pro-
trūkio, pakeitė UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą 
reglamentuojančius teisės aktus ir suteikė teisę teikti individualias 
garantijas finansų įstaigoms dėl ūkio subjektų, nukentėjusių nuo 
COVID-19 ligos protrūkio, teikiamų paskolų bei lizingo paslaugų. 
Birželio mėnesį buvo įsteigtas fondų fondas „Žemės ūkio fondas“ 
finansinių priemonių įgyvendinimui ir šio fondo valdytoju paskir-
tas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Buvo pradė-
ta ruoštis naujų finansinių priemonių įgyvendinimui: paskolos 
nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių ir paskolos 
ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų 
gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti 
COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu.

Valstybėms institucijoms nusprendus nutraukti AB „Proble-
ma tika“ privatizavimo procedūras, VĮ „Turto bankas“ buvo 
įpareigotas perduoti Susisiekimo ministerijai valstybei nuosavy-
bės teise priklausančias ir VĮ „Turto bankas“ patikėjimo teise 
valdomas AB „Problematika“ paprastąsias vardines nemate-
rialiąsias akcijas. Kovo 26 d. pasirašytas valstybei nuosavybės tei-
se priklau sančių akcijų perdavimo-priėmimo aktas.

Gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nu-
spręs ta steigti dvi valstybės valdomas įmones: UAB „Valstybės 
investicinis kapitalas“ ir UAB Valstybės investicijų valdymo 
agentūra. Šios įmonės įsteigtos, atsižvelgiant į kovo 19 d. Europos 
Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, 
skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, 
sistema“, ir bus Pagalbos verslo fondo (steigiamo kaip komanditinė 
ūkinė bendrija) dalyvės. Nutarimu Ekonomikos ir inovacijų minis-
terijai pavedama iš jai paskirtų asignavimų skirti 100 mln. eurų kaip 
valstybės įnašą UAB „Valstybės investicinis kapitalas“, o Finansų 
ministerijai pavedama skirti 1 mln. eurų UAB Valstybės investici-
jų valdymo agentūrai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos val-
doma UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ priklausomai nuo 
poreikio planuoja išleisti iki 400 mln. eurų skolos vertybinių po-
pierių su valstybės garantija. Taip pat bus siekiama į Pagalbos ver-
slui fondą pritraukti iki 500 mln. eurų institucinių investuotojų lėšų. 
Taigi planuojama, kad jo dydis gali siekti iki 1 mlrd. eurų.

Liepos 15 d. buvo pranešta apie biudžetinės įstaigos Lietuvos au-
tomobilių kelių direkcijos pertvarkymą ir teisinės formos keitimą į 
valstybės įmonę. Rugsėjo 1 d. įregistruota nauja įmonės teisinė for-
ma išplėtė jos veiklos galimybes ir sukūrė alternatyvas ankstesniam 
finansavimo mechanizmui. Be to, įmonei atsirado galimybės ne tik 
naudoti Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšas, bet ir imti 
paskolas, tokiu būdu didinant finansavimą valstybinės reikšmės ke-
lių plėtrai ir priežiūrai. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
teisinė forma (ar, ateityje, akcinės bendrovės teisinė forma) taip pat 
užtikrina galimybę įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvas dėl 
perėjimo nuo vinječių prie kelių rinkliavos (angl. e-tolling) sistemos.
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Portfelio rezultatų apžvalga 
Apžvelgiant valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio 2020 metų sausio-birželio mėnesių rezultatus pateikiama informacija apie šį portfelį 

sudarančių įmonių skaičių, darbuotojus, analizuojama portfelio rinkos vertė ir pateikiama analizė pagal finansinės apskaitos rezultatus: turto 
vertę, pardavimo pajamas ir grynąjį pelną (nuostolį). Taip pat pateikiamas ir 2020 metų pirmojo pusmečio VVĮ portfelio rezultatų pasiskirstymas 
pagal sektorius.

Lietuvoje 2020 metų birželio mėnesio pabaigoje veiklą vykdė 48 val-
stybės valdomos įmonės – 6 įmonėmis mažiau nei 2019 metų viduryje 
ir 2 įmonėmis mažiau, nei 2019 metų pabaigoje. VVĮ skaičiaus pokytį 
nulėmė šie įvykiai:

• VĮ „Infostruktūra“ 2019 m. liepos 1 d. pertvarkyta į BĮ Kertinis valsty-
bės telekomunikacijų centras;

• AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ ir UAB poilsio namai 
„Baltija“ valstybei priklausantis akcijų paketas 2019 metais parduotas;

• UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nuo 2019 m. liepos 1 d. 
prijungta prie UAB „Pieno tyrimai“;

• Valstybei priklausantis UAB Dotnuvos eksperimentinio ūkio akcijų 
paketas parduotas ir 2020 m. sausio 17 d. privačiam pirkėjui perduotos 
akcijos;

• 2020 m. balandžio 1 d. VĮ „Lietuvos paminklai“ pertvarkyta į 
BĮ Kultūros infrastruktūros centras.

Į VVĮ portfelį įtrauktos 47 įmonės. Į portfelį neįtrauktas VĮ Turto 
bankas, kuris Valdymo koordinavimo centrui laiku nepateikė reikalingų 
duomenų.

Visos VVĮ suskirstytos į keturis sektorius: susisiekimo, energetikos, 
miškininkystės ir kitų įmonių. Kitų įmonių sektoriui priklauso įmonės, 
nepri skirtos nei vienam iš trijų pirmųjų sektorių. Energetikos sekto-
rių sudaro keturios VVĮ, kurios valdė didžiausią dalį portfelio turto – 
52,0 proc. (5,3 mlrd. eurų). Šio sektoriaus pardavimo pajamos per 2020 
metų pirmąjį pusmetį sudarė 61,0 proc. (764,2 mln. eurų) visų port-
felio pajamų. Susisiekimo sektoriui priskirtos devynios įmonės, kurios 
valdė 31,9 proc. portfelio turto (3,3 mlrd. eurų), kuriuo disponuojant 
per 2020 metų pirmąjį pusmetį uždirbta 27,0 proc. (338,4 mln. eurų) 
viso portfelio pajamų. Miškininkystės sektoriui priklauso valstybės 
valdoma įmonė – VĮ Valstybinių miškų urėdija. Šios  įmonės turtas 

Nuo metų pradžios VVĮ skaičius mažėjo – 2020 m. birželio 30 d. valstybė valdė 48 įmones

sudarė 13,3  proc. (1,4 mlrd. eurų) analizuojamų VVĮ turto, o uždirb-
tos pajamos – 6,3  proc. (78,6 mln. eurų) viso portfelio apyvartos. 
Kitų įmonių sektoriui priskirtos 34 įmonės, tačiau į tarpinę VVĮ portfelio 
2020 metų analizę neįtraukus VĮ Turto banko duomenų, bendrosios 
sek toriui priskiriamų įmonių pardavimo pajamos sudarė tik 5,7 proc. 
(71,3 mln. eurų) portfelio pajamų, o disponuojamas turtas – 2,8 proc. 
(283,1 mln. eurų) viso portfelio turto.

Žemiau esančiame grafike palyginamas sektorius sudarančių įmonių 
skaičius, disponuojamo turto bei pajamų apimtys. Skritulių dydis atitinka 
pardavimo pajamų dydį (mln. eurų), įrašytą pačiuose skrituliuose.

Trijose įmonėse dirbo net 55,4 proc. visų VVĮ darbuotojų

2020 m. birželio 30 d. VVĮ dirbo 32 222 darbuotojai – 1 039 darbuo-
tojais mažiau nei prieš metus. Daugiau nei pusė (55,5 proc.) darbuotojų 
dirbo susisiekimo sektoriuje, o trys didžiausi darbdaviai – AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ įmonių grupė, AB Lietuvos pašto įmonių grupė ir AB 
„Ignitis grupė“ – kartu buvo įdarbinę 55,4 proc. visų VVĮ darbuotojų.

Energetikos sektoriaus įmonėse 2020 metų pirmojo pusmečio pa-
baigoje dirbo 7 178 darbuotojai ir, palyginus su 2019 metų atitinkamu 
laikotarpiu, darbuotojų skaičius padidėjo 1,2 proc. Iš energetikos sektoriui 
priskiriamų VVĮ, labiausiai darbuotojų skaičius augo AB „Ignitis grupė“: 
nuo 3 846 darbuotojų 2019 metų birželio mėnesio pabaigoje iki 3 932 
dar buotojų atitinkamu 2020 metų laikotarpiu. Darbuotojų skaičiaus 
padidėjimą daugiausiai lėmė Žaliosios energijos segmento vystymas ir 
UAB  Vilniaus kogeneracinė jėgainės eksploatacijos pradžia.

Susisiekimo sektoriaus VVĮ 2020 metų pirmojo pusmečio gale 
dirbo 5,3 proc. mažiau darbuotojų (17 893 asmenų) nei prieš metus. 
Labiausiai dirbančiųjų šiame sektoriuje kiekis mažėjo dėl AB Lietuvos 
pašto įmonių grupės darbuotojų skaičiaus kitimo – analizuojamo lai-
kotarpio pabaigoje čia dirbo 650 darbuotojų arba 12,3 proc. ma žiau 
nei prieš metus. Etatų pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo Mobiliojo 
laiškininko projekto įgyvendinimas ir kitos veiklos efektyvinimo ini cia-
tyvos. Taip pat mažėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės 

ir AB „Kelių priežiūra“ kolektyvai, kur pokytis atitinkamai siekė 243 ir 
86 asmenų. 

Miškininkystės sektoriaus darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 
6,8 proc. ir 2020 m. birželio 30 d. siekė 3 110 asmenų. Dirbančiųjų kitų 
įmonių sektoriuje skaičius didėjo 2,4 proc. iki 4 041 asmenų.

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

Darbuotojų skaičius

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

0 10 20 30 40

Turtas (mln. eurų)

Įmonių skaičius

Energetika

Energetika

Turtas (mln.eurų)

Įmonių skaičius

Susisiekimas

Susisiekimas

2019-06-30 2020-06-30

Miškininkystė

Miškininkystė

Kita

Kita

764,2

328,4

71,3

78,6

1,2%

7 
09

1

7 
17

8

18
 8

87

 3
 3

36

 3
 9

47

17
 8

93

 3
 1

10

 4
 0

41

-5,3%

-6,8% 2,4%



9TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS
Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2020 metais

Apibendrinta VVĮ finansinė informacija 
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama apibendrinta visų į portfelį įtrauktų VVĮ finansinė informacija, pagal preliminarius (neaudituotus) 

2020 metų pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų duomenimis.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ)
2019 SAUSIS-BIRŽELIS 

(6 MĖN.)
2020 SAUSIS-BIRŽELIS 

(6 MĖN.)
POKYTIS

Pardavimo pajamos 1 276 637 1 252 579 -1,9%

Pardavimo savikaina 930 759 892 721 -4,1%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 345 879 359 858 +4,0%

Pardavimo sąnaudos 22 278 21 351 -4,2%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 200 089 218 814 +9,4%

Kitos veiklos rezultatai 14 358 14 781 +2,9%

Finansinė ir investicinė veikla -14 114 -10 017 +29,0%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 123 756 124 456 +0,6%

Pelno mokestis 18 744 14 464 -22,8%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 105 012 109 992 +4,7%

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 1 885 331 -82,4%

Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 116 604 121 659 +4,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2019-12-31 2020-06-30 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 8 492 283 8 701 229 +2,5%

Trumpalaikis turtas 1 534 128 1 452 935 -5,3%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 512 449 563 200 +9,9%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 29 467 38 152 +29,5%

Turto iš viso 10 055 879 10 192 316 +1,4%

Nuosavas kapitalas 5 351 537 5 318 029 -0,6%

Dotacijos, subsidijos 1 473 199 1 455 733 -1,2%

Atidėjiniai 192 486 194 557 +1,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 843 109 3 025 212 +6,4%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 1 875 990 2 293 898 +22,3%

Finansiniai įsipareigojimai 1 552 698 1 950 934 +25,6%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

967 119 731 315 -24,4%

Finansiniai įsipareigojimai 326 467 181 212 -44,5%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 195 547 198 787 +1,7%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 10 055 879 10 192 316 +1,4%

RODIKLIAI 2019-12-31 2020-06-30 POKYTIS

ROA 2,6% 2,8% +0,2 p. p.

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

D/E 35,1% 40,1% +5,0 p. p.

RODIKLIAI 2019-06-30 2020-06-30 POKYTIS

EBITDA 329 323 307 585 -6,6%

EBITDA marža 25,8% 24,6% -1,2 p. p.

Grynojo pelno marža 9,1% 9,7% +0,6 p. p.

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2019-06-30 2020-06-30 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 33 261 32 222 -3,1%

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 249 254 +2,0%
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Valstybei atstovaujančių institucijų vaidmuo 
VVĮ veikloje 

VVĮ veikloje valstybei atstovavo 12-a institucijų

Lietuvoje valstybė savo, kaip VVĮ savininkės, funkcijas įgyvendina per ministerijas arba joms pavaldžias institucijas. Kontroliuodama VVĮ, valsty-
bė neretai atsiduria dviprasmiškoje situacijoje, kai tenka derinti skirtingas pozicijas – VVĮ akcininkės ir tam tikrų rinkos sektorių, kuriuose veikia VVĮ, 
politikos formuotojos vaidmenis. Tai sprendžiama atskiriant įmonių valdymo funkcijų vykdymą nuo politikos formavimo institucijų viduje arba 
perduodant valdyti VVĮ kitoms institucijoms, nei atitinkamo sektoriaus politikos formuotojui.

Valstybei atstovaujanti institucija (toliau – VAI), kuri yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba akcijų valdytoja, formuoja 
veiklos lūkesčius VVĮ, kurie apima komercinių tikslų, specialiųjų įpareigojimų vykdymo lūkesčius ir kitus, su įmonių veikla susijusius, tikslus. VAI taip pat yra 
pavesta užtikrinti gerosios valdysenos praktikų diegimą, sprendimų, susijusių su VVĮ veikla, priėmimą bei spręsti kitus, su VVĮ veikla ir valdymu susijusius, 
klausimus. Savo ruožtu Lietuvos VVĮ privalo veikti laikydamosi tokių pat skaidrumo principų kaip ir bendrovės, kurių akcijomis prekiaujama biržoje. 

2020 m. birželio 30 d. duomenimis, 48-ių Lietuvoje veikusių VVĮ, savininko teises ir pareigas ar akcijų valdytojo funkcijas įgyvendino 12-a 
institucijų, iš kurių penkios valdė po vieną įmonę. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuriai 2020 metų 
pirmo pusmečio pabaigoje buvo pavaldžios penkios VVĮ, kartu formuoja ir bendrąją VVĮ valdymo politiką, rengia ir teikia atitinkamus teisės aktus 
bei Valdymo koordinavimo centro (VKC) parengtas ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valdo įmones bei vykdo VKC savininko teises ir 
pareigas, tad dalyvauja visose VVĮ politikos formavimo ir įgyvendinimo grandyse.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

Energetikos ministerija (3)

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė
AB „Klaipėdos nafta“
VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Kultūros ministerija (1)

UAB „Lietuvos kinas“

Kalėjimų departamentas (1)

VĮ „Mūsų amatai“

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (5)

VVĮ politikos formavimas

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
UAB „Toksika“
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
UAB „Projektų ekspertizė“
VĮ Registrų centras

Vidaus reikalų ministerija (1)

VĮ „Regitra“

Susisiekimo ministerija (11)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
AB Lietuvos pašto įmonių grupė
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
AB Smiltynės perkėla
AB „Kelių priežiūra“
VĮ „Oro navigacija“
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
VĮ Lietuvos oro uostai
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
AB „Detonas“
AB „Problematika“

Sveikatos apsaugos ministerija (1)

UAB „Universiteto vaistinė“

Lietuvos bankas (1)

UAB Lietuvos monetų kalykla
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2020 metų pirmojo pusmečio duomenys pagal VAI:

Žemės ūkio ministerija (13)

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis centras“
AB „Jonavos grūdai“
AB „Lietuvos veislininkystė“
AB „Kiaulių veislininkystė“
UAB „Lietuvos žirgynas“
UAB „Panevėžio veislininkystė“
UAB „Šilutės polderiai“
UAB „Šilutės veislininkystė“
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
UAB „Pieno tyrimai“
VĮ Valstybės žemės fondas
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
UAB „Genetiniai ištekliai“

Finansų ministerija (7)

AB „Ignitis grupė“
UAB „Būsto paskolų draudimas“
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
VĮ Turto bankas*
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
AB Giraitės ginkluotės gamykla

VĮ Turto bankas (2)

VVĮ privatizavimas

UAB „Vilniaus metrologijos centras“
UAB Mašinų bandymo stotis

Aplinkos ministerija (2)

VĮ Valstybinių miškų urėdija
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

VKC

VVĮ valdysenos koordinavimas

12%

13%

2%
3%

11%

56%

34%

32%

1%1%
13%

19%

48%

60%

9%

21%

6%
4%

27%

21%

6%
1% 4%

13%8%
3%

10%

10%

6%

Įmonių skaičiaus pasiskirstymas

Pardavimo pajamų pasiskirstymas

Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas

Grynojo pelno (nuostolių) pasiskirstymas

Turto pasiskirstymas

Finansų ministerija

Žemės ūkio ministerija

Kitos VAI

Energetikos ministerija

Aplinkos ministerija

Susisiekimo ministerija

*   VĮ Turto bankas nėra įtrauktas į 2020 metų pirmo pusmečio analizę dėl laiku nepateiktų duomenų. 
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Turto valdymas ir kapitalo struktūra

2020 metų birželio pabaigoje VVĮ portfelio apskaitinė turto vertė 
siekė 10,2 mlrd. eurų – 1,4 proc. daugiau nei 2019 metų pabaigoje. Šiam 
augimui daugiausia įtakos turėjo energetikos sektoriaus apskaitinės 
turto vertės padidėjimas 2,7 proc. iki 5,3 mlrd. eurų, kas sudarė daugiau 
nei pusę viso VVĮ portfelio turto vertės. Susisiekimo sektoriaus įmonių 
apskaitinė turto vertė taip pat didėjo, tačiau nežymiai – 0,3 proc. iki 
3,3 mlrd. eurų. Miškininkystės ir kitų įmonių sektorių turtas traukėsi ati-
tinkamai 0,5 proc. iki 1,4 mlrd. eurų ir 1,6 proc. iki 0,3 mlrd. eurų, tačiau 
tai nedarė didelio poveikio bendrai VVĮ portfelio turto vertei.

 Per 2020 metų pirmuosius 6 mėnesius VVĮ portfelio finansiniai 
įsipareigojimai išaugo 13,5 proc. ir siekė 2,1 mlrd. eurų. Šiam pokyčiui 
didžiausią įtaką darė energetikos sektorius, kurio įmonių finansiniai įsi-
pareigojimai augo 14,7 proc. iki 1,9 mlrd. eurų ir sudarė 88,3 proc. viso 
VVĮ portfelio finansinių įsipareigojimų vertės. Didžiausia finansinių įsipa-
reigojimų apimtimi energetikos sektoriuje išsiskyrė AB „Ignitis grupė“, 
kurios finansiniai įsipareigojimai per 2020 metų pirmus 6 mėnesius pa-
didėjo 24,3 proc. ir siekė 1,3 mlrd. eurų. Šis pokytis siejamas su grupės 
gegužės 14 dieną išplatinta 10 metų trukmės 0,3 mlrd. eurų obligacijų 
emisija. Ataskaitiniu laikotarpiu susisiekimo sektoriaus finansiniai įsipa-
reigojimai išaugo 7,7 proc. iki 214,5 mln. eurų. Šiam augimui daugiausia 
įtakos turėjo AB Lietuvos pašto įmonių grupė dėl didėjusios banko 
apyvartinių lėšų paskolos ir kreditų Vilniaus logistikos centro statyboms 
bei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dėl balandžio 3 die-
ną su Šiaurės investicijų banku (NIB) pasirašytos 19-os metų trukmės 

VVĮ portfelio valdomo turto vertė augo 1,4 proc.
kredito sutarties, kurios lėšos bus skirtos uosto infrastruktūros projek-
tams įgyvendinti. Šių VVĮ finansiniai įsipareigojimai augo atitinkamai 
15,6 mln. eurų ir 12,0 mln. eurų. Kitų įmonių sektoriaus finansiniai įsipa-
reigojimai sumažėjo 15,3 proc. iki 22,9 mln. eurų. Mažėjimą daugiausia 
lėmė per 2020 metų pirmąjį pusmetį AB „Jonavos grūdai“ grąžinta 
2,8 mln. eurų skola kredito įstaigoms. Pažymėtina, kad miškininkystės 
sektoriui priklausanti VĮ Valstybinių miškų urėdija 2020 metų birželio 
pabaigoje finansinių skolų neturėjo.

VVĮ portfelio apskaitinė nuosavo kapitalo vertė išliko panaši – per 
2020 pirmąjį pusmetį sumažėjo 0,6 proc. ir siekė 5,3 mlrd. eurų. Ataskaiti-
niu laikotarpiu sparčiausiai krito kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo 
vertė, mažėjusi 5,1 proc. arba 8,7 mln. eurų. Mažesnis neigiamas pokytis 
VVĮ portfelio kapitalo struktūroje stebimas susiekimo ir miškininkystės 
sektoriuose, atitinkamai siekęs 1,0 proc. arba 20,1 mln. eurų ir 0,8 proc. 
arba 10,2 mln. eurų. Vienintelio energetikos sektoriaus nuosavo kapita-
lo vertė didėjo 0,3 proc. ir laikotarpio pabaigoje siekė 1 759,2 mln. eurų. 
Nagrinėjant įmones, didžiausią poveikį mažėjimui turėjo VĮ Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcija, kurios nuosavas kapitalas traukėsi 
2,1 proc. iki 528,4 mln. eurų daugiausia dėl dividendų, siekusių 28,0 mln. 
eurų, išmokėjimo akcininkui iš nepaskirstytojo pelno. Iš įmonių, kurių 
nuosavas kapitalas augo, didžiausias teigiamas pokytis, siekęs 9,6 proc. 
iki 212,5  mln. eurų, fiksuotas UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje dėl ne-
paskirstytojo pelno augimo 14,7 proc. iki 140,1 mln. eurų.

  VVĮ portfelio dotacijų ir subsidijų suma per 2020 metų pirmą-
jį pusmetį sumažėjo nežymiai – 1,2 proc. iki 1,5 mlrd. eurų. Apie pusę, 
t. y. 49,8  proc., visų VVĮ portfelio dotacijų teko energetikos sektoriaus 
įmonėms, kurių suma per 6 mėnesius sumažėjo 3,9 proc. iki 725,2 mln. 
eurų. Daugiausia įtakos energetikos sektoriaus dotacijų vertės mažėjimui 
turėjo VĮ Ignalinos atominė elektrinė, kurios dotacijos ir subsidijos ski-
riamos elektrinės uždarymo sąnaudų finansavimui bei projektams su-
si jusiems su energetikos sektoriaus restruktūrizacija, aplinkosauginėmis 
investicijomis ir pan. Įmonės dotacijų suma krito 9,1 proc. iki 437,2 mln. 
eurų. Labiausiai, 20,1 mln. eurų, mažėjo gautinos dotacijos ir subsidijos. 
Taip pat didelę dalį, t. y. 47,2 proc., VVĮ portfelio dotacijų sudarė susie-
kimo sektoriaus įmonės, kurių dotacijos 6 mėnesių laikotarpiu augo 
1,7 proc. ir siekė 686,6 mln. eurų. Net 82,4 proc. viso susisiekimo sek-
toriaus dotacijų priklausė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei, 
kurios bendras dotacijų ir subsidijų likutis didėjo 1,7 proc. iki 565,5 mln. 
eurų ir turėjo didžiausią įtaką bendram sektoriaus pokyčiui. Nors grupė 

Turtas (mln. eurų)

2019-12-31                                2020-06-30                           

287,6 283,1
1 364,5 1 358,2

3 242,0 3 250,3

5 161,8 5 300,7

2019-12-31                                2020-06-30                           

26,4
22,9

210,2
214,5

1 642,0 1 882,9

2019-12-31                                2020-06-30                           

27,0 27,7
16,3 16,2

675,0 686,6

754,9 725,2

2019-12-31                                2020-06-30                           

171,3 162,6

1 334,3 1 324,1

2 092,3 2 072,1

1 753,6 1 759,2

2019-12-31                                                     2020-06-30                           

93,6%

10,0%

35,1%

15,4%

40,1%

10,3% 14,1%
0,0% 0,0%

107,0%

Finansiniai įsipareigojimai (mln. eurų) Nuosavas kapitalas (mln. eurų)

Dotacijos ir subsidijos (mln. eurų) D/E santykis

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita Visos VVĮ
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2020 metų pirmąjį pusmetį gavo 21,7 mln. eurų mažiau dotacijų nei 
ankstesniu laikotarpiu, tačiau šio straipsnio augimą lėmė 8,0 mln. eurų 
mažesnė suma, kuri buvo panaudota ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
sąnaudų mažinimui. Kitų įmonių ir miškininkystės sektoriaus dotacijos 
keitėsi nežymiai ir nedarė didelės įtakos bendram VVĮ portfeliui. 

 2020 metų birželio pabaigoje VVĮ finansinės priklausomybės rodik-
lis D/E siekė 40,1 proc. ir, lyginant su 2019 metais, išaugo 5,0 procen-
tiniais punktais. Didžiausias finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 
santykis, siekęs 107,0 proc., 2020 metų birželio pabaigoje fiksuotas ener-
getikos sektoriuje (2019 metų pabaigoje – 93,6 proc.). Tai rodo itin didelę 
išorinių finansavimo šaltinių įtaką. Pagrindinė tokio aukšto D/E rodiklio 
priežastis ta, kad AB „Klaipėdos nafta“ finansiniai įsipareigojimai bu-
vo 2,3 karto didesni nei įmonės nuosavas kapitalas. Tam įtakos turėjo 
2019  m. sausio 1 d. įsigalioję 16-ojo Tarptautinio finansinės atskaito-
mybės standarto (TFAS) „Nuoma“ pakeitimai, dėl kurių įmonių nuomo-
jamas turtas, turi būti apskaitytas taip, lyg būtų pasiskolinta pinigų jam 

įsigyti. Tai reiškia, jog padidėjo bendrovės turtas balanso turto pusėje 
ir atitinkamai tokia pačia suma augo bendrovės įsipareigojimai balanso 
įsipareigojimų pusėje. Kadangi didėjo įsipareigojimai, pablogėjo nuosa-
vo kapitalo ir įsipareigojimų santykis. AB „Klaipėdos nafta“ įsipareigo-
jimai augo nuo 93,0 mln. eurų 2018 m. gruodžio 31 d. iki 466,7 mln. eurų 
2019 m. gruodžio 31 d. dėl bendrovės plaukiojančio laivo saugyklos 
„Independence“ nuomos sutarties, kurios įsipareigojimai buvo iš naujo 
įvertinti ir sutartyje numatytas išpirkimo opcionas buvo kapitalizuotas 
audituotose metinėse finansinėse ataskaitose 2019 m. gruodžio 31 d. 
Kitų įmonių ir susisiekimo sektorių finansinės priklausomybės rodikliai 
buvo panašaus lygio (atitinkamai 14,1 proc. ir 10,9 proc.) ir keitėsi nežy-
miai (atitinkamai mažėjo 1,7 procentiniais punktais ir augo 0,9 procen-
tiniais punktais). Miškininkystės sektoriaus finansinių įsipareigojimų ir 
nuosavybės (įskaitant nuosavą kapitalą didinančią apskaičiuotą komer-
cinės paskirties miško vertę) santykis buvo nulinis dėl to, jog VĮ Valsty-
binių miškų urėdija neturi finansinių skolų.

202,3 19,3 4,6 2,6 -47,4
-11,8 -7,6 -6,4 -6,4 -12,9 10 192,3
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Turto pokyčio detalizavimas pagal įmones (mln. eurų)
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10 055,9

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

AB „Ignitis grupė“ turtas 2020 metų birželio pabaigoje siekė 3 400,4 mln. eurų ir, lyginant 
su 2019 metų pabaiga, padidėjo 6,3 proc. arba 202,3 mln. eurų. Turto straipsnio augimas 
parodo, jog grupė investuoja didelėmis apimtimis. Vienas pagrindinių šaltinių investicijoms 
finansuoti ataskaitiniu laikotarpiu buvo 300 mln. eurų vertės išplatinta obligacijų emisija. 
Daugiausia dėl obligacijų emisijos, kuria buvo siekiama finansuoti bankų kredito linijas, bei 
110,0 mln. eurų išaugusių naujų bankų paskolų ilgalaikiai įsipareigojimai augo 45,3 proc. iki 
1 300,1 mln. eurų. Papildomi įsipareigojimai naudoti investicijų į „Pomerania“ vėjo jėgainių 
parką Lenkijoje, UAB Vilniaus kogeneracinę jėgainę ir UAB Kauno kogeneracinę jė-
gainę finansavimui. Dėl papildomai pritrauktų lėšų 44,5 proc. iki 255,1 mln. eurų traukėsi 
trumpalaikiai įsipareigojimai: 191,3 mln. eurų sumažėjo bankų kredito linijų įsipareigojimai, 
16,3 mln. eurų susitraukė ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis.

AB Lietuvos pašto įmonių grupės apskaitinė turto vertė per ataskaitinį laikotarpį išaugo 19,5 
proc. ir 2020 metų birželio pabaigoje siekė 118,5 mln. eurų. Ryškiausi turto straipsnio pokyčiai 
buvo susiję su ataskaitinio laikotarpio metu įsigytu ilgalaikiu turtu, 28,2 proc. iki 21,8 mln. eurų 
išaugusiu sutarčių turtu (sukauptos tarptautinių atsiskaitymų pajamos) bei daugiau nei 2 kar-
tus iki 6,9 mln. eurų padidėjusiu pinigų kiekiu banke.
Per pirmąjį 2020 metų pusmetį grupės nuosavas kapitalas sumažėjo 2,5 proc. ir sudarė 31,3 
mln. eurų dėl didesnio nepaskirstytojo nuostolio. 
Taip pat 2020 metų birželio pabaigoje finansiniai grupės įsipareigojimai kredito institucijoms 
sudarė 28,0 mln. eurų (iš kurių 13,5 mln. eurų – paskolos iš bankų apyvartinių lėšų finansav-
imui, 14,5 mln. eurų – Vilniaus logistikos centro statybai), kai 2019 metų pabaigoje įsipareigo-
jimai siekė 12,4 mln. eurų. 

AB „Ignitis grupė“

2019-06-30                     2019-12-31                     2020-06-30                           

D/EIlgalaikis turtas (mln. eurų)

Trumpalaikis turtas (mln. eurų)

2 580,3
2 770,6

2 887,9

508,9426,2410,3

94,3%75,9%
71,9%
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VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 
4,6 mln. eurų ir 2020 metų birželio pabaigoje sudarė 618,6 mln. eurų. Augimui daugiau-
sia įtakos turėjo pastatų ir statinių vertės padidėjimas 28,6 mln. eurų iki 543,3 mln. eurų. 
Pirmąjį 2020 metų pusmetį įmonės pinigų ir pinigų ekvivalentų suma sumažėjo daugiau 
nei dvigubai ir siekė 6,4 mln. eurų. 
Nuosavas kapitalas mažėjo 2,1 proc. iki 528,4 mln. eurų dėl už 2019 metus išmokėtų 28,0 mln. 
eurų dividendų, kurie sumažino nepaskirstytąjį pelną iki 16,6 mln. eurų. 
Taip pat įmonė balandžio 3 dieną pasirašė 19 metų trukmės kredito sutartį su Šiaurės inves-
ticijų banku (NIB) uosto infrastruktūros projektams įgyvendinti, kurios balansinė vertė 2020 m. 
birželio 30 d. buvo 12,0 mln. eurų.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ turtas 2020 metų birželio pabaigoje siekė 23,5 mln. 
eurų ir, lyginant su 2019 metais, padidėjo 12,6 proc. Didžiausią įtaką augimui turėjo 3,3 karto 
išaugusi pergrupavimo iš ilgalaikių investicijų, laikomų iki išpirkimo termino, vertė, kuri siekė 
2,3 mln. eurų, bei 2,0 mln. eurų padidėjusios gautinų kompensacijų sumos, laikotarpio pabai-
goje siekusios 5,4 mln. eurų.
Įmonės nuosavas kapitalas mažėjo 4,3 proc. ir birželio pabaigoje siekė 12,0 mln. eurų. Šį pokytį 
lėmė išmokėti 0,8 mln. eurų dividendų už 2019 metų rezultatus. 
Suformuotų atidėjinių tikėtinoms garantijų išmokoms suma išaugo 38,3 proc. iki 7,1 mln. eurų, 
dėl krizinio scenarijaus tikimybės padidinimo ir garantijų portfelio padidėjimo. 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės apskaitinė turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažė-
jo 47,4 mln. eurų ir 2020 metų birželio pabaigoje siekė 533,4 mln. eurų. Įmonės ilgalaikis ir 
trumpalaikis turtas atitinkamai mažėjo 8,6 proc. iki 266,8 mln. eurų ir 7,7 proc. iki 266,5 mln. 
eurų. Įmonės turto mažėjimą daugiausiai lėmė ilgalaikio turto nuvertėjimas dėl vykdomo Ig-
nalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo darbų. 
Įmonės dotacijų ir subsidijų likutis 2020 metų birželio 30 d. buvo 9,1 proc. mažesnės nei 2019 
metų pabaigoje ir siekė 437,2 mln. eurų. Didžiausią dalį dotacijų ir subsidijų sudarė ilgalaikio 
turto straipsnis, kuris ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo 6,5 proc. iki 194,7 mln. eurų, o gautinų 
dotacijų ir subsidijų suma, sudariusi 166,9 mln. eurų, mažėjo 10,8 proc.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės turto balansinė vertė 2020 metų birželio pabaigoje siekė 
707,7 mln. eurų. Turto vertė keitėsi nežymiai: mažėjo 1,6 proc. Ilgalaikio turto straipsnis 
augo 6,1 proc., o ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 64,8 
mln. eurų. Dėl vykdomų investicijų bei išmokėtų 773 tūkst. eurų dividendų trumpalaikio 
turto straipsnis susitraukė 46,1 mln. eurų arba 29,9 proc. Kitas trumpalaikis finansinis turtas 
mažėjo 27,4 mln. eurų, pinigai – 11,7 mln. eurų. Sudarytų paskolų suma augo 8,1 mln. eurų 
iki 172,7 mln. eurų, iš kurių 30,3 mln. eurų sudarė banko sąskaitos perviršis. Dar 156,6 mln. 
eurų sudarė įsipareigojimas UAB „Ignitis grupė” už AB Litgrid akcijų įsigijimą. Iš viso įsipa-
reigojimai mažėjo 5,8 proc. iki 495,2 mln. eurų. Tam įtakos turėjo 48,2 mln. eurų mažėjęs kitų 
trumpalaikių mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnis.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 
0,4 proc. iki 2 048,9 mln. eurų. Nors grupės ilgalaikis turtas, sudaręs 95,2 proc. viso turto, 
augo 3,8 proc., dėl 47,6 proc. iki 274,2 mln. eurų išaugusios nebaigtų statybų ir išankstinių 
apmokėjimų vertės, tačiau bendram turto neigiamam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 
trumpalaikio turto mažėjimas 34,4 proc. iki 148,9 mln. eurų. Šį pokytį lėmė pinigų banko 
sąskaitoje mažėjimas 4 kartus iki 25,7 mln. eurų – grupės įmonės naudojosi grupės sąskaita, 
siekiant efektyvesnio lėšų valdymo ir likvidumo užtikrinimo. 
Laikotarpio pabaigoje grupės įsipareigojimai, sudarę 283,7 mln. eurų, mažėjo 6,0 proc. dėl 
pirmąjį 2020 metų pusmetį grąžintų paskolų ir palūkanų. Dotacijų suma padidėjo 1,7 proc. 
iki 565,5 mln. eurų, dėl 9,9 mln. eurų didesnės gautų dotacijų sumos nei panaudotų dotacijų 
ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų mažinimui.

VĮ „Oro navigacija“ turtas 2020 metų birželio pabaigoje siekė 63,1 mln. eurų – nuo 
2019 metų pabaigos sumažėjo 9,2 proc. arba 6,4 mln. eurų. Didžiąją turto dalį (66,4 proc.) 
sudarė ilgalaikis turtas, kuris susitraukė 2,7 proc. Šiam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 
mašinų ir įrengimų nusidėvėjimas, siekęs 1,1 mln. eurų. Trumpalaikio turto mažėjimui 
15,1 proc. iki 20,2 mln. eurų didžiausią įtaką darė 30,3 proc. iki 13,3 mln. eurų sumažėjęs 
pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekis. Tam ryškiai atsiliepė COVID-19 įtaka ir sumažėjęs pa-
slaugų, teikiamų avialinijoms, kiekis, lėmęs nuostolingą veiklą, svarbus vaidmuo teko ir 
sumokėtai 1,2 mln. eurų pelno įmokai.
Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės įsipareigojimai padidėjo 4,7 proc. dėl atsiradusių finansinių 
skolų, kurios siekė 0,7 mln. eurų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos turtas 2020 metų birželio pabaigoje siekė 1 358,2 mln. eurų 
ir, lyginant su 2019 metais, sumažėjo 0,5 proc. arba 6,4 mln. eurų. Turto vertės pokytį dau-
giausia lėmė 9,2 proc. iki 88,9 mln. eurų susitraukęs trumpalaikis turtas dėl 8,8 mln. eurų 
sumažėjusių atsargų vertės ir 2,7 mln. eurų mažesnio pinigų likučio einamosiose bankų 
sąskaitose. Tam įtakos turėjo sumažėjusi žaliavinės medienos kaina ir sumokėtos 5,5 mln. 
eurų pelno įmokos. Įmonės nuosavas kapitalas ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 0,8 proc. iki 
1 326,4 mln. eurų, daugiausia dėl ženkliai sumažėjusio pelno ir atsiradusio nepaskirstytojo 
nuostolio. Per pirmąjį 2020 metų pusmetį Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 34,7 
proc. iki 15,2 mln. eurų dėl beveik dvigubai (90,1 proc.) su darbo santykiais susijusių įsipa-
reigojimų padidėjimo iki 8,3 mln. eurų.

Likusių VVĮ apskaitinė turto vertė sumažėjo 12,9 mln. eurų. Iš 38 įmonių, kurių turto pokyčiai nebuvo paaiškinti detaliau, 23 įmonių turtas per ataskaitinį laikotarpį mažėjo, 
likusių 15 – didėjo.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

2019-06-30                     2019-12-31                     2020-06-30                           

Ilgalaikis turtas (mln. eurų)

Trumpalaikis turtas (mln. eurų)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (mln. eurų)

571,2 594,2 607,5

11,119,921,5
8,7

15,5
6,4

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

2019-06-30                     2019-12-31                     2020-06-30                           

Dotacijos ir subsidijos (mln. eurų)Turtas (mln. eurų)

588,9

487,6
481,0

437,2

580,8
533,4

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

2019-06-30                     2019-12-31                     2020-06-30                           

D/EIlgalaikis turtas (mln. eurų)

Trumpalaikis turtas (mln. eurų)

1 818,8 1 825,4 1 895,7

148,9227,1195,2

17,3%
15,7%

14,6%

VĮ Valstybinių miškų urėdija

2019-06-30                     2019-12-31                     2020-06-30                           

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (mln. eurų)

Atsargos (mln. eurų)
Trumpalaikiai įsipareigojimai (mln. eurų)

11,3 15,215,5

25,5 28,3
19,5

59,662,3
69,0
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D/E

Pardavimo pajamos, 
EBITDA ir grynasis pelnas
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Pardavimo pajamų detalizavimas pagal sektorius (mln.eurų)

Energetika                Susisiekimas                Miškininkystė                Kita 

2020 m. sausis-birželis (6 mėn.) 2019 m. sausis-birželis (6 mėn.) 

