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Santrumpos ir apibrėžimai
Valdymo koordinavimo centras / VKC Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras (VšĮ Valdymo koor

dinavimo centras), atliekantis valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių valdymo politikos įgyvendinimą 
koordinuojančios institucijos funkcijas

SVĮ Savivaldybės įmonė arba savivaldybės valdoma bendrovė (akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė ben
drovė, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų šios bendrovės visuotiniame ak
cininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise)

Savivaldybei atstovaujanti institucija Savivaldybės administracija (įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba akcijų val
dytojas)

SĮ Savivaldybės 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)

Atrankos gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintas Kandidatų į valsty
bės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą aprašas

Skaidrumo gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintas 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

SVĮ Nuosavybės gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintas Savivaldybių turtinių 
ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašas

Lūkesčių gairės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4453 pa
tvirtintos Valstybei atstovaujančios institucijos rašto dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje 
įmonėje ir keliamų lūkesčių valstybės valdomai įmonei nustatymo rengimo rekomendacijos

Lūkesčių raštas Raštas, kurį pateikia savivaldybei atstovaujanti institucija įmonei dėl savivaldybės siekiamų tikslų savival
dybės valdomoje įmonėje ir jai keliamų lūkesčių

RATC Regioninis atliekų tvarkymo centras

AATC Apskrities atliekų tvarkymo centras

CŠT Centralizuotas šilumos tiekimas

NŠG Nepriklausomi šilumos gamintojai

D/E Finansinės priklausomybės koeficientas (finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis)

Turto grąža / ROA Finansinis rodiklis, parodantis įmonės turto panaudojimo efektyvumą

Nuosavo kapitalo grąža / ROE Finansinis rodiklis, parodantis akcininkų investuoto kapitalo panaudojimo efektyvumą

EBITDA Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją

EBITDA marža Veiklos pelningumas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją

Veiklos pelno marža Rodiklis, parodantis įmonės tipinės veiklos, neatsižvelgiant į finansinę ir investicinę veiklą, efektyvumą 
(kiek procentų veiklos pelno uždirba vienas pardavimo pajamų euras)

Grynojo pelno marža Rodiklis, parodantis įmonės veiklos efektyvumą (kiek procentų grynojo pelno uždirba vienas pardavimo 
pajamų euras)

VERT Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 

VPT Viešųjų pirkimų tarnyba

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

ES Europos Sąjunga
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Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2021
EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRĖS ĮŽANGINIS ŽODIS 

Pagarbiai

Aušrinė Armonaitė
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrė

„<...>  kviečiu būti drąsiems, 
kū ry bingiems ir ryžtingiems 
prii mant sprendimus, kurie 
efektyviai leistų gerinti pa-
slaugų gyventojams kokybę 
ir mažinti kainą.“

Savivaldybių valdomos įmonės atlieka labai daug funkcijų: nuo 
geriamojo vandens ar šilumos tiekimo iki parkų ar gatvių apšvie
timo priežiūros. Tai yra labai svarbios paslaugos kiekvienam 
gyventojui, o jų valdymui ir skaidrumui yra skiriama vis daugiau 
dėmesio. 

Nepaisant 2021aisiais metais kilusių iššūkių, tarp jų – COVID19 
apribojimai bei šilumos kainų šuolis, savivaldybių įmonės nuo
sekliai ir toliau gerina teikiamų paslaugų kokybę vietos ben
druomenėms.

Gerėja ir įmonių valdysena. Nuosekliai diegiami gerosios valdyse
nos principai, didėja nepriklausomų narių skaičius kolegialiuose 
organuose, auga akcininkų įsitraukimas į įmonių valdymą, o kar
tu auga ir įmonių skaidrumo rodikliai. 

Valdymo koordinavimo centras kasmet rengia savivaldybių val
domų įmonių metines ataskaitas, kuriose apžvelgia ne tik jų fi
nansinius rezultatus, tačiau pateikia daug kitos naudingos infor
macijos apie vykstančius reguliavimo ir valdymo pokyčius.  

