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Džiaugiuosi galėdamas pristatyti valstybės valdomų įmonių
2021 metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatus, efektyvumo
pokyčius bei įveiktus iššūkius Lietuvos visuomenei – žmonėms,
dėl kurių interesų ir svarbių socialinių funkcijų užtikrinimo šios
įmonės ir veikia.

Nepaisant besitęsiančios pandemijos, per pirmąjį 2021 metų pusmetį valstybės valdomos įmonės (VVĮ) uždirbo 15,1 proc. daugiau
pajamų nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, t. y. 1 444,9 mln. eurų. Visgi ženkliai, net 23,2 proc., išaugusi pardavimo savikaina, turėjo neigiamą įtaką grynajam pelnui – pastarasis sumažėjo 0,6 proc. iki 120,8 mln. eurų. Veiklos pelningumo rodikliai išliko stabilūs – paskutinių 12
mėnesių VVĮ portfelio turto grąža ROA siekė 3,0 proc., kai prieš metus – 2,8 proc., o nuosavo kapitalo grąža ROE išliko lygi 5,8 proc.
Itin smarkiai COVID-19 pandemijos sukeltų ribojimų ir mažėjančio keliaujančiųjų skaičiaus išliko paveiktas susisiekimo sektorius –
palyginus su 2020 metų pabaiga, sektoriaus įmonių grynasis rezultatas krito beveik 3 kartus. Šią tendenciją atspindėjo ir, lyginant su
2020 m. birželio 30 d., 1,5 karto susitraukę šio sektoriaus grąžos rodikliai: turto grąža siekė 1,6 proc., o kapitalo – 2,3 proc. Suprastėjo
ne tik susisiekimo sektoriaus finansiniai rodikliai, taip pat 5,9 proc. sumažėjo ir čia dirbančių asmenų skaičius. Nepaisant to, 12-oje susisiekimo sektoriuje veikiančių įmonių tebedirbo daugiau nei 50 proc. visų VVĮ darbuotojų.
Energetikos sektoriaus įmonės ne tik teikė gyventojams gyvybiškai svarbias paslaugas bei generavo net 54,8 proc. visų VVĮ uždirbto
grynojo pelno, bet ir ėmėsi iniciatyvos šiuo metu itin Lietuvai aktualiu, nelegaliai atvykstančių pabėgėlių srauto valdymo, klausimu. 2021
metų rugpjūtį energetikos ministerijos valdoma įmonių grupė UAB „EPSO-G“ tapo atsakinga už fizinio barjero pasienyje su Baltarusija
įrengimą, siekiant sustabdyti Baltarusijos režimo hibridinę ataką prieš Lietuvą. Ši funkcija Ekonomikos ir inovacijų ministrės pripažinta
specialiuoju įpareigojimu.
Nepaisant pakankamai stabilių rezultatų, labai svarbu nesustoti vietoje ir toliau tobulėti kelyje į skaidrų ir efektyvų VVĮ valdymą. VKC,
siekdamas prisidėti prie efektyvesnio VVĮ valdymo ir aukštesnių rodiklių vykdant joms priskirtas funkcijas, aktyviai dalyvauja rengiant
valstybės valdomų įmonių veiklos matavimo rodiklių koncepciją. Ja siekiama užtikrinti ekonomiškai pagrįstų VVĮ finansinių tikslų nustatymą
ateinančiam trejų metų laikotarpiui, kai vieną kapitalo kainų rodiklį pakeis kompleksiniai rodikliai, apimantys pelno, dividendų ir kapitalo
struktūros tikslus.
VKC įdėtas darbas, gerinant VVĮ valdyseną ir formuojant jos principus, neliko nepastebėtas ir kitų Europos Sąjungos šalių – 2021 metų
rudenį Kroatijos institucijos, dirbančios VVĮ gerosios valdysenos srityje, inicijavo patirties apsikeitimo vizitą į Lietuvą, siekdamos pasisemti
ekspertinių įžvalgų, praversiančių įgyvendinant VVĮ sektoriaus pertvarką Kroatijoje. VKC sėkmingai pasidalino savo gerosiomis praktikomis
ir nutiesė kelius tolimesniam bendradarbiavimui.
Suvokdamas milžinišką VVĮ svarbą valstybės gerovei, kviečiu nuosekliai toliau dirbti kartu tam, kad mūsų įmonės plėstų savo lyderystę
bei gerosios valdysenos pavyzdžiais ir toliau įkvėptų ne tik Lietuvos įmones, bet kitas Europos ar net pasaulio valstybes. Tikiu, kad mūsų
laukia dar ilgas ir iššūkių kupinas kelias užtikrinant valstybės, kaip profesionalaus įmonių akcininko, vaidmenį.

Su pagarba
Valdymo koordinavimo centro direktorius

Vidas Danielius
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VVĮ portfelio trumpa apžvalga
2021-06-30:

2021 M. BIRŽELIO 30 D. VALSTYBĖ VALDĖ 49 ĮMONES

Įmonių skaičius
8,2%

49
48

20,4%

2,0%

69,4%

2020-06-30

2021-06-30

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS SUMAŽĖJO 3,3 PROC.
Darbuotojų skaičius
13,9%
23,2%
9,3%

32 259
4 210
3 075

31 191

17 768

16 702

7 206

7 247

4 341
2 901

2020-06-30

2021-06-30

53,5%

TURTO VERTĖ AUGO 0,9 PROC. IKI 13,8 MLRD. EURŲ
Turtas
1,4%

Mln. eurų

6,3%

43,4%

49,0%

13 627
865
184

13 751
864
193

6 638

6 732

5 939

5 962

2020-12-31

2021-06-30

Energetika

Susisiekimas

Miškininkystė

Kita
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2021-06-30:

SKOLINTO IR NUOSAVO KAPITALO SANTYKIS – 29,6 PROC.

Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis D/E
30,6%

84,7%

29,6%

5,9%
2020-12-31

Energetika

2020-06-30

5,0%

0,0%

Susisiekimas

Miškininkystė

Kita

PORTFELIO PARDAVIMO PAJAMOS AUGO 15,1 PROC.
Pardavimo pajamos

Mln. eurų
1 445
88
89
346

1 256
74
79
338

6,1%

6,2%

24,0%
764

921

2020-06-30

2021-06-30

63,7%

2021 METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ VVĮ UŽDIRBO
120,8 MLN. EURŲ GRYNOJO PELNO

Grynasis pelnas

Mln. eurų

9,4%
97
16,6%

66

54,7%
23

11

7

6

2020-06-30

20

11
19,2%

2021-06-30

NUOSAVO KAPITALO GRĄŽA SIEKĖ 5,8 PROC.

5,8%

Nuosavo kapitalo grąža (paskutinių 12 mėnesių)

21,1%

5,8%

9,0%
4,4%

2,3%
2020-12-31
Energetika

Energetika

2020-06-30
Susisiekimas

Miškininkystė

Kita

Susisiekimas

Miškininkystė

Kita
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Svarbiausi įvykiai ir naujienos
2021 metais pradėta rengti valstybės valdomų įmonių
veiklos matavimo rodiklių (angl. key performance indicator
– KPI) koncepcija, kurioje siūloma nustatyti pagrindinius ir
specializuotus ilgalaikius rodiklius kiekvienai įmonei individualiai. Jie papildytų arba pakeistų šiuo metu visų VVĮ komercinei veiklai nustatomą siektiną pelningumo rodiklį – nuosavo
kapitalo kainą. Toks vertinimas būtų kompleksiškesnis, labiau
atsižvelgiama į konkrečios įmonės specifiką. Rodikliai būtų
nustatomi bendradarbiaujant Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, VKC ir VVĮ, o pagrindiniai rodikliai – tvirtinami Vyriausybės.
Suderinti ir patvirtinti veiklos matavimo rodikliai turėtų būti
įtraukiami į VVĮ rengiamą strateginį veiklos planą, vykdoma šių
rodiklių įgyvendinimo kontrolė.

2021 metų balandį Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Vyriausybei pateikė atnaujintą VVĮ pertvarkos ir valdymo
centralizavimo priemonių planą. Pagrindinis šio plano
tikslas – įvertinti VVĮ nuosavybės naudą, optimizuoti įmonių
portfelį, numatyti įmonių pertvarkymą ir komercinę veiklą
vykdančių bei su privačiu kapitalu konkuruojančių įmonių
privatizavimą. Remiantis EBPO rekomendacijomis, VĮ, kurios
vykdo ekonominę veiklą, turėtų būti pertvarkomos į AB
ar UAB teisinės formos juridinius asmenis, kurių valdysena vertinama kaip pažangesnė. Valstybės kontrolės
duomenimis, iki 2020 metų pabaigos buvo numatyta pertvarkyti 23 VĮ, tačiau pertvarkyta tik 10. 4-ių pertvarkymų atsisakyta, o likę 9-i nukelti iki 2024 metų pabaigos. Rugpjūčio 24
dieną VVĮ skaičius sumažėjo iki 48, kai VĮ Lietuvos prabavimo
rūmai buvo pertvarkyti į viešąją įstaigą.

Valstybės kontrolė 2021 m. balandžio 6 d. paskelbė
atlikto audito „Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių
bei viešųjų įstaigų valdysena“ rezultatus. Atlikta analizė
atskleidė, kad Lietuvos VVĮ pelningumo rodikliai artimi Estijai,
tačiau atsiliekama nuo Latvijos, Švedijos ir Lietuvos privataus
sektoriaus. Remiantis EBPO rekomendacijomis, taikant gerosios
valdysenos principus siekiama, kad VVĮ veiktų panašiu efektyvumu kaip privačios įmonės. Aukštesnis įmonių veiklos
pelningumas teigiamai veikia sąlygas investicijų plėtrai,
paslaugų kokybės gerinimui ir lemia didesnę grąža valstybei,
paskiriant dividendus ar pelno įmokas.

2021 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-193 „Dėl valstybės valdomų
įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas specialiųjų
įpareigojimų sąrašas. Iš viso numatyta, kad 93 specialiesiems
įpareigojimams priskirtas funkcijas vykdo 24 valstybės valdomos įmonės. Daugiausiai (daugiau nei po dešimt) specialiųjų
įpareigojimų vykdo VĮ Turto bankas, VĮ Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras ir VĮ Valstybinių miškų urėdija.

2021 m. balandžio 28 d. buvo išplėstas Skaidrumo gairių
taikymo privalomumas. Numatant tam tikras išimtis, viešojo
intereso įmonėms nepriskiriamoms VVĮ, jų valdomoms dukterinėms bendrovėms ir paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms, kurios nėra priskiriamos viešojo intereso įmonėms,
patvirtinti reikalavimai ne tik valstybės valdomoms
įmonėms, bet ir jų valdomoms dukterinėms bendrovėms
ir paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms savo interneto
svetainėje viešinti pagrindinę informaciją apie patronuojančią bendrovę.
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2021 metų rugpjūčio mėnesio duomenimis, daugiau nei
30 tūkst. darbuotojų turintis VVĮ sektorius pasiekė apie 78
proc. imunizaciją. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, apytiksliai 24 tūkst. VVĮ darbuotojų buvo paskiepyti nuo
COVID-19. Daugiausia imunizuotų asmenų dirbo energetikos
sektoriaus įmonėse, kuriose pasiskiepijusių darbuotojų daugiau nei 82 proc. iš 7,1 tūkst. dirbančiųjų. Susisiekimo sektoriaus
įmonių darbuotojų imunizacijos vidurkis siekė apie 76 proc. iš
16,6 tūkst. darbuotojų. Valstybinių miškų urėdijoje iš 2,9 tūkst.
darbuotojų imunizuoti apie 75 proc. Kitų VVĮ, kurios nepriskirtos
energetikos, susisiekimo ir miškininkystės sektoriams, imunizacijos lygis siekė apie 83 proc. iš 4,3 tūkst. darbuotojų.

2021 m. rugpjūčio 11 d. patvirtinta nauja Atrankos gairių
redakcija, kuria siekiama užtikrinti skaidresnes VVĮ kolegialių
organų atrankų procedūras bei pritraukti aukščiausias kompetencijas turinčius asmenis. Nuo šiol bus vykdomos ne tik
nepriklausomų narių, bet ir į valdybas bei stebėtojų tarybas
skiriamų valstybės tarnautojų ir kitų asmenų atrankos.
Pastariesiems bus nustatomi su kompetencijomis susiję
reikalavimai. Taip pat atsisakoma galimybės į kolegialaus
organo sudėtį kaip laikinuosius narius skirti valstybės
tarnautojus, kol bus išrinkti nuolatiniai nepriklausomi nariai. Kiti
svarbūs pakeitimai yra susiję su paskesnės eilės dukterinėmis
bendrovėmis, kurioms paliekama galimybė atrankų procedūras
taikyti pagal taisyklę „laikykis arba paaiškink“. Patronuojančioms bendrovėms suteikta daugiau vietų atrankos
komisijoje (3 iš 5), numatant, kad komisijos nariais gali būti
skiriami ir patronuojančios bendrovės vadovas, kolegialių
organų nariai ar kiti darbuotojai, kurie turi mažiau kaip 1/5
įmonės akcijų. Tokiu būdu siekiama įgalinti patronuojančias
bendroves ir sustiprinti jų atsakomybes.
2021 metų rugpjūčio mėnesį buvo pritarta fizinio barjero Lietuvos pasienyje su Baltarusija įrengimui. Šis projektas pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu,
kurio vykdytoju Vyriausybė 2021 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu
Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos
Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos
su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo“
paskyrė Energetikos ministerijos valdomą įmonių grupę
UAB „EPSO-G“. Statomos tvoros ilgis sieks 508 kilometrus,
preliminari projekto kaina – 152 mln. eurų. UAB „EPSO-G“
dukterinė bendrovė UAB „Tetas“ statys barjerą svarbiausiame
100 kilometrų ruože prie Druskininkų, kuriame įrengimo
darbus planuojama pradėti 2021 metų rugsėjo antroje
pusėje, o baigti 2022 metais.

2021 m. birželio 30 d. priimta nauja Lietuvos Respublikos
teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo redakcija, plečianti įstatymo
taikymą. Įstatymo nuostatos bus taikomos ir valstybės valdomiems subjektams, įmonėms, kurių akcininkė yra valstybė
ar savivaldybė, o ne vien tik viešojo sektoriaus institucijoms ir
valstybės įmonėms bei savivaldybių įmonėms. Taip pat, numatoma pareiga inventorizuoti visus tvarkomus duomenis ir
sudaryti duomenų rinkinius, kurie turi būti skelbiami Lietuvos
atvirų duomenų portale. Ankstesnėje įstatymo redakcijoje buvo
nustatyta tik informacijos apie veiklą skelbimo tvarka, dokumentų teikimo pakartotiniam naudojimui pareiškėjui paprašius
tvarka ir galimybė sutvarkyti skaitmeninių dokumentų rinkinius.
Įstatymo pakeitimai įsigaliojo nuo liepos 17 d.

2021 m. rugsėjo 1 d. Vyriausybėje pritarta siūlymui pertvarkyti VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją (LAKD) iš
valstybės įmonės į akcinę bendrovę. Įgyvendinus pertvarką, visos LAKD akcijos ir toliau priklausys valstybei. Įstatymų
pakeitimams, leidžiantiems nuo 2023 m. sausio 2 d. pakeisti
LAKD teisinę formą, taip pat turės pritarti Seimas. Dar keturias
susisiekimo sektoriaus įmones – VĮ Lietuvos oro uostus,
VĮ „Oro navigacija“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkciją ir VĮ Vidaus vandens kelių direkciją – iki 2022
metų pabaigos taip pat planuojama pertvarkyti į akcines bendroves. Seimas rugsėjo viduryje pritarė prezidento
veto dėl šių keturių strateginių susisiekimo sektoriaus įmonių
pertvarkymo teisės aktų korekcijų, tokiu būdu užtikrindamas
papildomus saugiklius, sustiprinančius valstybės vaidmenį
valdant šias įmones.
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Portfelio rezultatų apžvalga
Apžvelgiant valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio 2021 metų sausio-birželio mėnesių rezultatus, pateikiama informacija apie šį portfelį
sudarančių įmonių skaičių, darbuotojus ir pateikiama analizė pagal finansinės apskaitos rezultatus: turto vertę, pardavimo pajamas ir grynąjį pelną (nuostolį). Taip pat analizuojamas ir 2021 metų pirmojo pusmečio VVĮ portfelio rezultatų pasiskirstymas pagal pagrindinius sektorius.