733,3

392,9

83,0 67,4

764,2

338,4

78,6 71,3

+4,2%

-13,9%

-5,2% +5,8%

Pardavimo pajamos
VVĮ portfelio pardavimo pajamos sumažėjo 1,9 proc.

VVĮ portfelio pardavimo pajamos 2020 metų pirmąjį pusmetį sudarė 
1 252,6 mln. eurų ir, lyginant su 2019 metų atitinkamo laikotarpio rezul-
tatais, sumažėjo 1,9 proc. Portfelio pajamų mažėjimą labiausiai lėmė 13,9 
proc. arba 54,5 mln. eurų susitraukusios susisiekimo sektoriaus pajamos, 
kurios siekė 338,4 mln. eurų. Šio sektoriaus pajamos sudarė 27,0 proc. 
visų VVĮ portfelio pajamų ir, lyginant su 2019 metų pirmojo pusmečio 
duomenimis, jo užimama dalis visų VVĮ portfelio pardavimo pajamų 
struktūroje susitraukė 3,8 procentiniais punktais. Ener getikos sektoriui 
priskiriamų VVĮ apyvarta 2020 metų pirmąjį pusmetį nuosaikiai didėjo – 
šio sektoriaus VVĮ kartu uždirbo 764,2 mln. eurų, t. y. 4,2 proc. daugiau 
nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Energetikos sektoriaus pajamų dalis 
bendroje VVĮ portfelio struktūroje augo nuo 57,4 proc. 2019 metų pirmąjį 
pusmetį iki 61,0 proc. 2020 metų pirmąjį pusmetį. Miški ninkystės sekto-
riaus pardavimo pajamos sumažėjo 5,2 proc. iki 78,6 mln. eurų, o kitų 
įmonių sektoriaus - didėjo 5,8 proc. iki 71,3 mln. eurų.

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

-36,1
-12,0 -10,5 -7,0 -0,3 +3,7 +4,5 +8,3 +33,0 -0,6 1 252,6

Pardavimo pajamų detalizavimas pagal įmones (mln. eurų)
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1 276,6

AB „Ignitis grupė“ per 2020 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 590,9 mln. eurų pajamų, t. y. 5,9 
proc. arba 33,0 mln. eurų daugiau nei per tą patį laikotarpį 2019 metais. Beveik visose pajamų 
grupėse fiksuotas augimas. Tinklų pajamų segmento, kuris sudarė 40,0 proc. visų pajamų, 
augimą 13,2 proc. lėmė iki 20,3 mln. eurų išaugusios elektros energijos skirstymo pajamos 
ir iki 13,7 mln. eurų didėjusios perdavimo pajamos. Pastarųjų augimą lėmė vidutiniškai 11,0 
proc. aukštesnis elektros skirstymo paslaugų tarifas, kurį sudaro energijos perdavimo, skirsty-
mo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) komponentai.
Sprendimų klientams segmento pajamos, sudarančios 46,1 proc. bendrų pajamų, didėjo 4,3 
proc. arba 11,2 mln. eurų ir siekė 272,7 mln. eurų. Šį augimą daugiausia skatino dėl reguliuo-
tojo nustatytų didesnių elektros energijos tarifų ir 5,3 proc. padidėjusių pardavimų apimčių 
elektros tiekimo privatiems klientams pajamos, augusios 16,9 mln. eurų. Be to, 16,0 mln. eurų 
padidėjo elektros tiekimo verslo klientams pajamos. 
Žaliosios energijos gamybos segmentas, sudarantis 6,7 proc. visų pajamų, augo iki 39,5 mln. 
eurų. Apyvartos augimą lėmė didesni Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės pardavimai, 
kurie augo 5,4 mln. eurų ir vėjo jėgainių parko pardavimai, didėję 0,5 mln. eurų.
Lanksčiosios gamybos segmento pajamos mažėjo 8,9 mln. eurų iki 38,5 mln. eurų. Segmento 
pajamų mažėjimą daugiausiai lėmė tai, jog prieš metus buvo gauta vienkartinė 9,3 mln. eurų 
kompensacija iš Finansų ministerijos dėl „Alstom Power Ltd“ galimai padarytos žalos vykdant 
Lietuvos elektrinės projektą 2005–2009 metais atlyginimo. Taip pat 2019 metų pirmą pusmetį 
pajamas augino šiuo metu veikloje nebenaudojamo mazuto atsargų pardavimai. 

AB „Ignitis grupė“ pardavimo pajamų struktūra

Kita

Žalioji gamyba

Lanksčioji gamyba

Sprendimai klientams

Tinklai

6,5%
6,7%

40,0%

0,7%

46,1%
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Lanksčioji gamyba

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 2020 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 132,4 mln. eurų parda vimo pajamų, t. y. 6,7 proc. arba 8,3 mln. eurų daugiau nei 2019 metų 
pirmąjį pusmetį.
Pajamos už elektros energijos perdavimą padidėjo 17,7 proc. iki 40,9 mln. eurų ir sudarė 30,9 proc. visų grupės pajamų. Perduotos elektros energijos apimties 
sumažėjimą 4,2 proc. kompensavo 23,0 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros perdavimo kaina. Pajamos už gamtinių dujų transportavimo paslaugas sumažėjo 
6,4 proc. eurų iki 21,0 mln. eurų ir sudarė 15,9 proc. visų grupės pajamų. Labiausiai apyvartos smukimą lėmė sistemos naudotojams taikomas 16,0 proc. mažesnis 
perdavimo paslaugų tarifas. Žemesnių paslaugų kainos įtaką pajamoms kompensavo išaugusi perdavimo paslaugų apimtis Latvijos kryptimi bei padidėjęs vartoji-
mas šalies elektros gamybos sektoriuje. 

VĮ Registrų centro pardavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 24,4 proc. ir sudarė 22,9 mln. eurų. Iš dalies pardavimo pajamų padidėjimą lėmė nuo 
2020 metų sausio mėnesio finansinėse ataskaitose apskaitomos kompensuojamos pajamos, kai 2019 metais kompensuojamos pajamos apskaitytos tik metų pabai-
goje už visus finansinius metus. 
Beveik visų registrų ir informacinių sistemų, kurie teikia mokamas ir kompensuojamas paslaugas, pardavimų pajamos didėjo, bet informacinės sistemos, kurios buvo 
glaudžiai su sijusios su dėl COVID-19 įvestos ekstremalios padėties sprendimais (pristabdyti skolininkų sumų nurašymai), sugeneravo mažesnes pardavimų pajamas. 
2020 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo komercinių paslaugų pajamos – 13,1 procentų iki 1,5 mln. eurų.

UAB „Toksika“ pirmąjį 2020 metų pusmetį generavo 5,6 mln. eurų pajamų, o tai yra be veik 3 kartus daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 metais. Tokį ženklų apy-
vartos augimą lėmė padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ vykęs gaisras, po kurio UAB „Toksika“ tvarkė pavojingas atliekas. Todėl sutvarkytų pavojingų 
atliekų kiekis ir už tai gautos pajamos itin padidėjo per 2020 metų pirmąjį pusmetį.
Pavojingų atliekų tvarkymas bendroje įmonės pajamų struktūroje sudarė 98,2 proc. 2020  metų pirmąjį pusmetį pavojingų atliekų surinkta 16 217 t., kai ankstesnių 
metų atitinkamu periodu surinkta 5 663 t. Šioje pajamų grupėje stebimas augimas iki 5,5 mln. eurų.
Transporto ir kitų paslaugų pajamų grupėje taip pat fiksuojamas augimas, kuris siekė 48,6 proc. iki 37,6 tūkst. eurų. Kitose mažesnėse pajamų grupėse apyvarta smuko: 
pavojingų atliekų pardavimo pajamos mažėjo 8,9 proc. ir siekė 28,4 tūkst. eurų, o pajamos už pagamintą elektros energiją susitraukė 17,4 proc. iki 16,4 tūkst. eurų.

VĮ Valstybinių miškų urėdija per 2020 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 78,6 mln. eurų – 
tai 5,2 proc. arba 4,3 mln. eurų mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 metais. Pagrindinė 
pajamų mažėjimo priežastis – žaliavinės medienos pardavimų, kurie bendroje pajamų 
struktūroje sudaro apie 93,0 proc., kainos kritimas 36,5 proc.
Nepaisant mažėjusios kainos, dėl didesnio pirkėjų aktyvumo 48,5 proc. išaugę medienos 
pardavimų kiekiai iš dalies kompensavo kritusios medienos kainos įtaką pajamoms.

VĮ „Oro navigacija“ pardavimo pajamos per 2020 metų sausio-birželio mėnesius sudarė 
6,7 mln. eurų ir sumažėjo net 51,1 proc. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais. 
Ženklų įmonės pagrindinės veiklos pajamų mažėjimą lėmė itin sumažėjusios skrydžių 
apimtys dėl kovai su pasauline COVID‐19 pandemija taikytų apribojimų.
Pagrindinės veiklos pajamos iš maršruto ir oro navigacijos paslaugų sudarė 96,0 proc. 
visų pajamų. Kitos veiklos pajamos (oro navigacijos informacijos pardavimo ir kitos su 
aviacine veik la susijusios pajamos) 2020 metų pirmą pusmetį sudarė 3,9 proc. bendrų 
įmonės veiklos pajamų.
Dau giausiai pajamų iš maršruto oro navigacijos paslaugų įmonė uždirbo iš Vidurio ir 
Šiaurės Europos šalyse registruotų aviakompanijų, vykdančių skrydžius tarp Lenkijos, Lat-
vijos, Suomijos, Rusijos Federacijos ir kitų Europos šalių oro uostų. Dešimties pagrin dinių 
avia kompanijų rinkliavų už maršruto paslaugas suma ataskaitiniu laikotarpiu siekė dau-
giau kaip 43,1 proc. bendrų šios veiklos pajamų. Įmonės pagrindiniai maršruto oro na-
vigacijos paslaugų klientai buvo Rusijos Federacijos „Aeroflot“, iš kurios gauta 574,0 tūkst. 
eurų ir Latvijos „Air Baltic“, dėl kurios generuota 307,0 tūkst. eurų.
Pagrindiniai terminalo oro navigacijos paslaugų klientai buvo žemų kaštų kategorijai 
priski riamos aviakompanijos: iš Airijos „Ryanair“ gauta – 221,0 tūkst. eurų, Vengrijos „Wizz 
Air“ – 134,0 tūkst. eurų, Latvijos „Air Baltic“ – 109,0 tūkst. eurų. Dešimties pagrindinių avia-
kompanijų rinkliavų už terminalo oro navigacijos paslaugas ataskaitinį laikotarpį suma 
siekė apie 71,3 proc. bendrų pajamų už šias paslaugas sumos.

AB „Klaipėdos nafta“ 2020 metų pirmojo pusmečio pardavimo pajamos siekė 40,7 mln. 
eurų ir buvo 10,5 mln. eurų arba 20,5 proc. mažesnės nei to paties 2019 metų laikotarpio.
Pardavimo pajamų mažėjimas labiausiai susijęs su Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) ter-
minalo pajamų kritimu 13,4 mln. eurų dėl nuo 2020 m. sausio 1 d. sumažinto Klaipėdos 
SGD terminalo saugumo dedamosios tarifo. Nors SGD išdujinimas ir perkrova augo 73,0 
proc., terminalo pajamos nepriklauso nuo išdujinimo veiklos apimčių. Jo veikla yra regu-
liuojama, nustatant viršutinę kainų ribą.
Ženkliai augo konsoliduotos komercinės SGD veiklos pardavimo pajamos: nuo 0,1 mln. 
eurų 2019 metų pirmąjį pusmetį iki 2,5 mln. eurų 2020 merų atitinkamu laikotarpiu. Tam 
įtakos turėjo SGD veiklos plėtra tarptautiniuose projektuose bei sudarytas ilgalaikis kon-
traktas su Lenkijos valstybės dujų bendrove PGNiG Klaipėdos SGD paskirstymo stoties 
pajėgumų rezervavimui.
Klaipėdos ir Subačiaus naftos terminalų, teikiančių naftos produktų perkrovimo, ilgalaikio 
saugojimo ir kt. susijusias paslaugas, pardavimo pajamos sudarė 16,1 mln. eurų ir buvo 
0,5  mln. eurų arba 3,3 proc. didesnės, lyginant su 2019 metų sausio-birželio mėnesių 
laikotarpiu. Nepaisant nepalankių aplinkybių – COVID-19 poveikio pasaulio ekonomikai, 
grupei per 2020 metų pirmus šešis mėnesius pavyko užtikrinti preliminarias aukštesnes 
naftos terminalų veiklos pajamas nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus.
 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos medienos pardavimai 

2017 I pusm.         2018 I pusm.         2019 I pusm.         2020 I pusm.

Medienos pardavimų pajamos (mln. eurų)

Medienos kaina (eurai / m3)

Medienos pardavimai (mln. m3)

83,2
77,6

73,3
79,9

2,0 48,45 55,11 2,1

35,021,4
1,739,20

AB „Klaipėdos nafta“ pajamų struktūra 
pagal segmentus (mln. eurų)

2017 I pusm.         2018 I pusm.         2019 I pusm.         2020 I pusm.                           

Naftos terminalai Klaipėdoje ir Subačiuje

SDG terminalas

Iš viso

52,3

35,0
32,7

35,6
24,6

17,3 20,0 15,6 16,1

40,7

52,7 51,2
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VĮ Lietuvos oro uostai 2020 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 11,7 mln. eurų – tai 50,7 proc. 
arba 12,0 mln. eurų mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 metais. Pajamų struktūroje ženklią 
dalį (62,3 proc.) sudarė aviacinės veiklos pajamos, kurios sumažėjo 51,4 proc. iki 7,3 mln. eurų. 
Įmonės aviacinių pajamų struktūra , lyginant su 2019 metų pirmuoju pusmečiu, šiek tiek 
pasikeitė, tačiau vis tiek didžiausią dalį jose sudarė išvykstančio keleivio rinkliava. 2020 metų 
pirmąjį pusmetį ši rinkliava sudarė 41,0 proc. visų aviacinių pajamų, kai 2019 metų atitinkamu 
laikotarpiu - 54,0 proc. Tai lėmė itin sumažėjęs keleivių skaičius bei mažas orlaivių užpildymas. 
Orlaivių tūpimo rinkliava 2020 metų pirmąjį pusmetį sudarė 37,0 proc., kai 2019 metų tą patį 
laikotarpį - 32,0 proc. nuo visų aviacinių pajamų. Šį padidėjimą lėmė 24,0 proc. išaugęs orlaivių 
stovėjimo poreikis karantino laikotarpiu, kai buvo nutraukti skrydžiai tarp šalių. Tačiau bendros 
pajamos gaunamos iš rinkliavų mažėjo 51,6 proc. ir siekė 6,6 mln. eurų.
Neaviacinės veiklos pajamos sudarė 4,4 mln. eurų, kai 2019 metų pirmąjį pusmetį siekė 
8,7 mln. eurų, o bendroje pajamų struktūroje sumažėjo nuo 36,8 proc. iki 35,0 proc., iš 
kurių didžiausia dalis – 64,0 proc. – gauta iš pastatų ir patalpų nuomos bei 17,0 proc. – iš 
automobilių stovėjimo.
Ne išimtis ir centrinės infrastruktūros pajamos, kurios ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 54,0 
proc. dėl ženkliai kritusio keleivių srauto.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės pajamos 2020 metų pirmąjį pusmetį, lyginant 
su atitinkamu laikotarpiu 2019 metais, susitraukė 15,8 proc. iki 192,8 mln. eurų. Didžiąją dalį 
pajamų, bendroje pajamų struktūroje sudarančių 87,2 proc. (179,7 mln. eurų), grupė uždir-
bo iš krovinių vežimo veiklos, kurios apimtys ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo 10,3 proc. arba 
20,7 mln. eurų. Šį mažėjimą labiausiai lėmė dėl koronaviruso pandemijos bei žaliavų kainų 
kritimo tarptautinėse rinkose sumažėjusios krovinių vežimo apimtys. 
Keleivių vežimo veiklos pajamos, užimančios 2,5 proc. bendroje pajamų struktūroje sumažėjo 
9,3 mln. eurų arba 64,6 proc. ir sudarė 5,1 mln. eurų. Dalis pajamų iš keleivių vežimo veiklos 
buvo prarasta dėl koronaviruso pandemijos antrąjį 2020 metų ketvirtį ženkliai sumažėjus ke-
leivių srautui ir atšaukus dalį vietinių bei visus tarptautinio susisie kimo traukinių maršrutus. 
Pajamos, generuotos iš papildomų paslaugų – riedmenų, viešosios geležinkelių infrastruk-
tūros objektų techninės priežiūros ir remonto, turto nuomos, metalo laužo pardavimo ir kitų 
paslaugų, sumažėjo 43,7 proc. Šios grupės pajamos bendroje uždirbamų pajamų struktūroje 
sudarė 3,8 proc. ir per pirmąjį 2020 metų pusmetį sumažėjo iki 7,9 mln. eurų. Tokį pokytį lėmė 
kritusios remonto paslaugų teikimo išorės klientams ir metalo laužo pardavimo apimtys.
Kitos veiklos pajamos siekė 13,3 mln. eurų, kai 2019 metų pirmąjį pusmetį, jos sudarė 14,3 mln. 
eurų. Didžiąją dalį šių pajamų, t. y. 97,4 proc., sudarė valstybės skiriama dotacija nuostoliams, 
patirtiems vežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, kompensuoti. 2020 metų pirmąjį 
pusmetį viešajai keleivių vežimo veiklai padengti skirta 13,0 mln. eurų dotacija.

Likusių VVĮ pajamos 2020 metų pirmąjį pusmetį buvo 0,6 mln. eurų mažesnės nei per tą patį laikotarpį 2019 metais. Iš 38 įmonių, kurių pardavimo pajamų pokyčiai 
nebuvo paaiškinti detaliau, 17 įmonių pajamos augo, 21 – mažėjo.

VĮ Lietuvos oro uostų veiklos rezultatai (tūkst.)

2017 I pusm.         2018 I pusm.         2019 I pusm.         2020 I pusm.

Aptarnautų keleivių skaičius

Kroviniai (mln. tonų)

Aptarnautų orlaivių skaičius

Keleiviai (mln.)

2 551 2 954 3 089

1 153

28 29 29

15

AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos statistika

2017 I pusm.         2018 I pusm.         2019 I pusm.         2020 I pusm.

2,3 2,5 2,8 1,6

24,5
27,2 26,9

24,3
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Veiklos pelnas prieš mokesčius, palūkanas, 
nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA

VVĮ portfelio EBITDA mažėjo 6,6 proc.

Visų VVĮ per 2020 metų pirmąjį pusmetį EBITDA sudarė 307,6 mln. 
eurų, t. y. 6,6 proc. mažiau nei tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu. EBITDA 
neigiamam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo prastesni susisiekimo sekto-
riaus įmonių pirmojo pusmečio rezultatai, ypač AB „Lietuvos geležinke-
liai“ įmonių grupės EBITDA sumažėjimas 43,1 proc. iki 54,9 mln. eurų. 
Taip pat tame pačiame sektoriuje VĮ „Lietuvos oro uostai“ EBITDA mažė-
jo 87,1 proc. iki 1,4 mln. eurų, o VĮ „Oro navigacija“ – susitraukė 6,5 mln. 
eurų iki -3,2 mln. eurų. Miškininkystės sektoriui priskiriamos vienintelės 
įmonės VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ EBITDA per pirmąjį 2020 metų 
pusmetį smuko 95,5 proc. ir laikotarpio pabaigoje sudarė 0,7 mln. eurų. 
Bendrą VVĮ portfelio EBITDA iš dalies kompensavo 30,4 proc. augusi ener-
getikos sektoriaus EBITDA, kuri sudarė 204,6 mln. eurų. Daugiausiai šio sektoriaus EBITDA augimą lėmė AB „Ignitis grupė“ augusi 47,3 proc. ir siekusi 
147,9 mln. eurų EBITDA. Taip pat reikšmingai didėjo UAB „EPSO-G“ įmonių grupės EBITDA, augusi 47,0 proc. ir sieksiu 35,9 mln. eurų. Kitų įmonių 
sektoriaus EBITDA siekė 11,6 mln. eurų ir buvo 4,1 proc. mažesnė nei 2019 metų pirmąjį pusmetį.

Nors VVĮ portfelio EBITDA krito 6,6 proc. arba 21,7 mln. eurų, tačiau grynasis pelnas augo 4,3 proc. arba 5,1 mln. eurų. Tai rodo teigiamą sąnaudų, 
kurios nedalyvauja pagrindinėje veikloje (finansinės veiklos, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos), pokyčio įtaką VVĮ portfelio rezultatui. Finansinė 
ir investicinė veikla VVĮ portfelio rezultatą mažino 29,0 proc. arba 4,1 mln. eurų, bet likusios sąnaudos turėjo teigiamą poveikį augindamos grynąjį 
pelną. Nusidėvėjimas ir amortizacija mažėjo 9,6 proc. arba 18,3 mln. eurų ir pelno mokestis buvo mažesnis 22,8 proc. arba 4,3 mln. eurų.

 Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio EBITDA pokyčius, detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios įtakos viso portfelio 
rezultatams per pirmuosius šešis 2020 metų mėnesius.

EBITDA detalizavimas pagal sektorius (mln. eurų)

Energetika                Susisiekimas                Miškininkystė                Kita 

156,9
145,7

14,7 12,1

204,6

90,8

0,7 11,6

+30,4%

-37,7%

-95,5% -4,1%

-41,7

-14,0
-9,8

-9,4 -6,5
+1,9 +3,4

+11,5

+47,5 -4,6 307,6

EBITDA pokyčio detalizavimas pagal įmones (mln. eurų)

329,3
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Įmonių, turėjusių didžiausią teigimą pajamų pokytį EBITDA marža augo, išskyrus AB Lietuvos pašto įmonių grupės, kurioje ji mažėjo. Žen-
klus EBITDA maržos augimas 20,2 procentiniais punktais iki 41,1 proc. fiksuojamas UAB „Toksika“. Šis kilimas buvo nulemtas augusių veiklos 
apimčių 2020 metų pirmąjį pusmetį. Energetikos sektoriaus įmonės AB „Ignitis grupė“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupė fiksavo didžiausius 
teigiamus pajamų pokyčius, kartu ir augusias EBITDA maržas.

Iš penkių didžiausias pajamas 2020 metų pirmąjį pusmetį uždirbusių VVĮ, EBITDA maržos augimas fiksuojamas tik energetikos sektoriui 
priklausiančiose įmonėse. AB „Ignitis grupė“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje tiek pajamos atitinkamai augo 5,9 proc. ir 6,7 proc., tiek EBITDA 
marža kilo atitinkamai 7,0 procentiniais punktais ir 7,4 procentiniais punktais. 

EBITDA marža labiausiai mažėjo VĮ Valstybinių miškų urėdijoje - 16,9 procentiniais punktais ir siekė 0,8 proc.. Taip pat antros pagal didžiau-
sias pajamas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės EBITDA marža mažėjo 13,7 procentinių punktų ir siekė 28,5 proc. Pastarosios įmonių 
grupės pelningumo rodikliams įtakos turėjo COVID-19 poveikis, dėl kurio sumažėjo paklausa grupės teikiamoms paslaugoms: krito krovinių 
vežimo apimtys, keleivių srautas, remonto paslaugų teikimas išorės klientams, kas lėmė 15,8 proc. pajamų praradimą. 

AB „Ignitis grupė“ EBITDA 2020 metų pirmą pusmetį sudarė 147,9 mln. eurų ir buvo 47,3 proc. arba 47,5 mln. eurų didesnė nei 2019 metų pirmą pusmetį. EBITDA 
marža 2020 metų pirmą pusmetį siekė 25,0 proc. (2019 metų pirmą pusmetį – 18,0 proc.).
Pagrindinė EBITDA pokytį lėmusi priežastis – naujų vartotojų prijungimas ir galios didinimo darbų mokesčių pasikeitimas. Tinklų segmento, kurio veikla yra visiškai regu-
liuojama, EBITDA augo 8,5 mln. eurų daugiausia dėl reguliuojamo turto vertės augimo. Labiausiai sumažėjo sprendimų klientams segmento EBITDA, smukusi 4,7 mln. 
eurų ir siekusi -1,8 mln. eurų.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės 2020 metų sausio-birželio mėnesiais EBITDA sudarė 35,9 mln. eurų ir buvo 47,0 proc. arba 11,5 mln. eurų didesnė nei 2019 metų pirmą pusmetį. 
EBITDA marža 2020 metų pirmą pusmetį siekė 27,1 proc., kai 2019 metų pirmą pusmetį – 24,4 proc. 
Pagrindinės EBITDA augimo priežastys, lyginant su 2019 metų sausio-birželio mėnesiais yra 6,2 mln. eurų didesnės elektros energijos perdavimo pajamos bei 6,9 mln. 
eurų mažesnės elektros energijos ir gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos.

AB „Kelių priežiūra“ 2020 metų pirmą pusmetį EBITDA sudarė 7,8 mln. eurų ir buvo 
77,5 proc. arba 3,4 mln. eurų didesnė nei 2019 metų pirmą pusmetį. EBITDA marža 2020 
metų pirmą pusmetį siekė 20,1 proc. ir buvo 9,1 procentinio punkto didesnė nei 2019 metų 
sausio-birželio mėnesiais.
EBITDA augo dėl 3,2 mln. eurų didesnio pelno prieš apmokestinimą. Nusidėvėjimo sąnau-
dos išliko maždaug tokio paties dydžio – įmonė per pastarąjį veiklos pusmetį nedarė 
reikšmingesnių investicijų į ilgalaikį turtą.

UAB „Toksika“ EBITDA 2020 metų sausio-birželio mėnesiais sudarė 2,3 mln. eurų ir buvo 
beveik 6 kartus didesnė nei 2019 metų pirmą pusmetį. EBITDA marža 2020 metų pirmą 
pusmetį siekė 41,1 proc., kai 2019 metų pirmą pusmetį – 20,9 proc.
Įmonės EBITDA išaugo dėl itin gerų veiklos rezultatų, išaugus pagrindinės veiklos apimtims 
ir pajamoms, dėl kurių taip pat itin didėjo neapmokestinamasis pelnas, siekiantis 2,0 mln. 
eurų 2020 metų sausio-birželio mėnesiais.

Didžiausias pajamas uždirbančių įmonių pajamų (mln. eurų) ir EBITDA maržos dinamika

Didžiausią teigiamą pajamų pokytį fiksavusių įmonių pajamų (mln. eurų) ir EBITDA maržos dinamika

Pajamos 2019 metų sausis-birželis (6 mėn.)

Pajamos 2020 metų sausis-birželis (6 mėn.)
EBITDA marža 2019 metų sausis-birželis (6 mėn.)

EBITDA marža 2020 metų sausis-birželis (6 mėn.)

AB „Lietuvos geležinkeliai“
įmonių grupė

AB „Ignitis grupė“

AB „Ignitis grupė“

VĮ Registrų centrasUAB „EPSO-G“
įmonių grupė

UAB „Toksika“

AB „Kelių priežiūra“ (mln. eurų)

Veiklos sąnaudos EBITDA marža

Pajamos EBITDA

38,3 39,6 38,637,8
40,2

35,9

5,3 4,4
7,8

13,8%

11,1%

20,1%

2018 metų 
sausis-birželis 

(6 mėn.)

2019 metų 
sausis-birželis 

(6 mėn.)

2020 metų 
sausis-birželis 

(6 mėn.)

AB „Lietuvos geležinkeliai“
įmonių grupė

UAB „EPSO-G“
įmonių grupė

VĮ Valstybinių
miškų urėdija

AB Lietuvos pašto 
įmonių grupė

AB Lietuvos pašto 
įmonių grupė

557,9

557,9

124,1

228,9

18,4

124,1

1,9

83,0

43,1

43,1

590,9

590,9

132,4

192,8

22,9

132,4

5,6

78,6

45,6

45,6

25,0%

25,0%

18,0%

18,0%

19,7%

28,5%

13,8%

19,7%

27,1%

42,2%

17,0%

27,1%

20,9%

17,7%

41,1%

0,8%

10,0%

10,0%

6,3%

6,3%
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės EBITDA 2020 metų pirmą pusmetį mažėjo 43,1 proc. arba 41,7 mln. eurų ir sudarė 55,0 mln. eurų. EBITDA marža 2020 metų 
pirmą pusmetį siekė 28,5 proc. (2019 metų pirmą pusmetį – 42,2 proc.), t. y. 13,7 procentiniais punktais mažiau nei 2019 metų sausio-birželio mėnesiais.
EBITDA pokyčius lėmė 105,5 proc. mažėjęs pelnas prieš mokesčius, kuris krito dėl smukusių veiklos apimčių, mažinusių pajamas. Pastarosioms mažėjant, įmonė nevykdė 
ilgalaikių investicijų, tačiau nemažinant sąnaudų, jos išliko panašiame lygyje kaip 2019 metų sausio-birželio mėnesiais.
Nepaisant prastų grupės rezultatų, patronuojamosios AB „LTG Cargo“ EBITDA augo 42,1 proc. iki 18,6 mln. eurų. Bendrovė sėkmingai vykdė krovinių vežėjo veiklą. Nors kro-
vinių srautas mažėjo 9,7 proc., pajamos augo daugiau nei dvigubai, o  pajamos už krovinių vežimą tarptautiniais maršrutais – tris kartus. Keleivių vežimo paslaugas vykdan-
čios UAB „LTG Link“ EBITDA augo nuo -23,8 tūkst. eurų iki 1,5 mln. eurų. Keliaujančiųjų geležinkeliais skaičius smuko 42,8 proc., o nuostoliams, patirtiems vežant keleivius 
vietinio susisiekimo maršrutais, kompensuoti iš valstybės gauta 13,0 mln. eurų dotacija, sudariusi 66,2 proc. visų pajamų. EBITDA augimui, kai grynasis pelnas ženkliai smuko, 
įtakos turėjo už ankstesnį laikotarpį neapskaitytas nusidėvėjimas, kuris ataskaitiniu laikotarpiu siekė 5,6 mln. eurų. Viešosios geležinkelių infrastuktūros valdytojos AB  „LTG 
Infra“ veikla buvo pelninga: EBITDA siekė 37,6 mln. eurų (bendrovė veiklą padėjo 2019 m. gruodžio 8 d., todėl nėra palyginamųjų finansinių duomenų).

VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ EBITDA 2020 metų sausio-birželio mėnesiais sudarė 0,7 mln. 
eurų ir buvo net 95,5 proc. arba 14,0 mln. eurų mažesnė nei 2019 metų pirmą pusmetį. 
EBITDA marža 2020 metų pirmą pusmetį siekė 0,8 proc., kai 2019 metų pirmą pusmetį – 
17,7 proc. 
EBITDA ir EBITDA maržos sumažėjimą 2020 metų sausio-birželio mėnesiais labiausiai lėmė 
pagrindinės produkcijos – žaliavinės medienos – pardavimų, kurie bendroje pajamų struk-
tūroje sudaro apie 93,0 proc., kainos kritimas 36,5 proc., lyginant su 2019 metų tuo pačiu 
laikotarpiu. 

AB „Klaipėdos nafta“ įmonių grupės EBITDA 2020 metų pirmąjį pusmetį siekė 24,2 mln. 
eurų, lyginant su 2019 metų pirmu pusmečiu, kai sudarė 34,0 mln. eurų, rodiklis mažesnis 
28,9 proc. arba 9,8 mln. eurų. EBITDA maržos pelningumo rodiklis taip pat mažėjo ir sudarė 
59,3 proc., kai 2019 metų sausį-birželį – 66,3 proc., t. y. mažėjo 7,0 procentiniais punktais.
EBITDA smukimui daugiausiai įtakos turėjo nusidėvėjimas ir amortizacija, kuris sumažėjo 
54,0 proc. arba 15,0 mln. eurų ir siekė 13,2 mln. eurų.

VĮ Lietuvos oro uostų EBITDA 2020 metų sausio-birželio mėnesiais sudarė 1,4 mln. eurų ir 
buvo net 87,1 proc. arba 9,4 mln. eurų mažesnė nei 2019 metų pirmą pusmetį. EBITDA marža 
2020 metų pirmą pusmetį siekė 12,0 proc., kai 2019 metų pirmą pusmetį – 45,7 proc.
Pagrindinė EBITDA mažėjimo priežastis yra mažėjusios veiklos apimtys dėl COVID-19 pa-
saulinės pandemijos.

VĮ „Oro navigacija“ EBITDA 2020 metų pirmąjį pusmetį siekė -3,2 mln. eurų, lyginant su 
2019 metų pirmuoju pusmečiu, kai sudarė 3,3 mln. eurų, rodiklis buvo mažesnis 6,5 mln. 
eurų. EBITDA marža siekė -48,6 proc., kai 2019 metų sausį-birželį – 22,4 proc., t. y. buvo 
mažesnė 72,7 procentiniais punktais.
Neigiamo EBITDA rodiklio priežastis – mažėjusios oro navigacijos paslaugų apimtys dėl 
COVID-19 pasaulinės pandemijos.

Likusių 38 VVĮ, kurių pokyčiai nebuvo detaliau aprašyti, EBITDA 2020 metų pirmąjį pus-
metį mažėjo 4,6 mln. eurų. Iš jų 23 įmonių EBITDA mažėjo, 15 – didėjo. VVĮ EBITDA marža 
19 įmonių didėjo, 28 mažėjo.

EBITDA maržaEBITDAPajamos

EBITDA maržaEBITDAPajamos

EBITDA maržaEBITDAPajamos

AB „Klaipėdos nafta“ (mln. eurų)

34,0
51,2

40,7
24,2

66,3%
59,3%

2019 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

2019 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

2020 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

2020 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

2019 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

2020 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

VĮ Lietuvos oro uostai (mln. eurų)

23,7

11,710,8

1,4

45,7%

12,0%

VĮ „Oro navigacija“ (mln. eurų)

3,3

6,7

13,6

-3,2

24,4%

-48,6%
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Grynasis pelnas
VVĮ portfelio grynasis pelnas augo 4,3 proc.

VVĮ per 2020 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 121,7 mln. eurų grynojo 
pelno, t. y. 4,3 proc. daugiau nei tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu. Portfelio 
grynojo pelno teigiamam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo energetikos 
sektoriaus įmonių, sudariusių net 79,9 proc. viso portfelio, grynojo pelno 
augimas 173,5 proc. iki 97,3 mln. eurų. Energetikos sektoriui priklausančios 
AB „Ignitis grupė“ pelno augimas, siekęs 149,4 proc., iki 71,9 mln. eurų 
turėjo reikšmingiausią poveikį sektoriaus rezultatams. UAB „EPSO-G“ 
įmonių grupės grynasis pelnas augo net 210,6 proc. ir sudarė 19,6 mln. 
eurų bei AB „Klaipėdos nafta“ grynasis pelnas didėjo iki 9,4 mln. eurų, 
kai 2019 metų tą patį laikotarpį siekė 2,5 mln. eurų. Miškininkystės sek-
toriui priskiriama vienintelė VĮ Valstybinių miškų urėdija per pirmąjį 
2020 metų pusmetį uždirbo 64,2 proc. mažiau grynojo pelno ir laikotarpio pabaigoje fiksavo 6,7 mln. eurų pelną. Kitų įmonių sektoriaus grynasis pelnas 
siekė 6,2 mln. eurų (8,8 proc. daugiau nei 2019 metų pirmąjį pusmetį) ir sudarė tik 5,1 proc. viso VVĮ portfelio grynojo pelno. Didžiausią neigiamą grynojo 
pelno pokytį patyrė susisiekimo sektoriaus VVĮ, kurių grynasis pelnas smuko 79,8 proc. ir siekė 11,4 mln. eurų, o bendrame portfelyje sudarė 9,4 proc., kai 
2019 metų pirmąjį pusmetį – 48,5 proc. viso grynojo pelno. Šį sumažėjimą labiausiai lėmė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės patirtas 0,2 mln. 
eurų nuostolis, kai 2019 metų pirmąjį pusmetį gauta 29,5 mln. eurų grynojo pelno.

 Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio grynojo pelno pokyčius, detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios įtakos viso 
portfelio rezultatams per pirmuosius šešis 2020 metų mėnesius.

Grynojo pelno detalizavimas pagal sektorius (mln.eurų)

Grynojo pelno pokyčio detalizavimas pagal įmones (mln. eurų) 

Energetika                Susisiekimas                Miškininkystė                Kita 
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AB „Ignitis grupė“ grynasis pelnas 2020 metų pirmąjį pusmetį buvo 71,9 mln. eurų, t. y. 
2,5 karto didesnis nei palyginamuoju ankstesnių metų laikotarpiu. 
Ataskaitinio grynojo pelno augimą daugiausia lėmė didesnis Tinklų ir Sprendimų klientams 
segmentų uždirbtas pelnas iš reguliuojamos veiklos. 
Sprendimų klientams segmento pajamos augo 4,3 proc. iki 272,7 mln. eurų daugiausia 
dėl 16,9 mln. eurų padidėjusių viešuosius interesus atitinkančių paslaugų pajamų bei dėl 
didesnių parduotos elektros energijos apimčių 16,0 mln. eurų padidėjusių elektros tiekimo 
verslo klientams pajamų. Tinklų segmento pajamos padidėjo 13,2 proc. ir siekė 236,1 mln. 
eurų. Pokytį daugiausia lėmė 20,3 mln. eurų išaugusios elektros energijos skirstymo pajamos 
ir 13,7 mln. eurų didesnės perdavimo pajamos. 
Grupės sąnaudos mažėjo 2,8 proc. ir siekė 497,5 mln. eurų. Elektros ir dujų pirkimai, kurie 
sumažėjo 5,2 proc., sudarė 360,7 mln. eurų. Tai lėmė mažesni dujų pirkimai prekybai dėl su-
mažėjusios dujų rinkos kainos.
Grupės pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 78,9 mln. eurų ir augo 
8,8  proc. Šį pokytį daugiausia lėmė 7,8 mln. arba 18,6 proc. augusios darbo užmokesčio 
bei susijusios sąnaudos. Tam įtakos turėjo didėjantis darbuotojų skaičiaus, vidutinio darbo 
užmokesčio grupėje augimas, išaugęs sukauptas atostogų rezervas ir didesni viršvalan džiai dėl 
2020 metų pirmą pusmetį audros „Laura“ sukeltų elektros skirstymo tinklų gedimų šalinimo. 
Taip pat 2,7 mln. eurų arba 17,6 proc. padidėjo kitos pardavimo, bendrosios ir administracinės 
sąnaudos, kurių augimą daugiausia lėmė „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group“ už 
2017–2020 metus mokami valdymo ir kiti mokesčiai, kurie buvo kapitalizuojami balanse, o 
dabar perkelti į sąnaudas, jas padidinus 0,7 mln. eurais bei 1,2 mln. eurų didesnės klientų 
aptarnavimo sąnaudos.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės grynasis pelnas, 2020 metų pirmąjį pusmetį palyginus su 
atitinkamu 2019 metų laikotarpiu, padidėjo daugiau nei 3 kartus arba 13,3 mln. eurų ir sudarė 
19,6 mln. eurų. Geresniems grupės rezultatams įtakos turėjo 6,2 mln. eurų didesnės elektros 
energijos perdavimo pajamos ir 6,9 mln. eurų mažesnės elektros energijos ir gamtinių dujų 
įsigijimo sąnaudos.
Grupės veiklos sąnaudos per 2020 metų sausio-birželio mėnesius sudarė 112,6 mln. eurų ir, 
lyginant su 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu, buvo 2,8 mln. eurų mažesnės. Didžiausią veiklos 
sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 66,7 mln. eurų arba 
59,2 proc. Iš šios sąnaudų grupės, elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos 
sudarė 62,3 mln. eurų, gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos siekė 4,4 mln. eurų. Nusidėvėjimo 
ir amortizacijos sąnaudos sudarė 16,1 mln. eurų, darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  – 
15,1 mln. eurų, remontų ir priežiūros sąnaudos – 3,1 mln. eurų, telekomunikacijų ir IT sistemų 
sąnaudos – 1,6 mln. eurų, o likusios sąnaudos sudarė – 10,0 mln. eurų.  