Pernai daug dėmesio buvo skiriama viešumo ir skaidrumo didi
nimui. Remiantis EBPO rekomendacijomis, taip pat daug dėme
sio skirta siekiui tinkamai atskirti savivaldybių valdomų įmonių 
vykdomų komercinių ir nekomercinių paslaugų finansų srautus.  
Tai padeda įvertinti, kiek išlaidų yra patiriama vykdant įstatymu ar 
savivaldybės tarybos sprendimu paskirtą funkciją.

Akivaizdu, jog siekiant didinti skaidrumą ir gerinti valdyseną 
reikalingas visų įsitraukimas ir dalijimasis gerosiomis praktikomis. 
Tad kviečiu būti drąsiems, kūrybingiems ir ryžtingiems priimant 
sprendimus, kurie efektyviai leistų gerinti paslaugų gyventojams 
kokybę ir mažinti kainą. 
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VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRO DIREKTORIAUS ŽODIS

Pagarbiai

Vidas Danielius
Valdymo koordinavimo centro direktorius

„Norėčiau pasidžiaugti, kad SVĮ 
valdysena vis glaudžiau siejama 
su VVĮ gerosiomis praktikomis. 
<...> 
Tikiu, kad bendrystė ir veikimas 
kartu padės mums įgyven dinti 
šiuos tikslus.“

Praėjusių metų vasarą atrodė, kad COVID19 pandemijos šešė
liai traukiasi ir gyvenimas sugrįžta į įprastas vėžes, tačiau me
tams baigiantis pandemija grįžo, o gamtinių dujų kainos ženklus 
didėjimas sukėlė likvidumo šoką energetikos sektoriuje. Deja, 
rengiant šią ataskaitą jau 2022aisiais metais, vis dar yra kovoja
ma su ženkliai išaugusiomis šilumos ir elektros kainomis, taip pat 
Ukrainoje prasidėjęs karas bei dėl jo taikomos sankcijos leidžia 
daryti prielaidą, kad tai atlieps ir ateinančių metų rezultatus. Vis
gi, su šiais iššūkiais savivaldybių valdomos įmonės (SVĮ) įtemptai, 
bet tvarkėsi, o prasti SVĮ portfelio finansiniai rezultatai neparodo 
vykstančių teigiamų pokyčių valdysenos srityje. 

EBPO Lietuvai rekomenduoja optimizuoti įmonių skaičių ir atsi
sakyti SĮ teisinės formos. Pastebime, kad praėjusiais 2021 metais 
SVĮ skaičius didėjo 1 įmone, o SĮ teisinę formą turinčių įmonių 
sumažėjo 3jomis iki 19. Teigiamą postūmį matome ir SVĮ kole
gialių organų sudėtyse – kas antras narys buvo nepriklausomas, 
kai 2020 metais šis skaičius siekė 41,9 proc. Džiugina didesnis 
savivaldybių įsitraukimas į įmonių valdymą per lūkesčių raštus, 
kuriuos turėjo jau daugiau nei 90 proc. įmonių. Tai parodo, kad 
yra judama didesnio skaidrumo ir geresnės valdysenos keliu. 

Žvelgiant į SVĮ portfelio finansinius rezultatus, matome pirmą 
kartą per 20182021 metų laikotarpį patirtą nuostolį, siekusį 
5,1 mln. eurų. Tai daugiausiai buvo nulemta šilumos tinklų sek
toriaus, dėl ženkliai išaugusių žaliavų kainų šilumos gamybai, bei 
viešojo transporto sektoriaus, kuriame labiausiai buvo jaučiami 
pandemijos apribojimai. Mažėjo ir įmonių grąža savivaldy
bėms, t. y. 2021 metais į savivaldybių biudžetus grįžo 6,2 mln. 
eurų arba 57,6 proc. mažiau nei buvo išmokėta 2020 metais. 