Nuo metų pradžios VVĮ skaičius išliko nepakitęs – 2021 m. birželio 30 d. valstybė valdė 49 įmones
Lietuvoje 2021 metų birželio mėnesio pabaigoje veiklą vykdė 49
valstybės valdomos įmonės – 1 įmone daugiau nei 2020 metų viduryje.
VVĮ skaičiaus pokytį nulėmė šie įvykiai:
• BĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija 2020 m. liepos 20 d. pertvarkyta
į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją;
• 2020 m. rugpjūčio 26 d. įkurta UAB „Valstybės investicinis kapitalas“;
• 2020 m. rugpjūčio 27 d. įkurta UAB Valstybės investicijų valdymo
agentūra;
• UAB „Universiteto vaistinė“ 2020 m. lapkričio 18 d. perduota Vilniaus
universitetui;
• UAB Mašinų bandymo stotis 2021 m. kovo 18 d. privatizuota.
2021 m. gegužės 28 d. įvyko VĮ Turto banko organizuotas aukcionas, kurio metu už 100 proc. valstybei priklausantį AB „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų paketą buvo pasiūlyta beveik 8,8 mln. eurų.
Sandoris bus sudarytas, kai jo projektui pritars Privatizavimo komisija.
Visos VVĮ suskirstytos į keturis sektorius: susisiekimo, energetikos, miškininkystės ir kitų įmonių. Kitų įmonių sektoriui priklauso tos VVĮ, kurios
yra nepriskirtos nei vienam iš trijų pirmųjų sektorių. Susisiekimo sektorių
sudarė 10 VVĮ, kurios valdė didžiausią dalį portfelio turto – 6,7 mlrd. eurų
arba 49,0 proc. viso VVĮ disponuojamo turto. Šio sektoriaus pardavimo pajamos nagrinėjamu laikotarpiu sudarė ketvirtadalį VVĮ apyvartos – 346,4
mln. eurų arba 24,0 proc. visų VVĮ pajamų. Energetikos sektoriui priskirtos
4 įmonės, kurių apskaitinė turto vertė siekė 6,0 mlrd. eurų ir sudarė 43,4
proc. bendro VVĮ valdomo turto vertės. Energetikos sektoriaus pajamos
2021 metų pirmąjį pusmetį buvo didžiausios ir siekė 63,7 proc. visų VVĮ
uždirbtų pajamų arba 920,7 mln. eurų. Miškininkystės sektoriui priskirta
vienintelė įmonė – VĮ Valstybinių miškų urėdija, kurios valdomo turto

vertė siekė 193,2 mln. eurų. Disponuodama šiuo turtu, įmonė uždirbo 89,5
mln. eurų arba 6,0 proc. visų VVĮ pajamų. Kitų įmonių sektoriui priskirtos
34 įmonės, bendros šio sektoriaus pajamos sudarė 88,3 mln. eurų arba 6,1
proc. visų pajamų, o apskaitinė turto vertė siekė 864,5 mln. eurų.
Žemiau esančiame grafike palyginamas sektorius sudarančių įmonių
skaičius, disponuojamo turto bei uždirbtų pajamų apimtys. Skritulių dydis
atitinka pardavimo pajamų dydį (mln. eurų), įrašytą pačiuose skrituliuose.

Įmonių skaičius, turtas ir pajamos pagal sektorius (mln. eurų)
Turtas (mln. eurų)
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Atkreiptinas dėmesys, kad dėl palyginamų duomenų už ankstesnius
laikotarpius trūkumo, nuosavo kapitalo ir turto grąžos analizę nebuvo
įtrauktos 2020 metais įkurtos įmonės: UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ ir UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra bei 2020 metais
pertvarkyta VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

VVĮ darbuotojų skaičius sumažėjo 3,3 proc., lyginant su 2020 m. birželio 30 d.
2021 m. birželio 30 d. VVĮ dirbo 31 191 darbuotojas – 1 068 darbuotojais mažiau nei prieš metus. Daugiausia asmenų dirbo susisiekimo sektoriuje – 53,5 proc. Dirbančiųjų energetikos sektoriuje buvo 23,2 proc., kitų
įmonių sektoriuje – 13,9 proc., o miškininkystės sektoriuje – vos 9,3 proc.
visų VVĮ darbuotojų. Trys didžiausiai darbdaviai – AB„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė (8 550 darbuotojų), AB Lietuvos pašto įmonių grupė
(4 184 darbuotojai) ir AB „Ignitis grupė“ (3 970 darbuotojų) – kartu buvo
įdarbinę 53,6 proc. visų VVĮ darbuotojų.
Energetikos sektoriaus įmonėse pirmojo 2021 metų pusmečio pabaigoje dirbo 7 247 darbuotojai, t. y. 0,6 proc. arba 41 darbuotoju daugiau
nei 2020 metų pirmąjį pusmetį. Darbuotojų skaičius 4,2 proc. augo UAB
„EPSO-G“ įmonių grupėje bei 0,6 proc. AB „Ignitis grupė“, tuo tarpu
AB „Klaipėdos nafta“ darbuotojų sumažėjo 4,5 proc., o VĮ Ignalinos
atominė elektrinėje – 0,4 proc.
Susisiekimo sektoriaus VVĮ 2021 metų pirmojo pusmečio gale dirbo
16 702 darbuotojai ir, lyginant su 2020 m. birželio 30 d. duomenimis,
darbuotojų skaičius sumažėjo 1 066. Labiausiai – 7,9 proc. – dirbančiųjų
mažėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupėje. Didžiausią įtaką
pokyčiui turėjo grupės įmonių – UAB Vilniaus lokomotyvų remonto
depo, AB „LTG Cargo“ ir UAB „Saugos paslaugos“ – darbuotojų
skaičius. Nuo 2021 m. balandžio 1 d. AB „LTG Cargo“ įsteigtas
naujas padalinys, į kurį po susijungimo buvo perkelti UAB Vilniaus
lokomotyvų remonto depo darbuotojai. Grupei siekiant atsisakyti su
geležinkelių veikla nesusijusių funkcijų ir priėmus sprendimą nebetęsti
UAB „Saugos paslaugos“ veiklos, inicijuotas šios įmonės darbuotojų

atleidimo procesas. AB Lietuvos radijo ir televizijos centre, dėl
įvykusio MEZON verslo perdavimo, darbuotojų sumažėjo 51,3 proc.
iki 135 asmenų. VĮ Lietuvos oro uostų darbuotojų skaičius susitraukė
22,1 proc. ir laikotarpio pabaigoje siekė 509 asmenis. Aviacijos sektorių
smarkiai paveikė COVID-19 pandemija, todėl įmonė privalėjo mažinti
sąnaudas. Atitinkamai, ir personalo išlaidas, priimdama sprendimą
sumažinti darbuotojų skaičių. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijoje, pertvarkytoje 2020 metais, nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje
dirbo 261 darbuotojas.
Miškininkystės sektoriaus darbuotojų skaičius per metus sumažėjo
5,7 proc. arba 174 asmenimis. Kitų įmonių sektoriui priskirtose 34-iose VVĮ
dirbo 4 341 darbuotojai. Šio sektoriaus darbuotojų skaičius per metus padidėjo 3,1 proc. Dėl didesnių veiklos apimčių VĮ Registrų centro darbuotojų skaičius padidėjo 4,9 proc. iki 1 524 dirbančiųjų.

Darbuotojų skaičius
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Apibendrinta VVĮ finansinė informacija
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama apibendrinta visų į portfelį įtrauktų VVĮ finansinė informacija, pagal preliminarius (neaudituotus)
2021 metų pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų duomenimis.
2020 SAUSIS-BIRŽELIS
(6 MĖN.)

2021 SAUSIS-BIRŽELIS
(6 MĖN.)

POKYTIS

Pardavimo pajamos

1 255 694

1 444 884

+15,1%

Pardavimo savikaina

733 777

903 867

+23,2%

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

521 917

541 017

+3,7%

Pardavimo sąnaudos

237 037

231 161

-2,5%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

169 466

173 870

+2,6%

Kitos veiklos rezultatai

18 750

40 103

+113,9%

Finansinė ir investicinė veikla

-9 674

-46 307

-378,7%

124 490

129 782

+4,3%

14 508

21 979

+51,5%

Grynasis pelnas (nuostoliai)

109 982

107 803

-2,0%

Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai)

121 682

120 968

-0,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ)

2020-12-31

2021-06-30

POKYTIS

Ilgalaikis turtas

11 216 915

11 452 090

+2,1%

2 342 596

2 222 168

-5,1%

1 204 951

1 073 514

-10,9%

67 387

76 675

+13,8%

13 626 898

13 750 933

+0,9%

Nuosavas kapitalas

7 826 073

7 846 102

+0,3%

Dotacijos, subsidijos

2 014 613

2 114 254

+4,9%

200 140

194 266

-2,9%

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
Turto iš viso

Atidėjiniai
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

3 339 053

3 366 184

+0,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai
įsipareigojimai

2 436 085

2 327 161

-4,5%

Finansiniai įsipareigojimai

2 204 284

2 061 620

-6,5%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai
Įsipareigojimai

902 968

1 039 023

+15,1%

Finansiniai įsipareigojimai

186 624

260 859

+39,8%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

247 018

230 127

-6,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

13 626 897

13 750 933

+0,9%

RODIKLIAI

2020-12-31

2021-06-30

POKYTIS

ROA (paskutinių 12 mėnesių)

3,1%

3,0%

-0,1 p. p.

ROE (paskutinių 12 mėnesių)

5,8%

5,8%

-

30,6%

29,6%

-1,0 p. p.

2020-06-30

2021-06-30

POKYTIS

309 090

356 389

+15,3%

24,6%

24,7%

+0,1 p. p.

9,7%

8,4%

-1,3 p. p.

2020-06-30

2021-06-30

POKYTIS

32 259

31 191

-3,3%

275

288

+4,7%

D/E
RODIKLIAI (6 MĖN.)
EBITDA
EBITDA marža
Koreguota grynojo pelno marža
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS
Darbuotojų skaičius
Vadovaujančių darbuotojų skaičius

Grįžti į turinį
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Valstybei atstovaujančių institucijų vaidmuo
VVĮ veikloje
VVĮ veikloje valstybei atstovavo 11-a institucijų
Lietuvoje valstybė savo, kaip VVĮ savininkės, funkcijas įgyvendina per ministerijas arba joms pavaldžias institucijas. Kontroliuodama VVĮ,
valstybė neretai atsiduria dviprasmiškoje situacijoje, kai tenka derinti skirtingas pozicijas – VVĮ akcininkės ir tam tikrų rinkos sektorių, kuriuose
veikia ir 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 bei specialiųjų įpareigojimų vykdymo lūkesčius ir kitus, su įmonių veikla susijusius,
tikslus. VAI taip pat yra pavesta užtikrinti gerosios valdysenos praktikų diegimą bei sprendimų, susijusių su VVĮ veikla ir valdymu, priėmimą.
Savo ruožtu, Lietuvos VVĮ privalo veikti besilaikydamos tokių pat skaidrumo principų kaip ir bendrovės, kurių akcijomis prekiaujama biržoje.
2021 m. birželio 30 d. duomenimis, 49-ių Lietuvoje veikusių VVĮ, savininko teises ir pareigas ar akcijų valdytojo funkcijas įgyvendino 11-a
institucijų, iš kurių penkios valdė po vieną įmonę. Pabrėžtina, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuriai 2021 metų pirmo pusmečio
pabaigoje buvo pavaldžios šešios VVĮ, kartu formuoja ir bendrąją VVĮ valdymo politiką, rengia ir tvirtina atitinkamus teisės aktus bei teikia
Valdymo koordinavimo centro (VKC) parengtas ataskaitas Vyriausybei, valdo įmones, bei vykdo VKC savininkės teises ir pareigas, tad dalyvauja
visose VVĮ politikos formavimo ir įgyvendinimo grandyse.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

Energetikos ministerija (3)

Susisiekimo ministerija (12)

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (6)

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

AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB Lietuvos paštas
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 „VIAMATIKA“
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

VVĮ politikos formavimas

Kultūros ministerija (1)

Vidaus reikalų ministerija (1)

UAB „Lietuvos kinas“

VĮ „Regitra“

Lietuvos bankas (1)

Kalėjimų departamentas (1)

UAB Lietuvos monetų kalykla

VĮ „Mūsų amatai“

* VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ 2021 m. rugpjūčio 24 d. pertvarkyta į viešąją įstaigą Lietuvos prabavimo rūmai
**AB „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų pardavimo viešasis aukcionas įvyko 2021 m. gegužės 28 d.
Paryškintu šriftu pažymėtos didžiųjų įmonių kategorijai priskiriamos VVĮ

UAB „Projektų ekspertizė“
VĮ Registrų centras
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
UAB „Toksika“
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras
„LITEXPO“
UAB „Valstybės investicinis kapitalas“
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2021 metų pirmojo pusmečio duomenys pagal VAI:
Įmonių skaičius

Darbuotojų skaičius

8

11

3,6%

8,2%

Turtas

1,4% 0,4%1,9%
13,8%

14,3%

33,4%

9,4%

12

10,5%

13

54,0%
2

49,0%

3

Pardavimo pajamos
6,2%

Finansų ministerija
Susisiekimo ministerija
Energetikos ministerija

0,3% 6,2%
16,6%

12,6%

43,1%

Aplinkos ministerija

52,4%

Žemės ūkio ministerija
Kitos VAI

Grynasis pelnas

1,1% 3,5%

14,3%
24,2%
19,4%

Aplinkos ministerija (2)

Žemės ūkio ministerija (13)

VĮ Valstybinių miškų urėdija

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“
AB „Jonavos grūdai“
AB „Lietuvos veislininkystė“
AB „Kiaulių veislininkystė“
UAB „Lietuvos žirgynas“
UAB „Panevėžio veislininkystė“
UAB „Genetiniai ištekliai“
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

VKC
VVĮ valdysenos koordinavimas

Finansų ministerija (8)
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
UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra

VĮ Turto bankas (1)
VVĮ privatizavimas
AB „Vilniaus metrologijos centras“**
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Turto valdymas ir kapitalo struktūra
2021 metų birželio pabaigoje VVĮ portfelio apskaitinė turto vertė siekė
13,8 mlrd. eurų – 0,9 proc. arba 124,0 mln. eurų daugiau nei 2020 metų pabaigoje. Šiam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo susisiekimo sektoriaus apskaitinės
turto vertės augimas 93,5 mln. eurų arba 1,4 proc. Energetikos sektoriaus turto
vertė padidėjo nežymiai – 0,4 proc. iki 6,0 mlrd. eurų. Miškininkystės sektoriaus
apskaitinė turto vertė augo 4,7 proc. iki 193,2 mln. eurų. Vieninteliam kitų
įmonių sektoriui priskirtų VVĮ turto vertė sumažėjo 0,1 proc. iki 864,5 mln. eurų.
Per 2021 metų pirmąjį pusmetį VVĮ portfelio finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 2,9 proc. iki 2,3 mlrd. eurų. Šiam pokyčiui daugiausia įtakos
turėjo 3,1 proc. iki 2,0 mlrd. eurų susitraukusios energetikos sektoriaus
įmonių finansinės skolos. Didžiąją dalį finansinių skolų sudarė AB „Ignitis

grupė“ įsipareigojimai, kurie siekė 1,3 mlrd. eurų ir per metus sumažėjo
9,1 mln. eurų. Pagrindiniai veiksniai lėmę susitraukusias grupės skolas
buvo mažesni nuomos įsipareigojimai. UAB „EPSO-G“ įmonių grupės
finansinės skolos susitraukė 49,9 mln. eurų iki 322,1 mln. eurų. Pokytį lėmė
mažesnis grupės turimų paskolų likutis nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje.
Kitų įmonių sektoriaus finansiniai įsipareigojimai susitraukė 2,3 mln. eurų
iki 30,3 mln. eurų. Mažėjimą lėmė AB „Jonavos grūdai“ finansinių įsipareigojimų susitraukimas 2,3 mln. eurų dėl grąžintos paskolos AB SEB bankui.
Susisiekimo sektoriaus įmonių finansinės skolos sumažėjo 0,7 mln. eurų ir
laikotarpio pabaigoje sudarė 279,2 mln. eurų. Labiausiai mažėjo VĮ „Oro
navigacija“ finansinės skolos – pokytis sudarė 1,2 mln. eurų dėl grąžintos
2020 metų birželio mėnesį gautos paskolos dalies. Vienintelė miškininkystės
sektoriui priskirta įmonė VĮ Valstybinių miškų urėdija finansinių skolų tiek
2020 metų pabaigoje, tiek ir 2021 metų pirmąjį pusmetį neturėjo.