AB „Klaipėdos nafta“ grynasis pelnas augo iki 9,4 mln. eurų ir, lyginant su 2019 metų sau-
sio-birželio mėnesiais, buvo didesnis 6,9 mln. eurų. Šiam augimui daugiausia įtakos turėjo 
4,5 mln. eurų didesnis SGD terminalo grynasis pelnas bei 0,8 mln. eurų didesnis naftos ter-
minalų grynasis pelnas. Taip pat 1,6 mln. eurų sumažėjo SGD komercinės veiklos nuostolis 
ir sudarė 0,4 mln. eurų.
SGD terminalo grynasis pelnas augo dėl didesnio SGD išdujinimo kiekio – per 2020 metų 
pirmąjį pusmetį išdujinta 73,0 proc. daugiau SGD (11,1 mln. MWh), lyginant su 2019 metų 
tuo pačiu laikotarpiu (6,4 mln. MWh). Klaipėdos ir Subačiaus naftos terminalų pelnas augo 
0,8 mln. eurų dėl mažesnių gamybos ir veiklos sąnaudų. 
Komercinės SGD veiklos nuostoliai buvo mažesni 1,6 mln. eurų dėl 2020 metais AB  „Klai-
pėdos nafta pradėto vykdyti pirmojo tarptautinės plėtros projekto, kai įmonė tapo 
suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo operatore Brazilijos Açu uoste bei dėl suda-
ryto ilgalaikio kontrakto su Lenkijos valstybės dujų bendrove PGNiG Klaipėdos SGD paskir-
stymo stoties pajėgumų rezervavimui.
Be minėtų priežasčių, lėmusių grupės grynojo pelno augimą, taip pat mažėjo pardavimo sa-
vikaina, sudariusi 25,1 mln. eurų, ir lyginant su 2019 metų tuo pačių laikotarpiu, mažėjusi net 
41,0 proc. arba 17,5 mln. eurų. Šiam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 1,0 mln. eurų mažes-
nės laivo – saugyklos „Independence“ nuomos bei su laivo operavimu susijusios sąnaudos.
Grupės veiklos sąnaudos sudariusios 4,7 mln. eurų, augo 35,6 proc. arba 1,2 mln. eurų dau-
giausia dėl 0,6 mln. eurų išaugusių dukterinės įmonės KN Acu veiklos sąnaudų.   

UAB „Toksika“ pirmąjį 2020 metų pusmetį fiksavo beveik 2,0 mln. eurų grynojo pelno, kas yra apie 19 kartų daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 metais. Tokį augimą 
lėmė ženkliai tiek didėjusios atliktų darbų apimtys, tiek generuotos 3 kartus didesnės pajamos nei 2019 metų pirmąjį pusmetį.
Veiklos sąnaudos didėjo 81,1 proc. arba 0,6 mln. eurų. Didžiausią įtaką ataskaitinio laikotar pio sąnaudų augimui turėjo suformuotas atidėjinys taršos mokesčiui, 
sudaręs 0,4 mln. eurų.
Augus darbų apimtims, atitinkamai didėjo pardavimo savikaina, siekusi 2,2 mln. eurų, kuri, lyginant su 2019 metų pirmuoju pusmečiu, didėjo apie 2 kartus. Šį pokytį 
lėmė didesnis sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis, kas padidino atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui sąnaudas nuo -0,1 mln. eurų iki 0,4 mln. eurų. Būtent pastarųjų 
sąnaudų didėjimas lėmė bendrų sąnaudų augimą. 
Taip pat ženkliai augo ir kita sąnaudų dalis. Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos padidėjo 68,9 proc. iki 0,5 mln. eurų. Kitos pardavimų savikainos 
sąnaudos kilo nuo 0,2 mln. eurų iki 0,5 mln.

AB „Kelių priežiūra“ per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 2,2 mln. eurų grynojo pelno, t. y. 2,8 mln. eurų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais. Tai lėmė 11,1 proc. 
mažesnė pardavimo savikaina, kuri susitraukė dėl mažų darbo apimčių nesant kelių valymo darbų poreikio dėl šiltos žiemos.

AB „Ignitis grupė“

UAB „EPSO-G” įmonių grupė

AB „Klaipėdos nafta“

Pardavimo savikaina (mln. eurų)

Gamtinių dujų kiekis, transportuotas į vidinį išleidimo tašką (GWh)

Pajamos (mln. eurų)

Pardavimo savikaina (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

Perduotas elektros energijos kiekis (GWh)

Gamtinių dujų kiekis, transportuotas į gretimas perdavimo sistemas (GWh)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

Grynojo pelno marža

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Veiklos sąnaudos (mln. eurų)

SGD išdujinimas ir perkrova 
(tūkst. MWh)

Grynasis pelnas (mln. eurų)

557,9

5 150

51,2

590,9

4 932

40,7

25,1

9,4

71,9

14 877

497,5

13 556

11 046

511,8

12 551

42,6

28,8

14 674

2,5

5,2%

115,4
124,1

6 419

12,2%

132,4

112,6

2019 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

2020 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

2019 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

2020 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

2019 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)

2020 metų 
sausis-birželis (6 mėn.)
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VĮ „Oro navigacija“ grynasis rezultatas mažėjo 6,8 mln. eurų ir sudarė 4,7 mln. eurų nuostolį. Tai lėmė itin sumažėjusios skrydžių apimtys dėl kovai su pasauline COVID-19 
pandemija taikytų apribojimų, iš kurių sienų pralaidumo ribojimas buvo vienas iš svarbiausių veiksnių, lėmusių neigiamą įmonės rezultatą 2020 metų pirmą pusmetį. 
Neigiamą įtaką pagrindinės veiklos pajamų mažėjimui taip pat turėjo ir žemesni terminalo bei maršruto vienetiniai tarifai.
Įmonės sąnaudos mažėjo 1,8 proc. ir sudarė 11,9 mln. eurų. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitų išmokų darbuotojams sąnau-
dos (įskaitant atidėjinius, susijusius su išmokomis darbuotojams, bei sukauptas darbo užmokesčio sąnaudas), sudariusios 67,9 proc. visų sąnaudų bei nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos, sudariusios 14,4 proc.

VĮ Lietuvos oro uostai per pirmuosius šešis 2020 metų mėnesius patyrė 1,4 mln. eurų nuo stolį. Grynasis rezultatas buvo 8,1 mln. eurų mažesnis nei 2019 metais 
tuo pačiu laikotarpiu. Pagrindinės pelno kritimo priežastys daugiausia susijusios su smukusiomis paslaugų apimtimis dėl COVID-19 įtakos.
Įmonės bendros sąnaudos mažėjo 67,9 proc. iki 2,6 mln. eurų. Tai daugiausia lėmė 19,0 proc. susitraukusios personalo sąnaudos, siekusios 6,2 mln. eurų. Šį pokytį 
lėmė karantino laikotarpiu vykęs darbuotojų išleidimas į dalines prastovas. Kitos dėl paskelbto karantino sumažėjusios terminalų veiklos sąnaudos: komunalinės 
sąnaudos mažėjo 13,0 proc., turto priežiūros – 15 proc., reklamos ir reprezentacijos – 42,0 proc., transporto – 40,0 proc. Taip pat 38,0 proc. mažėjo ryšių sąnaudos, 
29,0 proc. - orlaivių palydos sąnaudos, 14,0 proc. – ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo sąnaudos. 
Informacijos teikimo paslaugų sąnaudos didėjo iki 42,0 proc. bei 30,0 proc. augo mažaverčio turto sąnaudos dėl COVID-19 viruso suvaldymo oro uoste.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos grynasis pelnas 2020 metų sausio-birželio mėnesiais buvo 6,7 mln. eurų, t. y. 12,0 mln. eurų mažesnis nei 2019 metų pirmąjį pusmetį. 
Labiausiai grynojo pelno mažėjimą lėmė žaliavinės medienos kainos kritimas. Kitos įmonės gautos pajamos (už sodmenis, nenukirstą mišką, suteiktas paslaugas ir kt.) 
neturėjo didelės įtakos galuti niams rezultatams.
Įmonės sąnaudos augo 5,0 proc. Daugiausia šį pokytį lėmė rangovų sąnaudų padidė jimas dėl padidėjusių medienos gamybos darbų apimčių. Tačiau kitos sąnaudos 
sumažėjo: mokos fondas sumažėjo 5,6 proc., nusidėvėjimas – 7,1 proc., mokesčių sąnaudos – 1,8 proc.
Įmonės sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudarė mokos fondas (darbo užmokestis su pajamų mokesčiu ir socialiniu draudimu, priedai, premijos, išmokos darbuo-
tojams) ir rangovai (medienos ruošos ir miško atkūrimo darbai). Šios dvi sąnaudų grupės 2020 metų pirmą pusmetį sudarė 64,0 proc. visų sąnaudų. Mokos fondas 
sumažėjo nuo 27,8 mln. eurų iki 26,6 mln. eurų. 
Veiklos mokesčių sąnaudos sudarė 15,0 proc. Didžioji jų dalis – privalomieji atskaitymai į valstybės biudžetą nuo pajamų už žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką 
(15,0 proc. nuo pajamų) ir turto mokestis (1,1 mln. eurų).

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės veiklos rezultatas 2020 metų pirmąjį pusmetį buvo neigiamas ir sudarė -0,2 mln. eurų. Grynasis pelnas smuko 29,7 mln. 
eurų. Labiausiai grynojo pelno kritimą lėmė 15,8 proc. mažėjusiosios pajamos ir beveik nekitusios sąnaudos, lyginant su 2020 metų sausio-birželio mėnesiais.
Didžiausią grupės sąnaudų grupę, sudarančią 42,1 proc. visų sąnaudų, sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 
26,8 proc. visų sąnaudų, o energetiniams ištekliams skirtos sąnaudos – 13,3 proc. 
Daugiausiai, t. y. 15,2 proc., per 2020 metų pirmą pusmetį, mažėjo grupės kuro sąnaudos, nes dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos krito krovinių ir keleivių pervežimo 
apimtys bei dyzelinio kuro kaina.
Dėl mažesnių tinklo apkrovų buvo vykdyti intensyvesni remonto ir modernizavimo darbai, todėl ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 39,5 proc.

Kitos VVĮ 2020 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 7,6 mln. eurų mažiau nei atitinkamu 2019 metų laikotarpiu. Iš 38 įmonių, kurių pokyčiai nebuvo detaliau aprašyti, 
23 įmonių grynasis rezultatas mažėjo, 15 – didėjo. 



25TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS
Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2020 metais

Nuosavo kapitalo grąža
Pasaulinė ekonominė situacija pirmąjį 2020 pusmetį buvo smarkiai paveikta kovo viduryje prasidėjusios pasaulinės COVID-19 pandemijos, kuri 

daugiau ar mažiau palietė kiekvieną sektorių mažindama veiklos apimtis, darbo vietas ir pan. Nepaisant to, 2020 m. birželio 30 d. VVĮ portfeliui priskirtų 
įmonių paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklis siekė 5,2 proc. ir buvo 0,2 procentinio punkto didesnis nei metų pradžioje.

Didžiausią įtaką VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąžos augimui turėjo energetikos sektoriaus įmonių ROE padidėjimas 3,5 procentinio punkto iki 
7,9 proc. Daugumos energetikos sektoriui priklausančių įmonių ROE didėjo, išskyrus VĮ Ignalinos atominės elektrinės, kurios grąža krito 9,2 pro-
centinio punkto iki -14,2 proc. dėl augusio nepaskirstytojo nuostolio, kurį didino apskaitomas ataskaitinių metų nuostolis. Įmonės grynasis nuostolis, 
lyginant su 2019 metų pirmu pusmečiu, augo 72,2 proc. iki 3,6 mln. eurų daugiausia dėl bendrųjų ir administracinių sąnaudų augimo 70,2 proc. iki 
3,9 mln. eurų, o tam įtakos turėjo atsiradusios papildomos nedotuojamos išlaidos ir 4 kartus iki 0,5 mln. eurų išaugusios kitos materialinės ir joms prily-
gintos sąnaudos. Iš energetikos sektoriaus įmonių labiausiai didėjo UAB „EPSO-G“ įmonių grupės ROE, kurios augimas siekė 6,2 procentinio punkto 
iki 12,3 proc. daugiausia dėl augusių elektros energijos perdavimo pajamų bei mažėjusių elektros energijos ir gamtinių dujų įsigijimo sąnaudų, kurios 
didino grynąjį pelną daugiau nei tris kartus iki 19,6 mln. eurų.  AB „Klaipėdos nafta“ ir AB „Ignitis grupė“ ROE atitinkamai didėjo 3,7 ir 3,2 procen-
tinio punkto bei abi siekė 7,6 proc.

VVĮ portfelio ROE augimui taip pat įtakos turėjo kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo grąžos augimas 0,1 procentinio punkto iki 8,3 proc. 
Didžiausias teigiamas pokytis per paskutinius šešis mėnesius kitų įmonių sektoriuje buvo fiksuotas VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos cen-
tre „Gis-centras“, kurio ROE padidėjo 28,3 procentinio punkto iki 47,1 proc. dėl daugiau nei 5 kartus iki 18,8 tūkst. eurų sumažėjusios nepaskirstytojo 
pelno vertės, kuri darė didžiausią įtaką įmonės nuosavo kapitalo (26,2 proc. iki 357,0 tūkst. eurų) mažėjimui. Taip pat verta paminėti UAB „Toksika“ ir 
UAB „Panevėžio veislininkystė“, kurių nuosavo kapitalo grąžos augimas atitinkamai siekė 25,2 procentinio punkto iki 29,7 proc. dėl 3 kartus išau-
gusių veiklos apimčių didinusių grynąjį pelną beveik 20 kartų iki 2,0 mln. eurų, ir 21,6 procentinio punkto iki 40,5 proc. dėl mažėjusių veiklos apimčių, 
tačiau išlaikyto teigiamo grynojo pelningumo. Didžiausias neigiamas pokytis kitų įmonių sektoriuje stebimas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centre, kurio nuosavo kapitalo grąža mažėjo 18,7 procentinio punkto iki -38,5 proc. dėl 21,9 proc. mažėjusių įmonės pardavimo pajamų, iš 
kurių įmokų surinkimo ir blankų išdavimo, sudariusių 99,3 proc. įmonės pardavimo pajamų, apyvarta mažėjo 20,8 proc. UAB Lietuvos parodų ir 
kongresų centro „LITEXPO“, ROE pokytis per pusmetį sudarė -12,1 procentinio punkto - taip iš teigiamo rodiklio virto į neigiamą  (-7,1 proc.). Šiam 
pokyčiui daugiausia įtakos turėjo pasaulinė COVID-19 pandemija, dėl kurios atšaukus parodas, buvo prarasta 2,0 mln. eurų suplanuotų pajamų.

ROE (paskutinių 12 mėnesių) detalizavimas pagal sektorius

Energetikos sektoriaus įmonių ROE

               Energetika                                        Susisiekimas                                     Miškininkystė                                              Kita                                                  Visos VVĮ
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Kitų įmonių sektoriaus ROE

Susisiekimo sektoriaus įmonių ROE

2020 m. birželio 30 d. miškininkystės ir susisiekimo sektorių ROE pokytis buvo neigiamas. Vienintelės miškininkystės sektoriui priklausančios 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos nuosavo kapitalo grąžos rodiklis mažėjo 2,4 procentinio punkto iki 1,1 proc. daugiausia dėl 36,5 proc. mažėjusių 
žaliavinės medienos kainų, kurios sudarė net 93 proc. įmonės pajamų. Susisiekimo sektoriui priklausančių įmonių ROE per pirmuosius šešis 2020 
metų mėnesius sumažėjo 2,1 procentinio punkto ir laikotarpio pabaigoje siekė 3,6 proc. Didžiausias neigiamas ROE pokytis iš susisiekimo sektoriaus 
įmonių buvo fiksuotas VĮ „Oro navigacija“, kurios nuosavo kapitalo grąža mažėjo net 14,3 procentinio punkto iki -7,4 proc. daugiausia dėl 2020 
metų pirmojo pusmečio ženklaus pagrindinės veiklos pajamų mažėjimo, kurį nulėmė kardinaliai sumažėjusios skrydžių apimtys dėl kovai su pasaul-
ine pandemija COVID-19 taikytų apribojimų. Taip pat verta paminėti AB Lietuvos pašto įmonių grupę ir VĮ Lietuvos oro uostus, kurių ROE pirmąjį 
2020 metų pusmetį atitinkamai mažėjo 6,4 ir 6,2 procentinio punkto. AB Lietuvos pašto įmonių grupės nuosavo kapitalo grąžos mažėjimą lėmė 
mažėjęs grynasis pelnas dėl 11,3 proc. augusių veiklos sąnaudų kai veiklos pajamos augo mažiau t. y. 5,7 proc. VĮ Lietuvos oro uostų ROE mažėji-
mas taip pat siejamas su grynojo pelno mažėjimu dėl COVID-19 pandemijos, kuri drastiškai paveikė aviacijos sektoriaus įmonių veiklos apimtis. Iš 9 
susisiekimo sektoriui priklausančių įmonių tik AB „Kelių priežiūra“ ROE nemažėjo, o priešingai – augo 2,4 procentiniais punktais iki 2,7 proc.

2020-06-30 2019-12-31

VĮ Distancinių tyrimų ir
geoinformatikos

centras „Gis-centras“
UAB „Toksika“

UAB „Panevėžio
veislininkystė“

VĮ Žemės ūkio
 informacijos ir kaimo 

verslo centras

UAB Lietuvos
parodų ir kongresų
centras „LITEXPO“

47,1% 29,7% 40,5% -38,5% -7,1%

18,8% 4,5% 18,9% -19,8% 5,0%

2020-06-30

2019-12-31

UAB „Toksika“

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

UAB „Panevėžio veislininkystė“

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“

AB „Kelių priežiūra“

VĮ Lietuvos oro uostai

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

VĮ „Oro navigacija“

+28,3 p. p.

+2,4 p. p.

-6,2 p. p.

-6,4 p. p.

-14,3 p. p.

+25,2 p. p.

-18.7 p. p.

+21,6 p. p.

-12,1 p. p.

VĮ „Oro navigacija“ AB Lietuvos pašto įmonių grupė VĮ Lietuvos oro uostai AB „Kelių priežiūra“

-7,4% 10,8% 4,6% 2,7%

6,9% 17,2% 10,8% 0,3%

2020-06-30 2019-12-31

2020-06-30

2019-12-31
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Įmonė
Valstybės 

dalis
Atskaitomybė

Pardavimo pajamos Grynasis pelnas Turtas

Įmonė

Nuosavas kapitalas Darbuotojai
Kolegialių organų struktūra 

(2020-07-01)

ROE 
Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje 

Vnt.
Dalis 

portfelyje 

Valdyboje
Stebėtojų 
taryboje

Nepriklausomi / 
narių iš viso

Nepriklausomi / 
narių iš viso

AB „Ignitis grupė“ 100,0%
Finansų 

ministerija
590 912 47,2%  71 925 59,1%  3 400 434 33,4% AB „Ignitis grupė“ 1 337 816 25,1% 3 932 12,2% 0 / 5 3 / 5 7,6%

AB „Ignitis gamyba“ 97,5% AB „Ignitis grupė“  67 724 5,4%  14 857 12,2%  653 730 6,4% AB „Ignitis gamyba“ 392 256 7,4% 360 1,1% 0 / 3 1 / 3 7,2%

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“

97,7% AB „Ignitis grupė“  237 966 19,0%  37 598 30,9%  1 714 131 16,8%
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“

633 859 11,9% 2 457 7,6% 0 / 5 2 / 5 7,9%

UAB „Ignitis renewables“ 100,0% AB „Ignitis grupė“  7 594 0,6%  824 0,7%  201 594 2,0% UAB „Ignitis renewables“ 45 000 0,8% 18 0,1% - - 5,8%

UAB „Ignitis“ 100,0% AB „Ignitis grupė“  278 798 22,3%  15 413 12,7%  187 820 1,8% UAB „Ignitis“ 53 455 1,0% 329 1,0% - - 54,8%

UAB „Ignitis grupės paslaugų 
centras“

100,0% AB „Ignitis grupė“  12 335 1,0%  61 0,1%  20 159 0,2%
UAB „Ignitis grupės paslaugų 
centras“

12 930 0,2% 507 1,6% - - 8,2%

UAB „EPSO-G“ įmonių 
grupė

100,0%
Energetikos 
ministerija

132 446 10,6% 19 580 16,1%  707 711 6,9%
UAB „EPSO-G“ įmonių 
grupė

212 533 4,0% 1 061 3,3% 3 / 5 - 12,3%

LITGRID AB įmonių 
grupė

97,5% UAB „EPSO-G“ 101 454 8,1% 13 642 11,2% 392 798 3,9% LITGRID AB įmonių grupė 206 247 3,9% 305 0,9% 2 / 5 - 7,7%

AB „Amber Grid“ 96,6% UAB „EPSO-G“ 24 860 2,0% 7 390 6,1% 269 660 2,6% AB „Amber Grid“ 145 244 2,7% 325 1,0%  2 / 4 - 10,3%

AB „Klaipėdos nafta“ 72,3%
Energetikos 
ministerija

40 737 3,3% 9 412 7,7% 659 170 6,5% AB „Klaipėdos nafta“ 192 070 3,6% 399 1,2%  3 / 5  2 / 3 7,6%

VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė

100,0%
Energetikos 
ministerija

97 0,0% -3 634 -3,0% 533 431 5,2%
VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė

16 745 0,3% 1 786 5,5% 2 / 4 - -14,2%

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

192 767 15,4% -185 -0,2% 2 048 892 20,1%
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė

1 166 946 21,9% 9 288 28,8% 5 / 6 - 2,5%

UAB „Vilniaus lokomotyvų 
remonto depas“

100,0%
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“

32 720 2,6% -693 -0,6% 46 831 0,5%
UAB „Vilniaus lokomotyvų 
remonto depas“

20 226 0,4% 965 3,0% - - 17,1%

UAB „Geležinkelio 
tiesimo centras“

100,0%
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“

12 840 1,0% -1 882 -1,5% 39 677 0,4%
UAB „Geležinkelio tiesimo 
centras“

29 016 0,5% 381 1,2% - - 5,6%

AB „LTG CARGO“ 100,0%
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

181 809 14,5% 6 083 5,0% 274 084 2,7% AB „LTG CARGO“ 64 273 1,2% 2 318 7,2% - - 70,5%

UAB „LTG Link“ 100,0%
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

19 593 1,6% -3 388 -2,8% 152 873 1,5% UAB „LTG Link“ 140 553 2,6% 693 2,2% - - -3,1%

AB „Lietuvos geležinkelių 
infrastruktūra“

100,0%
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

100 457 8,0% 1 540 1,3% 1 524 377 15,0%
AB „Lietuvos geležinkelių 
infrastruktūra“

673 503 12,7% 3 206 9,9% - - 0,5%

AB Lietuvos pašto įmonių 
grupė

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

45 581 3,6% -801 -0,7% 118 496 1,2%
AB Lietuvos pašto įmonių 
grupė

31 312 0,6% 4 620 14,3%  3 / 5 - 10,8%

AB Lietuvos radijo ir 
televizijos centras

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

9 994 0,8% 44 0,0% 39 940 0,4%
AB Lietuvos radijo ir tel-
evizijos centras

31 287 0,6% 277 0,9%  1 / 3 - 1,2%

AB „Smiltynės perkėla“ 99,0%
Susisiekimo 
ministerija

1 835 0,1% -33 -0,0% 9 702 0,1% AB „Smiltynės perkėla“ 6 825 0,1% 100 0,3%  2 / 3 - 8,2%

AB „Kelių priežiūra“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

38 622 3,1% 2 218 1,8% 130 202 1,3% AB „Kelių priežiūra“ 113 517 2,1% 2 364 7,3% 4 / 4 - 2,7%

Nukelta į kitą puslapį <...>
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Įmonė
Valstybės 

dalis
Atskaitomybė

Pardavimo pajamos Grynasis pelnas Turtas

Įmonė

Nuosavas kapitalas Darbuotojai
Kolegialių organų struktūra 

(2020-07-01)

ROE 
Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje 

Vnt.
Dalis 

portfelyje 

Valdyboje
Stebėtojų 
taryboje

Nepriklausomi / 
narių iš viso

Nepriklausomi / 
narių iš viso

AB „Ignitis grupė“ 100,0%
Finansų 

ministerija
590 912 47,2%  71 925 59,1%  3 400 434 33,4% AB „Ignitis grupė“ 1 337 816 25,1% 3 932 12,2% 0 / 5 3 / 5 7,6%

AB „Ignitis gamyba“ 97,5% AB „Ignitis grupė“  67 724 5,4%  14 857 12,2%  653 730 6,4% AB „Ignitis gamyba“ 392 256 7,4% 360 1,1% 0 / 3 1 / 3 7,2%

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“

97,7% AB „Ignitis grupė“  237 966 19,0%  37 598 30,9%  1 714 131 16,8%
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“

633 859 11,9% 2 457 7,6% 0 / 5 2 / 5 7,9%

UAB „Ignitis renewables“ 100,0% AB „Ignitis grupė“  7 594 0,6%  824 0,7%  201 594 2,0% UAB „Ignitis renewables“ 45 000 0,8% 18 0,1% - - 5,8%

UAB „Ignitis“ 100,0% AB „Ignitis grupė“  278 798 22,3%  15 413 12,7%  187 820 1,8% UAB „Ignitis“ 53 455 1,0% 329 1,0% - - 54,8%

UAB „Ignitis grupės paslaugų 
centras“

100,0% AB „Ignitis grupė“  12 335 1,0%  61 0,1%  20 159 0,2%
UAB „Ignitis grupės paslaugų 
centras“

12 930 0,2% 507 1,6% - - 8,2%

UAB „EPSO-G“ įmonių 
grupė

100,0%
Energetikos 
ministerija

132 446 10,6% 19 580 16,1%  707 711 6,9%
UAB „EPSO-G“ įmonių 
grupė

212 533 4,0% 1 061 3,3% 3 / 5 - 12,3%

LITGRID AB įmonių 
grupė

97,5% UAB „EPSO-G“ 101 454 8,1% 13 642 11,2% 392 798 3,9% LITGRID AB įmonių grupė 206 247 3,9% 305 0,9% 2 / 5 - 7,7%

AB „Amber Grid“ 96,6% UAB „EPSO-G“ 24 860 2,0% 7 390 6,1% 269 660 2,6% AB „Amber Grid“ 145 244 2,7% 325 1,0%  2 / 4 - 10,3%

AB „Klaipėdos nafta“ 72,3%
Energetikos 
ministerija

40 737 3,3% 9 412 7,7% 659 170 6,5% AB „Klaipėdos nafta“ 192 070 3,6% 399 1,2%  3 / 5  2 / 3 7,6%

VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė

100,0%
Energetikos 
ministerija

97 0,0% -3 634 -3,0% 533 431 5,2%
VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė

16 745 0,3% 1 786 5,5% 2 / 4 - -14,2%

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

192 767 15,4% -185 -0,2% 2 048 892 20,1%
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė

1 166 946 21,9% 9 288 28,8% 5 / 6 - 2,5%

UAB „Vilniaus lokomotyvų 
remonto depas“

100,0%
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“

32 720 2,6% -693 -0,6% 46 831 0,5%
UAB „Vilniaus lokomotyvų 
remonto depas“

20 226 0,4% 965 3,0% - - 17,1%

UAB „Geležinkelio 
tiesimo centras“

100,0%
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“

12 840 1,0% -1 882 -1,5% 39 677 0,4%
UAB „Geležinkelio tiesimo 
centras“

29 016 0,5% 381 1,2% - - 5,6%

AB „LTG CARGO“ 100,0%
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

181 809 14,5% 6 083 5,0% 274 084 2,7% AB „LTG CARGO“ 64 273 1,2% 2 318 7,2% - - 70,5%

UAB „LTG Link“ 100,0%
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

19 593 1,6% -3 388 -2,8% 152 873 1,5% UAB „LTG Link“ 140 553 2,6% 693 2,2% - - -3,1%

AB „Lietuvos geležinkelių 
infrastruktūra“

100,0%
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

100 457 8,0% 1 540 1,3% 1 524 377 15,0%
AB „Lietuvos geležinkelių 
infrastruktūra“

673 503 12,7% 3 206 9,9% - - 0,5%

AB Lietuvos pašto įmonių 
grupė

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

45 581 3,6% -801 -0,7% 118 496 1,2%
AB Lietuvos pašto įmonių 
grupė

31 312 0,6% 4 620 14,3%  3 / 5 - 10,8%

AB Lietuvos radijo ir 
televizijos centras

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

9 994 0,8% 44 0,0% 39 940 0,4%
AB Lietuvos radijo ir tel-
evizijos centras

31 287 0,6% 277 0,9%  1 / 3 - 1,2%

AB „Smiltynės perkėla“ 99,0%
Susisiekimo 
ministerija

1 835 0,1% -33 -0,0% 9 702 0,1% AB „Smiltynės perkėla“ 6 825 0,1% 100 0,3%  2 / 3 - 8,2%

AB „Kelių priežiūra“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

38 622 3,1% 2 218 1,8% 130 202 1,3% AB „Kelių priežiūra“ 113 517 2,1% 2 364 7,3% 4 / 4 - 2,7%

<...> lentelės tęsinys
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VĮ „Oro navigacija“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

6 671 0,5% -4 686 -3,9% 63 077 0,6% VĮ „Oro navigacija“ 41 998 0,8% 296 0,9% 3 / 5 - -7,4%

VĮ Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

31 168 2,5% 16 882 13,9% 618 634 6,1%
VĮ Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija

528 394 9,9% 246 0,8% 3 / 5 - 6,8%

VĮ Lietuvos oro uostai 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

11 665 0,9% -1 440 -1,2% 195 549 1,9% VĮ Lietuvos oro uostai 133 597 2,5% 627 1,9%  3 / 4 - 4,6%

VĮ Vidaus vandens kelių 
direkcija

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

111 0,0% -555 -0,5% 25 814 0,3%
VĮ Vidaus vandens kelių 
direkcija

18 267 0,3% 75 0,2%  4 / 5 - -3,9%

VĮ Valstybinių miškų urėdija 100,0%
Aplinkos 

ministerija
78 632 6,3% 6 719 5,5% 1 358 198 13,3% VĮ Valstybinių miškų urėdija 1 324 119 24,9% 3 110 9,7% 4 / 7 - 1,1%

UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0%
Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija

344 0,0% 44 0,0% 602 0,0% UAB „Projektų ekspertizė“ 529 0,0% 23 0,1% - - 20,2%

VĮ Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras

100,0%
Aplinkos 

ministerija
521 0,0% 60 0,0% 1 469 0,0%

VĮ Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras

963 0,0% 32 0,1% - - 13,2%

UAB „Būsto paskolų drau-
dimas“

100,0%
Finansų 

ministerija
308 0,0% 165 0,1% 12 909 0,1%

UAB „Būsto paskolų drau-
dimas“

3 886 0,1% 22 0,1% 2 /  4 - 1,2%

VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“

100,0%
Finansų 

ministerija
337 0,0% 32 0,0% 16 087 0,2%

VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“

16 009 0,3% 16 0,0% - - 0,4%

VĮ „Lietuvos prabavimo 
rūmai“

100,0%
Finansų 

ministerija
202 0,0% -36 -0,0% 1 904 0,0%

VĮ „Lietuvos prabavimo 
rūmai“

1 815 0,0% 25 0,1% - - -1,8%

UAB Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra

100,0%
Finansų 

ministerija
1 443 0,1% 311 0,3% 12 384 0,1%

UAB Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra

11 856 0,2% 58 0,2%  0 / 4  3 / 5 4,1%

VĮ „Mūsų amatai“ 100,0%
Kalėjimų 

departamentas
1 735 0,1% -450 -0,4% 5 366 0,1% VĮ „Mūsų amatai“ 3 912 0,1% 92 0,3% - - -34,9%

UAB „Lietuvos kinas“ 100,0%
Kultūros 

ministerija
135 0,0% -5 -0,0% 1 021 0,0% UAB „Lietuvos kinas“ 975 0,0% 6 0,0% - - -4,1%

UAB „Lietuvos monetų 
kalykla“

100,0% Lietuvos bankas 2 204 0,2% -121 -0,1% 5 259 0,1%
UAB „Lietuvos monetų 
kalykla“

4 594 0,1% 45 0,1%  3 / 5 - -5,8%

VĮ Distancinių tyrimų ir 
geoinformatikos centras 
„Gis-centras“

100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

251 0,0% 23 0,0% 1 829 0,0%
VĮ Distancinių tyrimų ir 
geoinformatikos centras 
„Gis-centras“

357 0,0% 80 0,2% - - 47,1%

AB „Detonas“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

972 0,1% 56 0,0% 4 066 0,0% AB „Detonas“ 3 192 0,1% 54 0,2%  2 / 3 - 9,7%

AB „Problematika“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

1 691 0,1% 135 0,1% 6 825 0,1% AB „Problematika“ 5 142 0,1% 89 0,3%  2 / 3 - 24,0%

UAB Universiteto vaistinė 100,0%
Sveikatos ap-

saugos ministerija
1 072 0,1% 17 0,0% 1 353 0,0% UAB Universiteto vaistinė 1 124 0,0% 24 0,1% - - 3,5%

VĮ Registrų centras 100,0%
Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija

22 915 1,8% 2 269 1,9% 36 178 0,4% VĮ Registrų centras 20 610 0,4% 1 453 4,5% 3 / 5 - 30,6%

AB Giraitės ginkluotės 
gamykla

100,0%
Finansų 

ministerija
4 115 0,3% 257 0,2% 19 833 0,2%

AB Giraitės ginkluotės 
gamykla

8 812 0,2% 79 0,2%  3 / 5 - 3,1%

Įmonė
Valstybės 

dalis
Atskaitomybė

Pardavimo pajamos Grynasis pelnas Turtas

Įmonė

Nuosavas kapitalas Darbuotojai
Kolegialių organų struktūra 

(2020-07-01)

ROE 
Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje 

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje 

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje 

Vnt.
Dalis 

portfelyje

Valdyboje
Stebėtojų 
taryboje

Nepriklausomi / 
narių iš viso

Nepriklausomi / 
narių iš viso
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UAB „Projektų ekspertizė“ 
www.proex.lt

Inžinerijos ir su ja susijusios techninės konsultacijos, naujai statomų, rekonstruojamų bei remontuojamų statinių projektų 
bendroji ir dalinė ekspertizė, statinių ekspertizė

Svarbiausi įvykiai:
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 758 nuo 2018 metų 
lapkričio 14 d. UAB „Projektų ekspertizė“ perėmė UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“ turtą, teises ir pareigas.

2018 metais Įmonė vykdydama veiklą atliko 410 statinių projektų ekspertizių, t. y. 
3,5 proc. daugiau nei  2017 metais. 66,3 proc. visų ekspertizių sudarė bendrosios 
techninio projekto ir techninio darbo projekto ekspertizės, kurios atitinkamai sudarė 
194 ir 78 vienetus. Nemažą dalį (14,9 proc.) Įmonės veiklos sudarė dalinės darbo 
projektų ekspertizės, kurių skaičius per metus išaugo 70,0 proc. ir metų pabaigoje 
sudarė 61 vienetą. 

Per ataskaitinį laikotarpį Įmonės pardavimo pajamos sudarė 721,2 tūkst. 
eurų ir tai buvo 11,3 proc. daugiau nei prieš metus kai veiklą vykdė kaip dvi 
atskiros įmonės UAB „Projektų ekspertizė“ ir UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“. 73,5 tūkst. eurų siekusį pajamų padidėjimą lėmė 22,9 proc. arba 113,8 
tūkst. eurų išaugusios UAB „Projektų ekspertizės“ pardavimo pajamos nepaisant 27,4 
proc. arba 41,9 tūkst. eurų sumažėjusių UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 
pardavimo pajamų. Didėjusiom pajamom įtakos turėjo 2018 metais laimėti konkursai 
su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, kurio vertė siekė 
54,1 tūkst. eurų, bei su AB „Litgrid“ – vertė 30,0 tūkst. eurų. Įmonė taip pat dalyvavo 
centrinės pirkimų organizacijos rengiamuose konkursuose, kuriuose laimėjo 
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertizės paslaugas daugelyje 
Lietuvos miestų už 29,7 tūkst. eurų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės sąnaudos augo 15,3 proc. arba 86,9 tūkst. eurų ir 
per ataskaitinį laikotarpį sudarė 656,1 tūkst. eurų. Augimą lėmė 27,0 proc. išaugusi 
pardavimo savikaina, kurios struktūroje ženkliai išaugo (39,6 proc. arba 66,7 tūkst. 
eurų) ekspertų ir gamybinio personalo darbo užmokesčio su atostoginių kaupiniais 
sąnaudos. Įtakos turėjo ir 3,0 proc. arba 8,3 tūkst. eurų didėjusios bendrosios ir 
administracinės sąnaudos, kurios siekė 285,1 tūkst. eurų.  

Sparčiau augusios Įmonės sąnaudos lėmė grynojo pelno mažėjimą 20,1 proc. 
arba 14,3 tūkst., kuris 2018 metais sudarė 56,8 tūkst. eurų. Atitinkamai mažėjo 
ir Įmonės EBITDA - nuo 93,9 tūkst eurų 2017 metais iki 79,2 tūkst eurų 2018 metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės nuosavas kapitalas mažėjo 9,9 proc. arba 59,8 tūkst. 
eurų ir siekė 542,1 tūkst. eurų. Tam daugiausia įtakos turėjo nepaskirstytojo pelno 
mažėjimas 36,5 proc. arba 61,0 tūkst. eurų. Po UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“ prijungimo prie UAB „Projektų ekspertizė“, Įmonės paprastųjų akcijų 
skaičius padidėjo 1 817 vienetais ir sudarė 9 975 paprastąsias akcijas, kurių vertė 
288,9 tūkst. eurų. Įmonės nuosavo kapitalo ir turto grąža ataskaitiniais metais mažėjo 
ir atitinkamai siekė 9,9 proc. ir 8,9 proc.

Prastesni rezultatai paveikė ir Įmonės paskiriamus dividendus valstybei. 
Už 2018 metų rezultatus buvo paskirti 77,2 tūkst. eurų dividendų, kai 2017 
metais veikusios įmonės kartu jų paskyrė 25,5 proc. daugiau, t. y. 103,5 
tūkst. eurų. 