Tačiau reikia suprasti, kad pagrindinis savivaldybių valdomų 
įmo nių tikslas nėra pelno siekimas, o nenutrūkstamas būtinųjų 
paslaugų gyventojams užtikrinimas, tokių kaip švaraus vandens 
namų ūkiuose tiekimas, šildymas šaltuoju metų periodu, atliekų 
šalinimas ar keliavimas vietiniais ir tarpmiestiniais maršrutais. 
Vykdant šias pareigas SVĮ portfelio įmonių disponuojamas turtas 
kasmet vis auga, o per 2021 metus jis didėjo 4,2 proc. iki 3,5 mlrd. 
eurų, kas parodo vykdomas dideles investicijas į infrastruktūros 
plėtrą. Taip pat didėjantį SVĮ veiklos efektyvumą rodo pernai 
pasiekti SVĮ portfelio rekordai: pardavimo pajamos pasiekė 
977,5 mln. eurų sumą, o vienas darbuotojas vidutiniškai gene
ravo 46,9 tūkst. eurų per metus. 

Norėčiau pasidžiaugti, kad SVĮ valdysena vis glaudžiau siejama 
su VVĮ gerosiomis praktikomis. Šiemet pradėjome įgyvendinti 
Valstybės kontrolės rekomendaciją dėl įmonių vykdomų specia
liųjų įpareigojimų atskleidimo, kuri padės identifikuoti SVĮ funk
cijas, pavestas vykdyti įstatymu ar savivaldybės tarybos spren
dimu ir kurios SVĮ nesiimtų vykdyti komerciniais tikslais. Iki 2025 
metų įgyvendinus šią rekomendaciją, SVĮ, vykdančios specialiuo
sius įpareigojimus, turės tinkamai atskirti komercinių ir nekomer
cinių funkcijų finansus. Taip pat, įgyvendinant kitą Valstybės kon
trolės rekomendaciją, nuo šiol VKC tinklapyje galite išvysti įmonių 
są rašus, kuriose valstybė ar savivaldybės neturi balsų daugumos.   

Akcentuojant gerąją valdyseną, norėčiau pakviesti visus – tiek po
litikos formuotojus, tiek savivaldybių administracijas, tiek SVĮ – 
būti iniciatyviomis ir nebijoti pokyčių, siekiant užtikrinti dar ge
resnes viešąsias paslaugas. Tikiu, kad bendrystė ir veikimas kar
tu padės mums įgyvendinti šiuos tikslus. 
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SVĮ portfelio trumpa apžvalga
2021 metais Lietuvos savivaldybės valdė 239 įmones: 219 akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir 20 savivaldybės įmonių.

Darbuotojų skaičius
SVĮ portfelio apskaitinė turto vertė, mln. eurų

2021-12-31
2020-12-31

3 480
3 341 +4,2%

22,3%

16,6%

31,5%

26,9%

2,6%

Vandentvarka

Šilumos tinklai

Kita

Viešasis transportas

RATC

12,1%

30,5%

14,6%

91,2%

8,0%

Vandentvarka

Šilumos tinklai

Kita

Viešasis transportas

RATC

Darbuotojų skaičius

D/E, skolinto ir nuosavo kapitalo santykis

1 652,0

837,6

546,4

244,4

199,8

Vandentvarka

Šilumos tinklai

Kita

Viešasis transportas

RATC

Turto vertė

Vandentvarka Šilumos tinklai Kita Viešasis transportas RATC2021

Darbuotojų 
skaičius 
metų

pabaigoje

Turtas (mln. eurų)

D/E, skolinto ir 
nuosavo kapitalo 

santykis

Darbuotojų skaičius mažėjo 2,4 proc.

Turtas didėjo 4,2 proc.