Turtas (mln. eurų)

Finansiniai įsipareigojimai (mln. eurų)

VVĮ portfelio valdomo turto vertė augo 0,9 proc.

13 626,9

865,0
184,5

864,5
193,2

2 390,9

32,8

6 638,1

6 731,6

279,9

5 939,4

5 961,6

2 078,3

2020-12-31
Energetika

13 750,9

2021-06-30
Susisiekimas

Miškininkystė

2020-12-31
Kita

Energetika

2 322,5

30,3
279,2
2 013,0

2021-06-30
Susisiekimas

Miškininkystė

Kita

VVĮ portfelio apskaitinė nuosavo kapitalo vertė padidėjo 0,3 proc. iki
7,8 mlrd. eurų. Kitų įmonių sektoriaus nuosavybės vertė padidėjo 4,6 proc.
iki 610,2 mln. eurų. Daugiausia įtakos tam turėjo VĮ Turto banko nuosavo
kapitalo augimas 37,6 mln. eurų iki 341,7 mln. eurų, kurį lėmė centralizuotai
valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo padidėjimas. Miškininkystės
ir energetikos sektorių nuosavo kapitalo apskaitinė vertė padidėjo
atitinkamai 2,9 proc. ir 2,8 proc. Energetikos sektoriaus įmonių nuosavybė
siekė 2,4 mlrd. eurų ir sudarė 30,3 proc. visų VVĮ nuosavo kapitalo vertės. Šio
sektoriaus nuosavybės padidėjimą, labiausiai lėmė 56,0 mln. eurų didesnė
AB „Ignitis grupė“ valdoma nuosavybė, kurios augimui įtakos turėjo
padidėjęs apyvartinių taršos leidimų rezervo perkainojimas. VĮ Valstybinių
miškų urėdijos nuosavybė didėjo 4,4 mln. eurų, nepaisant 0,2 mln. eurų
sumažėjusio įmonės savininko kapitalo, teigiamą pokytį lėmė 9,7 mln.
eurų augęs nepaskirstytasis pelnas. Ataskaitiniu laikotarpiu vienintelio
susisiekimo sektoriaus įmonių kapitalo vertė mažėjo 1,6 proc. iki 4,7 mlrd.
eurų. VĮ Automobilių kelių direkcijos nuosavo kapitalo vertė susitraukė
43,3 mln. eurų iki 2 649,8 mln. eurų. Šį pokytį lėmė priskaičiuotas valstybinės
reikšmės automobilių kelių nusidėvėjimas. AB „Lietuvos geležinkeliai“
įmonių grupės nuosavo kapitalo vertė laikotarpio pabaigoje susitraukė
23,0 mln. eurų iki 1 140,0 mln. eurų, dėl sumažėjusio grupės ataskaitinio
laikotarpio rezultato ir išmokėtų dividendų akcininkui už 2020 metus.
VVĮ portfelio dotacijų ir subsidijų suma per 2021 metų pirmąjį pusmetį
padidėjo 4,9 proc. iki 2,1 mlrd. eurų. 64,6 proc. visų VVĮ portfelio dotacijų
teko susisiekimo sektoriaus įmonėms, kurių gautų dotacijų suma augo
10,5 proc. iki 1 366,3 mln. eurų. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos dotacijų suma padidėjo 126,0 mln. eurų dėl 2021 metų pirmąjį

pusmetį gautų 238,6 mln. eurų dotacijų. Didžioji dalis dotacijų, siekusi
85,3 proc., gauta iš valstybės biudžeto lėšų, likusi dotacijų suma – iš ES
lėšų (13,9 proc.) bei savivaldybių biudžetų lėšų (0,7 proc.). Miškininkystės ir
kitų įmonių sektoriams skirtų dotacijų ir subsidijų suma augo atitinkamai
1,6 mln. eurų ir 1,3 mln. eurų. VĮ Valstybinių miškų urėdijos pokytį lėmė
gautos dotacijos privačių miško kelių priežiūrai ir remontui. Kitų įmonių
sektoriui priskirtų VVĮ dotacijų ir subsidijų augimui daugiausia įtakos turėjo
VĮ Turto banko dotacijų augimas 0,8 mln. eurų iki 3,6 mln. eurų. Įmonė
2021 metų pirmąjį pusmetį gavo 0,8 mln. eurų sąnaudų kompensavimui
bei 173,3 tūkst. eurų ES lėšomis finansuojamo projekto „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto turto valdymo tobulinimas“ sutartyje numatytų
prievolių įgyvendinimui. Energetikos sektoriaus dotacijos susitraukė 33,0
mln. eurų arba 4,6 proc. Labiausiai pokytį lėmė 8,0 proc. iki 403,0 mln. eurų
sumažėjusios VĮ Ignalinos atominė elektrinės gaunamos dotacijos ir
subsidijos. Įmonės dotacijos ir subsidijos skiriamos elektrinės uždarymo
sąnaudų finansavimui, kitiems su elektrinės eksploatavimu bei uždarymu
susijusiems projektams, tarp jų energetikos sektoriaus restruktūrizacijai,
aplinkosauginėms investicijoms, energijos tiekimo saugumo užtikrinimui.
2021 metų birželio pabaigoje VVĮ portfelio finansinės priklausomybės
rodiklio D/E reikšmė siekė 29,6 proc., t. y. 1,0 procentiniu punktu mažiau nei
2020 metais. Susisiekimo sektoriaus skolos ir nuosavybės santykis išliko stabilus ir siekė 5,9 proc. Šiame sektoriuje daugiausia – 18,6 procentinio punkto
iki 25,7 proc. – padidėjo AB „Smiltynės perkėla“ skolos ir nuosavybės
santykis. Įmonė 2020 m. gegužės 5 d. pasirašė kreditavimo sutartį su OP
Corporate Bank plc Lietuvos filialu, o panaudota paskolos dalis 2021 metų
pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 1,8 mln. eurų (palyginimui, 2020 metų

Nuosavas kapitalas (mln. eurų)

Dotacijos ir subsidijos (mln. eurų)

7 826,1

583,3
150,2

610,2
154,6

2 014,6

36,7
17,2

2 114,3

38,0
18,8

4 779,6

4 703,7

1 236,5

1 366,3

2 313,0

2 377,7

724,2

691,2

2020-12-31
Energetika

7 846,1

2021-06-30
Susisiekimas

Miškininkystė

2020-12-31
Kita

Energetika

2021-06-30
Susisiekimas

Miškininkystė

Kita

Grįžti į turinį
TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS
Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2021 metais

D/E santykis

pabaigoje panaudota dalis buvo lygi 0,5 mln. eurų). Ši paskola skirta naujojo
keleivinio-krovininio kelto„Klaipėda“ statybai finansuoti. Kitų VVĮ sektoriui priskirtų įmonių D/E rodiklis sumažėjo 0,6 procentinio punkto ir nagrinėjamo
laikotarpio pabaigoje siekė 5,0 proc. Šiam sektoriui priskirtos AB „Jonavos
grūdai“ nuosavybės ir skolos santykinis rodiklis sumažėjo 38,1 procentinio
punkto iki 0,0 proc. Įmonė grąžino paskolą AB SEB bankui ir 2021 m. birželio
30 d. neturėjo finansinių įsipareigojimų. Didžiausias finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis, siekęs 84,7 proc., nagrinėjamu laikotarpiu
fiksuotas energetikos sektoriuje (2020 metų pabaigoje – 89,9 proc.). Aukšta
rodiklio reikšmė parodo didelę išorinių finansavimo šaltinių įtaką sektoriaus
įmonių veiklai. Energetikos sektoriaus D/E rodiklio reikšmės mažėjimui įtakos
turėjo UAB „EPSO-G“ įmonių grupės rodiklis, susitraukęs 35,7 procentiniais
punktais iki 123,9 proc. Miškininkystės sektoriui priklausanti VĮ Valstybinių
miškų urėdija 2021 metų birželio pabaigoje finansinių skolų neturėjo.
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Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio apskaitinės turto vertės pokyčius, detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios
įtakos viso portfelio rezultatams.

-11,4

8,8

11,4

AB „Lietuvos
geležinkeliai“
įmonių grupė

VĮ Ignalinos
atominė
elektrinė

AB „Klaipėdos
nafta“

AB „Kelių
priežiūra“

UAB „Investicijų
ir verslo
garantijos“

VĮ Valstybinių
miškų urėdija

AB Lietuvos
pašto įmonių
grupė

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės turtas susitraukė 1,9
proc. iki 2,1 mlrd. eurų. Pokytį lėmė 25,9 mln. eurų sumažėjęs įmonės
trumpalaikis turtas dėl 75,2 proc. mažesnio piniginių lėšų likučio bankų
sąskaitose. Ilgalaikis įmonės turtas sumažėjo nežymiai – 0,2 proc. iki 1,9
mlrd. eurų.
2021 m. birželio 30 d. grupės gautų dotacijų ir subsidijų suma sudarė
582,7 mln. eurų, t. y. 0,2 proc. daugiau nei 2020 metų pabaigoje.
Labiausiai pokytį lėmė nuo 51,4 mln. eurų iki 12,9 mln. eurų sumažėjusi
gauta dotacijų ir sąnaudų suma. Grupės gaunamos dotacijos susijusios su investicinių programų finansavimu, pagal patikėjimo sutartis
gautu turtu ir subsidijomis, skirtomis sąnaudoms kompensuoti.
Grupės finansiniai įsipareigojimai susitraukė 7,4 proc. iki 193,0 mln.
eurų dėl pirmąjį pusmetį vykdytų ilgalaikių paskolų grąžinimo
Europos investicijų bankui ir Šiaurės investicijų bankui. Finansinių skolų
mažėjimas teigiamai veikė grupės skolos ir nuosavybės santykį, kuris
susitraukė 0,9 procentinio punkto iki 16,9 proc.
VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdomo turto vertė susitraukė 7,2
proc. iki 492,6 mln. eurų. Pokytį lėmė 5,4 proc. mažesnė ilgalaikio turto
vertė, labiausiai sumažėjusi dėl 10,6 mln. eurų mažesnių nebaigtos
statybos objektų. Taip pat 8,8 proc. susitraukė trumpalaikio turto vertė.
Pokytį lėmė 30,0 mln. eurų sumažėjusios trumpalaikės investicijos.
Įmonės nuosavybė mažėjo 19,5 proc. ir siekė 15,9 mln. eurų – dėl
įmonės patirto 3,8 mln. eurų nuostolio iki 549,4 mln. eurų padidėjo
nepaskirstytojo nuostolio suma.
Nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje įmonė finansinių įsipareigojimų
neturėjo.
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AB „Klaipėdos nafta“ apskaitinė turto vertė sumažėjo 3,9 proc. iki 626,3 mln. eurų. Trumpalaikis įmonės turtas susitraukė 15,9 proc.
daugiausia dėl 24,0 mln. eurų sumažėjusių terminuotų indėlių. Ilgalaikis įmonės turtas susitraukė 1,9 proc. iki 549,2 mln. eurų daugiausia
dėl 7,5 mln. eurų mažesnio kito ilgalaikio turto vertės.
Įmonės nuosavo kapitalo vertė susitraukė 6,6 proc. iki 202,1 mln. eurų. Daugiausia tam įtakos turėjo 6,8 mln. eurų nepaskirstytasis nuostolis,
kai 2020 metų pabaigoje buvo fiksuotas 33,2 mln. eurų paskirstytasis pelnas.
11,2 mln. eurų mažesni nuomos įsipareigojimai leido įmonei finansines skolas sumažinti 1,5 proc. iki 395,9 mln. eurų. Spartesnis nuosavybės
nei finansinių skolų mažėjimas lėmė D/E rodiklio augimą 10,0 procentinių punktų iki 195,9 proc.
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AB „Kelių priežiūra“ turto vertė sumažėjo 8,8 proc. iki 129,8 mln. eurų. Daugiausia pokyčiui įtakos turėjo 58,9 proc. iki 15,6 mln. eurų
sumažėję pinigai ir jų ekvivalentai laikomi banko sąskaitose.
Įmonės nuosavo kapitalo vertė 2021 metų pirmojo pusmečio pabaigoje sumažėjo 5,9 proc. iki 109,2 mln. eurų. Šį pokytį sąlygojo nepaskirstytojo pelno mažėjimas nuo 6,2 mln. eurų iki -0,8 mln. eurų.
Įmonės finansinės skolos nežymiai sumažėjo 0,1 proc. iki 2,4 mln. eurų. Skolos ir nuosavybės santykinis rodiklis D/E padidėjo 0,1 procentinio
punkto ir laikotarpio pabaigoje buvo lygus 2,2 proc.
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ turtas sumažėjo 33,3
proc. iki 23,0 mln. eurų. Pokyčiui įtakos turėjo 9,8 mln. eurų
mažesnės tikslinės paskirties lėšos bankuose. Daugiausia
mažėjo „Dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai
nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ sąskaita. Taip pat
neigiamos įtakos turėjo 1,3 mln. eurų sumažėjęs finansinis turtas
dėl mažesnių investicijų į ilgalaikes obligacijas.
Įmonės nuosavas kapitalas padidėjo 4,1 proc. iki 12,6 mln. eurų
dėl nepaskirstytojo pelno augimo 420,8 tūkst. eurų.
Įmonės finansines skolas sudarė su nuoma susiję įsipareigojimai,
kurie sumažėjo 12,7 proc. iki 537,5 tūkst. eurų. Šis pokytis lėmė
D/E rodiklio susitraukimą 0,8 procentinio punkto iki 4,3 proc.
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VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdomo turto vertė padidėjo 4,7 proc. iki 193,2 mln. eurų. Pokytį lėmė 2,8 proc. augęs ilgalaikis turtas
ir 5,5 proc. ūgtelėjęs trumpalaikis įmonės turtas. Įmonė per ataskaitinį laikotarpį pastatė ir rekonstravo ilgalaikio turto už 8,5 mln. eurų.
Trumpalaikis turtas labiausiai augo dėl 7,0 mln. eurų didesnių pirkėjų skolų. Pokyčiui įtakos turėjo didesnės pajamų apimtys dėl išaugusios
medienos kainos tarptautinėje rinkoje, padidinti atidėjimų terminai klientams dėl COVID-19 situacijos. Augusios pajamos lėmė pinigų
likučio padidėjimą 4,6 mln. eurų.
Nuosavas įmonės kapitalas augo 2,9 proc. iki 154,6 mln. eurų. Didžiausią įtaką pokyčiui turėjo nepaskirstytojo pelno pasikeitimas nuo 1,5
mln. eurų nuostolio iki 8,3 mln. eurų pelno.
AB Lietuvos pašto įmonių grupės valdomo turto vertė
padidėjo 9,9 proc. ir 2021 m. birželio 30 d. siekė 126,3 mln. eurų.
Augimą lėmė 44,5 proc. didesnis trumpalaikis turtas, išaugęs dėl
58,1 proc. didesnių pinigų ir jų ekvivalentų.
Grupės nuosavas kapitalas augo 3,5 proc. ir siekė 34,9 mln.
eurų. Šį pokytį lėmė nuo 42,6 tūkst. eurų iki 1,2 mln. eurų augęs
nepaskirstytinasis pelnas.
Finansinės grupės skolos padidėjo 3,9 mln. eurų. Grupė iki 2021
m. spalio 29 d. turi galiojančią banko sąskaitos perviršio sutartį
su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu. Per 2021 metų pirmąjį
pusmetį buvo pasinaudota 1,1 mln. eurų perviršiu.
Finansinių skolų augimas lėmė nuosavybės ir skolos santykio
augimą 8,1 procentiniu punktu iki 101,3 proc.
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VĮ Turto bankas apskaitinė turto vertė padidėjo 4,8 proc. iki 467,1 mln. eurų. Augimą lėmė 12,3 proc. iki 336,7 mln. eurų padidėjusi ilgalaikio turto
vertė dėl 32,2 mln. eurų didesnės investicinio turto vertės.
Įmonės nuosavo kapitalo vertė ūgtelėjo 12,4 proc. iki 341,7 mln. eurų dėl centralizuotai valdomo valstybės turtą atitinkančio kapitalo padidėjimo.
Įmonės finansinės skolos padidėjo 155,0 tūkst. eurų iki 910,7 tūkst. eurų. Finansines skolas sudarė gautos tikslinės paskolos, skirtos valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimui ir koordinavimui. Įmonė 2017 metais su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pasirašė Centrinės valdžios
viešojo pastato atnaujinimo didinant energijos vartojimo efektyvumą paskolos sutartį, pagal kurią 2021 metų pirmąjį pusmetį gavo 928,6 tūkst. eurų.
Finansinių paskolų augimą atsvėrė nuosavybės pokyčiai, todėl D/E rodiklis išliko stabilus ir buvo lygus 0,3 proc.
AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės valdomo turto vertė padidėjo
2,2 proc. iki 4,1 mlrd. eurų. Augimą daugiausia lėmė nematerialaus
ir materialaus turto padidėjimas dėl investicijų atliktų 2021 metais,
atsargų padidėjimo dėl teigiamo dujų atsargų pervertinimo poveikio
pakilus dujų kainai bei pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimo.
Grupės nuosavas kapitalas augo 3,0 proc. iki 1 899,8 mln. eurų.
Pokytį lėmė apyvartinių taršos leidimų rezervo perkainojimas.
Grupės dotacijos 2021 metų pirmąjį pusmetį sudarė 282,5 mln.
eurų, t. y. 0,8 proc. daugiau nei 2020 metų pabaigoje. 2021 metais
grupei suteikta 9,5 mln. eurų investicijoms, didžiąją dalį skiriant
elektros energijos ir dujų skirstomųjų tinklų techninei priežiūrai ir
Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektui.
Įmonės finansinės skolos susitraukė 9,1 mln. eurų, daugiausia
dėl sumažėjusių nuomos įsipareigojimų. Skolos ir nuosavybės
santykis rodiklis sumažėjo 2,6 procentinio punkto iki 68,2 proc.