  •   Pardavimo pajamos augo 11,3 proc. ir sudarė 721,2 tūkst. eurų
  •   Grynasis pelnas mažėjo 20,1 proc. ir siekė 56,8 tūkst. eurų  
  •   Paskirti dividendai valstybei per metus sumažėjo 25,5 proc.

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

Pardavimo pajamos 648 721 +11,3%
Pardavimo savikaina 292 371 +27,0%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 204 350 -1,5%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 277 285 +3,0%
Kitos veiklos rezultatai 5 4 -20,0%
Finansinė ir investicinė veikla 1 1 +100,0%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 84 70 -16,7%

Pelno mokestis 13 13 +2,4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 71 57 -20,1%

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

Ilgalaikis turtas 417 311 -25,6%

Trumpalaikis turtas 250 284 +13,9%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 165 220 +34,0%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 6 2 -67,2%

Turto iš viso 673 597 -11,3%

Nuosavas kapitalas 602 542 -9,9%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 71 55 -23,0%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 71 55 -23,0%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 673 597 -11,3%

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

ROA 9,5% 8,9% -0,5 p. p.
ROE 10,3% 9,9% -0,4 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA 94 79 -15,7%
EBITDA marža  14,5% 11,0% -3,5 p. p.
Grynojo pelno marža 11,0% 7,9% -3,1 p. p.

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

Paskirti dividendai (valstybės dalis) 104 77 -25,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI* 2018 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius 23 22 -4,3%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 3 3 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  2 233 2 433 +8,9%

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius  Arvydas Kuralavičius 
*Lentelėje už 2017 metus pateikiami agreguoti reorganizuotų įmonių UAB „Projektų 
ekspertizė“ ir UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ duomenys.
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105ĮMONIŲ APRAŠYMAI

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
www.spsc.lt

Statybos produktų sertifikavimas ir jų techninis įvertinimas, pastatų garso klasių sertifikavimas, mažųjų nuotekų valymo 
įrenginių bandymai, statybos inžinierių teisinių žinių mokymai, pastatų energinio naudingumo programų kūrimas

Vykdomi specialieji įpareigojimai: statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų  atestavimas, teisės pripažinimas ir registro priežiūra; statinio 
statybos rangovų, statinio ir projekto ekspertizės  rangovų atestavimas; teisės pripažinimas ir registro priežiūra; energinio sertifikavimo ekspertų 
atestavimas ir registro tvarkymas.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 1 064 1 249 +17,4%
Pardavimo savikaina 619 645 +4,1%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 445 605 +36,0%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 318 272 -14,7%
Kitos veiklos rezultatai 3 2 -33,4%
Finansinė ir investicinė veikla 1 1 -46,2%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 131 336 +156,9%

Pelno mokestis 23 54 +138,4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 108 282 +160,8%

Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 114 289 +153,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 216 243 +12,5%

Trumpalaikis turtas 1 031 1 186 +15,1%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 725 870 +20,0%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 15 16 +9,7%

Turto iš viso 1 262 1 446 +14,6%

Nuosavas kapitalas 962 1 128 +17,3%

Dotacijos, subsidijos 76 70 -8,2%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 222 246 +10,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 222 246 +10,8%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 2 1 -11,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 262 1 446 +14,6%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 9,5% 21,3% +11,9 p. p.
ROE 12,4% 27,6% +15,3 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA 157 357 +127,0%
EBITDA marža 14,8% 28,5% +13,8 p. p.
Grynojo pelno marža 10,7% 23,1% +12,4 p. p.
GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirta VĮ pelno įmoka 115 210 +82,2%
Turto mokestis 7 9 +21,7%
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 122 219 +78,8%
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 29 29 0,0%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 1 1 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  2 818 3 241 +15,0%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius Valdemaras Gauronskis 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė vykdydama veiklą išdavė 213 statybos produktų 
vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatų, iš kurių 92 buvo pagal darniąsias 
Europos technines specifikacijas. 66,0 proc. sertifikatų buvo išduoti Lietuvos 
užsakovams. Lyginant su 2017 metais, sertifikatų buvo išduota 21,1 proc. arba 
57 mažiau. Per metus taip pat buvo užregistruotos 6 paraiškos Nacionaliniams 
techniniams įvertinimams parengti, buvo atlikta 15 nuotekų valymo įrenginių 
bandymų, užregistruoti 32 677 pastatų energinio naudingumo ir tipinių butų 
sertifikatai, pareiškėjams išduoti 3 202 Statybos techninės veiklos pagrindinių 
sričių vadovų kvalifikacijos atestatai (231,0 proc. daugiau nei 2017 metais). Iki 80,0 
proc. Įmonės paslaugų buvo suteikta Lietuvos užsakovams, likusi – daugiausia 
Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos užsakovams.

Įmonės 2018 metų pardavimų tipinės ir netipinės veiklos pajamos sudarė 1 249,7 
tūkst. eurų. Lyginant su 2017 metais, viešojo administravimo paslaugų 
pajamos augo itin ženkliai, t. y. 49,1 proc. arba 197,5 tūkst. eurų, tad 
nepaisant 1,8 proc. mažėjusių komercinės veiklos pajamų, pardavimo 
pajamos išaugo 17,4 proc. Viešojo administravimo paslaugos sudarė 48,0 proc. 
visų pardavimo pajamų, kurios buvo gaunamos iš statybos inžinierių ir teritorijų 
planavimo vadovų atestavimo (330,7 tūkst. eurų), PENS specialistų atestavimo ir 
registro priežiūros (162,9 tūkst. eurų) bei statybos rangovų atestavimo (106,1 tūkst. 
eurų). Tačiau didžiausią dalį pajamų struktūroje sudarė pajamos, gautos iš produktų 
sertifikavimo ir pastatų garso klasės nustatymo,  kurios  sudarė 35,9 proc. arba 448,3 
tūkst. eurų visų pardavimo pajamų bei buvo priskiriamos prie komercinių paslaugų.

Nepaisant didėjusių darbų apimčių, 2,1 proc. mažėjo Įmonės patiriamos 
išlaidos, kurios siekė 916,4 tūkst. eurų. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų 
mažėjimas sudarė 14,7 proc. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 271,7 tūkst. 
eurų. 4,1 proc. didėjusi pardavimo savikaina nedarė reikšmingos įtakos bendroje 
išlaidų struktūroje.

2018 metais uždirbtas koreguotas grynasis pelnas buvo 2,5 karto didesnis 
nei 2017 metais ir siekė 288,9 tūkst. eurų. Tokį pokytį daugiausiai lėmė 197,5 
tūkst. eurų išaugusios viešojo administravimo paslaugų pajamos, kurioms uždirbti 
nebuvo patirtos didelės sąnaudos. Tai lėmė EBITDA augimą iki 356,6 tūkst. eurų, o 
grynasis pelningumas augo 12,4 procentinio punkto ir sudarė 23,1 proc.

Per ataskaitinį laikotarpį ženkliai augo ir Įmonės finansiniai grąžos rodikliai. Nuosavo 
kapitalo grąža, kuri siekė 27,6 proc., augo 15,3 procentinio punkto, o turto 
grąža, didėjusi 11,9 procentinio punkto, siekė 21,3 proc.

Išaugęs Įmonės pelnas teigiamai paveikė ir grąžą valstybei. Už 2018 metų rezultatus 
Įmonės į valstybės biudžetą paskirta pelno įmoka išaugo 82,2 proc. ir  sudarė 210,3 
tūkst. eurų, kai 2017 metais įmoka siekė 115,4 tūkst. eurų. Per metus 1,5 tūkst. eurų 
padidėjo ir mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise.

Įmonės nuosavo kapitalo padidėjimą 17,3 proc. arba 166,4 tūkst. eurų labiausiai 
lėmė 186,6 tūkst. eurų padidėjęs Įmonės nepaskirstytas pelnas, kuris ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje sudarė 326,1 tūkst. eurų.

Per ataskaitinius metus 15,0 proc. padidėjo vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesinis atlyginimas, kuris siekė 3 241 eurą, kai 2017 metais jis 
buvo 2 818 eurų. Padidėjimui daugiausia įtakos turėjo 10,0 procentinių punktų 
padidėjusi darbo užmokesčio kintamoji dalis, kuri siekė 45,0 proc., bei 2018 
metais išmokėta 2 000 eurų premija už 2017 metų rezultatus.

  •   Pardavimo pajamos išaugo 17,4 proc. ir siekė 1 249,7 tūkst. eurų
  •    Įprastinės veiklos sąnaudos sumažėjo 2,3 proc.
  •   Koreguotas grynasis pelnas augo iki 288,9 tūkst. eurų

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)
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Daugiabučių ir gyvenamųjų namų kreditų draudimas, apdraustų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti 
administravimas

Svarbiausi įvykiai:
 • Per ataskaitinius metus Įmonė grąžino dalį – 1,3 mln. eurų – perskolinamos 
paskolos valstybei. 

Sunkmečio laikotarpiu Įmonė teikė pagalbos priemones gyventojams, kurie 
buvo apdraudę savo būsto kreditą Įmonėje bei padėjo vykdyti būsto kreditavimo 
įsipareigojimus bankams. Taip Įmonė padėjo išsaugoti būstą 2 tūkst. šeimų bei suteikė 
paramos išsaugant būstą daugiau kaip 3 tūkst. šeimų. Nuo 2016 metų sausio 28 
d. Įmonės pagrindinės draudimo veiklos licencija yra panaikinta, po kurios 
įsigaliojimo Įmonė nebeturi teisės sudaryti naujų draudimo sutarčių, tačiau 
toliau vykdo įsipareigojimus pagal anksčiau sudarytas draudimo sutartis. 
Iki 2021 metų sausio 31 d. Įmonė, įpareigota Lietuvos banko, turi perleisti teises ir 
pareigas pagal draudimo sutartis kitiems atitinkamą veiklą vykdyti turintiems ūkio 
subjektams. 

Įmonės pardavimo pajamos sudarė 620,7 tūkst. eurų ir, lyginant su 
2017 metų rezultatais, sumažėjo 13,7 proc. Reikšmingos įtakos mažėjimui 
turėjo pasirašytos įmokos pajamos, kurios sudarė 87,4 proc. arba 542,6 tūkst. eurų 
pardavimo pajamų ir, lyginant su 2017 metų rezultatais, sumažėjo 15,9 proc.

Nepaisant ženkliai, 48,2 proc. sumažėjusios pardavimo savikainos bei 8,5 
proc. mažėjusių bendrųjų ir administracinių sąnaudų, Įmonės grynasis 
pelnas sumažėjo 3,5 proc. ir siekė 57,7 tūkst. eurų. Mažėjimą lėmė ne tik 
pardavimo pajamų mažėjimas, bet ir 30,1 proc. prastesnis finansinės ir investicinės 
veiklos rezultatas dėl ženklaus kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamų sumažėjimo.

Atitinkamai keitėsi ir EBITDA, kuri 2018 metais buvo neigiama -377,2 tūkst. 
eurų, kai 2017 metais siekė -571,1 tūkst. eurų. Nuosavo kapitalo grąža siekė 1,6 
proc., o turto grąža siekė 0,3 proc.

2018 metų pabaigoje Įmonės turtas sudarė 16 140,8 tūkst. eurų. Lyginant su 
2017 metais, užfiksuotas 14,0 proc. arba 2 627,8 tūkst. eurų sumažėjimas. 
Tam didžiausią įtaką darė gautinų sumų, susijusių su numatomu regresu, sumažėjimas 
bei kasmetiniai investicinio nekilnojamojo turto perkainojimai. 

Per 2018 metus investicijos į ilgalaikį turtą sudarė 1,9 mln. eurų, iš kurių 
1,4 mln. eurų buvo investuota perimant nekilnojamąjį turtą iš varžytinių. Likusi 
investicija už 0,5 mln. eurų buvo skirta draudimo įmonės reikmėms naudojamoms 
administracinėms patalpoms.

Įmonės įsipareigojimai per 2018 metus sumažėjo 16,9 proc. Šiuos pasikeitimus 
lėmė valstybei grąžinta 1,3 mln. eurų paskolos dalis bei įsipareigojimų, susijusių su 
draudimo veikla, sumažėjimas. Balansinius pasikeitimus Įmonėje lėmė nustatytas 
paskolų grąžinimo terminas – 2019 metai, dėl kurio ilgalaikiai įsipareigojimai 
Finansų ministerijai (su 2,27-3,19 proc. metinėmis palūkanomis) buvo perkvalifikuoti 
į trumpalaikius, kurie sudarė 91,4 proc. trumpalaikių įsipareigojimų struktūroje. Visi 
Įmonės ilgalaikiai įsipareigojimai yra susiję su draudimo veikla, t. y. įsipareigojimai 
draudėjams. Šie pasikeitimai sąlygojo ir Įmonės finansinės priklausomybės 
koeficiento (D/E) sumažėjimą iki 174,4 proc.  

  •  Pardavimo pajamos sumažėjo 13,7 proc. ir siekė 620,7 tūkst. eurų
  •  Grynasis pelnas mažėjo 3,5 proc. iki 57,7 tūkst. eurų  
  •  Įsipareigojimai sumažėjo 16,9 proc.

UAB „Būsto paskolų draudimas“
www.bpd.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 719 621 -13,7%
Pardavimo savikaina 480 249 -48,2%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 239 372 +55,6%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 842 771 -8,5%
Kitos veiklos rezultatai 18 9 -52,8%
Finansinė ir investicinė veikla 645 451 -30,1%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 60 61 +1,2%
Pelno mokestis 0 3 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 58 -3,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 17 782 14 337 -19,4%
Trumpalaikis turtas 985 1 800 +82,7%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 732 1 709 +133,6%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 2 5 +200,0%

Turto iš viso 18 769 16 141 -14,0%
Nuosavas kapitalas 3 597 3 654 +1,6%
Dotacijos, subsidijos 0 0 -
Atidėjiniai 3 566 2 836 -20,5%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 11 593 9 638 -16,9%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 9 556 2 666 -72,1%

Finansiniai įsipareigojimai 6 372 0 -100,0%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 2 037 6 973 +242,3%

Finansiniai įsipareigojimai 1 317 6 372 +383,8%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 13 12 -7,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 18 769 16 141 -14,0%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 0,3% 0,3% 0,0 p. p.
ROE 1,7% 1,6% -0,1 p. p.
D/E 213,8% 174,4% -39,4 p. p.
EBITDA -571 -377 +34,0%
EBITDA marža  -79,4% -60,8% +18,7 p. p.
Grynojo pelno marža 8,3% 9,3% +1,0 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 27 25 -7,4%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  1 796 1 799 +0,2%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos finansų ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  Marijus Jūris Mikalauskas 
Valdybos pirmininkas Sigitas Žutautas*
Valdybos nariai                                                                                                 Žaneta Kovaliova*

Darius Indriūnas*
Sigitas Mitkus

Aušra Vičkačkienė
*Nepriklausomas narys (-ė)
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VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
www.iidraudimas.lt

Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka draudžia indėlininkų indėlius, įsipareigojimus investuotojams, administruoja 
Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą, taip pat atlieka kitas įstatymų 
nustatytas funkcijas

Vykdomi specialieji įpareigojimai: indėlių draudimo fondo administravimas; įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo administravimas; 
pertvarkymo fondo administravimas.

Svarbiausi įvykiai:
 • Rugpjūčio mėnesį Įmonėje buvo įdiegta Paraiškų valdymo sistema, kuri 
suteikia galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims elektroniniu būdu pateikti Įmonei 
prašymus ir informaciją, reikalingą draudimo išmokoms išmokėt;
 • 2018 metais įvyko 2 draudiminiai įvykiai: sausio 16 d. bankrutavo kredito unija 
„Centro taupomoji kasa“, o vasario 13 d. – kredito unija „Taupkasė", o šių kredito įstaigų 
indėlininkams iš viso išmokėta 29,2 mln. eurų draudimo išmokų; 
 • 2018 metų rugpjūčio 29 d. Įmonė vadovaudamasi ESTT sprendimu, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika dėl neįsigaliojusių bankrutavusio AB banko Snoras obligacijų 
ir akcijų bei Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išaiškinimais, 
pradėjo mokėti draudimo išmokas visiems bankrutavusio AB banko Snoras neįsigaliojusių akcijų ir 
obligacijų turėtojams, kuriems iki 2018 metų pabaigos buvo išmokėta beveik 7,4 mln. eurų draudimo 
išmokų neįsigaliojusių akcijų ir obligacijų turėtojams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 metų birželio 23 d. įsakymu Nr. 1K-257 
(2018 metų gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1K-437 redakcija), Įmonės nuosavo kapitalo lėšos gali būti 
investuojamos tik į mažos rizikos turtą, t. y. į atitinkamo reitingo vyriausybės vertybinius popierius, nors 
šių finansinių priemonių pajamingumas yra artimas nuliui, tačiau generuojančios stabilų pelną.

2018 metais Įmonės administruojamų fondų turtas sudarė 202,1 mln. eurų, o 2017 metais buvo Įmonė 
valdė 239,3 mln. eurų fondų turtą. Administruojamų fondų turto sumažėjimą lėmė 2018 metais iš 
Indėlių draudimo fondo išmokėtos 36,8 mln. eurų draudimo išmokos ir perskaičiuotas kreditorinis 
reikalavimas (27,5  mln. eurų), t. y. gautinų sumų iš administruojamų kredito įstaigų bankroto procesų 
tikslinimas.  

Įmonės administruojami fondai per ataskaitinį laikotarpį iš viso gavo 44,6 mln. eurų įplaukų 
sumą, kai prieš metus įplaukos sudarė 70,5 mln. eurų. Sumažėjimui įtakos turėjo 43,5 proc. 
mažesnė draudimo įmokų suma dėl sumažėjusio indėlių draudimo įmokų tarifo bei 33,7 
proc. mažesnės pajamos iš administruojamų įvykių. Draudimo išmokos sudarė 36,8 mln. eurų, 
t. y. 1,2 proc. mažiau nei 2017 metais Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė viršijo savo strateginio 
plano rodiklius 2,2 proc. bendra įplaukų suma. Taip pat Įmonės administruojamų fondų 
sukauptos lėšos išaugo 12,6 proc. arba 7,3 mln. eurų ir sudarė 65,0 mln. eurų. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės pajamos už fondų administravimą sudarė 675,5 tūkst. eurų, 
kurios, lyginant su 2017 metais, išaugo 37,3 proc. arba 183,5 tūkst. eurų ir bendroje pajamų 
struktūroje sudarė 93,6 proc.. Tai lėmė padidėjęs atlyginimas už fondų administravimą, kuris 
yra lygus fondų administravimo išlaidoms. Didžiąją dalį sąnaudų, t. y. 75,9 proc. arba 513,2 tūkst. 
eurų, sudarė Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos, kurios, lyginant su 2017 metais, augo 139,7 tūkst. 
eurų. Kitos veiklos pajamas sudarė Įmonės parduotas automobilis už 6,5 tūkst. eurų, o finansinės veiklos 
rezultatus lėmė gautos palūkanos už investicijas į vertybinius popierius, kurios dėl vyriausybės vertybinių 
popierių pajamingumų mažėjimo sumažėjo 10,6 proc. arba 4,6 tūkst. eurų ir sudarė 38,8 tūkst. eurų.

Nepaisant susiklosčiusios situacijos finansų rinkose, kurioje mažos rizikos finansinių priemonių 
pajamingumas artimas nuliui, Įmonė uždirbo pajamas iš nuosavo kapitalo lėšų investavimo ir 
tai leido užtikrinti veiklos pelningumo augimą. 2018 metais koreguotas grynasis pelnas 
sudarė 49,9 tūkst. eurų bei buvo 4,2 proc. didesnis nei 2017 metais. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo Įstatymo 43 straipsniu, visas Įmonės 2017 metų pripažintas pelnas 
– 43,4 tūkst. eurų, buvo įskaitytas į privalomąjį rezervą. 2018 metų pripažintas 
pelnas 45,4 tūkst. eurų, buvo taip pat įskaitytas į privalomąjį rezervą.

2018 metais Įmonės nuosavo kapitalo dydis siekė 15 924 tūkst. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo 
45,3 tūkst. eurų arba 0,3 proc. Didžiąją dalį (56,5 proc.) Įmonės nuosavo kapitalo sudarė savininko 
kapitalas, kuris siekė 8 995,4 tūkst. eurų. Likusią dalį sudarė privalomasis rezervas (43,2 proc.), sudaręs 6 
883,2 tūkst. eurų bei nepaskirstytasis pelnas, siekęs 45,4 tūkst. eurų, t. y. 0,3 proc. viso nuosavo kapitalo.

Įmonės finansiniai rodikliai 2018 metais kito nežymiai – turto grąža ir nuosavo kapitalo grąža liko 
nepakitusios - abi siekė 0,3 proc. Įmonės EBITDA padidėjo 15,6 proc., sudarydama 32,6 tūkst. 
eurų. Nežymiai, 0,9 procentinio punkto, sumažėjo EBITDA marža bei 2,3 procentinio punkto sumažėjo 
grynojo pelno marža. Tam įtakos turėjo  ryškesnis už pelno augimą pardavimo pajamų augimas.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 492 675 +37,3%
Pardavimo savikaina 0 0 -
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 492 675 +37,3%
Pardavimo sąnaudos 0 0
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 492 675 +37,3%
Kitos veiklos rezultatai 0 7 -
Finansinė ir investicinė veikla 43 39 -10,4%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 43 45 +4,6%
Pelno mokestis 0 0 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 43 45 +4,6%
Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 48 50 +4,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 2 488 7 227 +190,4%
Trumpalaikis turtas 13 428 8 758 -34,8%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 433 8 139 -34,5%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 4 3 -27,9%

Turto iš viso 15 920 15 987 +0,4%
Nuosavas kapitalas 15 879 15 924 +0,3%
Dotacijos, subsidijos 0 0 -
Atidėjiniai 0 0 -
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 42 63 +51,8%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 42 63 +51,8%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 15 920 15 987 +0,4%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 0,3% 0,3% 0,0 p. p.
ROE 0,3% 0,3% 0,0 p. p.
D/E 0,0% 0,0%       0,0 p. p.
EBITDA 28 33 +15,6%
EBITDA marža 5,7%  4,8% -0,9 p. p.
Grynojo pelno marža 9,7% 7,4% -2,3 p. p.

GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirta VĮ pelno įmoka 0 0 -
Turto mokestis 5 5 0,0%
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 5 5 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 21 22 +4,8%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 3 682 3 908 +6,1%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos finansų ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinė direktorė Aurelija Mažintienė
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Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

  •   Įmonės administruojamų fondų lėšos išaugo 12,6 proc. ir siekė        
  65,0 mln. eurų
  •  Įmonės koreguotas grynasis pelnas augo 4,2 proc. ir sudarė 49,9  
  tūkst. eurų
  •  EBITDA padidėjo 15,6 proc. 
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VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
www.lpr.lrv.lt

Tauriųjų metalų tyrimai, kontrolinė analizė, prabavimas, įspaudavimas, ekspertizė, charakteristikos nustatymas, kokybės pažymėjimų 
išdavimas ir kita veikla

Vykdomi specialieji įpareigojimai: tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinė priežiūra, apimanti: 1) tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, 
pusgaminių, atliekų ir laužo prabavimą; 2) ūkio subjektų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos atitikties Lietuvos Respublikos 
tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo nustatytiems reikalavimams priežiūrą.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 579 594 +2,5%
Pardavimo savikaina 292 301 +2,9%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 287 293 +2,1%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 252 273 +8,0%
Kitos veiklos rezultatai 2 3 +50,0%
Finansinė ir investicinė veikla 8 3 -55,8%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 45 27 -39,2%
Pelno mokestis 9 8 -12,6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 36 20 -45,6%
Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 72 56 -23,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 1 230 783 -36,4%
Trumpalaikis turtas 2 315 1 846 -20,3%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 691 1 354 -19,9%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos

1 1 -23,1%

Turto iš viso 3 546 2 629 -25,9%
Nuosavas kapitalas 3 490 2 581 -26,0%
Dotacijos, subsidijos 0 0 -
Atidėjiniai 0 0 -
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 57 49 -13,8%
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai

0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai

57 49 -13,8%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3546 2 629 -25,9%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 2,0% 1,8% -0,2 p. p.
ROE 2,1% 1,8% -0,2 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA 111 84 -24,0%
EBITDA marža  19,2% 14,2% -4,9 p. p.
Grynojo pelno marža 12,5% 9,4% -3,1 p. p.

GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirta VĮ pelno įmoka 929 204 -78,1%
Turto mokestis 42 42 -0,2%
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 971 246 -74,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 27 25 -7,4%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

 2 919 3 005 +2,9%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos finansų ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  Gintautas Bagotyrius

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė vykdydama veiklą įspaudė į tauriųjų metalų gaminius 
0,98 mln. ženklų, kurių bendra masė sudarė 1,93 t. 2018 metais buvo patikrinta 
769,8 tūkst. aukso, sidabro, platinos ir paladžio gaminių, kai 2017 metais 
jų buvo patikrinta 758,8 tūkst. Taip pat Įmonės brangakmenių tyrimo laboratorija 
ataskaitiniais metais atliko 35,7 tūkst. gaminių su brangakmeniais ekspertizes, t. y. 2,2 
tūkst. ekspertizių daugiau nei praėjusiais metais.

2018 metais įmonės pagrindinės veiklos pajamos siekė 593,6 tūkst. eurų ir buvo 
14,3 tūkst. eurų arba 2,5 proc. didesnės nei praėjusiais ataskaitiniais metais. 
Daugiausiai tai lėmė išaugusios darbų apimtys. Didžiąją pajamų dalį sudarė pajamos 
iš tauriųjų metalų ir jų gaminių prabavimo, įspaudavimo ir ženklinimo veiklos, kurios 
augo 2,1 proc. ir pardavimo pajamų struktūroje sudarė 67 proc. arba 397,8 tūkst. 
Likusi dalis pajamų buvo gauta iš brangakmenių ir jų gaminių prabavimo, kurios 
augo 3,2 proc. arba 6,1 tūkst. eurų.

Augančios darbų apimtys atitinkamai didino ir Įmonės patiriamas sąnaudas, kurios 
per metus padidėjo 5,2 proc. ir siekė 573,1 tūkst. eurų, kai 2017 metais sudarė 
544,5 tūkst. eurų: 300,6 tūkst. eurų sudarė pardavimo savikaina, augusi 2,9 proc. ir 
8 proc. augusios bendrosios ir administracinės sąnaudos, siekusios 272,5 tūkst. eurų 
įvertinus 83,8 tūkst. eurų patirtų sąnaudų kompensavimą biudžeto lėšomis (2017 
metais sąnaudų kompensavimo suma siekė 96,5 tūkst. eurų). Didžiąją dalį, 54,6 proc., 
bendrųjų ir administracinių sąnaudų sudarė darbo užmokesčio bei su juo susijusios 
sąnaudos, kurios po kompensavimo siekė 148,8 tūkst. eurų. Pardavimo savikainoje 
darbo apmokėjimo sąnaudos taip pat sudarė reikšmingą dalį – 73 proc. ir, lyginant 
su 2017 metais, didėjo 11 proc.  Darbo apmokėjimo sąnaudų augimui įtakos turėjo 
padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis bei darbuotojams išmokėtos priemokos. 

Nors Įmonės pajamos ir didėjo, tačiau dėl mažesnio sąnaudų kompensavimo 
išaugusios sąnaudos neigiamai paveikė Įmonės koreguotą grynąjį pelną. Metų 
pabaigoje koreguotas grynasis pelnas siekė 55,6 tūkst. eurų, kai 2017 
metais sudarė 72,2 tūkst. eurų. Atitinkamai mažėjo ir Įmonės EBITDA rodiklis, 
kuris sudarė 84,4 tūkst. eurų, kai prieš metus šis rodiklis siekė 111 tūkst. eurų. Rodiklio 
mažėjimui taip pat įtakos turėjo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sumažėjimas 
18,1 proc. nuo 74,0 tūkst. eurų 2017 metais iki 60,6 tūkst. eurų 2018 metais.

Įmonės nuosavas kapitalas finansinių metų pradžioje buvo 3 489,6 tūkst. 
eurų, o pabaigoje – 2 580,7 tūkst. eurų (t. y. nuosavas kapitalas sumažėjo 
26 proc.). 908,9 tūkst. eurų sumažėjimą daugiausiai lėmė sumokėtos Įmonės pelno 
įmokos. Taip pat verta pastebėti, kad 2018 metų Įmonės pinigai ir pinigų ekvivalentai 
viršijo paskutinių dviejų metų apyvartą ir sudarė 1 354,0 tūkst. eurų nors per metus 
sumažėjo 19,9 proc.

2018 metais Įmonė į ilgalaikį turtą investavo 66 tūkst. eurų. Už šiuos pinigus 
buvo įsigytos mikroanalitinės svarstyklės, rentgeno fluorescencinis spektrometras, 
UV-VIS spektrometras bei EXA natūralių deimantų detektorius. 

Prastesni koreguoti pelno rezultatai neigiamai paveikė Įmonės nuosavo kapitalo ir 
turto grąžos rodiklius, kurie mažėjo 0,2 procentinio punkto ir kiekvienas iš jų siekė 
1,8 proc.

Ženklų paskirtos pelno įmokos skirtumą lėmė 2017 metais įsigalioję Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 ir 15 straipsnio pakeitimo 
įstatymai, kurie įpareigojo Įmonę mokėti 80 proc. dydžio įmoką nuo paskirstytinojo 
pelno. Iki 2017 metų pabaigos Įmonė buvo sukaupusi 1 161,8 tūkst. eurų nepaskirstyto 
pelno, todėl praėjusių metų pelno įmoka sudarė 929,4 tūkst. eurų. Sumokėjus šią 
įmoką ir įvertinus ataskaitiniu laikotarpiu gautą pelną, Įmonės paskirstytinojo pelno 
suma 2018 metų pabaigoje sudarė 254,6 tūkst. eurų, iš kurių pelno įmoka sudarė 
203,7 tūkst. eurų ir buvo 78,1 proc. mažesnė nei 2017 metais.

  •  Pardavimo pajamos augo 2,5 proc. ir siekė 593,6 tūkst. eurų
  •  Koreguotas grynasis pelnas sumažėjo 23 proc.
  •  Grąža valstybei sumažėjo 74,7 proc. ir sudarė 246 tūkst. eurų

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)
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UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
www.vipa.lt

Įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei 
viešųjų paslaugų modernizavimui

Vykdomi specialieji įpareigojimai: įgyvendina įvairių finansavimo šaltinių (ES investiciniai fondai, Bendrovės nuosavas kapitalas, tarptautinių finansų 
institucijų, privataus sektoriaus investicijos ir (arba) kitu būdu pritrauktos lėšos) lėšomis finansuojamas skatinamąsias finansines priemones (paskolų, 
finansinio laidavimo paslaugų, finansinės nuomos (lizingo) paslaugų ir (arba) finansinių garantijų, investicijų į kapitalą ir kita) tiesiogiai, per finansinius 
tarpininkus, investavimo platformas ir (arba) kitais būdais; veikia kaip Nacionalinė plėtros įstaiga urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto 
ir viešosios arba viešajam interesui tenkinti skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, energijos vartojimo efektyvumo skatinimo srityse.
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Paskir� dividendai (tūkst. eurų)
Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)
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Svarbiausi įvykiai:
 • Liepos 3 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) ir AB 
Energijos skirstymo operatorius bendrai įsteigė Energijos efektyvumo finansavimo 
platformą;
 • Spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1046,VIPA 
buvo pavesta vykdyti Nacionalinės plėtros įstaigos veiklą urbanizuojamų teritorijos 
plėtros, būsto ir viešosios infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo srityse;
 • Gruodžio 3 d. Lietuvos banko sprendimu UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra buvo įtraukta į Nacionalinių plėtros įstaigų sąrašą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė valdė 520,0 mln. eurų lėšų viešosios infrastruktūros 
finansavimui, iš kurių 148,6 mln. eurų – pritrauktos privačios ir viešosios lėšos 
investicijų projektų, priemonių plėtrai, kai atitinkamai 2017 metais Įmonė valdė 314,3 
mln. eurų lėšų ir pritraukė 50,0 mln. eurų investicijų. Per 2018 metus buvo suteikta 0,5 
mln. eurų valstybės parama energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Nuo 
2015 metų sudarytos 238 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) sutartys, 
iš kurių 2018 metais sudaryta viena. Išmokėtų paskolų suma per 2018 metus siekė 
0,4 mln. eurų, o 2015 – 2018 metų laikotarpiu siekė 78,6 mln. eurų. Iš viso Įmonė 
įgyvendino 231 projektą, iš kurių 2018 metais įgyvendinti 8 projektai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė uždirbo 1 704,2 tūkst. eurų pajamų, t. y. 2,0 
proc. arba 35,0 tūkst. eurų mažiau nei prieš metus. Didžiąją dalį pajamų (95,6 
proc. arba 1 629,3 tūkst. eurų) sudarė iš pagrindinės veiklos gauti valdymo mokesčiai, 
kurie, lyginant su 2017 metais, sumažėjo 2,5 proc. Likusią pajamų dalį sudarė kitos 
veiklos pajamos bei finansinė ir investicinė veikla.

2018 metais VIPA vykdydama veiklą patyrė 1 922,0 tūkst. eurų sąnaudų, iš kurių 8,6 
proc. arba 165,5 tūkst. eurų buvo finansuota ES techninės paramos lėšomis, 4,3 
proc. arba 83,7 tūkst. eurų kompensuota tarptautinių projektų lėšomis, kiti išlaidų 
kompensavimo šaltiniai sudarė 2,0 proc. arba 38,3 tūkst. eurų. Po kompensavimo 
Įmonės sąnaudos sudarė 1 634,5 tūkst. eurų, kurios buvo 8,7 proc. arba 130,3 tūkst. 
eurų didesnės nei praėjusiais metais. Per metus Įmonės pardavimo savikaina 
augo 14,9 proc. ir sudarė 717,1 tūkst. eurų, bendrosios ir administracinės 
sąnaudos didėjo 7,8 proc. arba 64,9 tūkst. eurų. Didžiąją dalį, 60,4 proc., 
sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurios per metus 
padidėjo 27,3 proc. ir siekė 986,6 tūkst. eurų dėl 30,8 proc. (12 asmenų) išaugusio 
darbuotojų skaičiaus. Viena iš priežasčių, lėmusių darbuotojų skaičiaus augimą - 
sudaryta Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupė. Sąnaudų 
augimas lėmė reikšmingą Įmonės grynojo pelno mažėjimą, kuris per metus 
sumažėjo iki 69,6 tūkst. eurų, t. y. 70,4 proc. arba 165,7 tūkst. eurų.

EBITDA per metus sumažėjo 59,6 proc. ir siekė 149,7 tūkst. eurų, kai praėjusį ataskaitinį 
laikotarpį buvo 370,5 tūkst. eurų. Prastesnius Įmonės rezultatus atspindi ir Įmonės 
finansiniai grąžos rodikliai: nuosavo kapitalo grąža, kuri buvo 2,5 proc., mažėjo 5,2 
procentinio punkto, turto grąža mažėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 0,9 proc. Tai 
labiausiai lėmė grynojo pelno sumažėjimas. Grynasis pelningumas mažėjo nuo 14,1 
proc. iki 4,3 proc.

Paskirti dividendai už 2018 metų rezultatus valstybei per metus sumažėjo 
53,4 proc. ir siekė 266,5 tūkst. eurų, kai prieš metus (už 2017 metų 
rezultatus) buvo skirta 572,1 tūkst. eurų. 

Per metus Įmonės turtas išaugo iki 11 854,0 tūkst. eurų. Tokį ženklų pokytį lėmė 
atskaitinių metų pabaigoje gautos lėšos – 9,0 mln. eurų įstatinio kapitalo didinimui. 
Tai lėmė ir ataskaitinių metų įsipareigojimų padidėjimą iki 9 282,2 tūkst. eurų, kai prieš 
metus jų buvo tik 151,2 tūkst. eurų. Įstatinis kapitalas buvo padidintas 2019 metų 
balandžio mėn.  

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 1 671 1 629 -2,5%
Pardavimo savikaina 624      717 +14,9%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 047 912 -12,9%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 837 902 +7,8%
Kitos veiklos rezultatai 66 70 +5,1%
Finansinė ir investicinė veikla 2 5 +113,5%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 278 85 -69,5%
Pelno mokestis 43 15 -64,6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 235 70 -70,4%
BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 324 321 -0,9%
Trumpalaikis turtas 2 881 11 523 +299,9%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 282 9 945 +675,9%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 8 10 +29,9%

Turto iš viso 3 213 11 854 +268,9%
Nuosavas kapitalas 3 045 2 567 -15,7%
Dotacijos, subsidijos 0 0 -
Atidėjiniai 13 4 -66,2%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 151 9 282 +6 039,0%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 151 9 282 +6 039,0%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 4 0 -100,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 213 11 854 +268,9%
RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 1,1% 0,9% -0,2 p. p.
ROE 7,7% 2,5% -5,2 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA 371 150 -59,6%
EBITDA marža  22,2% 9,2% -13,0 p. p.
Grynojo pelno marža 14,1% 4,3% -9,8 p. p.
GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 572 267 -53,4%
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 39 51 +30,8%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 4 4 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 325 2 759 +18,7%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%
VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  Gvidas Dargužas
Valdybos pirmininkas Gvidas Dargužas
Valdybos nariai                                                                                            Raimonda Lauraitytė

Kristina Vaskelienė
Stebėtojų tarybos pirmininkas                                                                                  Nepaskirtas
Stebėtojų taryba                                                                                                 Arūnas Čiulada*

Lina Liubauskaitė
Raimonda Eidžiūnė

Raimondas Rapkevičius*
*Nepriklausomas narys (-ė)

  •  Pardavimo savikaina augo 14,9 proc. ir siekė 717,1 tūkst. eurų
  •   Grynasis pelnas sumažėjo 70,4 proc.
  •   Įmonės grąža Valstybei per metus sumažėjo 53,4 proc.

111ĮMONIŲ APRAŠYMAI

  •  Pardavimo pajamos sumažėjo 12,0 proc. ir siekė 6,1 mln. eurų
  •  Įmonė patyrė 502,0 tūkst. eurų nuostolį
  •  Nuosavo kapitalo grąža siekė -10,4 proc.

VĮ „Mūsų amatai“
www.musuamatai.com

Nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę

Vykdomi specialieji įpareigojimai: didinti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų užimtumą darbine veikla; išsaugoti ir ugdyti (tobulinti) nuteistųjų 
darbinius (profesinius) įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 6 907 6 076 -12,0%
Pardavimo savikaina 5 876 5 518 -6,1%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 031 558 -45,9%

Pardavimo sąnaudos 183 263 +43,9%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 737 792 +7,5%
Kitos veiklos rezultatai -11 -1 +90,2%
Finansinė ir investicinė veikla -14 -11 +24,3%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 86 -509 -

Pelno mokestis 0 0 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 86 -509 -

Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 93 -502 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 3 405 3 634 +6,7%

Trumpalaikis turtas 3 220 3 032 -5,8%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 428 447 +4,4%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos

2 1 -58,8%

Turto iš viso 6 627 6 666 +0,6%

Nuosavas kapitalas 4 735 4 911 +3,7%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1 891 1 756 -7,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai

21 12 -39,8%

Finansiniai įsipareigojimai 21 12 -39,8%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai

1 871 1 743 -6,8%

Finansiniai įsipareigojimai 263 284 +8,2%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 627 6 666 +0,6%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 1,4% -7,6% -8,9 p. p.
ROE 2,0% -10,4% -12,4 p. p.
D/E 6,0% 6,0% +0,1 p. p.
EBITDA 132 -455 -
EBITDA marža  1,9% -7,5% -9,4 p. p.
Grynojo pelno marža 1,3% -8,3% -9,6 p. p.

GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirta VĮ pelno įmoka 0 0 -
Turto mokestis 7 7 0,0%
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 7 7 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 122 118 -3,3%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 4 4 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

1 745 1 929 +10,5%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius L. e. p. Gintaras Žandaravičius 

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metais iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų buvo padidintas Įmonės 
įstatinis kapitalas 684,4 tūkst. eurų, gamybinio pastato rekonstravimui skiriant 434,4 
tūkst. eurų, gamybinės bazės modernizavimui - 250,0 tūkst. eurų.

Įmonė vykdo veiklą trijuose filialuose: Pravieniškių, Marijampolės bei Alytaus. 
Kiekviename iš jų yra gaminami skirtingi produktai ar teikiamos paslaugos. Vidutinis 
įdarbintas nuteistųjų skaičius 2018 metais augo 2,7 proc. ir siekė 1 343, kai 2017 
metais buvo įdarbinti 1 308 nuteistieji.

2018 metais Įmonės pardavimo pajamos sudarė 6 076,2 tūkst. eurų, t. y. 
12,0 proc. arba 830,7 tūkst. eurų mažiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį. 
Pajamos iš pagrindinės Įmonės veiklos (t. y. baldų bei metalo gaminių, siuvinių 
pardavimų) sudarė 69,6 proc. visų gaunamų pajamų ir siekė 4 230,0 tūkst. eurų, kai 
už suteiktas paslaugas (t. y. skalbimo, transportavimo, montavimo paslaugas) buvo 
gauta 30,0 proc. Įmonės pajamų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pardavimų savikaina sumažėjo 6,1 proc. 
ir siekė 5 517,9 tūkst. eurų. Mažėjimą lėmė 27,3 proc. arba 697,0 tūkst. eurų 
sumažėjusios medžiagų ir žaliavų išlaidos, kurios sudarė 1 858,5 tūkst. eurų. Nors 
pardavimų savikaina sumažėjo, Įmonės veiklos sąnaudos išaugo 14,7 proc. arba 
135,2 tūkst. eurų ir siekė 1 055,4 tūkst. eurų, iš kurių 75,1 proc. sudarė bendrosios ir 
administracinės sąnaudos. Augimui reikšmingos įtakos turėjo 30,5 proc. (158,2 tūkst. 
eurų) padidėjusios darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su socialinio draudimo 
įmokomis, kurios sudarė 676,3 tūkst. eurų.

Lėčiau mažėjusios išlaidos neigiamai paveikė Įmonės grynąjį rezultatą. Per metus 
Įmonė patyrė 502,0 tūkst. eurų nuostolį, kai 2017 metais Įmonės veikla 
buvo pelninga - uždirbtas 92,7 tūkst. eurų pelnas.

Per 2018 metus Įmonė ilgalaikio turo įsigijimui skyrė 484,0 tūkst. eurų, iš kurių didžioji 
dalis, 89,7 proc. arba 434,0 tūkst. eurų, buvo skirta gamybinio pastato rekonstrukcijai.

Prastesni Įmonės rezultatai paveikė ir finansinius rodiklius: nuosavo kapitalo ir turto 
grąžos atitinkamai sumažėjo 12,4 ir 8,9 procentinio punkto. Ataskaitiniais metais 
abu rodikliai tapo neigiamais, nuosavo kapitalo grąža siekė -10,4 proc., o 
turto grąža -7,6 proc. 

Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis liko beveik nepakitęs ir siekė 6,0 
proc., tačiau Įmonės EBITDA sumažėjo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekė 
-455,3 tūkst. eurų. Rezultatų mažėjimą atspinti ir grynojo pelno marža, kuri 
sumažėjo iki -8,3 proc.
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UAB „Lietuvos kinas“ 
www.lietuvoskinas.lt
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Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

Filmų gamyba, platinimas, nuoma, viešas rodymas, kino reklama ir edukacinė kino veikla, nuosavo nekilnojamo turto nuoma 
ir eksploatavimas

Svarbiausi įvykiai:
 • Gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1212 
dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas” likvidavimo.

Per 2018 metus Įmonės pagrindinės veiklos – kino filmų nuoma ir rodymas – generavo 
74,3 proc., t. y. 16,0 tūkst. eurų, mažiau pajamų nei 2017 metais. Pagrindinis Įmonės 
pajamų šaltinis yra patalpų nuoma iš kurios buvo gauta 97,4 proc. visų 
įmonės pajamų. Lyginant su 2017 metais, šios pajamos išaugo 4,1 proc. arba 
12,0 tūkst. eurų. Pastebima tendencija, kad Įmonės pajamos iš kino filmų nuomos 
ir rodymo bei kitų su kinu susijusių paslaugų, priešingai nei iš patalpų nuomos, 
bendroje pajamų struktūroje sudaro vis mažesnę dalį. Nepaisant to, kad patalpų 
nuomos paslaugos leidžia uždirbti papildomas pajamas, kartu šios paslaugos tolina 
Įmonę nuo pagrindinės kino veiklos. 

Taip pat ženkliai mažiau pajamų (98,9 proc. arba 240,0 tūkst. eurų mažiau nei per 
praėjusį ataskaitinį laikotarpį) buvo gauta iš kitos veiklos. Šiam pokyčiui reikšmingos 
įtakos turėjo 2017 metais pasirašyta pastatų ir kitų inžinerinių pastatų Klaipėdos 
mieste pardavimo sutartis, kurios vertė siekė 301,0 tūkst. eurų.

Mažos pardavimo pajamos iš kino filmų nuomos ir rodymo, bendroje pardavimo 
pajamų struktūroje 2018 metais sudariusios 1,8 proc., yra nulemtos ir to, kad Įmonės 
filmų archyve esančios lietuviškų filmų kino juostos  rodomos už mažus įkainius, t. y. 
nuo 35,0 iki 100,0 eurų už vienkartinio filmo rodymą, o užsienio filmų rodymo teisės 
vienam seansui kainuoja nuo 200,0 eurų – tai apsunkina komercinio panaudojimo 
galimybes nepatiriant nuostolio.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė uždirbo 87,7 proc. arba 224,1 tūkst. eurų 
mažiau pelno nei prieš metus. 2018 metais jis siekė - 31,5 tūkst. eurų. Ženkliai 
sumažėjusios Įmonės pajamos lėmė tai, kad 2018 metų EBITDA siekė 54,2 tūkst. eurų, 
t. y. buvo net 80,8 proc. mažesnė nei 2017 metais.

Atitinkamai mažėjo ir grąžos rodikliai: nuosavo kapitalo grąža (ROE) per 
metus sumažėjo nuo 30,4 proc. iki 3,2 proc., turto grąžos (ROA), kuri buvo 
lygi 3,0 proc., mažėjimas siekė 25,9 procentinio punkto. 

  •  Patalpų nuomos pajamos išaugo 4,1 proc.
  •  Įmonė pelnas nukrito 87,7 proc.  
  •  Nuosavo kapitalo grąža sumažėjo iki 3,2 proc.

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

Pardavimo pajamos 310 306 -1,4%
Pardavimo savikaina 204 185 -9,4%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 106 121 +14,2%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 81 83 +3,1%
Kitos veiklos rezultatai 240 1 -99,6%
Finansinė ir investicinė veikla 3 0 -92,9%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 268 39 -85,5%

Pelno mokestis 12 7 -40,5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 256 32 -87,7%

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

Ilgalaikis turtas 311 295 -5,1%

Trumpalaikis turtas 708 752 +6,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 674 717 +6,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 1 1 0,0%

Turto iš viso 1 019 1 048 +2,8%

Nuosavas kapitalas 969 1 001 +3,3%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 50 47 -6,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 14 15 +5,8%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 37 32 -11,5%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 019 1 048 +2,8%

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

ROA 28,9% 3,0% -25,9 p. p.

ROE 30,4% 3,2% -27,2 p. p.

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

EBITDA 282 54 -80,8%

EBITDA marža  91,1% 17,7% -73,3 p. p.

Grynojo pelno marža 82,5% 10,3% -72,2 p. p.

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

Paskirti dividendai (valstybės dalis) 0 0 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius 7 6 -14,3%

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 1 1 0,0%

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 1 696 1 963 +15,7%

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius  Arūnas Stoškus 

Nukelta į kitą puslapį <...>
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Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2020 metais

VĮ „Oro navigacija“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

6 671 0,5% -4 686 -3,9% 63 077 0,6% VĮ „Oro navigacija“ 41 998 0,8% 296 0,9% 3 / 5 - -7,4%

VĮ Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

31 168 2,5% 16 882 13,9% 618 634 6,1%
VĮ Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija

528 394 9,9% 246 0,8% 3 / 5 - 6,8%

VĮ Lietuvos oro uostai 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

11 665 0,9% -1 440 -1,2% 195 549 1,9% VĮ Lietuvos oro uostai 133 597 2,5% 627 1,9%  3 / 4 - 4,6%

VĮ Vidaus vandens kelių 
direkcija

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

111 0,0% -555 -0,5% 25 814 0,3%
VĮ Vidaus vandens kelių 
direkcija

18 267 0,3% 75 0,2%  4 / 5 - -3,9%

VĮ Valstybinių miškų urėdija 100,0%
Aplinkos 

ministerija
78 632 6,3% 6 719 5,5% 1 358 198 13,3% VĮ Valstybinių miškų urėdija 1 324 119 24,9% 3 110 9,7% 4 / 7 - 1,1%

UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0%
Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija

344 0,0% 44 0,0% 602 0,0% UAB „Projektų ekspertizė“ 529 0,0% 23 0,1% - - 20,2%

VĮ Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras

100,0%
Aplinkos 

ministerija
521 0,0% 60 0,0% 1 469 0,0%

VĮ Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras

963 0,0% 32 0,1% - - 13,2%

UAB „Būsto paskolų drau-
dimas“

100,0%
Finansų 

ministerija
308 0,0% 165 0,1% 12 909 0,1%

UAB „Būsto paskolų drau-
dimas“

3 886 0,1% 22 0,1% 2 /  4 - 1,2%

VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“

100,0%
Finansų 

ministerija
337 0,0% 32 0,0% 16 087 0,2%

VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“

16 009 0,3% 16 0,0% - - 0,4%

VĮ „Lietuvos prabavimo 
rūmai“

100,0%
Finansų 

ministerija
202 0,0% -36 -0,0% 1 904 0,0%

VĮ „Lietuvos prabavimo 
rūmai“

1 815 0,0% 25 0,1% - - -1,8%

UAB Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra

100,0%
Finansų 

ministerija
1 443 0,1% 311 0,3% 12 384 0,1%

UAB Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra

11 856 0,2% 58 0,2%  0 / 4  3 / 5 4,1%

VĮ „Mūsų amatai“ 100,0%
Kalėjimų 

departamentas
1 735 0,1% -450 -0,4% 5 366 0,1% VĮ „Mūsų amatai“ 3 912 0,1% 92 0,3% - - -34,9%

UAB „Lietuvos kinas“ 100,0%
Kultūros 

ministerija
135 0,0% -5 -0,0% 1 021 0,0% UAB „Lietuvos kinas“ 975 0,0% 6 0,0% - - -4,1%

UAB „Lietuvos monetų 
kalykla“

100,0% Lietuvos bankas 2 204 0,2% -121 -0,1% 5 259 0,1%
UAB „Lietuvos monetų 
kalykla“

4 594 0,1% 45 0,1%  3 / 5 - -5,8%

VĮ Distancinių tyrimų ir 
geoinformatikos centras 
„Gis-centras“

100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

251 0,0% 23 0,0% 1 829 0,0%
VĮ Distancinių tyrimų ir 
geoinformatikos centras 
„Gis-centras“

357 0,0% 80 0,2% - - 47,1%

AB „Detonas“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

972 0,1% 56 0,0% 4 066 0,0% AB „Detonas“ 3 192 0,1% 54 0,2%  2 / 3 - 9,7%

AB „Problematika“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

1 691 0,1% 135 0,1% 6 825 0,1% AB „Problematika“ 5 142 0,1% 89 0,3%  2 / 3 - 24,0%

UAB Universiteto vaistinė 100,0%
Sveikatos ap-

saugos ministerija
1 072 0,1% 17 0,0% 1 353 0,0% UAB Universiteto vaistinė 1 124 0,0% 24 0,1% - - 3,5%

VĮ Registrų centras 100,0%
Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija

22 915 1,8% 2 269 1,9% 36 178 0,4% VĮ Registrų centras 20 610 0,4% 1 453 4,5% 3 / 5 - 30,6%

AB Giraitės ginkluotės 
gamykla

100,0%
Finansų 

ministerija
4 115 0,3% 257 0,2% 19 833 0,2%

AB Giraitės ginkluotės 
gamykla

8 812 0,2% 79 0,2%  3 / 5 - 3,1%

Įmonė
Valstybės 

dalis
Atskaitomybė

Pardavimo pajamos Grynasis pelnas Turtas

Įmonė

Nuosavas kapitalas Darbuotojai
Kolegialių organų struktūra 

(2020-07-01)

ROE 
Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje 

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje 

Tūkst. 
eurų

Dalis 
portfelyje 

Vnt.
Dalis 

portfelyje

Valdyboje
Stebėtojų 
taryboje

Nepriklausomi / 
narių iš viso

Nepriklausomi / 
narių iš viso

LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2018 METAIS. METINĖ ATASKAITA104

UAB „Projektų ekspertizė“ 
www.proex.lt

Inžinerijos ir su ja susijusios techninės konsultacijos, naujai statomų, rekonstruojamų bei remontuojamų statinių projektų 
bendroji ir dalinė ekspertizė, statinių ekspertizė

Svarbiausi įvykiai:
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 758 nuo 2018 metų 
lapkričio 14 d. UAB „Projektų ekspertizė“ perėmė UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“ turtą, teises ir pareigas.

2018 metais Įmonė vykdydama veiklą atliko 410 statinių projektų ekspertizių, t. y. 
3,5 proc. daugiau nei  2017 metais. 66,3 proc. visų ekspertizių sudarė bendrosios 
techninio projekto ir techninio darbo projekto ekspertizės, kurios atitinkamai sudarė 
194 ir 78 vienetus. Nemažą dalį (14,9 proc.) Įmonės veiklos sudarė dalinės darbo 
projektų ekspertizės, kurių skaičius per metus išaugo 70,0 proc. ir metų pabaigoje 
sudarė 61 vienetą. 

Per ataskaitinį laikotarpį Įmonės pardavimo pajamos sudarė 721,2 tūkst. 
eurų ir tai buvo 11,3 proc. daugiau nei prieš metus kai veiklą vykdė kaip dvi 
atskiros įmonės UAB „Projektų ekspertizė“ ir UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“. 73,5 tūkst. eurų siekusį pajamų padidėjimą lėmė 22,9 proc. arba 113,8 
tūkst. eurų išaugusios UAB „Projektų ekspertizės“ pardavimo pajamos nepaisant 27,4 
proc. arba 41,9 tūkst. eurų sumažėjusių UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 
pardavimo pajamų. Didėjusiom pajamom įtakos turėjo 2018 metais laimėti konkursai 
su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, kurio vertė siekė 
54,1 tūkst. eurų, bei su AB „Litgrid“ – vertė 30,0 tūkst. eurų. Įmonė taip pat dalyvavo 
centrinės pirkimų organizacijos rengiamuose konkursuose, kuriuose laimėjo 
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertizės paslaugas daugelyje 
Lietuvos miestų už 29,7 tūkst. eurų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės sąnaudos augo 15,3 proc. arba 86,9 tūkst. eurų ir 
per ataskaitinį laikotarpį sudarė 656,1 tūkst. eurų. Augimą lėmė 27,0 proc. išaugusi 
pardavimo savikaina, kurios struktūroje ženkliai išaugo (39,6 proc. arba 66,7 tūkst. 
eurų) ekspertų ir gamybinio personalo darbo užmokesčio su atostoginių kaupiniais 
sąnaudos. Įtakos turėjo ir 3,0 proc. arba 8,3 tūkst. eurų didėjusios bendrosios ir 
administracinės sąnaudos, kurios siekė 285,1 tūkst. eurų.  

Sparčiau augusios Įmonės sąnaudos lėmė grynojo pelno mažėjimą 20,1 proc. 
arba 14,3 tūkst., kuris 2018 metais sudarė 56,8 tūkst. eurų. Atitinkamai mažėjo 
ir Įmonės EBITDA - nuo 93,9 tūkst eurų 2017 metais iki 79,2 tūkst eurų 2018 metais.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės nuosavas kapitalas mažėjo 9,9 proc. arba 59,8 tūkst. 
eurų ir siekė 542,1 tūkst. eurų. Tam daugiausia įtakos turėjo nepaskirstytojo pelno 
mažėjimas 36,5 proc. arba 61,0 tūkst. eurų. Po UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“ prijungimo prie UAB „Projektų ekspertizė“, Įmonės paprastųjų akcijų 
skaičius padidėjo 1 817 vienetais ir sudarė 9 975 paprastąsias akcijas, kurių vertė 
288,9 tūkst. eurų. Įmonės nuosavo kapitalo ir turto grąža ataskaitiniais metais mažėjo 
ir atitinkamai siekė 9,9 proc. ir 8,9 proc.

Prastesni rezultatai paveikė ir Įmonės paskiriamus dividendus valstybei. 
Už 2018 metų rezultatus buvo paskirti 77,2 tūkst. eurų dividendų, kai 2017 
metais veikusios įmonės kartu jų paskyrė 25,5 proc. daugiau, t. y. 103,5 
tūkst. eurų. 

  •   Pardavimo pajamos augo 11,3 proc. ir sudarė 721,2 tūkst. eurų
  •   Grynasis pelnas mažėjo 20,1 proc. ir siekė 56,8 tūkst. eurų  
  •   Paskirti dividendai valstybei per metus sumažėjo 25,5 proc.

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

Pardavimo pajamos 648 721 +11,3%
Pardavimo savikaina 292 371 +27,0%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 204 350 -1,5%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 277 285 +3,0%
Kitos veiklos rezultatai 5 4 -20,0%
Finansinė ir investicinė veikla 1 1 +100,0%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 84 70 -16,7%

Pelno mokestis 13 13 +2,4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 71 57 -20,1%

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

Ilgalaikis turtas 417 311 -25,6%

Trumpalaikis turtas 250 284 +13,9%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 165 220 +34,0%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 6 2 -67,2%

Turto iš viso 673 597 -11,3%

Nuosavas kapitalas 602 542 -9,9%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 71 55 -23,0%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 71 55 -23,0%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 673 597 -11,3%

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

ROA 9,5% 8,9% -0,5 p. p.
ROE 10,3% 9,9% -0,4 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA 94 79 -15,7%
EBITDA marža  14,5% 11,0% -3,5 p. p.
Grynojo pelno marža 11,0% 7,9% -3,1 p. p.

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

Paskirti dividendai (valstybės dalis) 104 77 -25,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI* 2018 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius 23 22 -4,3%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 3 3 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  2 233 2 433 +8,9%

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius  Arvydas Kuralavičius 
*Lentelėje už 2017 metus pateikiami agreguoti reorganizuotų įmonių UAB „Projektų 
ekspertizė“ ir UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ duomenys.
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VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
www.spsc.lt

Statybos produktų sertifikavimas ir jų techninis įvertinimas, pastatų garso klasių sertifikavimas, mažųjų nuotekų valymo 
įrenginių bandymai, statybos inžinierių teisinių žinių mokymai, pastatų energinio naudingumo programų kūrimas

Vykdomi specialieji įpareigojimai: statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų  atestavimas, teisės pripažinimas ir registro priežiūra; statinio 
statybos rangovų, statinio ir projekto ekspertizės  rangovų atestavimas; teisės pripažinimas ir registro priežiūra; energinio sertifikavimo ekspertų 
atestavimas ir registro tvarkymas.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 1 064 1 249 +17,4%
Pardavimo savikaina 619 645 +4,1%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 445 605 +36,0%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 318 272 -14,7%
Kitos veiklos rezultatai 3 2 -33,4%
Finansinė ir investicinė veikla 1 1 -46,2%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 131 336 +156,9%

Pelno mokestis 23 54 +138,4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 108 282 +160,8%

Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 114 289 +153,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 216 243 +12,5%

Trumpalaikis turtas 1 031 1 186 +15,1%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 725 870 +20,0%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 15 16 +9,7%

Turto iš viso 1 262 1 446 +14,6%

Nuosavas kapitalas 962 1 128 +17,3%

Dotacijos, subsidijos 76 70 -8,2%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 222 246 +10,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 222 246 +10,8%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 2 1 -11,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 262 1 446 +14,6%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 9,5% 21,3% +11,9 p. p.
ROE 12,4% 27,6% +15,3 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA 157 357 +127,0%
EBITDA marža 14,8% 28,5% +13,8 p. p.
Grynojo pelno marža 10,7% 23,1% +12,4 p. p.
GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirta VĮ pelno įmoka 115 210 +82,2%
Turto mokestis 7 9 +21,7%
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 122 219 +78,8%
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 29 29 0,0%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 1 1 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  2 818 3 241 +15,0%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius Valdemaras Gauronskis 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė vykdydama veiklą išdavė 213 statybos produktų 
vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatų, iš kurių 92 buvo pagal darniąsias 
Europos technines specifikacijas. 66,0 proc. sertifikatų buvo išduoti Lietuvos 
užsakovams. Lyginant su 2017 metais, sertifikatų buvo išduota 21,1 proc. arba 
57 mažiau. Per metus taip pat buvo užregistruotos 6 paraiškos Nacionaliniams 
techniniams įvertinimams parengti, buvo atlikta 15 nuotekų valymo įrenginių 
bandymų, užregistruoti 32 677 pastatų energinio naudingumo ir tipinių butų 
sertifikatai, pareiškėjams išduoti 3 202 Statybos techninės veiklos pagrindinių 
sričių vadovų kvalifikacijos atestatai (231,0 proc. daugiau nei 2017 metais). Iki 80,0 
proc. Įmonės paslaugų buvo suteikta Lietuvos užsakovams, likusi – daugiausia 
Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos užsakovams.

Įmonės 2018 metų pardavimų tipinės ir netipinės veiklos pajamos sudarė 1 249,7 
tūkst. eurų. Lyginant su 2017 metais, viešojo administravimo paslaugų 
pajamos augo itin ženkliai, t. y. 49,1 proc. arba 197,5 tūkst. eurų, tad 
nepaisant 1,8 proc. mažėjusių komercinės veiklos pajamų, pardavimo 
pajamos išaugo 17,4 proc. Viešojo administravimo paslaugos sudarė 48,0 proc. 
visų pardavimo pajamų, kurios buvo gaunamos iš statybos inžinierių ir teritorijų 
planavimo vadovų atestavimo (330,7 tūkst. eurų), PENS specialistų atestavimo ir 
registro priežiūros (162,9 tūkst. eurų) bei statybos rangovų atestavimo (106,1 tūkst. 
eurų). Tačiau didžiausią dalį pajamų struktūroje sudarė pajamos, gautos iš produktų 
sertifikavimo ir pastatų garso klasės nustatymo,  kurios  sudarė 35,9 proc. arba 448,3 
tūkst. eurų visų pardavimo pajamų bei buvo priskiriamos prie komercinių paslaugų.

Nepaisant didėjusių darbų apimčių, 2,1 proc. mažėjo Įmonės patiriamos 
išlaidos, kurios siekė 916,4 tūkst. eurų. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų 
mažėjimas sudarė 14,7 proc. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 271,7 tūkst. 
eurų. 4,1 proc. didėjusi pardavimo savikaina nedarė reikšmingos įtakos bendroje 
išlaidų struktūroje.

2018 metais uždirbtas koreguotas grynasis pelnas buvo 2,5 karto didesnis 
nei 2017 metais ir siekė 288,9 tūkst. eurų. Tokį pokytį daugiausiai lėmė 197,5 
tūkst. eurų išaugusios viešojo administravimo paslaugų pajamos, kurioms uždirbti 
nebuvo patirtos didelės sąnaudos. Tai lėmė EBITDA augimą iki 356,6 tūkst. eurų, o 
grynasis pelningumas augo 12,4 procentinio punkto ir sudarė 23,1 proc.

Per ataskaitinį laikotarpį ženkliai augo ir Įmonės finansiniai grąžos rodikliai. Nuosavo 
kapitalo grąža, kuri siekė 27,6 proc., augo 15,3 procentinio punkto, o turto 
grąža, didėjusi 11,9 procentinio punkto, siekė 21,3 proc.

Išaugęs Įmonės pelnas teigiamai paveikė ir grąžą valstybei. Už 2018 metų rezultatus 
Įmonės į valstybės biudžetą paskirta pelno įmoka išaugo 82,2 proc. ir  sudarė 210,3 
tūkst. eurų, kai 2017 metais įmoka siekė 115,4 tūkst. eurų. Per metus 1,5 tūkst. eurų 
padidėjo ir mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise.

Įmonės nuosavo kapitalo padidėjimą 17,3 proc. arba 166,4 tūkst. eurų labiausiai 
lėmė 186,6 tūkst. eurų padidėjęs Įmonės nepaskirstytas pelnas, kuris ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje sudarė 326,1 tūkst. eurų.

Per ataskaitinius metus 15,0 proc. padidėjo vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesinis atlyginimas, kuris siekė 3 241 eurą, kai 2017 metais jis 
buvo 2 818 eurų. Padidėjimui daugiausia įtakos turėjo 10,0 procentinių punktų 
padidėjusi darbo užmokesčio kintamoji dalis, kuri siekė 45,0 proc., bei 2018 
metais išmokėta 2 000 eurų premija už 2017 metų rezultatus.

  •   Pardavimo pajamos išaugo 17,4 proc. ir siekė 1 249,7 tūkst. eurų
  •    Įprastinės veiklos sąnaudos sumažėjo 2,3 proc.
  •   Koreguotas grynasis pelnas augo iki 288,9 tūkst. eurų

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

1 009
1 083 1 064

1 249

289

210

114
62

28

82

2015 2016 2017 2018

+7,4% -1,8%
+17,4%

2015 2016 2017 20182015 2016 2017 2018

38

115

ROA ROEPaskirtos pelno įmokos (tūkst. eurų)
Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

7,3%

9,7%

5,4%

7,2%

9,5%

12,4%

21,3%

27,6%

LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2018 METAIS. METINĖ ATASKAITA106

Daugiabučių ir gyvenamųjų namų kreditų draudimas, apdraustų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti 
administravimas

Svarbiausi įvykiai:
 • Per ataskaitinius metus Įmonė grąžino dalį – 1,3 mln. eurų – perskolinamos 
paskolos valstybei. 

Sunkmečio laikotarpiu Įmonė teikė pagalbos priemones gyventojams, kurie 
buvo apdraudę savo būsto kreditą Įmonėje bei padėjo vykdyti būsto kreditavimo 
įsipareigojimus bankams. Taip Įmonė padėjo išsaugoti būstą 2 tūkst. šeimų bei suteikė 
paramos išsaugant būstą daugiau kaip 3 tūkst. šeimų. Nuo 2016 metų sausio 28 
d. Įmonės pagrindinės draudimo veiklos licencija yra panaikinta, po kurios 
įsigaliojimo Įmonė nebeturi teisės sudaryti naujų draudimo sutarčių, tačiau 
toliau vykdo įsipareigojimus pagal anksčiau sudarytas draudimo sutartis. 
Iki 2021 metų sausio 31 d. Įmonė, įpareigota Lietuvos banko, turi perleisti teises ir 
pareigas pagal draudimo sutartis kitiems atitinkamą veiklą vykdyti turintiems ūkio 
subjektams. 

Įmonės pardavimo pajamos sudarė 620,7 tūkst. eurų ir, lyginant su 
2017 metų rezultatais, sumažėjo 13,7 proc. Reikšmingos įtakos mažėjimui 
turėjo pasirašytos įmokos pajamos, kurios sudarė 87,4 proc. arba 542,6 tūkst. eurų 
pardavimo pajamų ir, lyginant su 2017 metų rezultatais, sumažėjo 15,9 proc.

Nepaisant ženkliai, 48,2 proc. sumažėjusios pardavimo savikainos bei 8,5 
proc. mažėjusių bendrųjų ir administracinių sąnaudų, Įmonės grynasis 
pelnas sumažėjo 3,5 proc. ir siekė 57,7 tūkst. eurų. Mažėjimą lėmė ne tik 
pardavimo pajamų mažėjimas, bet ir 30,1 proc. prastesnis finansinės ir investicinės 
veiklos rezultatas dėl ženklaus kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamų sumažėjimo.

Atitinkamai keitėsi ir EBITDA, kuri 2018 metais buvo neigiama -377,2 tūkst. 
eurų, kai 2017 metais siekė -571,1 tūkst. eurų. Nuosavo kapitalo grąža siekė 1,6 
proc., o turto grąža siekė 0,3 proc.

2018 metų pabaigoje Įmonės turtas sudarė 16 140,8 tūkst. eurų. Lyginant su 
2017 metais, užfiksuotas 14,0 proc. arba 2 627,8 tūkst. eurų sumažėjimas. 
Tam didžiausią įtaką darė gautinų sumų, susijusių su numatomu regresu, sumažėjimas 
bei kasmetiniai investicinio nekilnojamojo turto perkainojimai. 

Per 2018 metus investicijos į ilgalaikį turtą sudarė 1,9 mln. eurų, iš kurių 
1,4 mln. eurų buvo investuota perimant nekilnojamąjį turtą iš varžytinių. Likusi 
investicija už 0,5 mln. eurų buvo skirta draudimo įmonės reikmėms naudojamoms 
administracinėms patalpoms.

Įmonės įsipareigojimai per 2018 metus sumažėjo 16,9 proc. Šiuos pasikeitimus 
lėmė valstybei grąžinta 1,3 mln. eurų paskolos dalis bei įsipareigojimų, susijusių su 
draudimo veikla, sumažėjimas. Balansinius pasikeitimus Įmonėje lėmė nustatytas 
paskolų grąžinimo terminas – 2019 metai, dėl kurio ilgalaikiai įsipareigojimai 
Finansų ministerijai (su 2,27-3,19 proc. metinėmis palūkanomis) buvo perkvalifikuoti 
į trumpalaikius, kurie sudarė 91,4 proc. trumpalaikių įsipareigojimų struktūroje. Visi 
Įmonės ilgalaikiai įsipareigojimai yra susiję su draudimo veikla, t. y. įsipareigojimai 
draudėjams. Šie pasikeitimai sąlygojo ir Įmonės finansinės priklausomybės 
koeficiento (D/E) sumažėjimą iki 174,4 proc.  

  •  Pardavimo pajamos sumažėjo 13,7 proc. ir siekė 620,7 tūkst. eurų
  •  Grynasis pelnas mažėjo 3,5 proc. iki 57,7 tūkst. eurų  
  •  Įsipareigojimai sumažėjo 16,9 proc.

UAB „Būsto paskolų draudimas“
www.bpd.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 719 621 -13,7%
Pardavimo savikaina 480 249 -48,2%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 239 372 +55,6%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 842 771 -8,5%
Kitos veiklos rezultatai 18 9 -52,8%
Finansinė ir investicinė veikla 645 451 -30,1%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 60 61 +1,2%
Pelno mokestis 0 3 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 58 -3,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 17 782 14 337 -19,4%
Trumpalaikis turtas 985 1 800 +82,7%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 732 1 709 +133,6%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 2 5 +200,0%

Turto iš viso 18 769 16 141 -14,0%
Nuosavas kapitalas 3 597 3 654 +1,6%
Dotacijos, subsidijos 0 0 -
Atidėjiniai 3 566 2 836 -20,5%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 11 593 9 638 -16,9%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 9 556 2 666 -72,1%

Finansiniai įsipareigojimai 6 372 0 -100,0%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 2 037 6 973 +242,3%

Finansiniai įsipareigojimai 1 317 6 372 +383,8%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 13 12 -7,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 18 769 16 141 -14,0%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 0,3% 0,3% 0,0 p. p.
ROE 1,7% 1,6% -0,1 p. p.
D/E 213,8% 174,4% -39,4 p. p.
EBITDA -571 -377 +34,0%
EBITDA marža  -79,4% -60,8% +18,7 p. p.
Grynojo pelno marža 8,3% 9,3% +1,0 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 27 25 -7,4%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  1 796 1 799 +0,2%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos finansų ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  Marijus Jūris Mikalauskas 
Valdybos pirmininkas Sigitas Žutautas*
Valdybos nariai                                                                                                 Žaneta Kovaliova*

Darius Indriūnas*
Sigitas Mitkus

Aušra Vičkačkienė
*Nepriklausomas narys (-ė)
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VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
www.iidraudimas.lt

Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka draudžia indėlininkų indėlius, įsipareigojimus investuotojams, administruoja 
Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą, taip pat atlieka kitas įstatymų 
nustatytas funkcijas

Vykdomi specialieji įpareigojimai: indėlių draudimo fondo administravimas; įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo administravimas; 
pertvarkymo fondo administravimas.

Svarbiausi įvykiai:
 • Rugpjūčio mėnesį Įmonėje buvo įdiegta Paraiškų valdymo sistema, kuri 
suteikia galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims elektroniniu būdu pateikti Įmonei 
prašymus ir informaciją, reikalingą draudimo išmokoms išmokėt;
 • 2018 metais įvyko 2 draudiminiai įvykiai: sausio 16 d. bankrutavo kredito unija 
„Centro taupomoji kasa“, o vasario 13 d. – kredito unija „Taupkasė", o šių kredito įstaigų 
indėlininkams iš viso išmokėta 29,2 mln. eurų draudimo išmokų; 
 • 2018 metų rugpjūčio 29 d. Įmonė vadovaudamasi ESTT sprendimu, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika dėl neįsigaliojusių bankrutavusio AB banko Snoras obligacijų 
ir akcijų bei Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išaiškinimais, 
pradėjo mokėti draudimo išmokas visiems bankrutavusio AB banko Snoras neįsigaliojusių akcijų ir 
obligacijų turėtojams, kuriems iki 2018 metų pabaigos buvo išmokėta beveik 7,4 mln. eurų draudimo 
išmokų neįsigaliojusių akcijų ir obligacijų turėtojams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 metų birželio 23 d. įsakymu Nr. 1K-257 
(2018 metų gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1K-437 redakcija), Įmonės nuosavo kapitalo lėšos gali būti 
investuojamos tik į mažos rizikos turtą, t. y. į atitinkamo reitingo vyriausybės vertybinius popierius, nors 
šių finansinių priemonių pajamingumas yra artimas nuliui, tačiau generuojančios stabilų pelną.

2018 metais Įmonės administruojamų fondų turtas sudarė 202,1 mln. eurų, o 2017 metais buvo Įmonė 
valdė 239,3 mln. eurų fondų turtą. Administruojamų fondų turto sumažėjimą lėmė 2018 metais iš 
Indėlių draudimo fondo išmokėtos 36,8 mln. eurų draudimo išmokos ir perskaičiuotas kreditorinis 
reikalavimas (27,5  mln. eurų), t. y. gautinų sumų iš administruojamų kredito įstaigų bankroto procesų 
tikslinimas.  

Įmonės administruojami fondai per ataskaitinį laikotarpį iš viso gavo 44,6 mln. eurų įplaukų 
sumą, kai prieš metus įplaukos sudarė 70,5 mln. eurų. Sumažėjimui įtakos turėjo 43,5 proc. 
mažesnė draudimo įmokų suma dėl sumažėjusio indėlių draudimo įmokų tarifo bei 33,7 
proc. mažesnės pajamos iš administruojamų įvykių. Draudimo išmokos sudarė 36,8 mln. eurų, 
t. y. 1,2 proc. mažiau nei 2017 metais Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė viršijo savo strateginio 
plano rodiklius 2,2 proc. bendra įplaukų suma. Taip pat Įmonės administruojamų fondų 
sukauptos lėšos išaugo 12,6 proc. arba 7,3 mln. eurų ir sudarė 65,0 mln. eurų. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės pajamos už fondų administravimą sudarė 675,5 tūkst. eurų, 
kurios, lyginant su 2017 metais, išaugo 37,3 proc. arba 183,5 tūkst. eurų ir bendroje pajamų 
struktūroje sudarė 93,6 proc.. Tai lėmė padidėjęs atlyginimas už fondų administravimą, kuris 
yra lygus fondų administravimo išlaidoms. Didžiąją dalį sąnaudų, t. y. 75,9 proc. arba 513,2 tūkst. 
eurų, sudarė Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos, kurios, lyginant su 2017 metais, augo 139,7 tūkst. 
eurų. Kitos veiklos pajamas sudarė Įmonės parduotas automobilis už 6,5 tūkst. eurų, o finansinės veiklos 
rezultatus lėmė gautos palūkanos už investicijas į vertybinius popierius, kurios dėl vyriausybės vertybinių 
popierių pajamingumų mažėjimo sumažėjo 10,6 proc. arba 4,6 tūkst. eurų ir sudarė 38,8 tūkst. eurų.

Nepaisant susiklosčiusios situacijos finansų rinkose, kurioje mažos rizikos finansinių priemonių 
pajamingumas artimas nuliui, Įmonė uždirbo pajamas iš nuosavo kapitalo lėšų investavimo ir 
tai leido užtikrinti veiklos pelningumo augimą. 2018 metais koreguotas grynasis pelnas 
sudarė 49,9 tūkst. eurų bei buvo 4,2 proc. didesnis nei 2017 metais. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo Įstatymo 43 straipsniu, visas Įmonės 2017 metų pripažintas pelnas 
– 43,4 tūkst. eurų, buvo įskaitytas į privalomąjį rezervą. 2018 metų pripažintas 
pelnas 45,4 tūkst. eurų, buvo taip pat įskaitytas į privalomąjį rezervą.

2018 metais Įmonės nuosavo kapitalo dydis siekė 15 924 tūkst. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo 
45,3 tūkst. eurų arba 0,3 proc. Didžiąją dalį (56,5 proc.) Įmonės nuosavo kapitalo sudarė savininko 
kapitalas, kuris siekė 8 995,4 tūkst. eurų. Likusią dalį sudarė privalomasis rezervas (43,2 proc.), sudaręs 6 
883,2 tūkst. eurų bei nepaskirstytasis pelnas, siekęs 45,4 tūkst. eurų, t. y. 0,3 proc. viso nuosavo kapitalo.