D/E, skolinto ir nuosavo kapitalo santykis didėjo 3,1 procentinio punkto

2021

2021

2018

2018

2019

2019

21 785

3 206,8

21 366

3 341,0

20 847

3 480,2

2020

2020

20212018 2019 2020

21 910

3 041,0

4 828

1 548,2

749,3

477,0
246,6
185,8

3 555

6 795

6 115

492

4 744

1 607,8

776,6

520,0
260,0
185,7

3 526

6 662

5 920

514

4 655

1 652,0

837,6

546,4
244,4
199,8

3 469

6 573

5 612

538

4 866

1 501,8

712,3

452,3
191,8
182,7

3 663

6 899

6 012

470

4,5%

18,8%
6,7%

66,2%

10,7% 6,8%

19,4%
10,4%

69,7%

9,5%
18,6%

101,1%

10,3% 12,1%

30,5%

14,6%

91,2%

8,0%7,7% 15,1%



SVĮ nuosavo kapitalo grąža sumažėjo 2,0 procentinio punkto

Nuosavo kapitalo grąža

6,2%

8,0%

84,9%

0,3%

0,6%

Vandentvarka

Šilumos tinklai

Kita

Viešasis transportas

RATC

Dividendai ir pelno įmokos

0,5%

-3,7%

2,9%

-4,4%

1,7%

Vandentvarka

Šilumos tinklai

Kita

Viešasis transportas

RATC

3,2

-16,3

9,2

-3,8

2,5

Vandentvarka

Šilumos tinklai

Kita

Viešasis transportas

RATC

Grynasis pelnas 

19,2%

41,8%

22,3%

11,4%

5,3%

Vandentvarka

Šilumos tinklai

Kita

Viešasis transportas

RATC

Pardavimo pajamos
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Vandentvarka Šilumos tinklai Kita Viešasis transportas RATC2021

20212018

2,9%

1,6% 1,7%

0,3%

2019 2020

Pardavimo 
pajamos

(mln. eurų)

Grynasis 
pelnas 

(mln. eurų)

Dividendai ir 
pelo įmokos
(mln. eurų)

Portfelio pardavimo pajamos augo 14,8 proc.

2021 metais SVĮ patyrė 5,1 mln. eurų nuostolį

Į savivaldybių biudžetus paskirta 6,2 mln. eurų dividendų ir pelno įmokų

20212018 2019

20212018 2019 2020

20212018 2019 2020

2020

172,3

374,8

201,0

163,3
46,2

957,7 938,5
851,6

977,5

1

171,6

350,9

200,1

167,5
48,4

1

180,0

302,2

203,3

117
49,4

1

187,3

408,9

218,1

111,2
52,1

1

17,7

8,9

2,7
4,4

4,2

9,0
11,5

0,9
3,01,9

12,4

7,3
4,1 3,2

16,3

3,8

9,2

2,5

0,1

11,0

15,2
14,6

6,2

5,8

3,9

4,5

1,0

0,4
2,9

6,7

4,8

0,1

0,1

5,2

0,5
0,4

1,6

3,7

6,5
0,8
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Svarbiausi įvykiai ir naujienos

2021 m. vasario 10 d. buvo papildytos Nuosavybės gairės. Po ko-
rekcijų nutarime įtvirtintos nuostatos turi būti taikomos ne tik 
savivaldybės įmonėms, tačiau ir jų dukterinėms bendrovėms. 
Viena jų – užtikrinti, kad savivaldybės interneto svetainėje būtų skelbia
ma ir nuolat atnaujinama informacija pagal VKC patvirtintą savivaldybių 
viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių ir jų duk
terinių bendrovių ir rezultatus formą. Nutarimas papildytas nuostata, 
kad jeigu savivaldybės valdoma įmonė yra patronuojančioji bendrovė, 
savivaldybės administracijos direktoriaus pateikiamame lūkesčių rašte 
turėtų būti informacija ir dėl jos dukterinių bendrovių ir paskesnių eilių 
dukterinių bendrovių. Atitinkamai VKC savivaldybės valdomų įmonių 
veiklą apibendrinančiose metinėse ataskaitose turi būti nurodomi ir 
patronuojančiosios bendrovės dukterinių bendrovių bei paskesnių eilių 
dukterinių bendrovių duomenys. 