AB „Ignitis grupė“
94,3%
2 970,4

2 887,9

3 018,3
70,7%

68,2%

998,7

974,7
499,2
2020-06-30

2020-12-31
Ilgalaikis turtas (mln. eurų)

2021-06-30
D/E

Trumpalaikis turtas (mln. eurų)

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos turtas padidėjo 3,9 proc. iki 3,4 mlrd. eurų. Augimą lėmė 2,5 proc. išaugęs ilgalaikis turtas ir 98,0
proc. padidėjęs trumpalaikis turtas. Ilgalaikio turto augimą lėmė didesnė įmonei valstybės pavesto valdyti patikėjimo teise turto vertė,
kurios didžiąją dalį sudaro valstybinės reikšmės automobilių keliai. Trumpalaikis turtas augo dėl 48,1 mln. eurų didesnių per vienerius metus
gautinų sumų, kurios augo dėl darbų, vykdomų valstybinės reikšmės keliuose, sezoniškumo.
Įmonė 2021 metų pirmąjį pusmetį finansinių skolų neturėjo.
Kitų VVĮ apskaitinė turto vertė 2021 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 7,0 mln. eurų. Iš 39 įmonių, kurių turto pokyčiai nebuvo paaiškinti
detaliau, 14 įmonių turtas per ataskaitinį laikotarpį didėjo, o likusių 24 – mažėjo.
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Turto grąža
2021 m. birželio 30 d. lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d., VVĮ portfeliui priskirtų įmonių paskutinių 12 mėnesių turto grąžos rodiklis ROA
nežymiai susitraukė 0,1 procentinio punkto iki 3,0 proc. Didžiausias turto grąžos pokytis fiksuotas miškininkystės sektoriuje, kurio ROA rodiklis
augo net 7,1 procentinio punkto iki 17,1 proc. VĮ Valstybinių miškų urėdijos turtas siekė 154,6 mln. eurų, t. y. 4,4 proc. daugiau nei 2020 metų
pirmąjį pusmetį. Turto grąžos augimui didžiausią įtaką turėjo augęs įmonės pelnas, kurį lėmė aukštesnės žaliavinės medienos kainos.

ROA detalizavimas pagal sektorius
17,1%

10,0%

4,4%

3,8%

4,5%

3,6%
1,3%

Energetika

3,1%

3,0%

1,6%

Susisiekimas

Miškininkystė
2020-12-31

Energetikos sektoriaus įmonių ROA sumažėjo 0,6 procentinio
punkto iki 3,8 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo AB „Klaipėdos
nafta“ turto grąžos rodiklio susitraukimas 2,4 procentiniais punktais iki 2,8 proc. Grupės turto grąžos mažėjimą lėmė valdomo turto
vertės sumažėjimas 3,9 proc. bei 2021 metų pirmąjį pusmetį patirtas
6,8 mln. eurų finansinis nuostolis. AB „Ignitis grupė“ ROA rodiklis sumažėjo 0,8 procentiniais punktais iki 3,9 proc. Pokytį lėmė valdomo
turto vertės augimas siekęs 2,1 proc. dėl nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto padidėjimo, kurį lėmė atliekamos investicijos,
atsargų padidėjimo dėl teigiamo dujų atsargų pervertinimo poveikio
pakilus dujų kainai bei pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimo. Tuo
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tarpu ataskaitinis grupės pelnas susitraukė, daugiausia dėl mažesnių
laikinųjų reguliacinių skirtumų ir vienkartinių finansinės veiklos koregavimų. VĮ Ignalinos atominės elektrinės turto grąža nežymiai mažėjo
0,1 procentiniu punktu ir laikotarpio pabaigoje buvo lygi -0,2 proc.
Įmonės apskaitinė turto vertė susitraukė 7,2 proc., o patirtas nuostolis
augo 6,1 proc. Tarp energetikos sektoriui priskirtų įmonių, vienintelės
UAB „EPSO-G“ įmonių grupės turto grąža augo 1,2 procentinio
punkto iki 6,5 proc. Grupės valdomas turtas nežymiai susitraukė 0,3
proc., tačiau pelno augimas siekė 42,8 proc. Grynojo rezultato augimui
įtakos turėjo sparčiau nei sąnaudos augusios pajamos, kurių pokytis
atitinkamai siekė 6,5 proc. ir 13,9 proc.
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Susisiekimo sektoriaus įmonių turto grąža padidėjo 0,2 procentinio
punkto iki 1,6 proc. Labiausiai šį pokytį lėmė AB Lietuvos radijo ir
televizijos centro ROA rodiklio augimas 23,6 procentiniais punktais iki
24,1 proc. Įmonės valdomo turto vertė padidėjo 2,6 proc. daugiausia
dėl 6,7 mln. eurų išaugusio pinigų ir jų ekvivalentų straipsnio bei 5,2
mln. eurų didesnių per vienerius metus gautinų sumų dėl Mezon verslo
pardavimo. Remiantis verslo pardavimo sutartimi, pirkėjas 2020 m.
gruodžio 30 d. sumokėjo avansą, o likusią sumą įsipareigojo sumokėti
per 2021 metus. Spartų turto grąžos augimą lėmė grynasis pelnas

augęs nuo 44,3 tūkst. eurų iki 11,5 mln. eurų. VĮ „Oro navigacija“ turto
grąža padidėjo 1,2 procentinio punkto, tačiau išliko neigiama ir siekė
-7,4 proc. Įmonės valdomo turto vertė susitraukė 6,7 proc. daugiausia
dėl 3,7 mln. eurų mažesnio pinigų ir jų ekvivalentų straipsnio. VĮ Vidaus
vandens kelių direkcijos ROA pokytis siekė 1,5 procentinio punkto,
tačiau nepaisant to, turto grąža išliko neigiama ir laikotarpio pabaigoje
siekė -0,6 proc. Įmonės valdomas turtas augo 10,3 proc. iki 36,7 mln.
eurų dėl 2,8 mln. eurų didesnio pinigų likučio. Nuostolis sumažėjo nuo
555,1 tūkst. eurų iki 133,8 tūkst. eurų, kurio pokytį lėmė 3,2 karto au-
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gusios įmonės pajamos bei 23,9 proc. sumažėjusios sąnaudos. Pajamų
augimui didžiausią įtaką turėjo įrangos nuomos ir krovinių plukdymo
pajamų padidėjimas. AB Lietuvos pašto įmonių grupės grąža padidėjo 1,4 procentinio punkto iki 2,9 proc. Grupės turtas augo 9,9 proc.
Didžiausią įtaką turto augimui turėjo 5,7 mln. eurų padidėję pinigai
ir jų ekvivalentai, 4,1 mln. eurų didesnės iš pirkėjų gautinos sumos
bei 3,9 mln. eurų didesnės kitos gautinos sumos, kurių augimą lėmė

prenumeratos nuostolio kompensacijos gautina suma. AB „Kelių
priežiūra“ ROA rodiklis 2021 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė
1,3 proc., t. y. 2,2 procentinio punkto mažiau nei ankstesniu laikotarpiu.
Neigiamą grąžos rodiklio pokytį sąlygojo augusios įmonės sąnaudos
bei per laikotarpį patirtas nuostolis. Įmonės valdomas turtas susitraukė
8,8 proc. iki 129,8 mln. eurų dėl 22,4 mln. eurų iki 15,6 mln. eurų sumažėjusio pinigų ir jų ekvivalentų straipsnio.

Didžiausi susisiekimo sektoriaus įmonių ROA pokyčiai
AB „Kelių priežiūra“

-2,2 p. p.

VĮ „Oro navigacija“

+1,2 p. p.

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

+1,4 p. p.

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

+1,5 p. p.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

+23,6 p. p.

VĮ Vidaus vandens kelių
direkcija

AB Lietuvos pašto
įmonių grupė

VĮ „Oro navigacija“

AB „Kelių priežiūra“

2021-06-30

24,1%

-0,6%

2,9%

-6,3%

1,3%

2020-12-31

0,4%

-2,1%

1,5%

-7,4%

3,5%

Kitų įmonių sektoriaus turto grąža padidėjo 0,9 procentinio punkto
iki 4,5 proc. AB „Kiaulių veislininkystė“ turto grąža sumažėjo 10,1
procentinio punkto ir buvo lygi -7,8 proc. Didesnės įmonės biologinio
turto atsargos leido padidinti valdomo turto vertę 1,7 proc. iki 1,5 mln.
eurų. Tuo tarpu ataskaitiniu laikotarpiu susitraukusios įmonės pajamos
lėmė patirtą 127,7 tūkst. eurų nuostolį. VĮ „Regitra“ turto grąža padidėjo
3,5 procentinio punkto iki 14,9 proc. Įmonės turtas nežymiai (0,2 proc.)
susitraukė iki 25,1 mln. eurų. ROA pokytį lėmė 41,0 proc. augęs įmonės
pelnas dėl sparčiau nei sąnaudos padidėjusių įmonės pardavimo pajamų, kurių augimas atitinkamai siekė 1,9 proc. ir 8,4 proc. Nepaisant
su COVID-19 pandemija susijusių suvaržymų, 6,6 proc. augo transporto
priemonių registracijos paslaugų teikimo pajamos, 4,9 proc. – vairuotojų egzaminavimo paslaugų pajamos, 24,3 proc. padidėjo vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų pajamos bei 9,0 proc. ūgtelėjo
duomenų teikimo pajamos. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro ROA padidėjo 5,6 procentinio punkto, tačiau išliko nei-

giamas ir siekė -17,8 proc. Įmonės valdomas turtas ūgtelėjo 22,2 proc. ir
nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje siekė 3,9 mln. eurų. Teigiamam turto
pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 878,9 tūkst. eurų augęs pinigų likutis.
Laikotarpio pabaigoje fiksuotas nuostolis sumažėjo iki 239,3 tūkst. eurų
dėl 33,3 tūkst. eurų augusių suteiktų paslaugų pajamų bei 61,0 tūkst.
eurų didesnių blankų išdavimų pajamų. UAB „Šilutės polderiai“ turto
grąžos augimas siekė 6,2 procentinio punkto ir laikotarpio pabaigoje sudarė 39,0 proc. Įmonės valdomo turto vertė padidėjo 5,6 procentiniais
punktais iki 2,6 mln. eurų, o grynasis pelnas siekė 324,4 tūkst. eurų. Turto
augimą lėmė 185,5 tūkst. eurų augęs materialus turtas. VĮ Registrų
centro turto grąža padidėjo 7,9 procentinio punkto ir siekė 32,2 proc.
Augimą lėmė valdomo turto vertės susitraukimas 11,6 proc. ir grynojo
pelno augimas 112,0 proc. Apskaitinės turto vertės mažėjimą sąlygojo
9,4 mln. eurų susitraukęs pinigų ir jų ekvivalentų straipsnis. Grynojo
pelno augimui didžiausią įtaką turėjo įmonės veiklos apimčių augimas,
kuris lėmė 7,1 mln. eurų didesnes pardavimo pajamas.

Didžiausią ROA pokytį patyrusios kitų įmonių sektoriui priklausančios VVĮ
-10,1 p. p.

AB „Kiaulių veislininkystė“
VĮ „Regitra“

+5,6 p. p.

+3,5 p. p.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

UAB „Šilutės polderiai“

+6,2 p. p.

VĮ Registrų centras

VĮ Registrų centras

UAB „Šilutės polderiai“

+7,9 p. p.

VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo
verslo centras

VĮ „Regitra“

AB „Kiaulių veislininkystė“

2021-06-30

32,2%

39,0%

-17,8%

14,9%

-7,8%

2020-12-31

24,3%

32,8%

-23,4%

11,4%

2,4%

Grįžti į turinį

Pardavimo pajamos,
EBITDA ir grynasis pelnas

Grįžti į turinį

Pardavimo pajamos
VVĮ portfelio pardavimo pajamos padidėjo 15,1 proc.
VVĮ portfelio pardavimo pajamų detalizavimas pagal sektorius (mln. eurų)

VVĮ portfelio pardavimo pajamos 2021 metų pirmąjį pusmetį sudarė 1 444,9 mln. eurų ir, lyginant su 2020 metų atitinkamo laikotarpio
rezultatais, padidėjo 15,1 proc. Portfelio pajamų augimui daugiausia
įtakos turėjo 20,5 proc. arba 156,5 mln. eurų augusios energetikos sektoriaus pajamos, kurios laikotarpio pabaigoje siekė 920,7 mln. eurų.
Šio sektoriaus pajamos sudarė 63,7 proc. visų VVĮ portfelio pajamų ir,
lyginant su 2020 metų pirmojo pusmečio duomenimis, jo užimama
dalis visų VVĮ portfelio pardavimo pajamų struktūroje padidėjo 2,9
procentiniais punktais. Susisiekimo sektoriui priskiriamų VVĮ apyvarta
2021 metų pirmąjį pusmetį didėjo ir siekė 346,4 mln. eurų, t. y. 2,5
proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Miškininkystės
sektoriaus pardavimo pajamos augo 13,8 proc. iki 89,5 mln. eurų. Kitų
įmonių sektoriui priskirtos VVĮ kartu uždirbo 88,3 mln. eurų, t. y. 19,6
proc. daugiau nei 2020 metų pirmąjį pusmetį.