Įmonės finansiniai rodikliai 2018 metais kito nežymiai – turto grąža ir nuosavo kapitalo grąža liko 
nepakitusios - abi siekė 0,3 proc. Įmonės EBITDA padidėjo 15,6 proc., sudarydama 32,6 tūkst. 
eurų. Nežymiai, 0,9 procentinio punkto, sumažėjo EBITDA marža bei 2,3 procentinio punkto sumažėjo 
grynojo pelno marža. Tam įtakos turėjo  ryškesnis už pelno augimą pardavimo pajamų augimas.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 492 675 +37,3%
Pardavimo savikaina 0 0 -
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 492 675 +37,3%
Pardavimo sąnaudos 0 0
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 492 675 +37,3%
Kitos veiklos rezultatai 0 7 -
Finansinė ir investicinė veikla 43 39 -10,4%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 43 45 +4,6%
Pelno mokestis 0 0 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 43 45 +4,6%
Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 48 50 +4,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 2 488 7 227 +190,4%
Trumpalaikis turtas 13 428 8 758 -34,8%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 433 8 139 -34,5%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 4 3 -27,9%

Turto iš viso 15 920 15 987 +0,4%
Nuosavas kapitalas 15 879 15 924 +0,3%
Dotacijos, subsidijos 0 0 -
Atidėjiniai 0 0 -
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 42 63 +51,8%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 42 63 +51,8%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 15 920 15 987 +0,4%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 0,3% 0,3% 0,0 p. p.
ROE 0,3% 0,3% 0,0 p. p.
D/E 0,0% 0,0%       0,0 p. p.
EBITDA 28 33 +15,6%
EBITDA marža 5,7%  4,8% -0,9 p. p.
Grynojo pelno marža 9,7% 7,4% -2,3 p. p.

GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirta VĮ pelno įmoka 0 0 -
Turto mokestis 5 5 0,0%
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 5 5 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 21 22 +4,8%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 3 682 3 908 +6,1%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos finansų ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinė direktorė Aurelija Mažintienė
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Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

  •   Įmonės administruojamų fondų lėšos išaugo 12,6 proc. ir siekė        
  65,0 mln. eurų
  •  Įmonės koreguotas grynasis pelnas augo 4,2 proc. ir sudarė 49,9  
  tūkst. eurų
  •  EBITDA padidėjo 15,6 proc. 
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VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
www.lpr.lrv.lt

Tauriųjų metalų tyrimai, kontrolinė analizė, prabavimas, įspaudavimas, ekspertizė, charakteristikos nustatymas, kokybės pažymėjimų 
išdavimas ir kita veikla

Vykdomi specialieji įpareigojimai: tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinė priežiūra, apimanti: 1) tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, 
pusgaminių, atliekų ir laužo prabavimą; 2) ūkio subjektų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos atitikties Lietuvos Respublikos 
tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo nustatytiems reikalavimams priežiūrą.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 579 594 +2,5%
Pardavimo savikaina 292 301 +2,9%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 287 293 +2,1%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 252 273 +8,0%
Kitos veiklos rezultatai 2 3 +50,0%
Finansinė ir investicinė veikla 8 3 -55,8%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 45 27 -39,2%
Pelno mokestis 9 8 -12,6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 36 20 -45,6%
Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 72 56 -23,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 1 230 783 -36,4%
Trumpalaikis turtas 2 315 1 846 -20,3%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 691 1 354 -19,9%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos

1 1 -23,1%

Turto iš viso 3 546 2 629 -25,9%
Nuosavas kapitalas 3 490 2 581 -26,0%
Dotacijos, subsidijos 0 0 -
Atidėjiniai 0 0 -
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 57 49 -13,8%
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai

0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai

57 49 -13,8%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3546 2 629 -25,9%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 2,0% 1,8% -0,2 p. p.
ROE 2,1% 1,8% -0,2 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA 111 84 -24,0%
EBITDA marža  19,2% 14,2% -4,9 p. p.
Grynojo pelno marža 12,5% 9,4% -3,1 p. p.

GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirta VĮ pelno įmoka 929 204 -78,1%
Turto mokestis 42 42 -0,2%
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 971 246 -74,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 27 25 -7,4%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

 2 919 3 005 +2,9%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos finansų ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  Gintautas Bagotyrius

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė vykdydama veiklą įspaudė į tauriųjų metalų gaminius 
0,98 mln. ženklų, kurių bendra masė sudarė 1,93 t. 2018 metais buvo patikrinta 
769,8 tūkst. aukso, sidabro, platinos ir paladžio gaminių, kai 2017 metais 
jų buvo patikrinta 758,8 tūkst. Taip pat Įmonės brangakmenių tyrimo laboratorija 
ataskaitiniais metais atliko 35,7 tūkst. gaminių su brangakmeniais ekspertizes, t. y. 2,2 
tūkst. ekspertizių daugiau nei praėjusiais metais.

2018 metais įmonės pagrindinės veiklos pajamos siekė 593,6 tūkst. eurų ir buvo 
14,3 tūkst. eurų arba 2,5 proc. didesnės nei praėjusiais ataskaitiniais metais. 
Daugiausiai tai lėmė išaugusios darbų apimtys. Didžiąją pajamų dalį sudarė pajamos 
iš tauriųjų metalų ir jų gaminių prabavimo, įspaudavimo ir ženklinimo veiklos, kurios 
augo 2,1 proc. ir pardavimo pajamų struktūroje sudarė 67 proc. arba 397,8 tūkst. 
Likusi dalis pajamų buvo gauta iš brangakmenių ir jų gaminių prabavimo, kurios 
augo 3,2 proc. arba 6,1 tūkst. eurų.

Augančios darbų apimtys atitinkamai didino ir Įmonės patiriamas sąnaudas, kurios 
per metus padidėjo 5,2 proc. ir siekė 573,1 tūkst. eurų, kai 2017 metais sudarė 
544,5 tūkst. eurų: 300,6 tūkst. eurų sudarė pardavimo savikaina, augusi 2,9 proc. ir 
8 proc. augusios bendrosios ir administracinės sąnaudos, siekusios 272,5 tūkst. eurų 
įvertinus 83,8 tūkst. eurų patirtų sąnaudų kompensavimą biudžeto lėšomis (2017 
metais sąnaudų kompensavimo suma siekė 96,5 tūkst. eurų). Didžiąją dalį, 54,6 proc., 
bendrųjų ir administracinių sąnaudų sudarė darbo užmokesčio bei su juo susijusios 
sąnaudos, kurios po kompensavimo siekė 148,8 tūkst. eurų. Pardavimo savikainoje 
darbo apmokėjimo sąnaudos taip pat sudarė reikšmingą dalį – 73 proc. ir, lyginant 
su 2017 metais, didėjo 11 proc.  Darbo apmokėjimo sąnaudų augimui įtakos turėjo 
padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis bei darbuotojams išmokėtos priemokos. 

Nors Įmonės pajamos ir didėjo, tačiau dėl mažesnio sąnaudų kompensavimo 
išaugusios sąnaudos neigiamai paveikė Įmonės koreguotą grynąjį pelną. Metų 
pabaigoje koreguotas grynasis pelnas siekė 55,6 tūkst. eurų, kai 2017 
metais sudarė 72,2 tūkst. eurų. Atitinkamai mažėjo ir Įmonės EBITDA rodiklis, 
kuris sudarė 84,4 tūkst. eurų, kai prieš metus šis rodiklis siekė 111 tūkst. eurų. Rodiklio 
mažėjimui taip pat įtakos turėjo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sumažėjimas 
18,1 proc. nuo 74,0 tūkst. eurų 2017 metais iki 60,6 tūkst. eurų 2018 metais.

Įmonės nuosavas kapitalas finansinių metų pradžioje buvo 3 489,6 tūkst. 
eurų, o pabaigoje – 2 580,7 tūkst. eurų (t. y. nuosavas kapitalas sumažėjo 
26 proc.). 908,9 tūkst. eurų sumažėjimą daugiausiai lėmė sumokėtos Įmonės pelno 
įmokos. Taip pat verta pastebėti, kad 2018 metų Įmonės pinigai ir pinigų ekvivalentai 
viršijo paskutinių dviejų metų apyvartą ir sudarė 1 354,0 tūkst. eurų nors per metus 
sumažėjo 19,9 proc.

2018 metais Įmonė į ilgalaikį turtą investavo 66 tūkst. eurų. Už šiuos pinigus 
buvo įsigytos mikroanalitinės svarstyklės, rentgeno fluorescencinis spektrometras, 
UV-VIS spektrometras bei EXA natūralių deimantų detektorius. 

Prastesni koreguoti pelno rezultatai neigiamai paveikė Įmonės nuosavo kapitalo ir 
turto grąžos rodiklius, kurie mažėjo 0,2 procentinio punkto ir kiekvienas iš jų siekė 
1,8 proc.

Ženklų paskirtos pelno įmokos skirtumą lėmė 2017 metais įsigalioję Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 ir 15 straipsnio pakeitimo 
įstatymai, kurie įpareigojo Įmonę mokėti 80 proc. dydžio įmoką nuo paskirstytinojo 
pelno. Iki 2017 metų pabaigos Įmonė buvo sukaupusi 1 161,8 tūkst. eurų nepaskirstyto 
pelno, todėl praėjusių metų pelno įmoka sudarė 929,4 tūkst. eurų. Sumokėjus šią 
įmoką ir įvertinus ataskaitiniu laikotarpiu gautą pelną, Įmonės paskirstytinojo pelno 
suma 2018 metų pabaigoje sudarė 254,6 tūkst. eurų, iš kurių pelno įmoka sudarė 
203,7 tūkst. eurų ir buvo 78,1 proc. mažesnė nei 2017 metais.

  •  Pardavimo pajamos augo 2,5 proc. ir siekė 593,6 tūkst. eurų
  •  Koreguotas grynasis pelnas sumažėjo 23 proc.
  •  Grąža valstybei sumažėjo 74,7 proc. ir sudarė 246 tūkst. eurų

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)
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UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
www.vipa.lt

Įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei 
viešųjų paslaugų modernizavimui

Vykdomi specialieji įpareigojimai: įgyvendina įvairių finansavimo šaltinių (ES investiciniai fondai, Bendrovės nuosavas kapitalas, tarptautinių finansų 
institucijų, privataus sektoriaus investicijos ir (arba) kitu būdu pritrauktos lėšos) lėšomis finansuojamas skatinamąsias finansines priemones (paskolų, 
finansinio laidavimo paslaugų, finansinės nuomos (lizingo) paslaugų ir (arba) finansinių garantijų, investicijų į kapitalą ir kita) tiesiogiai, per finansinius 
tarpininkus, investavimo platformas ir (arba) kitais būdais; veikia kaip Nacionalinė plėtros įstaiga urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto 
ir viešosios arba viešajam interesui tenkinti skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, energijos vartojimo efektyvumo skatinimo srityse.

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)
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Svarbiausi įvykiai:
 • Liepos 3 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) ir AB 
Energijos skirstymo operatorius bendrai įsteigė Energijos efektyvumo finansavimo 
platformą;
 • Spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1046,VIPA 
buvo pavesta vykdyti Nacionalinės plėtros įstaigos veiklą urbanizuojamų teritorijos 
plėtros, būsto ir viešosios infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo srityse;
 • Gruodžio 3 d. Lietuvos banko sprendimu UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra buvo įtraukta į Nacionalinių plėtros įstaigų sąrašą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė valdė 520,0 mln. eurų lėšų viešosios infrastruktūros 
finansavimui, iš kurių 148,6 mln. eurų – pritrauktos privačios ir viešosios lėšos 
investicijų projektų, priemonių plėtrai, kai atitinkamai 2017 metais Įmonė valdė 314,3 
mln. eurų lėšų ir pritraukė 50,0 mln. eurų investicijų. Per 2018 metus buvo suteikta 0,5 
mln. eurų valstybės parama energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Nuo 
2015 metų sudarytos 238 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) sutartys, 
iš kurių 2018 metais sudaryta viena. Išmokėtų paskolų suma per 2018 metus siekė 
0,4 mln. eurų, o 2015 – 2018 metų laikotarpiu siekė 78,6 mln. eurų. Iš viso Įmonė 
įgyvendino 231 projektą, iš kurių 2018 metais įgyvendinti 8 projektai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė uždirbo 1 704,2 tūkst. eurų pajamų, t. y. 2,0 
proc. arba 35,0 tūkst. eurų mažiau nei prieš metus. Didžiąją dalį pajamų (95,6 
proc. arba 1 629,3 tūkst. eurų) sudarė iš pagrindinės veiklos gauti valdymo mokesčiai, 
kurie, lyginant su 2017 metais, sumažėjo 2,5 proc. Likusią pajamų dalį sudarė kitos 
veiklos pajamos bei finansinė ir investicinė veikla.

2018 metais VIPA vykdydama veiklą patyrė 1 922,0 tūkst. eurų sąnaudų, iš kurių 8,6 
proc. arba 165,5 tūkst. eurų buvo finansuota ES techninės paramos lėšomis, 4,3 
proc. arba 83,7 tūkst. eurų kompensuota tarptautinių projektų lėšomis, kiti išlaidų 
kompensavimo šaltiniai sudarė 2,0 proc. arba 38,3 tūkst. eurų. Po kompensavimo 
Įmonės sąnaudos sudarė 1 634,5 tūkst. eurų, kurios buvo 8,7 proc. arba 130,3 tūkst. 
eurų didesnės nei praėjusiais metais. Per metus Įmonės pardavimo savikaina 
augo 14,9 proc. ir sudarė 717,1 tūkst. eurų, bendrosios ir administracinės 
sąnaudos didėjo 7,8 proc. arba 64,9 tūkst. eurų. Didžiąją dalį, 60,4 proc., 
sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurios per metus 
padidėjo 27,3 proc. ir siekė 986,6 tūkst. eurų dėl 30,8 proc. (12 asmenų) išaugusio 
darbuotojų skaičiaus. Viena iš priežasčių, lėmusių darbuotojų skaičiaus augimą - 
sudaryta Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupė. Sąnaudų 
augimas lėmė reikšmingą Įmonės grynojo pelno mažėjimą, kuris per metus 
sumažėjo iki 69,6 tūkst. eurų, t. y. 70,4 proc. arba 165,7 tūkst. eurų.

EBITDA per metus sumažėjo 59,6 proc. ir siekė 149,7 tūkst. eurų, kai praėjusį ataskaitinį 
laikotarpį buvo 370,5 tūkst. eurų. Prastesnius Įmonės rezultatus atspindi ir Įmonės 
finansiniai grąžos rodikliai: nuosavo kapitalo grąža, kuri buvo 2,5 proc., mažėjo 5,2 
procentinio punkto, turto grąža mažėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 0,9 proc. Tai 
labiausiai lėmė grynojo pelno sumažėjimas. Grynasis pelningumas mažėjo nuo 14,1 
proc. iki 4,3 proc.

Paskirti dividendai už 2018 metų rezultatus valstybei per metus sumažėjo 
53,4 proc. ir siekė 266,5 tūkst. eurų, kai prieš metus (už 2017 metų 
rezultatus) buvo skirta 572,1 tūkst. eurų. 

Per metus Įmonės turtas išaugo iki 11 854,0 tūkst. eurų. Tokį ženklų pokytį lėmė 
atskaitinių metų pabaigoje gautos lėšos – 9,0 mln. eurų įstatinio kapitalo didinimui. 
Tai lėmė ir ataskaitinių metų įsipareigojimų padidėjimą iki 9 282,2 tūkst. eurų, kai prieš 
metus jų buvo tik 151,2 tūkst. eurų. Įstatinis kapitalas buvo padidintas 2019 metų 
balandžio mėn.  

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 1 671 1 629 -2,5%
Pardavimo savikaina 624      717 +14,9%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 047 912 -12,9%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 837 902 +7,8%
Kitos veiklos rezultatai 66 70 +5,1%
Finansinė ir investicinė veikla 2 5 +113,5%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 278 85 -69,5%
Pelno mokestis 43 15 -64,6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 235 70 -70,4%
BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 324 321 -0,9%
Trumpalaikis turtas 2 881 11 523 +299,9%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 282 9 945 +675,9%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 8 10 +29,9%

Turto iš viso 3 213 11 854 +268,9%
Nuosavas kapitalas 3 045 2 567 -15,7%
Dotacijos, subsidijos 0 0 -
Atidėjiniai 13 4 -66,2%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 151 9 282 +6 039,0%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 151 9 282 +6 039,0%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 4 0 -100,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 213 11 854 +268,9%
RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 1,1% 0,9% -0,2 p. p.
ROE 7,7% 2,5% -5,2 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA 371 150 -59,6%
EBITDA marža  22,2% 9,2% -13,0 p. p.
Grynojo pelno marža 14,1% 4,3% -9,8 p. p.
GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 572 267 -53,4%
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 39 51 +30,8%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 4 4 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 325 2 759 +18,7%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%
VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  Gvidas Dargužas
Valdybos pirmininkas Gvidas Dargužas
Valdybos nariai                                                                                            Raimonda Lauraitytė

Kristina Vaskelienė
Stebėtojų tarybos pirmininkas                                                                                  Nepaskirtas
Stebėtojų taryba                                                                                                 Arūnas Čiulada*

Lina Liubauskaitė
Raimonda Eidžiūnė

Raimondas Rapkevičius*
*Nepriklausomas narys (-ė)

  •  Pardavimo savikaina augo 14,9 proc. ir siekė 717,1 tūkst. eurų
  •   Grynasis pelnas sumažėjo 70,4 proc.
  •   Įmonės grąža Valstybei per metus sumažėjo 53,4 proc.

111ĮMONIŲ APRAŠYMAI

  •  Pardavimo pajamos sumažėjo 12,0 proc. ir siekė 6,1 mln. eurų
  •  Įmonė patyrė 502,0 tūkst. eurų nuostolį
  •  Nuosavo kapitalo grąža siekė -10,4 proc.

VĮ „Mūsų amatai“
www.musuamatai.com

Nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę

Vykdomi specialieji įpareigojimai: didinti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų užimtumą darbine veikla; išsaugoti ir ugdyti (tobulinti) nuteistųjų 
darbinius (profesinius) įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 6 907 6 076 -12,0%
Pardavimo savikaina 5 876 5 518 -6,1%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 031 558 -45,9%

Pardavimo sąnaudos 183 263 +43,9%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 737 792 +7,5%
Kitos veiklos rezultatai -11 -1 +90,2%
Finansinė ir investicinė veikla -14 -11 +24,3%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 86 -509 -

Pelno mokestis 0 0 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 86 -509 -

Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 93 -502 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 3 405 3 634 +6,7%

Trumpalaikis turtas 3 220 3 032 -5,8%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 428 447 +4,4%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos

2 1 -58,8%

Turto iš viso 6 627 6 666 +0,6%

Nuosavas kapitalas 4 735 4 911 +3,7%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1 891 1 756 -7,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai

21 12 -39,8%

Finansiniai įsipareigojimai 21 12 -39,8%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai

1 871 1 743 -6,8%

Finansiniai įsipareigojimai 263 284 +8,2%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 627 6 666 +0,6%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 1,4% -7,6% -8,9 p. p.
ROE 2,0% -10,4% -12,4 p. p.
D/E 6,0% 6,0% +0,1 p. p.
EBITDA 132 -455 -
EBITDA marža  1,9% -7,5% -9,4 p. p.
Grynojo pelno marža 1,3% -8,3% -9,6 p. p.

GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirta VĮ pelno įmoka 0 0 -
Turto mokestis 7 7 0,0%
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 7 7 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 122 118 -3,3%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 4 4 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

1 745 1 929 +10,5%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius L. e. p. Gintaras Žandaravičius 

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metais iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų buvo padidintas Įmonės 
įstatinis kapitalas 684,4 tūkst. eurų, gamybinio pastato rekonstravimui skiriant 434,4 
tūkst. eurų, gamybinės bazės modernizavimui - 250,0 tūkst. eurų.

Įmonė vykdo veiklą trijuose filialuose: Pravieniškių, Marijampolės bei Alytaus. 
Kiekviename iš jų yra gaminami skirtingi produktai ar teikiamos paslaugos. Vidutinis 
įdarbintas nuteistųjų skaičius 2018 metais augo 2,7 proc. ir siekė 1 343, kai 2017 
metais buvo įdarbinti 1 308 nuteistieji.

2018 metais Įmonės pardavimo pajamos sudarė 6 076,2 tūkst. eurų, t. y. 
12,0 proc. arba 830,7 tūkst. eurų mažiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį. 
Pajamos iš pagrindinės Įmonės veiklos (t. y. baldų bei metalo gaminių, siuvinių 
pardavimų) sudarė 69,6 proc. visų gaunamų pajamų ir siekė 4 230,0 tūkst. eurų, kai 
už suteiktas paslaugas (t. y. skalbimo, transportavimo, montavimo paslaugas) buvo 
gauta 30,0 proc. Įmonės pajamų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pardavimų savikaina sumažėjo 6,1 proc. 
ir siekė 5 517,9 tūkst. eurų. Mažėjimą lėmė 27,3 proc. arba 697,0 tūkst. eurų 
sumažėjusios medžiagų ir žaliavų išlaidos, kurios sudarė 1 858,5 tūkst. eurų. Nors 
pardavimų savikaina sumažėjo, Įmonės veiklos sąnaudos išaugo 14,7 proc. arba 
135,2 tūkst. eurų ir siekė 1 055,4 tūkst. eurų, iš kurių 75,1 proc. sudarė bendrosios ir 
administracinės sąnaudos. Augimui reikšmingos įtakos turėjo 30,5 proc. (158,2 tūkst. 
eurų) padidėjusios darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su socialinio draudimo 
įmokomis, kurios sudarė 676,3 tūkst. eurų.

Lėčiau mažėjusios išlaidos neigiamai paveikė Įmonės grynąjį rezultatą. Per metus 
Įmonė patyrė 502,0 tūkst. eurų nuostolį, kai 2017 metais Įmonės veikla 
buvo pelninga - uždirbtas 92,7 tūkst. eurų pelnas.

Per 2018 metus Įmonė ilgalaikio turo įsigijimui skyrė 484,0 tūkst. eurų, iš kurių didžioji 
dalis, 89,7 proc. arba 434,0 tūkst. eurų, buvo skirta gamybinio pastato rekonstrukcijai.

Prastesni Įmonės rezultatai paveikė ir finansinius rodiklius: nuosavo kapitalo ir turto 
grąžos atitinkamai sumažėjo 12,4 ir 8,9 procentinio punkto. Ataskaitiniais metais 
abu rodikliai tapo neigiamais, nuosavo kapitalo grąža siekė -10,4 proc., o 
turto grąža -7,6 proc. 

Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis liko beveik nepakitęs ir siekė 6,0 
proc., tačiau Įmonės EBITDA sumažėjo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekė 
-455,3 tūkst. eurų. Rezultatų mažėjimą atspinti ir grynojo pelno marža, kuri 
sumažėjo iki -8,3 proc.

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)
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UAB „Lietuvos kinas“ 
www.lietuvoskinas.lt
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Filmų gamyba, platinimas, nuoma, viešas rodymas, kino reklama ir edukacinė kino veikla, nuosavo nekilnojamo turto nuoma 
ir eksploatavimas

Svarbiausi įvykiai:
 • Gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1212 
dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas” likvidavimo.

Per 2018 metus Įmonės pagrindinės veiklos – kino filmų nuoma ir rodymas – generavo 
74,3 proc., t. y. 16,0 tūkst. eurų, mažiau pajamų nei 2017 metais. Pagrindinis Įmonės 
pajamų šaltinis yra patalpų nuoma iš kurios buvo gauta 97,4 proc. visų 
įmonės pajamų. Lyginant su 2017 metais, šios pajamos išaugo 4,1 proc. arba 
12,0 tūkst. eurų. Pastebima tendencija, kad Įmonės pajamos iš kino filmų nuomos 
ir rodymo bei kitų su kinu susijusių paslaugų, priešingai nei iš patalpų nuomos, 
bendroje pajamų struktūroje sudaro vis mažesnę dalį. Nepaisant to, kad patalpų 
nuomos paslaugos leidžia uždirbti papildomas pajamas, kartu šios paslaugos tolina 
Įmonę nuo pagrindinės kino veiklos. 

Taip pat ženkliai mažiau pajamų (98,9 proc. arba 240,0 tūkst. eurų mažiau nei per 
praėjusį ataskaitinį laikotarpį) buvo gauta iš kitos veiklos. Šiam pokyčiui reikšmingos 
įtakos turėjo 2017 metais pasirašyta pastatų ir kitų inžinerinių pastatų Klaipėdos 
mieste pardavimo sutartis, kurios vertė siekė 301,0 tūkst. eurų.

Mažos pardavimo pajamos iš kino filmų nuomos ir rodymo, bendroje pardavimo 
pajamų struktūroje 2018 metais sudariusios 1,8 proc., yra nulemtos ir to, kad Įmonės 
filmų archyve esančios lietuviškų filmų kino juostos  rodomos už mažus įkainius, t. y. 
nuo 35,0 iki 100,0 eurų už vienkartinio filmo rodymą, o užsienio filmų rodymo teisės 
vienam seansui kainuoja nuo 200,0 eurų – tai apsunkina komercinio panaudojimo 
galimybes nepatiriant nuostolio.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė uždirbo 87,7 proc. arba 224,1 tūkst. eurų 
mažiau pelno nei prieš metus. 2018 metais jis siekė - 31,5 tūkst. eurų. Ženkliai 
sumažėjusios Įmonės pajamos lėmė tai, kad 2018 metų EBITDA siekė 54,2 tūkst. eurų, 
t. y. buvo net 80,8 proc. mažesnė nei 2017 metais.

Atitinkamai mažėjo ir grąžos rodikliai: nuosavo kapitalo grąža (ROE) per 
metus sumažėjo nuo 30,4 proc. iki 3,2 proc., turto grąžos (ROA), kuri buvo 
lygi 3,0 proc., mažėjimas siekė 25,9 procentinio punkto. 

  •  Patalpų nuomos pajamos išaugo 4,1 proc.
  •  Įmonė pelnas nukrito 87,7 proc.  
  •  Nuosavo kapitalo grąža sumažėjo iki 3,2 proc.

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

Pardavimo pajamos 310 306 -1,4%
Pardavimo savikaina 204 185 -9,4%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 106 121 +14,2%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 81 83 +3,1%
Kitos veiklos rezultatai 240 1 -99,6%
Finansinė ir investicinė veikla 3 0 -92,9%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 268 39 -85,5%

Pelno mokestis 12 7 -40,5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 256 32 -87,7%

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

Ilgalaikis turtas 311 295 -5,1%

Trumpalaikis turtas 708 752 +6,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 674 717 +6,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 1 1 0,0%

Turto iš viso 1 019 1 048 +2,8%

Nuosavas kapitalas 969 1 001 +3,3%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 50 47 -6,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 14 15 +5,8%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 37 32 -11,5%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 019 1 048 +2,8%

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

ROA 28,9% 3,0% -25,9 p. p.

ROE 30,4% 3,2% -27,2 p. p.

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

EBITDA 282 54 -80,8%

EBITDA marža  91,1% 17,7% -73,3 p. p.

Grynojo pelno marža 82,5% 10,3% -72,2 p. p.

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

Paskirti dividendai (valstybės dalis) 0 0 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius 7 6 -14,3%

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 1 1 0,0%

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 1 696 1 963 +15,7%

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius  Arūnas Stoškus 

<...> lentelės tęsinys
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TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS
Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2020 metais

UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“

100,0%
Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija

 2 238 0,2%  257 0,2%  23 500 0,2%
UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“

11 960 0,2% 79 0,2% 3 / 4  3 / 5 3,6%

UAB „Toksika“ 92,5%
Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija

 5 556 0,4% 1 999 1,6% 27 984 0,3% UAB „Toksika“ 8 405 0,2% 66 0,2%  2 / 3 - 29,7%

UAB Lietuvos parodų ir kon-
gresų centras „LITEXPO“

98,8%
Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija

 1 844 0,1%  -211 -0,2%  19 458 0,2%
UAB Lietuvos parodų ir 
kongresų centras „LITEXPO“

11 669 0,2% 70 0,2%  3 / 5 - -7,1%

AB „Vilniaus metrologijos 
centras“

100,0% VĮ Turto bankas  1 758 0,1% 91 0,1% 7 130 0,1%
AB „Vilniaus metrologijos 
centras“

6 229 0,1% 114 0,4%  2 / 3 - 4,0%

VĮ „Regitra“ 100,0%
Vidaus reikalų 

ministerija
10 537 0,8% 1 424 1,2% 23 758 0,2% VĮ „Regitra“ 15 716 0,3% 515 1,6% 3 / 8 - 19,0%

AB „Jonavos grūdai“ 70,1%
Žemės ūkio 
ministerija

1 733 0,1% -109 -0,1% 5 660 0,1% AB „Jonavos grūdai“ 5 481 0,1% 34 0,1%  2 / 5 - 4,4%

AB „Lietuvos veislininkystė“ 99,0%
Žemės ūkio 
ministerija

869 0,1% 212 0,2% 1 924 0,0% AB „Lietuvos veislininkystė“ 1 682 0,0% 39 0,1% 2 / 5 - 11,4%

AB „Kiaulių veislininkystė“ 99,0%
Žemės ūkio 
ministerija

491 0,0% 25 0,0% 1 502 0,0% AB „Kiaulių veislininkystė“ 1 135 0,0% 30 0,1%  2 / 5 - 2,9%

UAB „Lietuvos žirgynas“ 89,6%
Žemės ūkio 
ministerija

341 0,0% -101 -0,1% 2 163 0,0% UAB „Lietuvos žirgynas“ 1 440 0,0% 80 0,2% 3 / 5 - 4,3%

UAB „Panevėžio veislinin-
kystė“

97,9%
Žemės ūkio 
ministerija

377 0,0% 11 0,0% 942 0,0%
UAB „Panevėžio veislin-
inkystė“

143 0,0% 4 0,0% - - 40,5%

UAB „Genetiniai ištekliai“ 100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

505 0,0% -71 -0,1% 3 972 0,0% UAB „Genetiniai ištekliai“ 2 483 0,0% 69 0,2%  2 / 4 - 0,2%

UAB „Šilutės polderiai“ 81,0%
Žemės ūkio 
ministerija

1 687 0,1% 10 0,0% 2 643 0,0% UAB „Šilutės polderiai“ 802 0,0% 101 0,3%  2 / 4 - 7,2%

UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5%
Žemės ūkio 
ministerija

85 0,0% -62 -0,1% 1 188 0,0% UAB „Šilutės veislininkystė“ 493 0,0% 7 0,0% - - -5,3%

UAB Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas

100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

319 0,0% 65 0,1% 20 247 0,2%
UAB Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas

2 849 0,1% 16 0,0%  0 / 5  2 / 4 5,5%

UAB „Pieno tyrimai“ 100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

3 099 0,2% 230 0,2% 5 536 0,1% UAB „Pieno tyrimai“ 4 084 0,1% 301 0,9% - - 9,2%

VĮ Valstybės žemės fondas 100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

1 164 0,1% -25 -0,0% 3 247 0,0% VĮ Valstybės žemės fondas 1 998 0,0% 209 0,6% - - -2,5%

VĮ Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centras

100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

357 0,0% -300 -0,2% 4 038 0,0%
VĮ Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centras

1 208 0,0% 198 0,6% - - -38,5%

UAB Mašinų bandymo 
stotis

100,0% VĮ Turto bankas 138 0,0% 10 0,0% 1 089 0,0%
UAB Mašinų bandymo 
stotis

1 050 0,0% 11 0,0% - - 2,9%

121ĮMONIŲ APRAŠYMAI

Pavojingų atliekų surinkimas, transportavimas, laikinas saugojimas, deginimas, šalinimas pavojingų atliekų sąvartyne ir 
tvarkymas kitokias būdais

Svarbiausi įvykiai:
 • Nuo 2018 metų sausio 1 d. įsigaliojo Mokesčio už aplinkos teršimą 
įstatymo pataisa, kuria pavojingųjų sąvartynų operatoriai atleidžiami nuo taršos 
mokesčio už pašalintas po pavojingųjų atliekų deginimo susidariusias atliekas;
 • Sausio 12 d. priimta Atliekų tvarkymo įstatymo pataisa, kuria Seimas 
įteisino naują atliekų apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką;
 • Rugpjūčio 21 d. Įmonės valdyba, siekdama optimizuoti veiklą, priėmė 
sprendimą naikinti filialus.

Per ataskaitinį laikotarpį Įmonė sutvarkė 12,9 tūkst. tonų atliekų, augimas siekė 
25,0 proc., iš kurių net 51,6 proc. sutvarkytų atliekų, taikant inovacijas ir naujas 
technologijas, sudarė atliekos saugiai palaidotos pavojingųjų atliekų sąvartyne. 

Per metus Įmonė surinko 11,3 tūkst. tonų pavojingų atliekų, t. y. 3,9 proc. mažiau negu 
2017 metais. Nepaisant paslaugų teikimo apimčių mažėjimo, pardavimo pajamos 
padidėjo neženkliai (0,6 proc.) ir siekė 3 468,4 tūkst. eurų. Tam didžiausią 
įtaką padarė 4,4 proc. išaugusi vidutinė svertinė pavojingų atliekų surinkimo kaina. 
Didžiausią dalį pardavimo pajamų struktūroje sudarė pavojingų atliekų priėmimo 
tvarkymui pajamos, sudariusios 97,6 proc. (3 354,6 tūkst. erų) bendroje pajamų 
struktūroje. Įmonė taip pat gavo pajamų už parduotą elektros energiją, pagamintą 
pavojingų atliekų deginimo metu, tačiau jos 2018 metais sudarė tik 1,1 proc. arba 
37,5 tūkst. eurų.

Įmonės grynasis pelnas 2018 metais siekė 446,3 tūkst. eurų. Daugiausiai 
įtakos tam padarė išaugusios Įmonės finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, kuris 
siekė 212,3 tūkst. eurų bei įdiegtos ir taikytos naujos atliekų tvarkymo technologijos. 
Finansinės veiklos rezultatu buvo pripažintos 355,0 tūkst. eurų grąžintos paramos 
lėšos ir bylinėjimosi išlaidų kompensavimas, dėl teismo nutarties byloje prieš 
Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) patirtų nuostolių. 

Įmonės EBITDA per metus padidėjo 30,3 proc. ir metų pabaigoje siekė 793,6 
tūkst. eurų. Ženklus grynojo pelno augimas lėmė reikšmingą finansinių 
rodiklių pokytį: grynasis pelningumas išaugo 11,3 procentinio punkto ir nuo 1,6 
proc. pakilo iki 12,9 proc., nuosavo kapitalo grąža didėjo iki 7,6 proc.

Kadangi Įmonė grynąjį pelną pradėjo uždirbti tik 2017 metais, kuris dar nepadengė 
visų per ankstesnį veiklos laikotarpį sukauptų nuostolių (nepaskirstytųjų grynųjų 
nuostolių suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 451,7 tūkst. eurų arba 
6,9 proc. įstatinio kapitalo), todėl Įmonė ir už 2018 metus akcininkams dividendų 
nepaskyrė.

Investicijos į ilgalaikį turtą 2018 metais siekė 595,5 tūkst. eurų daugiausiai 
šių investicijų (384,5 tūkst. eurų) buvo skirta pavojingų atliekų deginimo įrenginio 
planiniam remontui bei priežiūrai. Likusios investicijos buvo skiriamos įrenginių 
įsigijimui (129,3 tūkst. eurų) bei naftos produktais užteršto grunto tvarkymo aikštelės 
praplėtimui ir rekonstrukcijai atlikti (81,7 tūkst. eurų).

2018 metais Įmonės dotacijų ir subsidijų vertė laikotarpio pabaigoje siekė 
18 673,6 tūkst. eurų ir buvo 6,4 proc. arba 1 268,6 tūkst. eurų mažesnė nei 
prieš metus, nes ataskaitiniu laikotarpiu naujų dotacijų Įmonė negavo. 
Įmonės dotacijas sudarė ankstesniais metais gautos dotacijos ilgalaikiam turtui 
įsigyti (557,3 tūkst. eurų), dotacijos pavojingų atliekų deginimo įrenginio įsigijimui 
pagal projektą „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ (17 070,6 tūkst. eurų), 
kuris finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis ir Europos Sąjungos 
Sanglaudos fondo lėšomis ir dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui pagal projektą 
„Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ (1 045,7 tūkst. eurų), finansuojamą ES fondų 
lėšomis.

Skolos kredito įstaigoms 2018 metų pabaigoje sudarė 1 062,7 tūkst. eurų (2017 
metais – 1 310,7 tūkst. eurų). Per metus bendras skolų kredito įstaigoms negrąžintas 
likutis sumažėjo 18,9 proc. arba 248,0 tūkst. eurų. Tai lėmė D/E rodiklio mažėjimą 
nuo 23,1 proc. iki 17,3 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 3 448 3 468 +0,6%
Pardavimo savikaina 1 683 1 704 +1,2%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 765 1 765 0,0%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 670 1 519 -9,1%
Kitos veiklos rezultatai 9 5 -38,6%
Finansinė ir investicinė veikla -58 212 -
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 46 464 +914,4%
Pelno mokestis -9 17 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 55 446 +710,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 27 451 26 153 -4,7%
Trumpalaikis turtas 1 160 1 422 +22,6%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 524 358 -31,6%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 104 107 +3,6%

Turto iš viso 28 714 27 683 -3,6%
Nuosavas kapitalas 5 679 6 126 +7,9%
Dotacijos, subsidijos 19 942 18 674 -6,4%
Atidėjiniai 1 286 1 018 -20,8%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1 802 1 862 +3,3%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 760 471 -38,1%

Finansiniai įsipareigojimai 760 471 -38,1%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 1 042 1 391 +33,5%

Finansiniai įsipareigojimai 550 592 +7,5%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 5 4 -28,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 28 714 27 683 -3,6%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 0,2% 1,6% +1,4 p. p.
ROE 1,0% 7,6% +6,6 p. p.
D/E 23,1% 17,3% -5,7 p. p.
EBITDA 609 794 +30,3%
EBITDA marža  17,7% 22,9% +5,2 p. p.
Grynojo pelno marža 1,6% 12,9% +11,3 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 59 64 +8,5%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 6 4 -33,3%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 534 3 102 +22,4%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                              92,51%
Kiti akcininkai 7,49%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  Arūnas Dirvinskas 
Valdybos pirmininkas Dangirutis Janušas*
Valdybos nariai                                                                                     Valdemar Kačanovskij*

Gerda Krukonienė
*Nepriklausomas narys (-ė)

UAB „Toksika“ 
www.toksika.lt
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  •   Grynasis pelnas padidėjo iki 446,3 tūkst. eurų
  •  Skolos kredito įstaigoms sumažėjo 18,9 proc.
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  •   Grynasis pelnas sumažėjo 57,7 proc.
  •  Bendrosios ir administracinės sąnaudos išaugo 40,8 proc.
  •   EBITDA sumažėjo 30,8 proc. arba 249 tūkst. eurų
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Matavimo priemonių, priskirtų teisinei, mokslinei ir industrinei metrologijai, pirminė ir periodinė patikra, matavimo priemonių 
bandymai bei kalibravimas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 3 306 3 370 +2,0%
Pardavimo savikaina 2 007 2 013 +0,3%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 299 1 357 +4,5%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 840 1 183 +40,8% 
Kitos veiklos rezultatai 87 104 +19,7%
Finansinė ir investicinė veikla 0 0 -
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 546 279 -48,9%
Pelno mokestis 84 83 -1,1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 461 195 -57,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 3 563 4 153 +16,6%
Trumpalaikis turtas 2 410 2 739 +13,7%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 039 2 446 +20,0%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 43 37 -13,8%

Turto iš viso 6 015 6 929 +15,2%
Nuosavas kapitalas 5 667 6 346 +12,0%
Dotacijos, subsidijos 2 0 -100,0%
Atidėjiniai 158 423 +167,8%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 189 160 -15,4%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 189 160 -15,4%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 015 6 929 +15,2%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 7,7% 3,0% -4,7 p. p.
ROE 8,2% 3,3% -5,0 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA 806 557 -30,8%
EBITDA marža  24,4% 16,5% -7,8 p. p.
Grynojo pelno marža 14,0% 5,8% -8,2 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 336 311 -7,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 143 123 -14,0%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 3 2 -33,3%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 323 2 199 -5,3%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinė direktorė  Rūta Klevėnė 
Valdybos pirmininkas Kęstutis Motiejūnas*
Valdybos nariai                                                                                                 Laimis Jančiūnas*

Lina Jakimavičienė
Darius Grėbliauskas 

*Nepriklausomas narys (-ė)

AB „Vilniaus metrologijos centras“ 
www.vmc.lt

Svarbiausi įvykiai:
 • Kovo 7 d. raštu Nr. 37.10-171)-3-89 Ūkio ministerijos kancleris patvirtino, 
kad Įmonė atitinka perkančiosios organizacijos statusą;
 • 2019 metų kovo 7 d. Ekonomikos ir inovacijų ministro (akcijų savininką 
atstovaujanti institucija) sprendimu keičiami Vilniaus metrologijos centro įstatai, nes 
keičiasi Įmonės veiklos tikslai (išbraukiami tikslai „Kurti, saugoti ir tobulinti valstybinius 
etalonus” ir „Vykdyti patikros metodikų fondo funkcijas”).