Aukščiausioji audito institucija – Valstybės kontrolė 2021 m. 
balandžio 6 d. paskelbė atlikto audito „Valstybės ir savivaldy-
bių valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų valdysena“ rezultatus. 
Pastarieji atskleidžia, kad vis dar yra ką tobulinti, apibrėžiant valstybės 
ir savivaldybių  įmonių steigimo tikslingumą, vykdant specialiuosius 
įpareigojimus, keliant tikslus įmonėms, sudarant kolegialius organus, 
viešinant informaciją ir kt. Taip pat nurodoma, jog daugiau nei pusė 
vertintų savivaldybių valdomų įmonių nepaskyrė arba paskyrė mažiau 
dividendų ar pel no įmokų į savivaldybių biudžetus, nei galėjo pagal 
jų esamą nuosavo kapitalo pelningumą ir gerąją valstybės valdomų 
įmonių praktiką daugiausia dėl dividendų skyrimo teisinio reglamen
tavimo nebuvimo.

2021 metų birželio 17 d. VERT pakeitė vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų nustatymo metodiką. Įgyvendindama įmonių finansinio 
gyvybingumo užtikrinimo priemones ir atsižvelgdama į griežtėjančius 
reikalavimus ūkio subjektams užtikrinti saugų ir kokybišką paslaugų 
teikimą, VERT kaip pirmą iš būdų didinti įmonių galimybes investuoti 
į infrastruktūrą, užtikrinančią reikalavimų įgyvendinimą, priėmė spren
dimą atsisakyti investicijų grąžos ribojimo, kuris buvo nustatytas, įverti
nus sektoriaus infrastruktūros vertę ir sąnaudų lygį. Pakeista nuostata 
dėl investicijų grąžos maksimalios vertės. Investicijų grąžos maksimali 
vertė (pelno norma), neviršijanti 10 proc. apskaičiuojamų nuo verslo 
vieneto ir paslaugos bazinėje kainoje įtrauktų būtinųjų sąnaudų, at
skaičius pelno mokestį, bus taikoma tik tada, kai, pasibaigus finansin
iams metams, daugiau nei 50 proc. ūkio subjektui nustatytos investi
cijų grąžos, bus skirta dividendams išmokėti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. liepos 1 d. atšaukė 
2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“, kas lėmė karantino ir su juo 
susijusių ribojimų pabaigą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2021 m. rugsėjo 30 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos 
ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-1100 „Dėl val-
stybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių ir savivaldybių 
valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir infor-
macijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“. Šiuo įsakymu, 
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 567, rekomendu
ojama savivaldybėms siekti, kad savivaldybės valdomos įmonės mu-
tatis mutandis laikytųsi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrini mo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių 
veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, nuostatų 
ir kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu savivaldybės admini
stracijos direktoriui teiktų informaciją apie jų vykdomus specialiuosius 
įpareigojimus, kurie nustatomi pagal ekonomikos ir inovacijų ministro 
patvirtintas rekomendacijas.
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2021 m. gruodžio 23 d. Valstybinė energetikos reguliavimo ta-
ryba (VERT), įgyvendindama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo pakeitimus bei reaguodama į pokyčius energijos ištek-
lių rinkoje, pakeitė ir Šilumos kainų nustatymo metodiką. Esmi
niai pakeitimai: atsisakoma šiuo metu taikomo kasmėnesinių kuro kainų 
ribojimų pagal vidutinę atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainą. 
Galutinės šilumos kainos skaičiavimuose bus taikoma faktinė ūkio sub
jekto atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) įsigijimo kaina paskutinį mėnesį, 
einantį prieš šilumos kainų skaičiavimą. Patikslintas šilumos kainoje 
įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumo skaičiavimas, 
numatant, jog faktinės sąnaudos kurui įsigyti ribojamos vidutinėmis 
metinėmis, o nebe mėnesio, atitinkamos kuro žaliavos rinkos kainomis. 
Taip pat numatyta, kad atitinkamos suvartoto kuro rūšies (žaliavos) vidu
tinė metinė kaina negali viršyti 105 proc. VERT skelbiamos atitinkamos 
kuro rūšies (žaliavos) vidutinės metinės rinkos kainos šalyje. Šilumos 
tiekėjo metinei kuro kainai esant daugiau nei 10 proc. žemesnei nei 
VERT skelbiama metinė kaina, faktinės kuro sąnaudos gali būti  apskaiči
uojamos taikant 90 proc. vidutinės metinės atitinkamos kuro rūšies (ža
liavos) rinkos kainos šalyje, tokį skirtumą iki 90 proc. vidutinės rinkos kai
nos paliekant įmonei ir taip skatinant šilumos įmones kurą pirkti pigiau. 
Šie pakeitimai negalioja kurą įsigyjant energijos išteklių ar gamtinių dujų 
biržose. Biokuro kainos ir Gamtinių dujų kainos aprašuose reglamen
tuota vidutinės metinės biokuro kainos ir vidutinės metinės gamtinių 
dujų kainos nustatymo tvarka. Šilumos kainų nustatymo metodikoje 
apibrėžta ir kaip apskaičiuojama vidutinė metinė kito kuro (ne gamtinių 
dujų ir ne biokuro) kaina.