+20,5%

920,7

764,2

Energetika

+2,5%
338,0 346,4

+13,8%
78,6 89,5

+19,6%
73,8 88,3

Susisiekimas

Miškininkystė

Kita

2020 m. sausis-birželis (6 mėn.)

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.)

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

6,9

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

VĮ Lietuvos oro uostai

AB „Kelių priežiūra“

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

AB „Klaipėdos nafta“ pardavimo pajamos susitraukė 22,4
proc. iki 31,6 mln. eurų. Reguliuojamos SGD veiklos pajamos
susitraukė 19,0 proc. ir sudarė 17,9 mln. eurų. Naftos terminalų pardavimo pajamos sumažėjo 33,1 proc. iki 10,8 mln.
eurų. Pajamų pokyčiui įtakos turėjo paskelbtas karantinas ir jo
sąlygoti ribojimai bei į Rusijos uostus nukreipti krovinių srautai
iš „BNK (UK) Limited“ kliento. Komercinės SGD veiklos pajamos,
siekusios 2,9 mln. eurų, buvo 17,0 proc. didesnės nei 2020 metų
pirmąjį pusmetį dėl pasirašytos ilgalaikės sutarties su Lenkijos
valstybine dujų bendrove „PGNiG“ dėl Klaipėdos mažos apimties
SGD paskirstymo stoties pajėgumų rezervavimo 5 metams,
pradedant nuo 2020 metų antrojo ketvirčio.

7,1

10,9

1 444,9

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.)

5,8

Kitų VVĮ poveikis

-2,7

16,5

AB „Ignitis grupė“

-5,1

147,2
18,4

UAB„EPSO-G“ įmonių grupė

-5,6

VĮ Valstybinių miškų urėdija

-9,1

VĮ „Registrų centra“

1 254,6

AB „Klaipėdos nafta“

Pardavimo pajamų pokyčio detalizavimas pagal įmones (mln. eurų)

2020 m. sausis-birželis (6 mėn.)
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AB „Klaipėdos nafta“ pajamų struktūra pagal segmentus (mln. eurų)
52,7

51,2
40,7

31,6

32,7

35,6

20,0

15,6

16,1

10,8

2018 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

2020 m. I pusm.

2021 m. I pusm.

24,6

SDG terminalas

20,8

Iš viso

Naftos terminalai Klaipėdoje ir Subačiuje

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pajamos sumažėjo 55,9 proc. iki 4,4 mln. eurų. Pokyčiui įtakos turėjo 2020 metų pabaigoje su
UAB „Bitė Lietuva“ pasirašyti baigiamieji MEZON prekės ženklu teikiamų paslaugų verslo perleidimo sandorio dokumentai. Jei 2020 metų
pirmojo pusmečio rezultatai būtų vertinami be MEZON rezultatų, pardavimo pajamos būtų 5,9 proc. didesnės už 2021 metų pirmą pusmetį.
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės pardavimo
pajamos susitraukė 2,6 proc. iki 187,7 mln. eurų. Didžiausią
įtaką mažėjimui turėjo krovinių vežimo pajamų sumažėjimas
4,8 proc. iki 171,2 mln. eurų dėl mažesnės krovinių vežimo
apyvartos, sumažėjusių naftos ir jos produktų pervežimų bei
sąlyginai didesnės pigesnių krovinių dalies bendrame sraute.
Grupės keleivių vežimo pajamos padidėjo 16,3 proc. iki 5,9 mln.
eurų.
Pajamos, uždirbtos iš papildomų paslaugų: riedmenų, viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų techninės priežiūros
ir remonto, turto nuomos, metalo laužo pardavimo ir kitų
paslaugų, dėl padidėjusių metalo laužo pardavimo apimčių
išaugo 33,5 proc. iki 10,6 mln. eurų. Šios grupės pajamos
bendroje uždirbamų pajamų struktūroje sudarė 5,2 proc.
VĮ Lietuvos oro uostų pajamos sumažėjo 23,3 proc. ir siekė 8,9
mln. eurų. Dėl COVID-19 pandemijos poveikio aviacijos sektoriui, 2021 metais mažėjo keleivių ir skrydžių skaičius. Atitinkamai
mažėjo tiek aviacinės, tiek neaviacinės pajamos. Įmonės aviacinės
pajamos sumažėjo 1,7 mln. eurų ir sudarė 62,6 proc. visų pajamų.
Labiausiai pokytį lėmė rinkliavos pajamų susitraukimas 22,6
proc. Neaviacinės pajamos mažėjo 1,0 mln. eurų dėl 30,3 proc.
mažesnių investicinio turto nuomos pajamų.
Palyginti su 2020 metų pirmuoju pusmečiu, 2021 metų
atitinkamu laikotarpiu keleivių skaičius sumažėjo 58,0 proc. iki
479,2 tūkst. Tuo pačiu laikotarpiu aptarnautų orlaivių skaičius
sumažėjo nuo 15,3 tūkst. iki 11,3 tūkst. 2020 metų pradžioje
skrydžiai dar buvo vykdomi pilna apimtimi, o prasidėjus
COVID-19 pandemijai, buvo teikiama būtinoji (sugrįžimo į šalį)
pagalba Lietuvos piliečiams.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės veiklos statistika
24,5

2,3

27,2

26,9

2,5

2,8

24,3

24,0

1,6

1,6

2017 m. I pusm. 2018 m. I pusm. 2019 m. I pusm. 2020 m. I pusm. 2021 m. I pusm.
Kroviniai (mln. tonų)

Keleiviai (mln.)

VĮ Lietuvos oro uostų veiklos rezultatai (tūkst.)
29

29

2 954

3 089

15
11
1 153
479

2018 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Aptarnautų keleivių skaičius

2020 m. I pusm.

2021 m. I pusm.

Aptarnautų orlaivių skaičius

AB „Kelių priežiūra“ 2021 metų pirmojo pusmečio pajamos padidėjo 15,0 proc. iki 44,4 mln. eurų. Nagrinėjamu laikotarpiu kelių priežiūros
pajamos iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos siekė 37,1 mln. eurų ir buvo 17,7 proc. didesnės nei 2020 metų pirmą pusmetį.
Pajamos gaunamos iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos yra skiriamos specialiojo įpareigojimo „Valstybinės reikšmės (magistralinių, krašto ir rajoninių) kelių priežiūra ir tvarkymas“ vykdymui. Augimą lėmė 2,9 mln. eurų didesnės periodinės kelių priežiūros darbų
pajamos. Taip pat didėjo pajamos iš nuolatinės kelių priežiūros žiemą. Dėl lengvesnių nei įprastai sąlygų 2020 metais buvo pritaikytas
žiemos sudėtingumo indeksas, o 2021 metais toks indeksas taikytas nebuvo ir pajamos atstatytos į įprastą lygį. Įmonės rangovinės veiklos
pajamos padidėjo 6,5 proc. iki 5,2 mln. eurų.
AB Lietuvos pašto įmonių grupės pardavimo pajamos sudarė 52,1 mln. eurų ir, lyginant su 2020 metų pirmuoju pusmečiu, augo
15,3 proc. 80,0 proc. visų pajamų sudariusios pašto paslaugų teikimo pajamos padidėjo 23,3 proc., labiausiai dėl 33,7 proc. augusių
suteiktų pašto paslaugų kiekio. Išaugusios pajamos už siuntų pervežimą iš Kinijos teigiamai veikė papildomas pašto paslaugų
pajamas, kurios augo 2,7 proc. Grupės teikiamų finansinių paslaugų pajamos sumažėjo 13,2 proc. dėl 25,0 proc. kritusių mokesčių
bei įmokų priėmimo. Mažmeninės prekybos augimą 26,0 proc. lėmė geresnis atsargų likučių valdymas bei nuolatos atnaujinamas
asortimentas.
VĮ Registrų centro pajamos padidėjo 38,2 proc. ir sudarė
25,6 mln. eurų. Viešųjų ir administracinių paslaugų pajamos,
sudariusios 91,3 proc. visų pajamų, siekė 23,4 mln. eurų, t. y.
37,4 proc. daugiau nei 2020 metų pirmąjį pusmetį. Labiausiai augimą lėmė 5,3 mln. eurų didesnės nekilnojamojo
turto registro ir kadastro pajamos bei 1,7 mln. eurų augusios
juridinių asmenų registro pajamos. Komercinių paslaugų
pajamų augimui 47,0 proc. iki 2,2 mln. eurų teigiamos įtakos
turėjo 1,4 karto augusios nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų pajamos.
VĮ Valstybinių miškų urėdijos pajamos padidėjo 13,8 proc. iki
89,5 mln. eurų. Apyvartos augimą lėmė žaliavinės medienos,
kurios pardavimai bendroje pajamų struktūroje sudarė 94,0
proc., kainos augimas tarptautinėje rinkoje. Vidutinė žaliavinės
medienos kaina siekė 45,85 eurus už kubinį metrą ir, lyginant su
2020 metų pirmuoju pusmečiu, buvo 30,9 proc. didesnė. 2021
metų pirmąjį pusmetį žaliavinės medienos pardavimai buvo
12,0 proc. mažesni nei atitinkamų laikotarpiu 2020 metais dėl
praėjusiais metais įvykdytų didesnių nei planuota atsargų iš
sandėlių pardavimų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos medienos pardavimai
55,11
48,45

45,85
35,02

84,20

83,22
77,60
1,7
2018 m. I pusm.

1,4

73,30
2,1

1,8

2019 m. I pusm.

2020 m. I pusm.

2021 m. I pusm.

Medienos pardavimų pajamos (mln. eurų)
Medienos kaina (eurai / m3)
Medienos pardavimai (mln. m3)
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UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 2021 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 150,9 mln. eurų, t. y. 13,9 proc. arba 18,4 mln. eurų daugiau nei 2020
metų pirmąjį pusmetį. Grupės disbalansavimo ir balansavimo elektros energijos pajamos padidėjo 84,9 proc. iki 18,7 mln. eurų dėl 22,0
proc. didesnių pardavimų kiekių ir 51,8 proc. didėjusios vidutinės pardavimo kainos. 8,0 proc. didesnis suteiktų paslaugų kiekis lėmė pajamų
už sistemines paslaugas augimą 6,8 proc. iki 45,8 mln. eurų. Taip pat 27,1 proc. augo gamtinių dujų perdavimo pajamos, laikotarpio pabaigoje sudariusios 31,6 mln. eurų. Pokyčiui įtakos turėjo didesni perdavimo kiekiai ir pajėgumai bei perdavimo kaina. Elektros perdavimo
pajamos, sudariusios 35,3 proc. visų pajamų, susitraukė 3,1 proc. Mažėjimą lėmė 11,2 proc. mažesnė vidutinė faktinė elektros energijos
perdavimo kaina.
AB „Ignitis grupė“ per 2021 metų pirmąjį pusmetį uždirbo
738,1 mln. eurų pajamų, t. y. 24,9 proc. arba 147,2 mln. eurų
daugiau nei per tą patį laikotarpį 2020 metais. Su elektros
energija susijusios pajamos padidėjo 85,4 mln. eurų ir siekė
531,3 mln. eurų, o su dujų tiekimu – išaugo 31,8 mln. eurų ir
sudarė 162,5 mln. eurų. Kitų pajamų augimą 30,0 mln. eurų iki
44,3 mln. eurų daugiausia lėmė teigiamas išvestinių finansinių
priemonių rezultatas. Grupės pajamos augo visuose keturiuose segmentuose. Sprendimų klientams segmento pajamos
padidėjo 24,2 proc. Šį augimą labiausiai lėmė augusios elektros
energijos tiekimo verslo klientams pajamos dėl didesnio
parduoto kiekio ir didesnės rinkos kainos. Dujų veiklų rezultato
augimą labiausiai lėmė didesnis dujų eksportas, daugiausia dėl
neplanuotai parduoto 1,4 TWh SGD krovinio. Tinklų segmento
pajamos padidėjo 12,8 proc. Augimui daugiausia įtakos turėjo
didesni paskirstyti elektros energijos ir dujų kiekiai dėl šaltesnio
oro bei išaugusių garantinio tiekimo pajamų.
Žaliosios gamybos segmento pajamos padidėjo 59,9 proc.,
daugiausia dėl Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių veiklos.
Lanksčiosios gamybos segmento pajamos padidėjo 22,9 mln.
eurų. Augimą labiausiai lėmė 21,8 mln. eurų didesnės Kombinuoto ciklo bloko komercinės veiklos pajamos dėl didesnių kiekių
ir elektros rinkos kainų.

AB „Ignitis grupė“ pajamų struktūra
8,3%
8,9%

46,6%

36,0%

Sprendimai klientams
Tinklai
Lanksčioji gamyba
Žalioji gamyba

Likusių 39 VVĮ pajamos 2021 metų pirmąjį pusmetį buvo 16,5 mln. eurų didesnės nei per tą patį laikotarpį 2020 metais.

Grįžti į turinį

Veiklos pelnas prieš mokesčius, palūkanas,
nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA
EBITDA (mln. eurų)

VVĮ portfelio EBITDA padidėjo 15,3 proc.

+5,9%

2021 metų pirmąjį pusmetį visų VVĮ uždirbta EBITDA sudarė 356,4
mln. eurų, t. y. 15,3 proc. daugiau nei tuo pačiu 2020 metų laikotarpiu.
EBITDA teigiamam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 17,1 mln. eurų
augę susisiekimo sektoriaus įmonių pirmojo pusmečio rezultatai.
Nors VVĮ portfelio EBITDA augo 15,3 proc. arba 47,3 mln. eurų,
tačiau grynasis pelnas sumažėjo 0,6 proc. arba 0,7 mln. eurų. EBITDA
rodiklis augo visuose sektoriuose, labiausiai – 17,2 mln. eurų –
padidėjo susisiekimo sektoriaus EBITDA rodiklis. 12,0 mln. eurų ir
11,9 mln. eurų atitinkamai augo energetikos ir miškininkystės įmonių
EBITDA rodiklis. Kitų įmonių sektoriaus EBITDA ūgtelėjo 6,2 mln. eurų
iki 19,5 mln. eurų.

+18,9%

204,5 216,5

90,6

Energetika

107,8

Susisiekimas

2020 m. sausis-birželis (6 mėn.)

+1 817,2%
0,7
12,6

+46,8%
13,3 19,5

Miškininkystė

Kita

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.)

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio EBITDA pokyčius, detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios įtakos viso portfelio rezultatams per pirmuosius šešis 2021 metų mėnesius. Didžiausią teigiamą 12,9 mln. eurų įtaką VVĮ portfelio EBITDA rodikliui turėjo AB
Lietuvos radijo ir televizijos centras, kurio veiklos rezultato augimą lėmė Mezon verslo pardavimas UAB „Bitė Lietuva“. Likusių 39 įmonių, kurių
EBITDA pokyčiai neatsispindi pateiktame grafike, įtaka portfelio EBITDA rodikliui buvo neigiama ir siekė 18,0 mln. eurų. Iš šių 39-ių įmonių 14-os
EBITDA rodiklio reikšmės mažėjo.

AB „Kelių priežiūra“

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

VĮ „Registrų centras“

356,4

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.)

AB „Klaipėdos nafta“

4,0

Kitų VVĮ poveikis

2,7

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

2,5

-18,0

UAB„EPSO-G“ įmonių grupė

2,2

12,3

VĮ Valstybinių miškų urėdija

-3,4

12,0

12,9

9,5

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė

-9,6

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

329,3

2020 m. sausis-birželis (6 mėn.)

VVĮ portfelio EBITDA pokyčio detalizavimas pagal įmones (mln. eurų)
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dienos kainos. Didžiausią teigiamą pajamų pokytį fiksavusios AB
„Ignitis grupė“ EBITDA marža sumažėjo 3,7 procentiniais punktais.
Didžiausią įtaką šiam pokyčiui turėjo finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudos, augusios 3,8 karto iki 36,9 mln. eurų.