Per ataskaitinį laikotarpį Įmonė vykdydama veiklą atliko 386 tūkst. 
matavimo prietaisų metrologinių patikrų ir tai yra 6,2 proc. daugiau nei 
prieš metus, kalibravimo paslaugų skaičius taip pat didėjo ir siekė  21 
tūkst. – 2,2 proc. daugiau nei 2017 metais. Didėjusiam matavimo prietaisų 
metrologinės patikros ir matavimo prietaisų kalibravimo kiekiui įtakos turėjo didėjęs 
Įmonės klientų skaičius. 

2018 metais Įmonė uždirbo 3 476,2 tūkst. eurų pajamų, t. y. 2,5 proc. arba  83,3 
tūkst. eurų daugiau nei per praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Įmonės tipinės veiklos 
pajamos sudarė 97,0 proc. (3 370,2 tūkst. eurų) visų gaunamų pajamų ir buvo 2,0 
proc. didesnės nei 2017 metais. Kitos veiklos pajamos taip pat augo 19,7 proc. ir siekė  
105,6 tūkst. eurų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė patyrė  3 197,6  tūkst. eurų sąnaudų, t. y.  350,2 tūkst. 
eurų daugiau nei 2017 metais, kai jos sudarė  2 847,4 tūkst. eurų. Labiausiai, 40,8 proc., 
augo bendrosios ir administracinės sąnaudos, kurios sudarė 37,0 proc. sąnaudų. 
Sąnaudų augimui didžiausią įtaką turėjo apskaitos politikos keitimo 
veiksmai bei patirtos ilgalaikio materialaus turto perkainojimo sąnaudos 
dėl turto vertės sumažėjimo, kurios sudarė 322,0 tūkst. eurų. 

Sąnaudų augimas lėmė ir reikšmingą grynojo pelno mažėjimą, siekusį 57,7 
proc. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis pelnas buvo lygus 195,3 tūkst. eurų, 
kai 2017 metų pabaigoje – 461,3 tūkst. eurų. Mažėjimą lėmė ir nuo įmonės veiklos 
nepriklausančių sąnaudų augimas.

Per 2018 metus atidėjinių suma išaugo daugiau nei 2,5 karto ir sudarė 422,9 tūkst. 
eurų. Tokiam ženkliam padidėjimui daugiausiai įtakos turėjo dėl 2018 metais 
pastatų perkainojimo apskaitytas atidėtojo pelno mokestis, kuris buvo papildomai 
koreguotas, atsižvelgiant į pastatų balansines ir mokestines vertes paskutinę metų 
dieną.

Nuo 2019 metų Įmonė nebegaus valstybės biudžeto asignavimų, kurie buvo 
skirti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019-2021 metų 
ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programos priemonei „Kurti 
ir išlaikyti valstybės etalonus ir valstybės laboratorijas“. 2018 ir 2017 metais šiai 
programai Ekonomikos ir inovacijų ministerija kasmet skirdavo po 31,3 tūkst. eurų 
asignavimus, kuriais buvo mažinamos su valstybės etalonų išlaikymu susijusios 
sąnaudos.

Prastesnius rezultatus atsispindi ir Įmonės finansiniai grąžos rodikliai: nuosavo 
kapitalo grąža, kuri buvo 3,3 proc., mažėjo 5,0 procentiniais punktais, turto grąža 
mažėjo 4,7 procentinio punkto ir sudarė 3,0 proc. Tam didžiausią įtaką darė grynojo 
pelno sumažėjimas.

EBITDA rodiklis paskutinę 2018 metų dieną buvo 30,8 proc. mažesnis nei 
prieš metus ir siekė 557,4 tūkst. eurų.

Per 2018 metus Įmonė savo lėšomis investavo 90,5 tūkst. eurų į ilgalaikį 
materialųjį (75,0 tūkst. eurų) ir nematerialųjį turtą (15,5 tūkst. eurų). 
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Lietuviškų arklių veislių genofondo saugojimas ir gerinimas, arklių priežiūros paslaugų teikimas, pramogų su žirgais 
organizavimas, žirgų treniravimas, žirgų pardavimas, varžybų organizavimas, sėklinimo ir kergimo paslaugos

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metais Įmonė pasirašė 36 mėn. gardų nuomos ir papildomų paslaugų 
sutartį su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, kurios vertė 110,8 
tūkst. eurų.

2018 metais Įmonė vykdydama veiklą per darbingumo bandymus įvertino 24 
eržilus ir 29 kumeles, kai 2017 metais buvo įvertinti 28 eržilai bei 74 kumeles. Arklių 
prieaugio vertinimų skaičius taip pat sumažėjo 13 vienetų ir siekė 55. Tokį darbų 
apimčių mažėjimą lėmė Įmonės siekis sumažinti išlaidas, kurios nėra susijusios 
su pagrindine veikla, atsisakant nekonkurencingų arklių veislių auginimo. Per 
ataskaitinį laikotarpį Įmonėje gimė 137 kumeliukai, krito 32 arkliai, Įmonė 
įsigijo 3, o pardavė 173 arklius. Dėl šių pokyčių Įmonė ataskaitinių metų 
pabaigoje laikė 869 arklius, kurių balansinė vertė buvo 706,5 tūkst. eurų, 
kai 2017 metais buvo laikyti 934 arkliai, kurių vertė siekė 726,7 tūkst. eurų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pardavimų ir paslaugų apimtys iš komercinės veiklos 
sudarė 408,4 tūkst. eurų, iš kurių arklių pardavimai sudarė 267,9 tūkst. eurų arba 
65,6 proc. pajamų, o suteiktos arklių priežiūros, jojimo paslaugų bei kitos pajamos 
sudarė likusius 34,4 proc. Įmonės pajamas taip pat sudarė ir tiesioginės išmokos 
iš nacionalinės mokėjimų agentūros už žemės ūkio naudmenas ir gyvulius, kurios 
ataskaitiniais metais siekė 286,5 tūkst. eurų ir buvo 5,9 proc. arba 18,0 tūkst. eurų 
mažesnės nei 2017 metais. Įmonės pardavimo pajamos per metus išaugo 6,9 
proc. ir siekė 694,9 tūkst. eurų.

Auganti konkurencija tarp panašias paslaugas teikiančių įmonių ir kylančios išteklių 
kainos neigiamai paveikė Įmonės patiriamas sąnaudas. Sąnaudos, susijusios su 
gyvulininkyste ir augalininkyste (pardavimo savikaina), didėjo 41,1 proc. 
ir siekė 476,8 tūkst. eurų. Labiausiai tam įtakos turėjo 75,0 tūkst. eurų mažesnė 
Žemės ūkio ministerijos išmokų sąnaudų kompensavimui skirta suma, kuri siekė 
803,0 tūkst. eurų bei 45,8 proc. arba 84,3 tūkst. eurų padidėjusi arklių pardavimo ir 
suteiktų paslaugų savikaina. Bendrosios ir administracinės sąnaudos sumažėjo 
23,9 proc. ir siekė 196,2 tūkst. eurų dėl reikšmingai sumažėjusių kitų bendrųjų 
sąnaudų, kurios 2018 metais sudarė 45,9 tūkst. eurų, o 2017 metais siekė 107,4 tūkst. 
eurų. Kiek nuosaikiau, 7,0 proc. arba 7,7 tūkst. eurų sumažėjo ir administracijos darbo 
užmokesčio sąnaudos.

Sparčiau nei pajamos augusios Įmonės sąnaudos neigiamai paveikė grynąjį 
rezultatą, kuris per metus sumažėjo 87,9 proc. arba 21,0 tūkst. eurų ir 
laikotarpio pabaigoje siekė 2,9 tūkst. eurų. EBITDA taip pat mažėjo 24,8 proc. 
arba 34,9 tūkst. eurų ir siekė 106,1 tūkst. eurų. Prastesni rezultatai atsispindi ir Įmonės 
finansiniuose grąžos rodikliuose: nuosavo kapitalo grąža, kuri ataskaitinį laikotarpį 
siekė 0,2 proc., sumažėjo 1,3 procentinio punkto, turto grąža mažėjo 1,0 procentiniu 
punktu iki 0,1 proc. Už 2018 metais pasiektus rezultatus paskirta dividendų 
suma, siekusi 4,7 tūkst. eurų, lyginant su už 2017 metų rezultatus skirta suma, 
sumažėjo 75,0 proc.

Įmonės finansiniai įsipareigojimai per metus sumažėjo 36,9 proc. arba 33,1 
tūkst. eurų ir tai labiausiai lėmė lizingo bendrovėms sumokėtos 24,7 tūkst. 
eurų turto išpirkimo įmokos. Tai lėmė ir Įmonės D/E rodiklio mažėjimą nuo 5,7 
proc. iki 3,7 proc.

Įmonė 2018 metais investicijoms į reikalingą įrangą skyrė 21,0 tūkst. eurų. Ataskaitiniu 
laikotarpiu dotacijų, susijusių su ilgalaikiu turtu, apskaitinė vertė siekė 82,6 tūkst. eurų. 
Per 2018 metus apskaitoje buvo pripažinta nusidėvėjimą mažinanti 20,2 tūkst. eurų 
ilgalaikio turto dotacijos dalis.

  •  Įmonės pardavimo pajamos augo 6,9 proc. ir siekė 694,9 tūkst. eurų
  •  Grynasis pelnas sumažėjo 87,9 proc. arba 21,0 tūkst. eurų  
  •  Finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 36,7 proc.

UAB „Lietuvos žirgynas“ 
www.lietuvoszirgynas.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 650 695 +6,9%
Pardavimo savikaina 338 477 +41,1%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 312 218 -30,1%
Pardavimo sąnaudos 10 11 +4,9%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 258 196 -23,9%
Kitos veiklos rezultatai -9 1 -
Finansinė ir investicinė veikla -11 -9 +18,0%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 24 3 -87,9%
Pelno mokestis 0 0 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 3 -87,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 1 288 1 199 -6,9%
Trumpalaikis turtas 784 901 +14,9%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 138 +591,5%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 22 10 -54,0%

Turto iš viso 2 093 2 109 +0,8%
Nuosavas kapitalas 1 564 1 546 -1,2%
Dotacijos, subsidijos 103 83 -19,6%
Atidėjiniai 0 0 -
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 427 481 +12,7%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 95 51 -46,3%

Finansiniai įsipareigojimai 58 32 -44,1%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 333 430 +29,4%

Finansiniai įsipareigojimai 32 25 -23,9%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 094 2 109 +0,8%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 1,1% 0,1% -1,0 p. p.
ROE 1,5% 0,2% -1,3 p. p.
D/E 5,7% 3,7% -2,1 p. p.
EBITDA 141 106 -24,8%
EBITDA marža  21,7% 15,3% -6,4 p. p.
Grynojo pelno marža 3,7% 0,4% -3,3 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 19 5 -75,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 77 78 +1,3%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 200 2 500 +13,6%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                                  89,61%
Kiti akcininkai 10,39%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  Edgaras Jeninas 
Valdybos pirmininkė Jolita Čičiurkienė
Valdybos nariai                                                                                      Raminta Sakalauskienė*

Rūta Slidžiauskaitė
Tadas Švilpauskas

Aloyzas Jaciunskas*
*Nepriklausomas narys (-ė)
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Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms, administruoja valstybės pagalbą, 
finansinių priemonių įgyvendinimą ir licencijuotų sandėlių kompensavimo fondus

Vykdomi specialieji įpareigojimai: finansinės priemonės administravimas; licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas.

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
www.garfondas.lt

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1046 
pavedė Įmonei vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą;
 • 2019 metų sausio 7 d. Lietuvos banko sprendimu Nr. 241-1 Įmonė įrašyta į 
Nacionalinių plėtros įstaigų sąrašą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė vykdydama veiklą suteikė 226 garantijas ūkio subjektams 
už 42,7 mln. eurų, kai prieš metus buvo suteikta 170 garantijų už 29,4 mln. eurų. 
Šioms garantijoms suteikti kredito įstaigos išdavė 53,3 mln. eurų kreditų bei suteikė 
lizingo paslaugų, kai prieš metus išduota suma siekė 38,7 mln. eurų. Tam įtakos turėjo 
didesnis kredito gavėjų skaičius bei Įmonės teikiamos 67,0 proc. vidutines garantijos, 
kai prieš metus buvo teikiamos 64,0 proc. vidutinės garantijos. 98,7 proc. garantijų buvo 
sudaromos su žemdirbiais, verslininkais kaimuose  ar perdirbimo įmonėmis, kurioms 
buvo skirta 21,6 mln. eurų (2017 metais 164 suteiktoms garantijoms buvo skirta 16,6 mln. 
eurų), likusios 3 garantijos buvo sudarytos su  VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra“ 
už 21,1 mln. eurų (2017 metais 6 suteiktoms garantijoms buvo skirta 12,8 mln. eurų). 

2018 metais Įmonės pardavimo pajamos sudarė 1 095,2 tūkst. eurų ir buvo 70,8 
proc. arba 453,8 tūkst. eurų didesnės nei 2017 metų pabaigoje. Tam daugiausia 
įtakos turėjo 43,5 proc. arba 161,3 tūkst. eurų išaugusios garantinių įmokų pajamos, 75,7 
proc. arba 138,7 tūkst. eurų išaugusi kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšomis 
kompensuojama garantinės įmokos dalis bei 153,8 tūkst. eurų padidėjusios garantinės 
įmokos už garantijos termino ir kitų mokesčių, susijusių su garantijų teikimu pratęsimą. 
Įmonė taip pat uždirbo pajamas iš investicijų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
vertybinius popierius. Ataskaitiniu laikotarpiu finansinės veiklos pajamos siekė 458,4 tūkst. 
eurų ir buvo 24,4 proc. mažesnės nei 2017 metais, kai jos sudarė 606,7 tūkst. eurų.

Atitinkamai augo ir Įmonės patirtos sąnaudos. Nors bendrosios ir administracinės 
sąnaudos sumažėjo 15,3 proc. arba 90,4 tūkst. eurų, daugiausiai dėl 20,6 proc. arba 77,7 
tūkst. eurų mažėjusių darbuotojų darbo apmokėjimo sąnaudų, tačiau 37,7 proc. arba 
169,1 tūkst. eurų padidėjusi teikiamų paslaugų savikaina išlaikė bendrą tipinės veiklos 
sąnaudų augimą. Finansinės veiklos sąnaudos už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
vertybinių popierių amortizaciją sudarė 281,8 tūkst. eurų, kai prieš metus jos siekė 328,6 
tūkst. eurų.

Augusios darbų apimtys teigiamai paveikė Įmonės grynąjį rezultatą. Ataskaitinių metų 
pabaigoje Įmonės grynasis pelnas siekė 182,9 tūkst. eurų, kai prieš metus buvo 
patirtas 63,3 tūkst. eurų nuostolis. Įmonės EBITDA taip pat didėjo 339,3 tūkst. eurų ir 
pasiekė 58,1 tūkst. eurų.

Įmonės grąža valstybei per metus išaugo 54,0 proc. Kadangi 2017 metais buvo 
patirtas 63,3 tūkst. eurų nuostolis, o nuosavo kapitalo grąža buvo neigiama, dividendams 
buvo paskirtas 85,0 proc. maksimalus paskirstytino pelno dydis. Už 2017 metų rezultatus 
sumokėta 90,4 tūkst. eurų dividendų, kai už ataskaitinio laikotarpio rezultatus paskirtų 
dividendų suma siekė 139,2 tūkst. eurų.

Teigiamus rezultatus atsispindi ir Įmonės finansiniai grąžos rodikliai: nuosavo 
kapitalo grąža augo 8,3 procentinio punkto ir sudarė 6,3 proc., o turto grąža didėjo 1,2 
procentinio punkto ir siekė 0,9 proc. Grynojo pelno marža per metus išaugo iki 16,7 proc.

Ataskaitiniu laikotarpiu didžiąją dalį (97,3 proc.) Įmonės turto sudarė laikinai 
laisvų lėšų investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius, kurios sudarė 20,8 
mln. eurų. Lyginant su 2017 metais, investuotų lėšų suma sumažėjo 1,3 proc. arba 
271,0 tūkst. eurų dėl įvykdytų daugiau įsipareigojimų nei buvo sukaupta atidėjinių 
per 2018 metus. Įmonės ilgalaikius atidėjinius sudarė sukaupti atidėjiniai galimiems 
įsipareigojimams dėl ūkio subjektų negrąžintinų paskolų kredito įstaigoms įvykdyti, kurių 
suma siekė 17 822,5 tūkst. eurų. Per metus buvo panaudota ar kitaip nurašyta 702,1 tūkst. 
eurų, o sukaupta 618,1 tūkst. eurų atidėjinių.

2018 metais Įmonės investicijos į ilgalaikį turtą sudarė 39,0 tūkst. eurų. Į ilgalaikį materialųjį 
turtą buvo investuota 10,0 tūkst. eurų, o į nematerialųjį ilgalaikį turtą – 29,0 tūkst. eurų, 
pastarieji buvo skirti garantijų apskaitos sistemos tobulinimui.

  •   Pardavimo pajamos išaugo 70,8 proc. ir siekė 1 095,2 tūkst. eurų
  •   Pasiektas 182,9 tūkst. eurų grynasis pelnas  
  •   Skirta 54,0 proc. didesnė dividendų suma, siekusi 139,2 tūkst. eurų

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 641 1 095 +70,8%
Pardavimo savikaina 449 618 +37,7%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 192 477 +148,0%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 590 499 -15,3%
Kitos veiklos rezultatai 72 49 -31,8%
Finansinė ir investicinė veikla 278 177 -36,5%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -47 204 -
Pelno mokestis 16 21 +27,8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -63 183 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 12 497 19 188 +53,5%
Trumpalaikis turtas 8 283 1 607 -80,6%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 173 431 +149,3%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 10 12 +18,6%

Turto iš viso 20 789 20 806 +0,1%
Nuosavas kapitalas 2 848 2 941 +3,3%
Dotacijos, subsidijos 0 11 +3 633,3%
Atidėjiniai 17 906 17 823 -0,5%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 32 27 -15,4%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 32 27 -15,4%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 2 4 +126,3%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 20 789 20 806 +0,1%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA -0,3% 0,9% +1,2 p. p.
ROE -2,0% 6,3% +8,3 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA -281 58 -
EBITDA marža  -43,8% 5,3% +49,1 p. p.
Grynojo pelno marža -9,9% 16,7% +26,6 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 90 139 +54,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 16 14 -12,5%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 1 -50,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  2 926 2 465 -15,8%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinė direktorė  L. e. p. Romalda Globienė 
Valdybos pirmininkas Vygantas Katkevičius
Valdybos nariai                                                                                     Snieguolė Valiulienė

Saulius Jasius
Dalia Kavoliūnienė

Alfredas Gustas
Stebėtojų tarybos pirmininkė Virginija Žoštautienė
Stebėtojų taryba Dalius Darulis*

Sigita Seemann-Ignatjeva*
Lina Liubauskaitė

*Nepriklausomas narys (-ė)
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Žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezijos, GIS, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro darbai

Vykdomi specialieji įpareigojimai: Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Parama žemės 
konsolidacijai“; žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programos priemonės ,,Žemės informacinės sistemos plėtra 
ir palaikymas“ veiklos sritys; melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo priežiūra; valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas.

VĮ Valstybės žemės fondas
www.vzf.lt

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 650 
perdavė Panevėžio apygardos probacijos tarnybai patikėjimo teise valdytą nekilnojamąjį 
turtą, kurio likutinė vertė siekė 426,6 tūkst. eurų;
 • Nuo 2018 metų sausio 10 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymu Įmonėje panaikinta valdyba;
 • 2019 metų birželio 19 d. Ministrų Kabinetas pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui 
sujungti valstybės įmones Valstybės žemės fondą, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą 
(ŽŪIKVC) bei Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrą „GIS-Centras“ į vieną instituciją - Žemės 
ūkio ir erdvinės informacijos centrą, užbaigiant procedūras iki 2020 metų liepos mėnesio.

2018 metais Įmonė veiklą vykdė 36 rajono (miestų) savivaldybių teritorijose – 
770 kadastro vietovėse (t. y. 60,0 proc. visos šalies teritorijos) bei atliko sklypų 
formavimo, tvarkymo, geodezijos, melioracijos ir kitų darbų už 2,25 mln. 
eurų, kai 2017 metais jų buvo atlikta už 2,5 mln. eurų. Pagal valstybės parengtą 
programą Įmonė didžiausią dėmesį skyrė žemės informacinės sistemos (ŽIS) tvarkymui 
ir vystymui. Per 2018 metus valstybės biudžeto lėšomis buvo atlikta darbų už 14,4 mln. 
eurų, už kuriuos buvo suremontuoti 26 tiltai, 702 pralaidos, 56,8 km drenažo linijų, 811,7 
km magistralinių griovių, 34,1 km pylimų, 10 siurblių bei 6869 drenažo rinktuvų žiotys. Taip 
pat Įmonės vykdomuose aukcionuose buvo parduoti ar išnuomoti 351 valstybinės žemės 
sklypai už 4,1 mln. eurų sumą, kuri buvo perleista į valstybės ir savivaldybių biudžetus.

Ataskaitiniais metais Įmonės pardavimo pajamos sudarė 2 786,7 tūkst. eurų, 
kai 2017 metais jos buvo 272,9 tūkst. eurų didesnės ir siekė 3 029,6 tūkst. eurų. 
Reikšmingos įtakos tam turėjo nelaimėti viešieji pirkimai stambiems komerciniams darbams 
atlikti. Didžiausią pajamų (55,8 proc. arba 1 554,6 tūkst. eurų visų pardavimo pajamų) dalį sudarė 
komercinės žemėtvarkos darbų pajamos, kurios, lyginant su 2017 metais, sumažėjo 21,2 proc. 
Ženkliai mažėjo (34,1 proc.) ir melioruotos žemės bei melioracijos įrengimų apskaitos pajamos, 
kurios siekė 127,4 tūkst. eurų. Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo darbų bei Valstybinės žemės 
sklypų pardavimų aukcionų organizavimo pajamos, lyginant su 2017 metais, buvo beveik du 
kartus didesnės, kurios atitinkamai padidėjo iki 369,9 tūkst. eurų ir 173,1 tūkst. eurų.

2018 metais pardavimo savikainos mažėjimą 14,3 proc. iki 2 486,9 tūkst. eurų bei bendrųjų 
ir administracinių sąnaudų sumažėjimą 25,5 proc. iki 331,5 tūkst. eurų daugiausiai lėmė 
darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudų sumažėjimas dėl mažėjusio darbuotojų skaičiaus 
(7,9 proc. arba 20 darbuotojų).

Labiau mažėjusios sąnaudos bei nepatirtos finansinės sąnaudos už beviltiškas skolas 
teigiamai paveikė Įmonės koreguotą grynąjį rezultatą, kuris sudarė 73,1 tūkst. eurų, kai 
2017 metais buvo patirtas 403,5 tūkst. eurų siekęs grynasis nuostolis. Atitinkamai augo ir 
Įmonės EBITDA, sudariusi 123,5 tūkst. eurų.

Pasiektas grynasis pelnas teigiamai paveikė Įmonės grąžos rodiklius: nuosavo 
kapitalo grąža didėjo 20,4 procentinio punkto ir siekė 3,5 proc., o turto grąžos augimas 
siekė 7,8 procentinio punkto bei sudarė 1,4 proc. 

Įmonės paskirta pelno įmoka už 2018 metų rezultatus sudarė 75,0 proc. paskirstytinojo  
pelno, t. y. 29,4 tūkst. eurų, kai už 2017 metus dėl patirto nuostolio pelno įmoka nebuvo paskirta. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė valdė 4 959,0 tūkst. eurų turtą, t. y. 21,5 proc. mažesnės vertės nei 2017 
metais. Daugiausia tai lėmė ilgalaikio materialaus nurašomo turto 648,8 tūkst. eurų prieaugis, kuris 
siekė 785,8 tūkst. eurų. Nuosavo kapitalo sumažėjimą lėmė Panevėžio apygardai perduotas valdyti 
turtas dėl kurio Įmonės kapitalas buvo sumažintas 61,0 tūkst. eurų.

Įmonė dotacijas gauna ilgalaikiu turtu (2018 metais turto iš dotacijų nebuvo įsigyta) ir 
pinigais (2018 metais gauta 744,8 tūkst. eurų, o panaudota 1 521,9 tūkst. eurų). Dotacijų 
ir subsidijų likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje atitinkamai sudarė 13,1 proc. (304,7 tūkst. 
eurų) ir 86,9 proc. (2 013,5 tūkst. eurų) visos sumos. Lyginant su 2017 metų rezultatais, užfiksuotas 
33,1 proc. siekęs mažėjimas, nes panaudota dotacijų suma pinigais viršijo gautą, o dotacijų turtu 
judėjimas taip pat buvo neigiamas – fiksuotas tik turto nurašymas ar nusidėvėjimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesinis atlyginimas padidėjo 
27,9 proc. ir siekė 2 455 eurus, kai 2017 metais jis buvo 1 919 eurų. Padidėjimui daugiausia įtakos 
turėjo ataskaitiniu laikotarpiu išaugusi vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis, kuri sudarė 30,0 
proc., bei iki 15,0 padidėjęs nustatytas vadovo atlyginimo pastovios dalies dydžio koeficientas, kai 
2017 metais jis buvo 14,0.

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

Pardavimo pajamos 3 030 2 787 -8,0%
Pardavimo savikaina 2 902 2 487 -14,3%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 128 300 +135,0%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 445 332 -25,5%
Kitos veiklos rezultatai 21 20 -4,8%
Finansinė ir investicinė veikla -141 63 -
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -438 51 -

Pelno mokestis 0 12 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) -438 39 -

Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) -404 73 -

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

Ilgalaikis turtas 3 076 2 551 -17,1%

Trumpalaikis turtas 2 780 2 044 -26,5%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 610 1 916 -26,6%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 0 0 -

Turto iš viso 5 856 4 595 -21,5%

Nuosavas kapitalas 2 104 2 082 -1,0%

Dotacijos, subsidijos 3 464 2 318 -33,1%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 288 195 -32,4%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 19 1 -93,5%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 270 194 -28,1%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 856 4 595 -21,5%

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

ROA -6,4% 1,4% +7,8 p. p.
ROE -16,9% 3,5% +20,4 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA -71 124 -
EBITDA marža -2,4% 4,4% +6,8 p. p.
Grynojo pelno marža -13,3% 2,6% +15,9 p. p.
GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirta VĮ pelno įmoka 0 29 -
Turto mokestis 40 40 -1,2%
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 40 69 +71,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius 253 233 -7,9%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  1 919 2 455 +27,9%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius   Tomas Balčiūnas 

  •   Pardavimo pajamos sumažėjo 8,0 proc. ir sudarė 2 786,7 tūkst. eurų
  •    Pasiektas teigiamas koreguotas grynasis rezultatas – 73,1 tūkst. eurų
  •  Vadovaujančio darbuotojo mėnesinis atlyginimas didėjo 27,9  
  proc. ir siekė 2 455 eurus.

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)
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Nuosavas kapitalas Darbuotojai
Kolegialių organų struktūra 

(2020-07-01)
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portfelyje 

Tūkst. 
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Dalis 
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Tūkst. 
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portfelyje 
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portfelyje 

Vnt.
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portfelyje

Valdyboje
Stebėtojų 
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Nepriklausomi / 
narių iš viso

Nepriklausomi / 
narių iš viso

       Rodyklė vaizduoja teigiamą pokytį;

       Rodyklė vaizduoja neigiamą pokytį;
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Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2020 metais

UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“

100,0%
Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija

 2 238 0,2%  257 0,2%  23 500 0,2%
UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“

11 960 0,2% 79 0,2% 3 / 4  3 / 5 3,6%

UAB „Toksika“ 92,5%
Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija

 5 556 0,4% 1 999 1,6% 27 984 0,3% UAB „Toksika“ 8 405 0,2% 66 0,2%  2 / 3 - 29,7%

UAB Lietuvos parodų ir kon-
gresų centras „LITEXPO“

98,8%
Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija

 1 844 0,1%  -211 -0,2%  19 458 0,2%
UAB Lietuvos parodų ir 
kongresų centras „LITEXPO“

11 669 0,2% 70 0,2%  3 / 5 - -7,1%

AB „Vilniaus metrologijos 
centras“

100,0% VĮ Turto bankas  1 758 0,1% 91 0,1% 7 130 0,1%
AB „Vilniaus metrologijos 
centras“

6 229 0,1% 114 0,4%  2 / 3 - 4,0%

VĮ „Regitra“ 100,0%
Vidaus reikalų 

ministerija
10 537 0,8% 1 424 1,2% 23 758 0,2% VĮ „Regitra“ 15 716 0,3% 515 1,6% 3 / 8 - 19,0%

AB „Jonavos grūdai“ 70,1%
Žemės ūkio 
ministerija

1 733 0,1% -109 -0,1% 5 660 0,1% AB „Jonavos grūdai“ 5 481 0,1% 34 0,1%  2 / 5 - 4,4%

AB „Lietuvos veislininkystė“ 99,0%
Žemės ūkio 
ministerija

869 0,1% 212 0,2% 1 924 0,0% AB „Lietuvos veislininkystė“ 1 682 0,0% 39 0,1% 2 / 5 - 11,4%

AB „Kiaulių veislininkystė“ 99,0%
Žemės ūkio 
ministerija

491 0,0% 25 0,0% 1 502 0,0% AB „Kiaulių veislininkystė“ 1 135 0,0% 30 0,1%  2 / 5 - 2,9%

UAB „Lietuvos žirgynas“ 89,6%
Žemės ūkio 
ministerija

341 0,0% -101 -0,1% 2 163 0,0% UAB „Lietuvos žirgynas“ 1 440 0,0% 80 0,2% 3 / 5 - 4,3%

UAB „Panevėžio veislinin-
kystė“

97,9%
Žemės ūkio 
ministerija

377 0,0% 11 0,0% 942 0,0%
UAB „Panevėžio veislin-
inkystė“

143 0,0% 4 0,0% - - 40,5%

UAB „Genetiniai ištekliai“ 100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

505 0,0% -71 -0,1% 3 972 0,0% UAB „Genetiniai ištekliai“ 2 483 0,0% 69 0,2%  2 / 4 - 0,2%

UAB „Šilutės polderiai“ 81,0%
Žemės ūkio 
ministerija

1 687 0,1% 10 0,0% 2 643 0,0% UAB „Šilutės polderiai“ 802 0,0% 101 0,3%  2 / 4 - 7,2%

UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5%
Žemės ūkio 
ministerija

85 0,0% -62 -0,1% 1 188 0,0% UAB „Šilutės veislininkystė“ 493 0,0% 7 0,0% - - -5,3%

UAB Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas

100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

319 0,0% 65 0,1% 20 247 0,2%
UAB Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas

2 849 0,1% 16 0,0%  0 / 5  2 / 4 5,5%

UAB „Pieno tyrimai“ 100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

3 099 0,2% 230 0,2% 5 536 0,1% UAB „Pieno tyrimai“ 4 084 0,1% 301 0,9% - - 9,2%

VĮ Valstybės žemės fondas 100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

1 164 0,1% -25 -0,0% 3 247 0,0% VĮ Valstybės žemės fondas 1 998 0,0% 209 0,6% - - -2,5%

VĮ Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centras

100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

357 0,0% -300 -0,2% 4 038 0,0%
VĮ Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centras

1 208 0,0% 198 0,6% - - -38,5%

UAB Mašinų bandymo 
stotis

100,0% VĮ Turto bankas 138 0,0% 10 0,0% 1 089 0,0%
UAB Mašinų bandymo 
stotis

1 050 0,0% 11 0,0% - - 2,9%

121ĮMONIŲ APRAŠYMAI

Pavojingų atliekų surinkimas, transportavimas, laikinas saugojimas, deginimas, šalinimas pavojingų atliekų sąvartyne ir 
tvarkymas kitokias būdais

Svarbiausi įvykiai:
 • Nuo 2018 metų sausio 1 d. įsigaliojo Mokesčio už aplinkos teršimą 
įstatymo pataisa, kuria pavojingųjų sąvartynų operatoriai atleidžiami nuo taršos 
mokesčio už pašalintas po pavojingųjų atliekų deginimo susidariusias atliekas;
 • Sausio 12 d. priimta Atliekų tvarkymo įstatymo pataisa, kuria Seimas 
įteisino naują atliekų apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką;
 • Rugpjūčio 21 d. Įmonės valdyba, siekdama optimizuoti veiklą, priėmė 
sprendimą naikinti filialus.

Per ataskaitinį laikotarpį Įmonė sutvarkė 12,9 tūkst. tonų atliekų, augimas siekė 
25,0 proc., iš kurių net 51,6 proc. sutvarkytų atliekų, taikant inovacijas ir naujas 
technologijas, sudarė atliekos saugiai palaidotos pavojingųjų atliekų sąvartyne. 

Per metus Įmonė surinko 11,3 tūkst. tonų pavojingų atliekų, t. y. 3,9 proc. mažiau negu 
2017 metais. Nepaisant paslaugų teikimo apimčių mažėjimo, pardavimo pajamos 
padidėjo neženkliai (0,6 proc.) ir siekė 3 468,4 tūkst. eurų. Tam didžiausią 
įtaką padarė 4,4 proc. išaugusi vidutinė svertinė pavojingų atliekų surinkimo kaina. 
Didžiausią dalį pardavimo pajamų struktūroje sudarė pavojingų atliekų priėmimo 
tvarkymui pajamos, sudariusios 97,6 proc. (3 354,6 tūkst. erų) bendroje pajamų 
struktūroje. Įmonė taip pat gavo pajamų už parduotą elektros energiją, pagamintą 
pavojingų atliekų deginimo metu, tačiau jos 2018 metais sudarė tik 1,1 proc. arba 
37,5 tūkst. eurų.

Įmonės grynasis pelnas 2018 metais siekė 446,3 tūkst. eurų. Daugiausiai 
įtakos tam padarė išaugusios Įmonės finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, kuris 
siekė 212,3 tūkst. eurų bei įdiegtos ir taikytos naujos atliekų tvarkymo technologijos. 
Finansinės veiklos rezultatu buvo pripažintos 355,0 tūkst. eurų grąžintos paramos 
lėšos ir bylinėjimosi išlaidų kompensavimas, dėl teismo nutarties byloje prieš 
Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) patirtų nuostolių. 

Įmonės EBITDA per metus padidėjo 30,3 proc. ir metų pabaigoje siekė 793,6 
tūkst. eurų. Ženklus grynojo pelno augimas lėmė reikšmingą finansinių 
rodiklių pokytį: grynasis pelningumas išaugo 11,3 procentinio punkto ir nuo 1,6 
proc. pakilo iki 12,9 proc., nuosavo kapitalo grąža didėjo iki 7,6 proc.

Kadangi Įmonė grynąjį pelną pradėjo uždirbti tik 2017 metais, kuris dar nepadengė 
visų per ankstesnį veiklos laikotarpį sukauptų nuostolių (nepaskirstytųjų grynųjų 
nuostolių suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 451,7 tūkst. eurų arba 
6,9 proc. įstatinio kapitalo), todėl Įmonė ir už 2018 metus akcininkams dividendų 
nepaskyrė.

Investicijos į ilgalaikį turtą 2018 metais siekė 595,5 tūkst. eurų daugiausiai 
šių investicijų (384,5 tūkst. eurų) buvo skirta pavojingų atliekų deginimo įrenginio 
planiniam remontui bei priežiūrai. Likusios investicijos buvo skiriamos įrenginių 
įsigijimui (129,3 tūkst. eurų) bei naftos produktais užteršto grunto tvarkymo aikštelės 
praplėtimui ir rekonstrukcijai atlikti (81,7 tūkst. eurų).

2018 metais Įmonės dotacijų ir subsidijų vertė laikotarpio pabaigoje siekė 
18 673,6 tūkst. eurų ir buvo 6,4 proc. arba 1 268,6 tūkst. eurų mažesnė nei 
prieš metus, nes ataskaitiniu laikotarpiu naujų dotacijų Įmonė negavo. 
Įmonės dotacijas sudarė ankstesniais metais gautos dotacijos ilgalaikiam turtui 
įsigyti (557,3 tūkst. eurų), dotacijos pavojingų atliekų deginimo įrenginio įsigijimui 
pagal projektą „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ (17 070,6 tūkst. eurų), 
kuris finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis ir Europos Sąjungos 
Sanglaudos fondo lėšomis ir dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui pagal projektą 
„Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ (1 045,7 tūkst. eurų), finansuojamą ES fondų 
lėšomis.