Įmonių, turėjusių didžiausią teigiamą pajamų pokytį, EBITDA marža
augo, išskyrus AB „Ignitis grupė“, kur rodiklis mažėjo. Ženklus EBITDA
maržos augimas 13,3 procentiniais punktais fiksuotas VĮ Valstybinių
miškų urėdijoje. Šį augimą lėmė 30,9 proc. augusios žaliavinės me-

Didžiausią teigiamą pajamų pokytį fiksavusių įmonių pajamų (mln. eurų) ir EBITDA maržos dinamika
738,1
590,9 25,0%

31,9%
27,1%

25,6%

21,3%

21,0%
14,1%
9,5%
132,4

6,1%

150,9
78,6

AB „Ignitis grupė“
įmonių grupė

UAB „EPSO-G“
įmonių grupė

89,5
0,8%

25,6

18,5

VĮ Valstybinių miškų urėdija

VĮ Registrų centras

Pajamos 2020 metų sausis-birželis (6 mėn.)

Pajamos 2021 metų sausis-birželis (6 mėn.)

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

EBITDA marža 2021 metų sausis-birželis (6 mėn.)

Iš penkių didžiausias pajamas 2021 metų pirmąjį pusmetį
uždirbusių VVĮ, EBITDA maržos augimas fiksuotas visuose įmonėse,
išskyrus anksčiau aptartą AB „Ignitis grupė“. Didžiausias 13,3 proc.
EBITDA maržos augimas fiksuotas VĮ Valstybinių miškų urėdi-

52,1

45,1

AB Lietuvos pašto
įmonių grupė

joje, šiam pokyčiui teigiamos įtakos turėjo EBITDA augimas nuo
659,0 tūkst. eurų iki 12 634,4 tūkst. eurų. Įmonės pelno pokytį lėmė
13,8 proc. augusios pardavimo pajamos ir 4,0 proc. sumažėjusios
sąnaudos.

Didžiausias pajamas uždirbusių įmonių pajamų (mln. eurų) ir EBITDA maržos dinamika
31,9%

738,2
28,8%
590,9 25,0%

27,1%

28,5%

21,3%

14,1%
192,8

9,5%

187,7
132,5

6,1%

150,9
78,6

AB „Ignitis grupė“
įmonių grupė

AB „Lietuvos geležinkeliai“
įmonių grupė

UAB „EPSO-G“
įmonių grupė

89,5
0,8%

VĮ Valstybinių miškų urėdija

Pajamos 2020 metų sausis-birželis (6 mėn.)

Pajamos 2021 metų sausis-birželis (6 mėn.)

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

EBITDA marža 2021 metų sausis-birželis (6 mėn.)

45,2

52,1

AB Lietuvos pašto
įmonių grupė
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Grynasis pelnas
VVĮ portfelio grynasis pelnas sumažėjo 0,6 proc.
Grynasis pelnas (mln. eurų)

VVĮ per 2021 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 121,0 mln. eurų grynojo pelno, t. y. 0,6 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais.
Portfelio neigiamam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo energetikos
sektoriaus įmonių grynojo pelno susitraukimas 32,0 proc. Energetikos
sektoriaus grynojo pelno dalis portfelyje mažėjo nuo 80,0 proc. iki 54,7
proc. Šiam sektoriui priskiriamų AB „Ignitis grupė“ ir AB „Klaipėdos
nafta“ pelnas sumažėjo atitinkamai 23,1 mln. eurų ir 16,2 mln. eurų.
Susisiekimo sektoriaus įmonės nagrinėjamu laikotarpiu uždirbo 103,3
proc. daugiau nei 2020 metų pirmąjį pusmetį. Daugiausia pokytį
lėmė AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pelno augimas nuo
44,3 tūkst. eurų iki 11,5 mln. eurų. Miškininkystės sektoriui priskiriama
VĮ Valstybinių miškų urėdija per pirmąjį pusmetį uždirbo 3 kartus
daugiau grynojo pelno ir laikotarpio pabaigoje fiksavo 20,1 mln. eurų
pelną. Kitų įmonių sektoriaus grynasis pelnas, sudaręs 9,4 proc. viso VVĮ
grynojo pelno, padidėjo 83,6 proc. iki 11,4 mln. eurų.

-32,0%

97,3
66,2

+103,3%
11,4

Energetika

+199,3%

23,3

Susisiekimas

2020 m. sausis-birželis (6 mėn.)

+83,6%
11,4
6,2

20,1

6,7

Miškininkystė

Kita

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.)

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio grynojo pelno pokyčius, detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios įtakos viso
portfelio rezultatams per pirmuosius šešis 2021 metų mėnesius.

Grynojo pelno pokyčio detalizavimas pagal įmones (mln. eurų)
121,7

-23,1

10,1

121,0

12,0
11,5

VĮ Lietuvos oro uostai

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

VĮ „Registrų centras“

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės grynasis pelnas sumažėjo
32,1 proc. iki 48,8 mln. eurų. Grynojo pelno pokyčiui daugiausia
įtakos turėjo mažesni laikini reguliaciniai skirtumai: sprendimų
klientams segmente (-41,4 mln. eurų), Kauno kogeneracinės
jėgainės opcijų tikrosios vertės sumažėjimo (-23,5 mln. eurų) ir
inovacijų fondo „Smart Energy Fund“ investicijų vertės padidėjimo (+1,9 mln. eurų).
2021 metų pirmąjį pusmetį šį poveikį iš dalies atsvėrė teigiami
8,5 mln. eurų laikinų išvestinių priemonių tikrosios vertės
pokyčiai.
Taip pat pelną veikė neigiami apyvartiniai taršos leidimų
perkainojimo rezultatai (-10,4 mln. eurų).

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.)

2,5

Kitos VVĮ

2,0

VĮ Valstybinių miškų urėdija

-2,3

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

-2,6

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

-3,1

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

8,4

AB „Kelių priežiūra“

AB „Klaipėdos nafta“

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė

2020 m. sausis-birželis (6 mėn.)

-16,2

AB „Ignitis grupė“
738,1

12,2%
590,9

497,6

640,4
6,6%

71,9
2020 m. sausis-birželis (6 mėn.)

48,8
2021 m. sausis-birželis (6 mėn.)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

Pardavimo savikaina (mln. eurų)

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Grynojo pelno marža
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AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų pirmąjį pusmetį fiksavo 6,8
mln. eurų nuostolį, kai prieš metus buvo fiksuotas 9,4 mln. eurų
pelnas. Naftos terminalų nuostolį lėmė 33,0 proc. sumažėjusios
bendrosios veiklos pajamos. Lyginant su 2020 metų pirmuoju
pusmečiu, naftos terminalų kintami kaštai padidėjo 248,0 tūkst.
eurų, o fiksuoti kaštai sumažėjo 580,0 tūkst. eurų. SGD veiklos
pelnas mažėjo dėl 4,2 mln. eurų susitraukusių pajamų, kurių
pokytį labiausiai lėmė 2021 metais sumažinta SGD saugumo
dedamoji bei mažesnė kintama SGD saugumo dedamoji.
AB „Kelių priežiūra“ patyrė 844,7 tūkst. eurų nuostolį, kai 2020
metų pirmąjį pusmetį buvo fiksuotas 2,2 mln. eurų grynasis pelnas.
Neigiamą rezultatą lėmė 28,0 proc. augusi savikaina dėl didesnio
žiemos sezono metu sunaudotų medžiagų ir degalų kiekio.
Vertinant druskos ekvivalentą, per 2021 metų sausio-balandžio
mėnesius buvo sunaudota 4,6 karto daugiau druskos nei per tą
patį laikotarpį 2020 metais. Bendrovei tai papildomai kainavo 4,8
mln. eurų. Lyginant su ankstesniu žiemos laikotarpiu, didėjo degalų
sąnaudos, pagrindinis automobilių ir technikos grupių išdirbis
augo 35,0 proc. ir 46,0 proc. Išaugęs nuvažiuotų kilometrų ir dirbtų
motovalandų skaičius degalų sąnaudas padidino 1,1 mln. eurų.

AB „Klaipėdos nafta“
2 692
1 612

11 046

9 511
40,7
31,6

29,8

30,4

9,4
-6,8
2020 m. sausis-birželis (6 mėn.)

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)
Pardavimo savikaina (mln. eurų)
Grynasis pelnas (mln. eurų)
SGD išdujinimas ir perkrova (tūkst. MWh)
Naftos produktų krova (tūkst. t)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės nuostolis padidėjo 2,6 mln. eurų iki 2,7 mln. eurų. Pokytį lėmė 2,6 proc. sumažėjusios grupės
pajamos. Pajamų susitraukimą daugiausiai lėmė krovinių vežimo pajamų sumažėjimas 8,6 mln. eurų, dėl sumažėjusių naftos ir jos produktų
pervežimo bei sąlyginai didesnės pigesnių krovinių dalies bendrame sraute. Grupės sąnaudos nežymiai sumažėjo (0,1 proc.), tai lėmė ženkli
pastoviųjų sąnaudų dalis skiriama grupėje sukoncentruotam turtui ir jo priežiūrai.
VĮ Lietuvos oro uostų fiksuoti finansiniai nuostoliai padidėjo nuo 1,5 mln. eurų iki 3,8 mln. eurų. Pokytį lėmė įmonės pajamų susitraukimas 23,3 proc. iki
8,9 mln. eurų bei sąnaudų augimas 0,2 proc. iki 13,6 mln. eurų. Įmonės pajamų mažėjimą lėmė susitraukusios veiklos apimtys dėl COVID-19 pandemijos ir
taikytų apribojimų. Lyginant su 2020 metų pirmuoju pusmečiu, keleivių srautų mažėjimas siekė 58,0 proc., o įvykdytų skrydžių skaičius susitraukė 26,1 proc.
AB Lietuvos pašto įmonių grupės grynasis pelnas augo 2,0 mln. eurų iki 1,2 mln. eurų. Grupės pajamos padidėjo 15,3 proc., o sąnaudos – 14,0 proc.
Didžiąją dalį – 41,0 proc. – sąnaudų sudarė su darbuotojais susijusios sąnaudos, kurios nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 1,8 proc. Tai lėmė didėjęs atlygis,
vykęs darbuotojų perskirstymas, dėl augusių kurjerinių siuntų kiekio išaugusios darbų nuomos sąnaudos – kurjerius įmonė samdo iš išorės. Pirmąjį pusmetį
taip pat 56,9 proc. augo tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos, sudariusios 28,0 proc. visų sąnaudų. Labiausiai šių
sąnaudų pokytį lėmė augęs eksporto siuntų srautas bei atsiradusios papildomos išlaidos dėl pradėtų taikyti Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) pakeitimų.
VĮ Registrų centro pelnas padidėjo daugiau nei 2 kartus ir siekė 4,7
mln. eurų. Augimą lėmė 38,2 proc. augusios pardavimo pajamos
bei lėčiau – 28,7 proc. – augusios sąnaudos. Pajamų ir sąnaudų
augimui didžiausią įtaką turėjo suteiktų paslaugų augimas 215,7 mln.
Per pirmąjį 2021 metų pusmetį buvo suteikta 287,7 mln. vienetų
paslaugų. Mokamų paslaugų kiekis augo 107,0 mln. iki 120,2 mln., o
suteiktų kompensuojamų paslaugų padidėjo 108,6 mln. iki 167,5 mln.

VĮ Registrų centras
25,6
20,2

18,6

16,0
4,7

2,2

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės pelnas padidėjo 42,8 proc. iki 28,0
mln. eurų. Įmonės pajamos augo 13,9 proc., o sąnaudų augimas
buvo lėtesnis ir siekė 6,5 proc. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį
sudarė ir labiausiai augimą lėmė energetinių išteklių ir susijusių
paslaugų pirkimas – 70,2 mln. eurų arba 58,5 proc. visų sąnaudų.

2020 m. sausis-birželis (6 mėn.)
Pardavimo pajamos (mln. eurų)

Veiklos sąnaudos (mln. eurų)

Grynasis pelnas (mln. eurų)

UAB „EPSO-G" įmonių grupė

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pelnas padidėjo nuo
44,3 tūkst. eurų iki 11,5 mln. eurų. Pokytį lėmė 2021 m. sausio 1 d.
įvykęs Mezon verslo pardavimas UAB „Bitė Lietuva“, kurio rezultatas
siekė 13,5 mln. eurų. Vertinant be vienkartinio sandorio rezultato,
bendrovė iš tęstinės veiklos uždirbo 966,0 tūkst. eurų grynojo pelno.
VĮ Valstybinių miškų urėdijos grynasis pelnas siekė 8,3 mln. eurų,
kai 2020 metų pirmąjį pusmetį buvo fiksuotas 3,7 mln. eurų nuostolis.
Grynojo pelno augimą lėmė padidėjusi žaliavinės medienos pardavimo kaina. Dėl išaugusių kainų taip pat kilo su medienos rinka
susijusios antrinės ir šalutinės produkcijos pardavimai, tai lėmė papildomai uždirbtus 0,1 mln. eurų. Bendras įmonės pardavimo pajamų
augimas siekė 21,8 proc. Sąnaudų augimas buvo lėtesnis – 3,7 proc.

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.)

150,9

132,4

120,0

112,6

14 707

12 556
4 932
2020 m. sausis-birželis (6 mėn.)

5 385
2021 m. sausis-birželis (6 mėn.)

Perduotas elektros energijos kiekis (GWh)

Patiektas dujų kiekis (GWh)

Pajamos (mln. eurų)

Veiklos sąnaudos (mln. eurų)

Likusios VVĮ 2021 metų pusmetį uždirbo 5,5 mln. eurų daugiau nei tuo pačių laikotarpiu 2020 metais. Iš 39 įmonių, kurių pokyčiai nebuvo
detaliau aprašyti 24 veikė pelningai, o likusios 15 fiksavo nuostolį.
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Nuosavo kapitalo grąža
2021 m. birželio 30 d. VVĮ portfeliui priskirtų įmonių nuosavo kapitalo grąžos rodiklis ROE išliko stabilus ir siekė 5,8 proc.

ROE detalizavimas pagal sektorius
21,1%

12,1%

11,9%
9,0%

5,5%
1,9%
Energetika

2,3%

Susisiekimas

Miškininkystė
2020-12-31

Didžiausias nuosavo kapitalo grąžos augimas fiksuotas miškininkystės sektoriuje, kurio nuosavybės grąža padidėjo 9,0 procentiniais punktais. VĮ Valstybinių miškų urėdijos ROE augimui daugiausia įtakos turėjo uždirbtas didesnis grynasis pelnas dėl žaliavinės
medienos kainos augimo rinkoje.
Energetikos sektoriaus įmonių ROE sumažėjo 2,9 procentinio
punkto iki 9,0 proc. Daugiausia – 7,7 procentiniais punktais iki 9,0 proc.
– susitraukė AB „Klaipėdos nafta“ ROE rodiklis. Grąžos rodiklio mažėjimui įtakos turėjo įmonės patirtas 6,8 mln. eurų nuostolis, kurį lėmė
ne tik 22,4 proc. mažėjusios pajamos bei 2,1 proc. augusios sąnaudos,
bet ir 9,1 mln. eurų finansinės ir investicinės veiklos nuostolis, fiksuotas

5,8%

4,4%

Kita

5,8%

Visos VVĮ

2021-06-30

dėl nuomos neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos. VĮ Ignalinos
atominės elektrinės ROE sumažėjo 2,0 procentiniais punktais iki -5,0
proc. Pokytį lėmė nuostolio augimas dėl 10,9 proc. sumažėjusių įmonės
pardavimo pajamų ir tik 4,7 proc. susitraukusių sąnaudų. Pokyčius
lėmė blogesni 2021 metų pirmojo pusmečio įmonių finansiniai rezultatai. AB „Ignitis grupė“ ROE grąža sumažėjo 1,6 procentiniais
punktais iki 9,0 proc. Įtakos pokyčiui turėjo sumažėjęs grupės grynasis
pelnas, labiausiai dėl 33,5 mln. eurų neigiamo finansinės ir investicinės
veiklos rezultato. Vienintelės iš energetikos sektoriui priskirtų VVĮ UAB
„EPSO-G“ įmonių grupės nuosavybės grąža augo 1,7 procentinio
punkto iki 20,5 proc. dėl 42,8 proc. augusio grupės grynojo pelno.