Skolos kredito įstaigoms 2018 metų pabaigoje sudarė 1 062,7 tūkst. eurų (2017 
metais – 1 310,7 tūkst. eurų). Per metus bendras skolų kredito įstaigoms negrąžintas 
likutis sumažėjo 18,9 proc. arba 248,0 tūkst. eurų. Tai lėmė D/E rodiklio mažėjimą 
nuo 23,1 proc. iki 17,3 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 3 448 3 468 +0,6%
Pardavimo savikaina 1 683 1 704 +1,2%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 765 1 765 0,0%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 670 1 519 -9,1%
Kitos veiklos rezultatai 9 5 -38,6%
Finansinė ir investicinė veikla -58 212 -
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 46 464 +914,4%
Pelno mokestis -9 17 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 55 446 +710,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 27 451 26 153 -4,7%
Trumpalaikis turtas 1 160 1 422 +22,6%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 524 358 -31,6%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 104 107 +3,6%

Turto iš viso 28 714 27 683 -3,6%
Nuosavas kapitalas 5 679 6 126 +7,9%
Dotacijos, subsidijos 19 942 18 674 -6,4%
Atidėjiniai 1 286 1 018 -20,8%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1 802 1 862 +3,3%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 760 471 -38,1%

Finansiniai įsipareigojimai 760 471 -38,1%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 1 042 1 391 +33,5%

Finansiniai įsipareigojimai 550 592 +7,5%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 5 4 -28,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 28 714 27 683 -3,6%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 0,2% 1,6% +1,4 p. p.
ROE 1,0% 7,6% +6,6 p. p.
D/E 23,1% 17,3% -5,7 p. p.
EBITDA 609 794 +30,3%
EBITDA marža  17,7% 22,9% +5,2 p. p.
Grynojo pelno marža 1,6% 12,9% +11,3 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 59 64 +8,5%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 6 4 -33,3%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 534 3 102 +22,4%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                              92,51%
Kiti akcininkai 7,49%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  Arūnas Dirvinskas 
Valdybos pirmininkas Dangirutis Janušas*
Valdybos nariai                                                                                     Valdemar Kačanovskij*

Gerda Krukonienė
*Nepriklausomas narys (-ė)

UAB „Toksika“ 
www.toksika.lt
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  •   Grynasis pelnas padidėjo iki 446,3 tūkst. eurų
  •  Skolos kredito įstaigoms sumažėjo 18,9 proc.
  •  EBITDA išaugo 30,3 proc. iki 793,6 tūkst. eurųLIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2018 METAIS. METINĖ ATASKAITA124

  •   Grynasis pelnas sumažėjo 57,7 proc.
  •  Bendrosios ir administracinės sąnaudos išaugo 40,8 proc.
  •   EBITDA sumažėjo 30,8 proc. arba 249 tūkst. eurų

3 268

3 026

3 306
3 370

195

311

461

336

387

466

198

ROA ROE

2015 2016 2017 2018

-7,4% +9,2%

+2,0%

2015 2016 2017 20182015 2016 2017 2018

161

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų) Paskir� dividendai (tūkst. eurų)
Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

3,5%

3,7%

6,7%

7,1% 7,7%

8,2%

3,0%

3,3%

Matavimo priemonių, priskirtų teisinei, mokslinei ir industrinei metrologijai, pirminė ir periodinė patikra, matavimo priemonių 
bandymai bei kalibravimas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 3 306 3 370 +2,0%
Pardavimo savikaina 2 007 2 013 +0,3%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 299 1 357 +4,5%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 840 1 183 +40,8% 
Kitos veiklos rezultatai 87 104 +19,7%
Finansinė ir investicinė veikla 0 0 -
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 546 279 -48,9%
Pelno mokestis 84 83 -1,1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 461 195 -57,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 3 563 4 153 +16,6%
Trumpalaikis turtas 2 410 2 739 +13,7%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 039 2 446 +20,0%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 43 37 -13,8%

Turto iš viso 6 015 6 929 +15,2%
Nuosavas kapitalas 5 667 6 346 +12,0%
Dotacijos, subsidijos 2 0 -100,0%
Atidėjiniai 158 423 +167,8%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 189 160 -15,4%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 189 160 -15,4%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 015 6 929 +15,2%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 7,7% 3,0% -4,7 p. p.
ROE 8,2% 3,3% -5,0 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA 806 557 -30,8%
EBITDA marža  24,4% 16,5% -7,8 p. p.
Grynojo pelno marža 14,0% 5,8% -8,2 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 336 311 -7,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 143 123 -14,0%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 3 2 -33,3%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 323 2 199 -5,3%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinė direktorė  Rūta Klevėnė 
Valdybos pirmininkas Kęstutis Motiejūnas*
Valdybos nariai                                                                                                 Laimis Jančiūnas*

Lina Jakimavičienė
Darius Grėbliauskas 

*Nepriklausomas narys (-ė)

AB „Vilniaus metrologijos centras“ 
www.vmc.lt

Svarbiausi įvykiai:
 • Kovo 7 d. raštu Nr. 37.10-171)-3-89 Ūkio ministerijos kancleris patvirtino, 
kad Įmonė atitinka perkančiosios organizacijos statusą;
 • 2019 metų kovo 7 d. Ekonomikos ir inovacijų ministro (akcijų savininką 
atstovaujanti institucija) sprendimu keičiami Vilniaus metrologijos centro įstatai, nes 
keičiasi Įmonės veiklos tikslai (išbraukiami tikslai „Kurti, saugoti ir tobulinti valstybinius 
etalonus” ir „Vykdyti patikros metodikų fondo funkcijas”).

Per ataskaitinį laikotarpį Įmonė vykdydama veiklą atliko 386 tūkst. 
matavimo prietaisų metrologinių patikrų ir tai yra 6,2 proc. daugiau nei 
prieš metus, kalibravimo paslaugų skaičius taip pat didėjo ir siekė  21 
tūkst. – 2,2 proc. daugiau nei 2017 metais. Didėjusiam matavimo prietaisų 
metrologinės patikros ir matavimo prietaisų kalibravimo kiekiui įtakos turėjo didėjęs 
Įmonės klientų skaičius. 

2018 metais Įmonė uždirbo 3 476,2 tūkst. eurų pajamų, t. y. 2,5 proc. arba  83,3 
tūkst. eurų daugiau nei per praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Įmonės tipinės veiklos 
pajamos sudarė 97,0 proc. (3 370,2 tūkst. eurų) visų gaunamų pajamų ir buvo 2,0 
proc. didesnės nei 2017 metais. Kitos veiklos pajamos taip pat augo 19,7 proc. ir siekė  
105,6 tūkst. eurų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė patyrė  3 197,6  tūkst. eurų sąnaudų, t. y.  350,2 tūkst. 
eurų daugiau nei 2017 metais, kai jos sudarė  2 847,4 tūkst. eurų. Labiausiai, 40,8 proc., 
augo bendrosios ir administracinės sąnaudos, kurios sudarė 37,0 proc. sąnaudų. 
Sąnaudų augimui didžiausią įtaką turėjo apskaitos politikos keitimo 
veiksmai bei patirtos ilgalaikio materialaus turto perkainojimo sąnaudos 
dėl turto vertės sumažėjimo, kurios sudarė 322,0 tūkst. eurų. 

Sąnaudų augimas lėmė ir reikšmingą grynojo pelno mažėjimą, siekusį 57,7 
proc. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis pelnas buvo lygus 195,3 tūkst. eurų, 
kai 2017 metų pabaigoje – 461,3 tūkst. eurų. Mažėjimą lėmė ir nuo įmonės veiklos 
nepriklausančių sąnaudų augimas.

Per 2018 metus atidėjinių suma išaugo daugiau nei 2,5 karto ir sudarė 422,9 tūkst. 
eurų. Tokiam ženkliam padidėjimui daugiausiai įtakos turėjo dėl 2018 metais 
pastatų perkainojimo apskaitytas atidėtojo pelno mokestis, kuris buvo papildomai 
koreguotas, atsižvelgiant į pastatų balansines ir mokestines vertes paskutinę metų 
dieną.

Nuo 2019 metų Įmonė nebegaus valstybės biudžeto asignavimų, kurie buvo 
skirti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019-2021 metų 
ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programos priemonei „Kurti 
ir išlaikyti valstybės etalonus ir valstybės laboratorijas“. 2018 ir 2017 metais šiai 
programai Ekonomikos ir inovacijų ministerija kasmet skirdavo po 31,3 tūkst. eurų 
asignavimus, kuriais buvo mažinamos su valstybės etalonų išlaikymu susijusios 
sąnaudos.

Prastesnius rezultatus atsispindi ir Įmonės finansiniai grąžos rodikliai: nuosavo 
kapitalo grąža, kuri buvo 3,3 proc., mažėjo 5,0 procentiniais punktais, turto grąža 
mažėjo 4,7 procentinio punkto ir sudarė 3,0 proc. Tam didžiausią įtaką darė grynojo 
pelno sumažėjimas.

EBITDA rodiklis paskutinę 2018 metų dieną buvo 30,8 proc. mažesnis nei 
prieš metus ir siekė 557,4 tūkst. eurų.

Per 2018 metus Įmonė savo lėšomis investavo 90,5 tūkst. eurų į ilgalaikį 
materialųjį (75,0 tūkst. eurų) ir nematerialųjį turtą (15,5 tūkst. eurų). 
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Lietuviškų arklių veislių genofondo saugojimas ir gerinimas, arklių priežiūros paslaugų teikimas, pramogų su žirgais 
organizavimas, žirgų treniravimas, žirgų pardavimas, varžybų organizavimas, sėklinimo ir kergimo paslaugos

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metais Įmonė pasirašė 36 mėn. gardų nuomos ir papildomų paslaugų 
sutartį su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, kurios vertė 110,8 
tūkst. eurų.

2018 metais Įmonė vykdydama veiklą per darbingumo bandymus įvertino 24 
eržilus ir 29 kumeles, kai 2017 metais buvo įvertinti 28 eržilai bei 74 kumeles. Arklių 
prieaugio vertinimų skaičius taip pat sumažėjo 13 vienetų ir siekė 55. Tokį darbų 
apimčių mažėjimą lėmė Įmonės siekis sumažinti išlaidas, kurios nėra susijusios 
su pagrindine veikla, atsisakant nekonkurencingų arklių veislių auginimo. Per 
ataskaitinį laikotarpį Įmonėje gimė 137 kumeliukai, krito 32 arkliai, Įmonė 
įsigijo 3, o pardavė 173 arklius. Dėl šių pokyčių Įmonė ataskaitinių metų 
pabaigoje laikė 869 arklius, kurių balansinė vertė buvo 706,5 tūkst. eurų, 
kai 2017 metais buvo laikyti 934 arkliai, kurių vertė siekė 726,7 tūkst. eurų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pardavimų ir paslaugų apimtys iš komercinės veiklos 
sudarė 408,4 tūkst. eurų, iš kurių arklių pardavimai sudarė 267,9 tūkst. eurų arba 
65,6 proc. pajamų, o suteiktos arklių priežiūros, jojimo paslaugų bei kitos pajamos 
sudarė likusius 34,4 proc. Įmonės pajamas taip pat sudarė ir tiesioginės išmokos 
iš nacionalinės mokėjimų agentūros už žemės ūkio naudmenas ir gyvulius, kurios 
ataskaitiniais metais siekė 286,5 tūkst. eurų ir buvo 5,9 proc. arba 18,0 tūkst. eurų 
mažesnės nei 2017 metais. Įmonės pardavimo pajamos per metus išaugo 6,9 
proc. ir siekė 694,9 tūkst. eurų.

Auganti konkurencija tarp panašias paslaugas teikiančių įmonių ir kylančios išteklių 
kainos neigiamai paveikė Įmonės patiriamas sąnaudas. Sąnaudos, susijusios su 
gyvulininkyste ir augalininkyste (pardavimo savikaina), didėjo 41,1 proc. 
ir siekė 476,8 tūkst. eurų. Labiausiai tam įtakos turėjo 75,0 tūkst. eurų mažesnė 
Žemės ūkio ministerijos išmokų sąnaudų kompensavimui skirta suma, kuri siekė 
803,0 tūkst. eurų bei 45,8 proc. arba 84,3 tūkst. eurų padidėjusi arklių pardavimo ir 
suteiktų paslaugų savikaina. Bendrosios ir administracinės sąnaudos sumažėjo 
23,9 proc. ir siekė 196,2 tūkst. eurų dėl reikšmingai sumažėjusių kitų bendrųjų 
sąnaudų, kurios 2018 metais sudarė 45,9 tūkst. eurų, o 2017 metais siekė 107,4 tūkst. 
eurų. Kiek nuosaikiau, 7,0 proc. arba 7,7 tūkst. eurų sumažėjo ir administracijos darbo 
užmokesčio sąnaudos.

Sparčiau nei pajamos augusios Įmonės sąnaudos neigiamai paveikė grynąjį 
rezultatą, kuris per metus sumažėjo 87,9 proc. arba 21,0 tūkst. eurų ir 
laikotarpio pabaigoje siekė 2,9 tūkst. eurų. EBITDA taip pat mažėjo 24,8 proc. 
arba 34,9 tūkst. eurų ir siekė 106,1 tūkst. eurų. Prastesni rezultatai atsispindi ir Įmonės 
finansiniuose grąžos rodikliuose: nuosavo kapitalo grąža, kuri ataskaitinį laikotarpį 
siekė 0,2 proc., sumažėjo 1,3 procentinio punkto, turto grąža mažėjo 1,0 procentiniu 
punktu iki 0,1 proc. Už 2018 metais pasiektus rezultatus paskirta dividendų 
suma, siekusi 4,7 tūkst. eurų, lyginant su už 2017 metų rezultatus skirta suma, 
sumažėjo 75,0 proc.

Įmonės finansiniai įsipareigojimai per metus sumažėjo 36,9 proc. arba 33,1 
tūkst. eurų ir tai labiausiai lėmė lizingo bendrovėms sumokėtos 24,7 tūkst. 
eurų turto išpirkimo įmokos. Tai lėmė ir Įmonės D/E rodiklio mažėjimą nuo 5,7 
proc. iki 3,7 proc.

Įmonė 2018 metais investicijoms į reikalingą įrangą skyrė 21,0 tūkst. eurų. Ataskaitiniu 
laikotarpiu dotacijų, susijusių su ilgalaikiu turtu, apskaitinė vertė siekė 82,6 tūkst. eurų. 
Per 2018 metus apskaitoje buvo pripažinta nusidėvėjimą mažinanti 20,2 tūkst. eurų 
ilgalaikio turto dotacijos dalis.

  •  Įmonės pardavimo pajamos augo 6,9 proc. ir siekė 694,9 tūkst. eurų
  •  Grynasis pelnas sumažėjo 87,9 proc. arba 21,0 tūkst. eurų  
  •  Finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 36,7 proc.

UAB „Lietuvos žirgynas“ 
www.lietuvoszirgynas.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 650 695 +6,9%
Pardavimo savikaina 338 477 +41,1%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 312 218 -30,1%
Pardavimo sąnaudos 10 11 +4,9%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 258 196 -23,9%
Kitos veiklos rezultatai -9 1 -
Finansinė ir investicinė veikla -11 -9 +18,0%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 24 3 -87,9%
Pelno mokestis 0 0 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 3 -87,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 1 288 1 199 -6,9%
Trumpalaikis turtas 784 901 +14,9%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 138 +591,5%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 22 10 -54,0%

Turto iš viso 2 093 2 109 +0,8%
Nuosavas kapitalas 1 564 1 546 -1,2%
Dotacijos, subsidijos 103 83 -19,6%
Atidėjiniai 0 0 -
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 427 481 +12,7%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 95 51 -46,3%

Finansiniai įsipareigojimai 58 32 -44,1%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 333 430 +29,4%

Finansiniai įsipareigojimai 32 25 -23,9%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 094 2 109 +0,8%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA 1,1% 0,1% -1,0 p. p.
ROE 1,5% 0,2% -1,3 p. p.
D/E 5,7% 3,7% -2,1 p. p.
EBITDA 141 106 -24,8%
EBITDA marža  21,7% 15,3% -6,4 p. p.
Grynojo pelno marža 3,7% 0,4% -3,3 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 19 5 -75,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 77 78 +1,3%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai) 2 200 2 500 +13,6%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                                  89,61%
Kiti akcininkai 10,39%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinis direktorius  Edgaras Jeninas 
Valdybos pirmininkė Jolita Čičiurkienė
Valdybos nariai                                                                                      Raminta Sakalauskienė*

Rūta Slidžiauskaitė
Tadas Švilpauskas

Aloyzas Jaciunskas*
*Nepriklausomas narys (-ė)
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Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms, administruoja valstybės pagalbą, 
finansinių priemonių įgyvendinimą ir licencijuotų sandėlių kompensavimo fondus

Vykdomi specialieji įpareigojimai: finansinės priemonės administravimas; licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas.

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
www.garfondas.lt

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1046 
pavedė Įmonei vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą;
 • 2019 metų sausio 7 d. Lietuvos banko sprendimu Nr. 241-1 Įmonė įrašyta į 
Nacionalinių plėtros įstaigų sąrašą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė vykdydama veiklą suteikė 226 garantijas ūkio subjektams 
už 42,7 mln. eurų, kai prieš metus buvo suteikta 170 garantijų už 29,4 mln. eurų. 
Šioms garantijoms suteikti kredito įstaigos išdavė 53,3 mln. eurų kreditų bei suteikė 
lizingo paslaugų, kai prieš metus išduota suma siekė 38,7 mln. eurų. Tam įtakos turėjo 
didesnis kredito gavėjų skaičius bei Įmonės teikiamos 67,0 proc. vidutines garantijos, 
kai prieš metus buvo teikiamos 64,0 proc. vidutinės garantijos. 98,7 proc. garantijų buvo 
sudaromos su žemdirbiais, verslininkais kaimuose  ar perdirbimo įmonėmis, kurioms 
buvo skirta 21,6 mln. eurų (2017 metais 164 suteiktoms garantijoms buvo skirta 16,6 mln. 
eurų), likusios 3 garantijos buvo sudarytos su  VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra“ 
už 21,1 mln. eurų (2017 metais 6 suteiktoms garantijoms buvo skirta 12,8 mln. eurų). 

2018 metais Įmonės pardavimo pajamos sudarė 1 095,2 tūkst. eurų ir buvo 70,8 
proc. arba 453,8 tūkst. eurų didesnės nei 2017 metų pabaigoje. Tam daugiausia 
įtakos turėjo 43,5 proc. arba 161,3 tūkst. eurų išaugusios garantinių įmokų pajamos, 75,7 
proc. arba 138,7 tūkst. eurų išaugusi kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšomis 
kompensuojama garantinės įmokos dalis bei 153,8 tūkst. eurų padidėjusios garantinės 
įmokos už garantijos termino ir kitų mokesčių, susijusių su garantijų teikimu pratęsimą. 
Įmonė taip pat uždirbo pajamas iš investicijų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
vertybinius popierius. Ataskaitiniu laikotarpiu finansinės veiklos pajamos siekė 458,4 tūkst. 
eurų ir buvo 24,4 proc. mažesnės nei 2017 metais, kai jos sudarė 606,7 tūkst. eurų.

Atitinkamai augo ir Įmonės patirtos sąnaudos. Nors bendrosios ir administracinės 
sąnaudos sumažėjo 15,3 proc. arba 90,4 tūkst. eurų, daugiausiai dėl 20,6 proc. arba 77,7 
tūkst. eurų mažėjusių darbuotojų darbo apmokėjimo sąnaudų, tačiau 37,7 proc. arba 
169,1 tūkst. eurų padidėjusi teikiamų paslaugų savikaina išlaikė bendrą tipinės veiklos 
sąnaudų augimą. Finansinės veiklos sąnaudos už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
vertybinių popierių amortizaciją sudarė 281,8 tūkst. eurų, kai prieš metus jos siekė 328,6 
tūkst. eurų.

Augusios darbų apimtys teigiamai paveikė Įmonės grynąjį rezultatą. Ataskaitinių metų 
pabaigoje Įmonės grynasis pelnas siekė 182,9 tūkst. eurų, kai prieš metus buvo 
patirtas 63,3 tūkst. eurų nuostolis. Įmonės EBITDA taip pat didėjo 339,3 tūkst. eurų ir 
pasiekė 58,1 tūkst. eurų.

Įmonės grąža valstybei per metus išaugo 54,0 proc. Kadangi 2017 metais buvo 
patirtas 63,3 tūkst. eurų nuostolis, o nuosavo kapitalo grąža buvo neigiama, dividendams 
buvo paskirtas 85,0 proc. maksimalus paskirstytino pelno dydis. Už 2017 metų rezultatus 
sumokėta 90,4 tūkst. eurų dividendų, kai už ataskaitinio laikotarpio rezultatus paskirtų 
dividendų suma siekė 139,2 tūkst. eurų.

Teigiamus rezultatus atsispindi ir Įmonės finansiniai grąžos rodikliai: nuosavo 
kapitalo grąža augo 8,3 procentinio punkto ir sudarė 6,3 proc., o turto grąža didėjo 1,2 
procentinio punkto ir siekė 0,9 proc. Grynojo pelno marža per metus išaugo iki 16,7 proc.

Ataskaitiniu laikotarpiu didžiąją dalį (97,3 proc.) Įmonės turto sudarė laikinai 
laisvų lėšų investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius, kurios sudarė 20,8 
mln. eurų. Lyginant su 2017 metais, investuotų lėšų suma sumažėjo 1,3 proc. arba 
271,0 tūkst. eurų dėl įvykdytų daugiau įsipareigojimų nei buvo sukaupta atidėjinių 
per 2018 metus. Įmonės ilgalaikius atidėjinius sudarė sukaupti atidėjiniai galimiems 
įsipareigojimams dėl ūkio subjektų negrąžintinų paskolų kredito įstaigoms įvykdyti, kurių 
suma siekė 17 822,5 tūkst. eurų. Per metus buvo panaudota ar kitaip nurašyta 702,1 tūkst. 
eurų, o sukaupta 618,1 tūkst. eurų atidėjinių.

2018 metais Įmonės investicijos į ilgalaikį turtą sudarė 39,0 tūkst. eurų. Į ilgalaikį materialųjį 
turtą buvo investuota 10,0 tūkst. eurų, o į nematerialųjį ilgalaikį turtą – 29,0 tūkst. eurų, 
pastarieji buvo skirti garantijų apskaitos sistemos tobulinimui.

  •   Pardavimo pajamos išaugo 70,8 proc. ir siekė 1 095,2 tūkst. eurų
  •   Pasiektas 182,9 tūkst. eurų grynasis pelnas  
  •   Skirta 54,0 proc. didesnė dividendų suma, siekusi 139,2 tūkst. eurų

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 641 1 095 +70,8%
Pardavimo savikaina 449 618 +37,7%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 192 477 +148,0%
Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 590 499 -15,3%
Kitos veiklos rezultatai 72 49 -31,8%
Finansinė ir investicinė veikla 278 177 -36,5%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -47 204 -
Pelno mokestis 16 21 +27,8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -63 183 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 12 497 19 188 +53,5%
Trumpalaikis turtas 8 283 1 607 -80,6%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 173 431 +149,3%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 10 12 +18,6%

Turto iš viso 20 789 20 806 +0,1%
Nuosavas kapitalas 2 848 2 941 +3,3%
Dotacijos, subsidijos 0 11 +3 633,3%
Atidėjiniai 17 906 17 823 -0,5%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 32 27 -15,4%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 32 27 -15,4%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 2 4 +126,3%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 20 789 20 806 +0,1%

RODIKLIAI 2017-12-31 2018-12-31 POKYTIS
ROA -0,3% 0,9% +1,2 p. p.
ROE -2,0% 6,3% +8,3 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA -281 58 -
EBITDA marža  -43,8% 5,3% +49,1 p. p.
Grynojo pelno marža -9,9% 16,7% +26,6 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (valstybės dalis) 90 139 +54,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius 16 14 -12,5%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 1 -50,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  2 926 2 465 -15,8%

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis                                                                                                     100%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

VADOVYBĖ (2019-07-01)
Generalinė direktorė  L. e. p. Romalda Globienė 
Valdybos pirmininkas Vygantas Katkevičius
Valdybos nariai                                                                                     Snieguolė Valiulienė

Saulius Jasius
Dalia Kavoliūnienė

Alfredas Gustas
Stebėtojų tarybos pirmininkė Virginija Žoštautienė
Stebėtojų taryba Dalius Darulis*

Sigita Seemann-Ignatjeva*
Lina Liubauskaitė

*Nepriklausomas narys (-ė)
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Žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezijos, GIS, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro darbai

Vykdomi specialieji įpareigojimai: Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Parama žemės 
konsolidacijai“; žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programos priemonės ,,Žemės informacinės sistemos plėtra 
ir palaikymas“ veiklos sritys; melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo priežiūra; valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas.

VĮ Valstybės žemės fondas
www.vzf.lt

Svarbiausi įvykiai:
 • 2018 metų liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 650 
perdavė Panevėžio apygardos probacijos tarnybai patikėjimo teise valdytą nekilnojamąjį 
turtą, kurio likutinė vertė siekė 426,6 tūkst. eurų;
 • Nuo 2018 metų sausio 10 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymu Įmonėje panaikinta valdyba;
 • 2019 metų birželio 19 d. Ministrų Kabinetas pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui 
sujungti valstybės įmones Valstybės žemės fondą, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą 
(ŽŪIKVC) bei Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrą „GIS-Centras“ į vieną instituciją - Žemės 
ūkio ir erdvinės informacijos centrą, užbaigiant procedūras iki 2020 metų liepos mėnesio.

2018 metais Įmonė veiklą vykdė 36 rajono (miestų) savivaldybių teritorijose – 
770 kadastro vietovėse (t. y. 60,0 proc. visos šalies teritorijos) bei atliko sklypų 
formavimo, tvarkymo, geodezijos, melioracijos ir kitų darbų už 2,25 mln. 
eurų, kai 2017 metais jų buvo atlikta už 2,5 mln. eurų. Pagal valstybės parengtą 
programą Įmonė didžiausią dėmesį skyrė žemės informacinės sistemos (ŽIS) tvarkymui 
ir vystymui. Per 2018 metus valstybės biudžeto lėšomis buvo atlikta darbų už 14,4 mln. 
eurų, už kuriuos buvo suremontuoti 26 tiltai, 702 pralaidos, 56,8 km drenažo linijų, 811,7 
km magistralinių griovių, 34,1 km pylimų, 10 siurblių bei 6869 drenažo rinktuvų žiotys. Taip 
pat Įmonės vykdomuose aukcionuose buvo parduoti ar išnuomoti 351 valstybinės žemės 
sklypai už 4,1 mln. eurų sumą, kuri buvo perleista į valstybės ir savivaldybių biudžetus.

Ataskaitiniais metais Įmonės pardavimo pajamos sudarė 2 786,7 tūkst. eurų, 
kai 2017 metais jos buvo 272,9 tūkst. eurų didesnės ir siekė 3 029,6 tūkst. eurų. 
Reikšmingos įtakos tam turėjo nelaimėti viešieji pirkimai stambiems komerciniams darbams 
atlikti. Didžiausią pajamų (55,8 proc. arba 1 554,6 tūkst. eurų visų pardavimo pajamų) dalį sudarė 
komercinės žemėtvarkos darbų pajamos, kurios, lyginant su 2017 metais, sumažėjo 21,2 proc. 
Ženkliai mažėjo (34,1 proc.) ir melioruotos žemės bei melioracijos įrengimų apskaitos pajamos, 
kurios siekė 127,4 tūkst. eurų. Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo darbų bei Valstybinės žemės 
sklypų pardavimų aukcionų organizavimo pajamos, lyginant su 2017 metais, buvo beveik du 
kartus didesnės, kurios atitinkamai padidėjo iki 369,9 tūkst. eurų ir 173,1 tūkst. eurų.

2018 metais pardavimo savikainos mažėjimą 14,3 proc. iki 2 486,9 tūkst. eurų bei bendrųjų 
ir administracinių sąnaudų sumažėjimą 25,5 proc. iki 331,5 tūkst. eurų daugiausiai lėmė 
darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudų sumažėjimas dėl mažėjusio darbuotojų skaičiaus 
(7,9 proc. arba 20 darbuotojų).

Labiau mažėjusios sąnaudos bei nepatirtos finansinės sąnaudos už beviltiškas skolas 
teigiamai paveikė Įmonės koreguotą grynąjį rezultatą, kuris sudarė 73,1 tūkst. eurų, kai 
2017 metais buvo patirtas 403,5 tūkst. eurų siekęs grynasis nuostolis. Atitinkamai augo ir 
Įmonės EBITDA, sudariusi 123,5 tūkst. eurų.

Pasiektas grynasis pelnas teigiamai paveikė Įmonės grąžos rodiklius: nuosavo 
kapitalo grąža didėjo 20,4 procentinio punkto ir siekė 3,5 proc., o turto grąžos augimas 
siekė 7,8 procentinio punkto bei sudarė 1,4 proc. 

Įmonės paskirta pelno įmoka už 2018 metų rezultatus sudarė 75,0 proc. paskirstytinojo  
pelno, t. y. 29,4 tūkst. eurų, kai už 2017 metus dėl patirto nuostolio pelno įmoka nebuvo paskirta. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė valdė 4 959,0 tūkst. eurų turtą, t. y. 21,5 proc. mažesnės vertės nei 2017 
metais. Daugiausia tai lėmė ilgalaikio materialaus nurašomo turto 648,8 tūkst. eurų prieaugis, kuris 
siekė 785,8 tūkst. eurų. Nuosavo kapitalo sumažėjimą lėmė Panevėžio apygardai perduotas valdyti 
turtas dėl kurio Įmonės kapitalas buvo sumažintas 61,0 tūkst. eurų.

Įmonė dotacijas gauna ilgalaikiu turtu (2018 metais turto iš dotacijų nebuvo įsigyta) ir 
pinigais (2018 metais gauta 744,8 tūkst. eurų, o panaudota 1 521,9 tūkst. eurų). Dotacijų 
ir subsidijų likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje atitinkamai sudarė 13,1 proc. (304,7 tūkst. 
eurų) ir 86,9 proc. (2 013,5 tūkst. eurų) visos sumos. Lyginant su 2017 metų rezultatais, užfiksuotas 
33,1 proc. siekęs mažėjimas, nes panaudota dotacijų suma pinigais viršijo gautą, o dotacijų turtu 
judėjimas taip pat buvo neigiamas – fiksuotas tik turto nurašymas ar nusidėvėjimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesinis atlyginimas padidėjo 
27,9 proc. ir siekė 2 455 eurus, kai 2017 metais jis buvo 1 919 eurų. Padidėjimui daugiausia įtakos 
turėjo ataskaitiniu laikotarpiu išaugusi vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis, kuri sudarė 30,0 
proc., bei iki 15,0 padidėjęs nustatytas vadovo atlyginimo pastovios dalies dydžio koeficientas, kai 
2017 metais jis buvo 14,0.

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

Pardavimo pajamos 3 030 2 787 -8,0%
Pardavimo savikaina 2 902 2 487 -14,3%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 128 300 +135,0%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 445 332 -25,5%
Kitos veiklos rezultatai 21 20 -4,8%
Finansinė ir investicinė veikla -141 63 -
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -438 51 -

Pelno mokestis 0 12 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) -438 39 -

Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) -404 73 -

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

Ilgalaikis turtas 3 076 2 551 -17,1%

Trumpalaikis turtas 2 780 2 044 -26,5%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 610 1 916 -26,6%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 0 0 -

Turto iš viso 5 856 4 595 -21,5%

Nuosavas kapitalas 2 104 2 082 -1,0%

Dotacijos, subsidijos 3 464 2 318 -33,1%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 288 195 -32,4%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 19 1 -93,5%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 270 194 -28,1%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 856 4 595 -21,5%

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

ROA -6,4% 1,4% +7,8 p. p.
ROE -16,9% 3,5% +20,4 p. p.
D/E 0,0% 0,0% -
EBITDA -71 124 -
EBITDA marža -2,4% 4,4% +6,8 p. p.
Grynojo pelno marža -13,3% 2,6% +15,9 p. p.
GRĄŽA SAVININKUI (TŪKST. EURŲ) 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Paskirta VĮ pelno įmoka 0 29 -
Turto mokestis 40 40 -1,2%
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 40 69 +71,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2017 METAI 2018 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius 253 233 -7,9%
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 0,0%
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)  1 919 2 455 +27,9%

VALSTYBEI ATSTOVAUJANTI INSTITUCIJA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
VADOVYBĖ (2019-07-01)

Generalinis direktorius   Tomas Balčiūnas 

  •   Pardavimo pajamos sumažėjo 8,0 proc. ir sudarė 2 786,7 tūkst. eurų
  •    Pasiektas teigiamas koreguotas grynasis rezultatas – 73,1 tūkst. eurų
  •  Vadovaujančio darbuotojo mėnesinis atlyginimas didėjo 27,9  
  proc. ir siekė 2 455 eurus.
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Šią tarpinę ataskaitą parengė viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“, įgyvendinanti Valdymo koordinavimo centro funkcijas, vado-
vaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 metų liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo 
gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ ir 2012 metų birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių 
teisių įgyven dinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikala vimais ir nuostatomis.

Rengiant šią tarpinę ataskaitą, remtasi išoriniais informacijos šaltiniais: viešai skelbiama valstybės valdomų įmonių ir valstybei atstovaujančių 
institucijų informacija, įmonių pateiktomis tarpinėmis finansinėmis, veiklos ataskaitomis bei pranešimais, vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX 
Vilnius“ skelbiama informacija ir 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, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir bet kuri valstybės institucija ar kitas 
jos kontroliuojamas subjektas nėra ir bet kokiomis aplinkybėmis nebus atsakingi už trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus remian tis šioje apžvalgoje 
pateikta informacija, išvadomis ir pareikštomis nuomonėmis. Įmonių praeities rezultatai negarantuoja ir negali būti sietini su ateities rezultatais. Ši tar-
pinė ataskaita nėra nei siūlymas parduoti ar kvietimas pirkti vertybinius po pierius arba bet kokį turtą, nei sudarys dalį bet kokio investicinio sprendimo 
ar bet kokio sprendimo sudaryti bet kokį sandorį.

Vertinimo metodika
Analizuojant VVĮ portfelio rezultatus, vertinami apibendrinti VVĮ finansiniai duomenys, pateikiami įmonių tarpinėse neaudituotose finansinėse 

ataskaitose, nes visų VVĮ konsoliduotosios finansinės ataskaitos nėra rengiamos, t. y. nėra eliminuojami sandoriai tarp skir tingų VVĮ. Į VVĮ portfelio turto 
vertę nėra įskaičiuota valstybės nekilnojamojo turto, kuris nėra valdomas VVĮ ir neįtrauktas į jų balansus, vertė.

Analizuojant VVĮ portfelį naudojami palyginamieji ankstesnių ati tinkamų laikotarpių duomenys pagal 2020 metų VVĮ portfelio sudėtį.
Į VVĮ portfelio rezultatus įtraukti konsoliduotieji AB „Ignitis grupė“, UAB „EPSO-G“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Klaipėdos nafta“, AB Lie-

tuvos pašto, UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įmonių grupių finansiniai rezultatai.
VĮ Valstybinių miškų urėdijos balansinė nuosavo kapitalo vertė padidinta miškų verte, kuri nustatyta naudojant diskontuotų pinigų srautų metodą. 

Pagal šį metodą 2020 metų pradžioje miškų vertė buvo perskaičiuota, atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas: apskaičiuota, kad miškų vertė 2019 metais 
buvo 1 176,1 mln. eurų, 2018 metais – 1 178,4 mln. eurų, 2017 metas – 1 201,1 mln. eurų, 2016 metas – 1 107,5 mln. eurų.

Įmonių, VVĮ portfelio ir sektorių rodiklių skaičiavimo metodika
Turto grąža (ROA). Turto grąžos rodiklis apskaičiuojamas paskutinių dvylikos mėnesių (laikotarpis nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. 

birželio 30 d.) grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš turto balansinės vertės ataskaitinio laiko pradžioje ir pabaigoje vidurkio. 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE). Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis apskaičiuojamas paskutinių dvylikos mėnesių (laikotarpis nuo 2019 m. 
liepos 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.) grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš nuosavo kapitalo balansinės vertės ataskaitinio laiko pradžioje ir pabai-
goje vidurkio.  

Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E). Rodiklis apskaičiuojamas ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų sumą dal-
inant iš nuosavo kapitalo.

Pelnas  prieš  palūkanas,  mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). Rodiklis, apskaičiuojamas iš ikimokestinio pelno atim-
ant 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.

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

Ataskaitoje nurodyti grynojo pelno maržos, ROE ir ROA rodikliai apskaičiuoti naudojant koreguotas pelno vertes, t. y. eliminavus netipinių 
mokesčių valstybei įtaką. 

Pateikiant įmonių, sektorių ir VVĮ portfelio duomenis ir išvestinius finansinius rodiklius bei kitus agreguotus rezultatus galima vienos 
dešimto sios paklaida dėl duomenų apvalinimo ir pateikimo tūkstančiais eurų.

Atsižvelgiant į įmonių veikloje vykusius pokyčius, dėl duomenų 
palyginamumo yra pateikiami apibendrinti šių įmonių rezultatai:

• UAB „Genetiniai ištekliai“ už 2018 metų laikotarpį pateikiami 
apibendrinti reorganizuotų įmonių UAB Upytės eksperimentinis 
ūkis ir UAB „Šeduvos avininkystė“ duomenys;

• UAB „Pieno tyrimai“ už 2018 – 2019 metų laikotarpį pateikiami 
apibendrinti duomenys, kartu su nuo 2019 m. liepos 1 d. prijungtos 
įmonės UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ duomenimis.

Ataskaitoje nurodomi netipiniai mokesčiai valstybei – tai valstybės 
įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 
(turto mokestis) ir miškų urėdijų mokami privalomieji atskaitymai nuo žali-
avinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų (žaliavos mokes-
tis). Šie mokestiniai įsipareigojimai atneša papildomų pajamų į valstybės 
biudžetą ir yra taikomi tik pirmiau minėtoms įmonėms, tad, vertinant šių 
įmonių pelningumą ir grąžą valstybei, netipiniai mokesčiai valstybei yra 

eliminuojami iš veiklos sąnaudų, grynąjį pelną padidinant (grynuosius 
nuostolius sumažinant) neti pinių mokesčių valstybei suma, sumažinta 
pelno mokesčio (15 proc.) dalimi, arba visa netipinių mokesčių valstybei 
suma, jei teisės aktų nustatyta tvarka įmonės pelno mokesčio nemokė-
jo. Šis koregavimas pateikiamas informaciniais tikslais, o jo įtaka balan-
sinėms vertėms ataskaitoje nenurodoma.

Ataskaitoje pateikiamas VVĮ portfelio, atskirų sektorių ir kiekvienos 
įmonės grynojo pelno rezultatas ir jo vertinimas yra koreguotas eli-
minuojant netipinius mokesčius valstybei (jei tokie mokami). Remiantis 
šiuo koreguotu grynojo pelno rezultatu atliekama ir tolimesnė analizė, t. 
y. skaičiuojami rodikliai ir kt.  

Ataskaitoje įmonių pavadinimai naudojami tokie, kokie buvo fik-
suojami iki 2020 m. liepos 1 d. Dėl šios priežasties, kai kurių įmonių 
pavadinimams pasikeitus vėliau, jie gali nesutapti su pateikiamais 
ataskaitoje.
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Valdymo koordinavimo centras  / 
VKC

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, atliekantis valstybės valdomų įmonių valdymo politikos 
įgyvendinimą koordinuojančios institucijos funkcijas

VĮ Valstybės įmonė

VVĮ Valstybės valdoma įmonė (Ūkinę komercinę veiklą vykdanti valstybės įmonė, akcinė bendrovė ir uždaroji ak-
cinė bendrovė, kurioje valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų 
šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

VAI Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba akcijų valdytojas

Vyriausybė Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Netipiniai mokesčiai valstybei Turto mokestis ir žaliavos mokestis

Turto mokestis Valstybės įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

Koreguotas grynasis pelnas Grynasis pelnas, eliminavus netipinius mokesčius valstybei

Turto grąža / ROA Finansinis rodiklis, parodantis įmonės turto panaudojimo efektyvumą

Turto apyvartumas Finansinis rodiklis, parodantis kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam turto eurui

Nuosavo kapitalo grąža / ROE Finansinis rodiklis, parodantis akcininkų investuoto kapitalo panaudojimo efektyvumą

D/E Finansinės priklausomybės koeficientas (finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis)

EBITDA Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją

EBITDA marža Veiklos pelningumas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją

Grynojo pelno marža Rodiklis, parodantis įmonės veiklos efektyvumą (kiek procentų grynojo pelno uždirba vienas pardavimo pa-
jamų euras)

Veiklos pelno marža Rodiklis, parodantis įmonės tipinės veiklos, neatsižvelgiant į finansinę ir investicinę veiklą, efektyvumą (kiek 
procentų veiklos pelno uždirba vienas pardavimo pajamų euras)

Santrumpos ir apibrėžimai
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LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2020 METAIS
Tarpinė ataskaita. Sausis–birželis.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 620 73679, info@governance.lt
www.governance.lt
 