Energetikos sektoriaus įmonių ROE
-2,1 p. p.

VĮ Ignalinos atominės elektrinė

AB „Ignitis grupė“

-1,6 p. p.

AB „Klaipėdos nafta“

-7,7 p. p.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

+1,7 p. p.

AB „Klaipėdos nafta“

AB „Ignitis grupė“

VĮ Ignalinos atominės elektrinė

2021-06-30

20,5%

9,0%

9,0%

-5,0%

2020-12-31

18,8%

16,7%

10,6%

-2,9%

VVĮ portfelio ROE pokyčiui įtakos taip pat turėjo kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo sumažėjimas 1,2 procentiniais punktais iki
4,4 proc. Didžiausias neigiamas pokytis kitų įmonių sektoriuje stebimas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre, kurio
ROE rodiklis mažėjo 14,4 procentiniais punktais ir laikotarpio pabaigoje buvo lygus -82,4 proc. Mažėjimą lėmė įmonės 2021 m. pirmąjį
pusmetį patirtas didesnis nuostolis. AB „Kiaulių veislininkystė“ ir
UAB „Panevėžio veislininkystė“ ROE rodikliai atitinkamai mažėjo
14,0 procentinių punktų ir 13,1 procentinių punktų, daugiausia tam
įtakos turėjo ataskaitiniu laikotarpiu fiksuoti įmonių nuostoliai. AB
„Kiaulių veislininkystė“ pajamos sumažėjo 45,6 proc., o sąnaudos
susitraukė tik 14,5 proc., kas lėmė įmonės fiksuotą -127,7 tūkst. eurų

nuostolį. UAB „Panevėžio veislininkystė“ pajamos susitraukė
69,0 proc., sąnaudos mažėjo lėčiau 64,5 proc. Didžiausias teigiamas
pokytis per paskutinius šešis mėnesius kitų įmonių sektoriuje buvo
fiksuotas UAB „Šilutės polderiai“, kurios ROE padidėjo 33,5 procentinio punkto iki 93,5 proc. Įmonės nuosavybės grąžos didėjimą
lėmė grynojo pelno augimas, dėl 46,8 proc. augusių uždirbtų pajamų ir lėčiau 27,5 proc. didėjusių sąnaudų. Taip pat 13,0 procentinių
punktų iki 28,8 proc. padidėjo VĮ Registrų centro nuosavybės grąža.
Augimą lėmė dėl didesnių veiklos apimčių augęs grynasis pelnas bei
sumažėjęs įmonės nuosavas kapitalas - dėl kitoms valstybės institucijoms perduoto ilgalaikio turto įstatinis kapitalas buvo sumažintas
likutine verte.
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Didžiausią ROE pokytį turėjusios kitų įmonių sektoriui priklausančios VVĮ
UAB „Šilutės polderiai“

+33,5 p. p.

VĮ Registrų centras

+17,0 p. p.

-13,1 p. p.

UAB „Panevėžio veislininkystė“

AB „Kiaulių veislininkystė“

-14,0 p. p.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

-14,4 p. p.

VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo
verslo centras

AB „Kiaulių veislininkystė“

2021-06-30

-82,4%

-10,9%

-2,8%

54,8%

93,5%

2020-12-31

-68,0%

3,1%

10,3%

37,8%

60,0%

2021 m. birželio 30 d. susisiekimo sektoriaus ROE pokytis buvo
teigiamas – rodiklis padidėjo 0,4 procentiniais punktais iki 2,3 proc.
Didžiausias neigiamas nuosavybės grąžos pokytis, vertinant šio sektoriaus įmones, buvo fiksuotas AB „Kelių priežiūra“. Įmonės rodiklį
mažino smukęs grynasis pelnas dėl 28,0 proc. augusios savikainos.
Savikainos augimą lėmė žiemos sezono metu sunaudotų medžiagų
ir degalų kiekis. Daugiausiai – 30,8 procentiniais punktais iki 31,5
proc. – augo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro ROE rodiklis.
Šiam pokyčiui įtakos turėjo įmonės grynojo pelno augimas dėl UAB
„Bitė Lietuva“ parduoto Mezon verslo. AB Lietuvos pašto įmonių
grupės ROE padidėjo 5,9 procentiniais punktais iki 10,7 proc. Augimą
lėmė uždirbtas didesnis grynasis pelnas dėl sparčiau nei sąnaudos
augusių pajamų, kurių augimas atitinkamai siekė 14,0 proc. ir 15,3

UAB „Panevėžio
veislininkystė“

VĮ Registrų centras

UAB „Šilutės polderiai“

proc. Taip pat, 55,8 proc. iki 6,2 mln. eurų augo grupės kitos veiklos
rezultatas. Šių pajamų augimui įtaką darė ilgalaikio turto pardavimo
pelnas. AB „Smiltynės perkėla“ nuosavybės grąža padidėjo 2,4
procentinio punkto dėl 11,3 proc. augusių pardavimo pajamų, kurių
augimą lėmė 14,2 tūkst. eurų didesnės keleivių perkėlimo pajamos
ir 192,9 tūkst. eurų augusios transporto perkėlimo pajamos. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos nuosavybės grąža augo 2,2 procentinio punkto, bet išliko neigiama ir laikotarpio pabaigoje buvo
lygi -1,1 proc. Įmonės ROE rodiklio pokytį lėmė mažesnis 2021 metų
pirmąjį pusmetį patirtas nuostolis dėl 3,2 karto augusių pardavimo
pajamų. Pajamų augimui daugiausiai įtakos turėjo uždirbtos 125,0
tūkst. eurų įrangos nuomos pajamos ir 48,9 tūkst. eurų krovinių
plukdymo pajamos.

Didžiausi susisiekimo sektoriaus įmonių ROE rodiklio pokyčiai
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

+30,8 p. p.

AB Lietuvos pašto įmonių grupės

+5,9 p. p.

AB „Smiltynės perkėla“

+2,3 p. p.

AB „Kelių priežiūra“

AB „Kelių priežiūra“

+2,4 p. p.

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

-2,7 p. p.

VĮ Vidaus vandens kelių
direkcija

AB „Smiltynės perkėla“

AB Lietuvos pašto
įmonių grupė

AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

2021-06-30

1,5%

-1,1%

12,6%

10,7%

31,5%

2020-12-31

4,2%

-3,4%

10,2%

4,8%

0,7%

Grįžti į turinį

VVĮ pagrindinių rodiklių pokyčiai

Grįžti į turinį
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Pardavimo pajamos

Grynasis pelnas

Nuosavas kapitalas

Turtas

Darbuotojai

Kolegialių organų struktūra (2021-07-01)
Valdyboje

Stebėtojų taryboje

Nepriklausomi /
narių iš viso

Nepriklausomi /
narių iš viso

Valstybės
dalis

Atskaitomybė

73,1%

Finansų
ministerija

738 149

51,1%

48 837

40,4%

4 057 421

29,5%

1 899 832

24,2%

3 970

12,7%

0/4

5/7

9,0%

AB „Ignitis gamyba“

-

AB „Ignitis
grupė“

104 055

7,2%

13 367

11,0%

714 179

5,2%

461 192

5,9%

366

1,2%

0/3

1/2

9,4%

AB „Energijos skirstymo operatorius“

-

AB „Ignitis
grupė“

268 146

18,6%

50 023

41,4%

1 780 760

13,0%

659 929

8,4%

2 475

7,9%

0/5

2/5

12,7%

UAB „Ignitis renewables“

-

AB „Ignitis
grupė“

5 868

0,4%

-147

-0,1%

259 984

1,9%

36 523

0,5%

28

0,1%

0/2

-

-2,8%

UAB „Ignitis“

-

AB „Ignitis
grupė“

345 272

23,9%

10 288

8,5%

291 698

2,1%

52 284

0,7%

334

1,1%

0/4

-

69,9%

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

-

AB „Ignitis
grupė“

15 031

1,0%

540

0,4%

19 914

0,1%

13 597

0,2%

510

1,6%

0/2

-

10,6%

100,0%

Energetikos
ministerija

150 866

10,4%

27 953

23,1%

785 296

5,7%

259 852

3,3%

1 106

3,5%

3/5

-

20,5%

LITGRID AB įmonių grupė

-

UAB „EPSO-G“

112 409

7,8%

17 375

14,4%

408 046

3,0%

218 870

2,8%

318

1,0%

2/4

-

14,3%

AB „Amber Grid“

-

UAB „EPSO-G“

31 625

2,2%

12 482

10,3%

329 268

2,4%

167 311

2,1%

328

1,1%

2/4

-

14,9%

AB „Klaipėdos nafta“

72,3%

Energetikos
ministerija

31 629

2,2%

-6 764

-5,6%

626 328

4,6%

202 091

2,6%

381

1,2%

3/5

2/3

9,0%

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

100,0%

Energetikos
ministerija

86

0,0%

-3 856

-3,2%

492 583

3,6%

15 935

0,2%

1 790

5,7%

3/5

-

-5,0%

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

100,0%

Susisiekimo
ministerija

187 710

13,0%

-2 739

-2,3%

2 064 765

15,0%

1 139 990

14,5%

8 550

27,4%

-

-

2,9%

UAB „Geležinkelio tiesimo centras“

-

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

7 940

0,5%

-2 376

-2,0%

41 343

0,3%

28 105

0,4%

369

1,2%

0/5

-

-3,2%

AB „LTG CARGO“

-

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

176 703

12,2%

2 347

1,9%

294 083

2,1%

76 328

1,0%

2 939

9,4%

0/5

-

17,8%

UAB „LTG Link“

-

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

23 685

1,6%

-1 911

-1,6%

154 824

1,1%

141 823

1,8%

654

2,1%

0/5

-

0,9%

AB „LTG Infra“

-

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

98 183

6,8%

1 156

1,0%

1 532 192

11,1%

675 089

8,6%

3 113

10,0%

0/5

-

4,0%

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

100,0%

Susisiekimo
ministerija

52 067

3,6%

1 167

1,0%

126 266

0,9%

34 862

0,4%

4 184

13,4%

3/4

-

10,7%

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

100,0%

Susisiekimo
ministerija

4 407

0,3%

11 511

9,5%

57 143

0,4%

42 929

0,5%

135

0,4%

1/3

-

31,5%

AB „Smiltynės perkėla“

99,0%

Susisiekimo
ministerija

2 042

0,1%

86

0,1%

10 451

0,1%

7 162

0,1%

102

0,3%

2/3

-

12,6%

AB „Kelių priežiūra“

100,0%

Susisiekimo
ministerija

44 405

3,1%

-845

-0,7%

129 849

0,9%

109 219

1,4%

2 355

7,6%

3/4

-

1,5%

VĮ „Oro navigacija“

100,0%

Susisiekimo
ministerija

6 599

0,5%

-3 604

-3,0%

55 587

0,4%

38 055

0,5%

282

0,9%

3/5

-

-9,3%

Įmonė

AB „Ignitis grupė“

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

Tūkst. eurų

Dalis
portfelyje

Tūkst. eurų

Dalis
portfelyje

Tūkst. eurų

Dalis
portfelyje

Tūkst.
eurų

Dalis
portfelyje

Dalis
portfelyje

Vnt.

ROE
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Pardavimo pajamos

Grynasis pelnas

Nuosavas kapitalas

Turtas

Darbuotojai

Kolegialių organų struktūra (2021-07-01)
Valdyboje

Stebėtojų taryboje

Nepriklausomi /
narių iš viso

Nepriklausomi /
narių iš viso

Valstybės
dalis

Atskaitomybė

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija

100,0%

Susisiekimo
ministerija

33 167

2,3%

18 636

15,4%

646 189

7,1%

541 211

6,9%

244

0,8%

3/5

-

7,1%

VĮ Lietuvos oro uostai

100,0%

Susisiekimo
ministerija

8 944

0,6%

-3 849

-3,2%

197 356

1,4%

122 437

1,6%

509

1,6%

2/4

-

-9,1%

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

100,0%

Susisiekimo
ministerija

356

0,0%

-134

-0,1%

36 733

0,3%

17 985

0,2%

80

0,3%

4/5

-

-1,1%

VĮ Valstybinių miškų urėdija

100,0%

Aplinkos
ministerija

89 486

6,2%

20 111

16,6%

193 222

1,4%

154 554

2,0%

2 901

9,3%

4/7

-

21,2%

UAB „Projektų ekspertizė“

100,0%

Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija

354

0,0%

45

0,0%

694

0,0%

548

0,0%

24

0,1%

-

-

26,1%

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo
centras

100,0%

Aplinkos
ministerija

451

0,0%

12

0,0%

1 346

0,0%

891

0,0%

27

0,1%

-

-

10,7%

UAB „Būsto paskolų draudimas“

100,0%

Finansų
ministerija

151

0,0%

219

0,2%

13 793

0,1%

5 816

0,1%

21

0,1%

2/4

-

36,8%

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

100,0%

Finansų
ministerija

328

0,0%

30

0,0%

16 146

0,1%

16 066

0,2%

17

0,1%

-

-

0,4%

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“

100,0%

Finansų
ministerija

261

0,0%

5

0,0%

1 650

0,0%

1 574

0,0%

26

0,1%

-

-

8,7%

VĮ Turto bankas

100,0%

Finansų
ministerija

9 822

0,7%

1 527

1,3%

467 099

3,4%

341 688

4,4%

233

0,7%

3/5

-

0,9%

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

100,0%

Finansų
ministerija

1 886

0,1%

561

0,5%

14 238

0,1%

13 677

0,2%

72

0,2%

0/4

-

8,0%

VĮ „Mūsų amatai“

100,0%

Kalėjimų
departamentas

1 563

0,1%

-435

-0,4%

4 608

0,0%

3 077

0,0%

76

0,2%

-

-

-22,7%

UAB „Lietuvos kinas“

100,0%

Kultūros
ministerija

140

0,0%

-39

0,0%

1 006

0,0%

949

0,0%

6

0,0%

-

-

-2,4%

UAB „Lietuvos monetų kalykla“

100,0%

Lietuvos
bankas

3 202

0,2%

-172

-0,1%

5 091

0,0%

4 392

0,1%

49

0,2%

3/5

-

-4,5%

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos
centras „GIS-Centras“

100,0%

Žemės ūkio
ministerija

157

0,0%

-49

0,0%

5 362

0,0%

339

0,0%

71

0,2%

-

-

60,2%

AB „Detonas“

100,0%

Susisiekimo
ministerija

1 249

0,1%

113

0,1%

4 236

0,0%

3 366

0,0%

46

0,1%

2/3

-

12,8%

AB „VIAMATIKA“

100,0%

Susisiekimo
ministerija

1 837

0,1%

108

0,1%

6 980

0,1%

4 894

0,1%

98

0,3%

2/3

-

29,2%

VĮ Registrų centras

100,0%

Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija

25 623

1,8%

4 809

4,0%

49 378

0,4%

29 652

0,4%

1 524

4,9%

3/6

-

54,8%

AB Giraitės ginkluotės gamykla

100,0%

Finansų
ministerija

5 475

0,4%

858

0,7%

20 805

0,2%

9 791

0,1%

92

0,3%

3/5

3/5

12,2%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

100,0%

Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija

2 878

0,2%

780

0,6%

22 957

0,2%

12 555

0,2%

102

0,3%

3/5

-

7,2%

UAB „Toksika“

92,5%

Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija

3 361

0,2%

1 172

1,0%

27 058

0,2%

8 337

0,1%

74

0,2%

2/3

-

9,7%

Įmonė

Tūkst. eurų

Dalis
portfelyje

Dalis
portfelyje

Tūkst. eurų

Tūkst. eurų

Dalis
portfelyje

Tūkst.
eurų

Dalis
portfelyje

Dalis
portfelyje

Vnt.

ROE
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Pardavimo pajamos
Valstybės
dalis

Atskaitomybė

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras
„LITEXPO“

98,8%

Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija

AB „Vilniaus metrologijos centras“

100,0%

VĮ „Regitra“

Įmonė

Grynasis pelnas

Dalis
portfelyje

Tūkst. eurų

Tūkst. eurų

Nuosavas kapitalas

Turtas

Dalis portfelyje

Tūkst. eurų

Dalis portfelyje

Tūkst.
eurų

Darbuotojai

Dalis
portfelyje

Kolegialių organų struktūra (2021-07-01)

Dalis
portfelyje

Vnt.

Valdyboje

Stebėtojų taryboje

Nepriklausomi /
narių iš viso

Nepriklausomi /
narių iš viso

ROE

232

0,0%

-875

-0,7%

17 741

0,1%

9 827

0,1%

57

0,2%

3/5

-

-17,1%

VĮ Turto bankas

1 669

0,1%

83

0,1%

5 191

0,0%

4 498

0,1%

99

0,3%

2/2

-

3,8%

100,0%

Vidaus reikalų
ministerija

11 423

0,8%

2 007

1,7%

25 051

0,2%

15 142

0,2%

543

1,7%

5/10

-

23,6%

AB „Jonavos grūdai“

70,1%

Žemės ūkio
ministerija

4 731

0,3%

75

0,1%

6 264

0,0%

5 750

0,1%

34

0,1%

2/5

-

10,3%

AB „Lietuvos veislininkystė“

99,0%

Žemės ūkio
ministerija

970

0,1%

219

0,2%

2 138

0,0%

1 726

0,0%

34

0,1%

2/5

-

8,5%

AB „Kiaulių veislininkystė“

99,0%

Žemės ūkio
ministerija

267

0,0%

-128

-0,1%

1 519

0,0%

1 018

0,0%

32

0,1%

2/5

-

-10,9%

UAB „Lietuvos žirgynas“

89,6%

Žemės ūkio
ministerija

389

0,0%

-103

-0,1%

2 252

0,0%

1 288

0,0%

78

0,3%

2/4

-

-11,1%

UAB „Panevėžio veislininkystė“

97,9%

Žemės ūkio
ministerija

117

0,0%

-7

0,0%

860

0,0%

139

0,0%

4

0,0%

-

-

-2,8%

UAB „Genetiniai ištekliai“

100,0%

Žemės ūkio
ministerija

794

0,1%

21

0,0%

3 809

0,0%

2 579

0,0%

64

0,2%

2/4

-

5,3%

UAB „Šilutės polderiai“

81,0%

Žemės ūkio
ministerija

2 476

0,2%

324

0,3%

2 591

0,0%

1 384

0,0%

116

0,4%

2/4

-

93,5%

UAB „Šilutės veislininkystė“

96,5%

Žemės ūkio
ministerija

209

0,0%

-52

0,0%

950

0,0%

358

0,0%

7

0,0%

-

-

-31,7%

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

100,0%

Žemės ūkio
ministerija

734

0,1%

189

0,2%

21 438

0,2%

3 038

0,0%

23

0,1%

0/4

2/4

12,5%

UAB „Pieno tyrimai“

100,0%

Žemės ūkio
ministerija

2 933

0,2%

82

0,1%

5 390

0,0%

3 993

0,1%

272

0,9%

2/4

-

3,3%

VĮ Valstybės žemės fondas

100,0%

Žemės ūkio
ministerija

1 158

0,1%

-17

0,0%

3 391

0,0%

2 040

0,0%

186

0,6%

-

-

3,6%

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centras

100,0%

Žemės ūkio
ministerija

445

0,0%

-239

-0,2%

3 899

0,0%

503

0,0%

210

0,7%

3/5

-

-82,4%

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija1

100,0%

Susisiekimo
ministerija

6 686

0,5%

2 962

2,4%

3 407 283

24,8%

2 649 802

33,8%

261

0,8%

2/4

-

0,3%

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“2

100,0%

Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija

-

-

163

0,1%

98 147

0,7%

98 135

1,3%

1

0,0%

2/3

-

-5,6%

UAB Valstybės investicijų valdymo
agentūra 3

100,0%

Finansų
ministerija

1 000

0,1%

143

0,1%

1 385

0,0%

1 155

0,0%

23

0,1%

5/5

2/4

33,1%

2020 m. liepos 20 d. BĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija pertvarkyta į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją ir įtraukta į VVĮ portfelį, todėl palyginamosios pardavimo pajamų, grynojo pelno ir darbuotojų informacijos
(rodyklių) šioje lentelėje nepateikiama

1

2

2020 m. liepos 27 d. įkurta ir į VVĮ portfelį įtraukta UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra, todėl palyginamosios pardavimo pajamų, grynojo pelno ir darbuotojų informacijos (rodyklių) šioje lentelėje nepateikiama

3

2020 m. liepos 28 d. įkurta ir į VVĮ portfelį įtraukta UAB „Valstybės investicinis kapitalas“, todėl palyginamosios pardavimo pajamų, grynojo pelno ir darbuotojų informacijos (rodyklių) šioje lentelėje nepateikiama
Rodyklė vaizduoja teigiamą pokytį;
Rodyklė vaizduoja neigiamą pokytį
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Valstybės valdomų įmonių sąrašas
Priklausančių
akcijų dalis*

Valstybei atstovaujanti
institucija / akcijų valdytojas

Sektorius

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė

73,1%

Finansų ministerija

Energetika

1.1

AB „Ignitis gamyba“

99,9%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.2

AB „Energijos skirstymo operatorius“

100,0%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.3

UAB „Ignitis renewables“

100,0%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.4

UAB „Ignitis“

100,0%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.5

NT Valdos, UAB

100,0%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.6

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

50,5%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.7

Tuuleenergia OU

100,0%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.8

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra

100,0%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.9

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

100,0%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.10

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

51,0%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.11

UAB „Transporto valdymas“

100,0%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

1.12

UAB „Gamybos optimizavimas“

100,0%

AB „Ignitis grupė“

Energetika

2

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

100,0%

Energetikos ministerija

Energetika

2.1

„Litgrid“ AB

97,5%

UAB „EPSO-G“

Energetika

2.2

UAB „TETAS“

100,0%

UAB „EPSO-G“

Energetika

2.3

AB „Amber Grid“

96,6%

UAB „EPSO-G“

Energetika

2.4

BALTPOOL UAB

67,0%

UAB „EPSO-G“

Energetika

2.5

UAB ENERGY CELLS

100,0%

UAB „EPSO-G“

Energetika

3

AB „Klaipėdos nafta“

72,3%

Energetikos ministerija

Energetika

3.1

UAB „SGD logistika”

100,0%

AB „Klaipėdos nafta“

Energetika

3.2

UAB „SGD terminalas”

100,0%

AB „Klaipėdos nafta“

Energetika

4

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

-

Energetikos ministerija

Energetika

5

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

100,0%

Susisiekimo ministerija

Susisiekimas

5.1

UAB „Geležinkelio tiesimo centras“

100,0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Susisiekimas

5.2

UAB „Rail Baltica statyba“

100,0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Susisiekimas

5.3

AB „LTG Cargo“

100,0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Susisiekimas

5.4

UAB „LTG Link“

100,0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Susisiekimas

5.5

AB „LTG Infra"

100,0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Susisiekimas

5.6

UAB „Saugos paslaugos“

100,0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Susisiekimas

5.7

UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“**

100,0%

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Susisiekimas

6

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

100,0%

Susisiekimo ministerija

Susisiekimas

6.1

UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“**

100,0%

AB Lietuvos paštas

Susisiekimas

6.2

UAB „LP mokėjimų sprendimai“**

100,0%

AB Lietuvos paštas

Susisiekimas

7

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

100,0%

Susisiekimo ministerija

Susisiekimas

8

AB „Smiltynės perkėla“

99,0%

Susisiekimo ministerija

Susisiekimas

9

AB „Kelių priežiūra“

100,0%

Susisiekimo ministerija

Susisiekimas

10

VĮ „Oro navigacija“

-

Susisiekimo ministerija

Susisiekimas

11

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

-

Susisiekimo ministerija

Susisiekimas

12

VĮ Lietuvos oro uostai

-

Susisiekimo ministerija

Susisiekimas

Nr.

Įmonė

1
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Priklausančių
akcijų dalis*

Valstybei atstovaujanti
institucija / akcijų valdytojas

Sektorius

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

-

Susisiekimo ministerija

Susisiekimas

14

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

-

Susisiekimo ministerija

Susisiekimas

15

VĮ Valstybinių miškų urėdija

-

Aplinkos ministerija

Miškininkystė

16

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

-

Aplinkos ministerija

Kita

17

UAB „Būsto paskolų draudimas“

100,0%

Finansų ministerija

Kita

18

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

-

Finansų ministerija

Kita

19

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“

-

Finansų ministerija

Kita

20

VĮ Turto bankas***

-

Finansų ministerija

Kita

21

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

100,0%

Finansų ministerija

Kita

22

UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra

100,0%

Finansų ministerija

Kita

23

VĮ „Mūsų amatai“

-

Kalėjimų departamentas

Kita

24

UAB „Lietuvos kinas“

100,0%

Kultūros ministerija

Kita

25

UAB Lietuvos monetų kalykla

100,0%

Lietuvos bankas

Kita

26

VĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras
„Gis-centras“

-

Žemės ūkio ministerija

Kita

27

AB „Detonas“

100,0%

Susisiekimo ministerija

Kita

28

AB „Viamatika“

100,0%

Susisiekimo ministerija

Kita

29

VĮ Registrų centras

-

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Kita

30

AB Giraitės ginkluotės gamykla

100,0%

Finansų ministerija

Kita

31

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

100,0%

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Kita

31.1

UAB „Kofinansavimas“

100,0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Kita

32

UAB „Toksika“

92,5%

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Kita

33

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“

98,8%

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Kita
Kita

Nr.

Įmonė

13

33.1

UAB Litexpo events**

100,0%

UAB Lietuvos parodų ir kongresų
centras „LITEXPO“

34

UAB „Projektų ekspertizė“

100,0%

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Kita

35

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“

100,0%

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Kita

36

AB „Vilniaus metrologijos centras“

100,0%

VĮ Turto bankas

Kita

37

VĮ „Regitra“

-

Vidaus reikalų ministerija

Kita

38

AB „Jonavos grūdai“

70,1%

Žemės ūkio ministerija

Kita

39

AB „Lietuvos veislininkystė“

99,0%

Žemės ūkio ministerija

Kita

40

AB „Kiaulių veislininkystė“

99,0%

Žemės ūkio ministerija

Kita

41

UAB „Lietuvos žirgynas“

89,6%

Žemės ūkio ministerija

Kita

42

UAB „Panevėžio veislininkystė“

97,9%

Žemės ūkio ministerija

Kita

43

UAB „Genetiniai ištekliai“

100,0%

Žemės ūkio ministerija

Kita

44

UAB „Šilutės polderiai“

81,0%

Žemės ūkio ministerija

Kita

45

UAB „Šilutės veislininkystė“

96,5%

Žemės ūkio ministerija

Kita

46

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

100,0%

Žemės ūkio ministerija

Kita

47

UAB „Pieno tyrimai“

100,0%

Žemės ūkio ministerija

Kita

48

VĮ Valstybės žemės fondas

-

Žemės ūkio ministerija

Kita

49

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

-

Žemės ūkio ministerija

Kita

* - Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės (VĮ) nuosavybės teise priklauso valstybei
** - Veiklos nevykdo
*** - Nėra pateikiamos kitos VĮ Turto banko privatizuojamos įmonės (ne VVĮ); VĮ Turto banko valdomos įmonės nėra laikomos dukterinėmis
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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 skirtingų 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 atitinkamų laikotarpių duomenys pagal 2020 metų VVĮ portfelio sudėtį.
Į VVĮ portfelio rezultatus įtraukti konsoliduotieji AB „Ignitis grupė“, UAB „EPSO-G“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos pašto, UAB
Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įmonių grupių finansiniai rezultatai.
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 VĮ Valstybinių miškų urėdijos mokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų (žaliavos mokestis). Šie mokestiniai įsipareigojimai atneša papildomų pajamų į valstybės biudžetą ir yra taikomi tik pirmiau
minėtoms įmonėms, tad, vertinant šių įmonių pelningumą ir grąžą

valstybei, netipiniai mokesčiai valstybei yra eliminuojami iš veiklos
sąnaudų, grynąjį pelną padidinant (grynuosius nuostolius sumažinant)
netipinių mokesčių valstybei suma, sumažinta pelno mokesčio (15
proc.) dalimi, arba visa netipinių mokesčių valstybei suma, jei teisės
aktų nustatyta tvarka įmonės pelno mokesčio nemokėjo. Šis koregavimas pateikiamas informaciniais tikslais, o jo įtaka balansinėms vertėms
ataskaitoje nenurodoma.
Ataskaitoje pateikiamas VVĮ portfelio, atskirų sektorių ir kiekvienos
įmonės grynojo pelno rezultatas ir jo vertinimas yra koreguotas
eliminuojant 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 fiksuojami iki 2021 m. liepos 1 d. Dėl šios priežasties, kai kurių įmonių pavadinimams pasikeitus vėliau, jie gali nesutapti su pateikiamais ataskaitoje.

Įmonių, VVĮ portfelio ir sektorių rodiklių skaičiavimo metodika.
Turto grąža (ROA). Turto grąžos rodiklis apskaičiuojamas paskutinių dvylikos mėnesių (laikotarpis nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 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 2020 m. liepos 1
d. iki 2021 m. birželio 30 d.) grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš nuosavo kapitalo balansinės vertės ataskaitinio laiko pradžioje ir pabaigoje vidurkio.
Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E). Rodiklis apskaičiuojamas ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų sumą dalinant iš
nuosavo kapitalo.
Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). Rodiklis, apskaičiuojamas iš ikimokestinio pelno atimant
finansinės veiklos rezultatą bei pridedant ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amortizaciją.
Veiklos pelningumas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA marža). Rodiklis apskaičiuojamas EBITDA vertę
dalinant iš pardavimo pajamų.
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 apibendrintus rezultatus galima vienos dešimtosios paklaida dėl duomenų apvalinimo ir pateikimo tūkstančiais eurų.

Šią tarpinę valstybės valdomų įmonių veiklos rezultatų ataskaitą parengė VšĮ Valdymo koordinavimo centras, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo
patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ ir 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais 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 remiantis šioje apžvalgoje pateikta informacija, išvadomis ir pareikštomis nuomonėmis. Įmonių praeities rezultatai negarantuoja ir negali būti sietini su ateities rezultatais. Ši tarpinė ataskaita nėra nei siūlymas parduoti ar kvietimas pirkti vertybinius
popierius arba bet kokį turtą, nei sudarys dalį bet kokio investicinio sprendimo ar bet kokio sprendimo sudaryti bet kokį sandorį.
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Santrumpos ir apibrėžimai
Valdymo koordinavimo centras / VKC

Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras (VšĮ Valdymo koordinavimo
centras), atliekantis valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių valdymo politikos įgyvendinimą koordinuojančios
institucijos funkcijas

VĮ

Valstybės įmonė

UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

AB

Akcinė bendrovė

VVĮ

Valstybės valdoma įmonė (Ūkinę komercinę veiklą vykdanti valstybės įmonė, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė
bendrovė, kurioje valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

VAI

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba akcijų valdytojas

Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Atrankos gairės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintas Kandidatų į valstybės
ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų
priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas

Skaidrumo gairės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvivrtintas Valstybės valdomų įmonių
veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas

Nuosavybės gairės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtintas Valstybės turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas

Netipiniai mokesčiai valstybei

Turto mokestis ir žaliavos mokestis

Turto mokestis

Valstybės įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

Žaliavos mokestis

VĮ Valstybinių miškų urėdijos mokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų

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, t. y. kiek procentų grynojo pelno uždirba vienas pardavimo pajamų
euras

Veiklos pelno marža

Rodiklis, parodantis įmonės tipinės veiklos, neatsižvelgiant į finansinę ir investicinę veiklą, efektyvumą, t. y. kiek
procentų veiklos pelno uždirba vienas pardavimo pajamų euras

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD – Organisation for Economic Co-operation and
Development)
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