2021 metais įvyko 42 savivaldybės valdomų įmonių nepriklau-
somų kolegialių organų narių atrankos, ieškant 81 nario. 
Atrankos gairės numato, kad kolegialių organų narių atrankos procese 
privalo dalyvauti atrankos agentūra, kurią viešųjų pirkimų būdu parenka 
atranką inicijuojantis subjektas. Ataskaitiniais metais SVĮ KO atrankose 
dalyvavo 5 atrankų agentūros, tarp kurių dažniausiai pasirenkamos: 
UAB „Amber team“ (15 atrankų), UAB Alliance recruitment (9 atrankos), 
MB „Personalo guru“ (7 atrankos), UAB „Darbo turas“ (4 atrankos), 
UAB  Amston (2 atrankos). 

2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos 
Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai valstybės tarnautojai 
įgyja teisę gauti įstatymų nustatytą užmokestį už veiklą einant 
valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės 
bendrovės kolegialaus organo nario pareigas. Pagal ankščiau galioju
sią tvarką valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių kole gialiuose 
organuose veikiantys valstybės tarnautojai atlygio negaudavo, valsty
bės arba savivaldybės įmonių atveju atlygis buvo pervedamas į atit
inkamą biudžetą.
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Savivaldybės valdomų įmonių 
valdymo politika

Daugelio užsienio šalių pavyzdžiai demonstruoja, kad valstybės ir 
savivaldybės valdomos įmonės gali veikti efektyviai, teikti naudą 
vartotojams bei sėkmingai konkuruoti rinkoje, o jų veiklos rezultatai 
gali prilygti ar net pranokti privačių įmonių rodiklius. Intensyvėjantis 
tarptautinis bendradarbiavimas leidžia perimti ir pritaikyti geriausias 
praktikas daugelyje sričių – ne išimtis ir savivaldoje veikiančių įmonių 
valdymo klausimai. Dažnu atveju didžiosios SVĮ savo pajėgumais 
nenusileidžia ne tik VVĮ, bet ir privačiame sektoriuje veikiančioms 
įmonėms. Todėl nėra jokių abejonių, kad savivaldos sektorius gali 
pasiekti puikius veiklos rezul tatus ir būti konkurencingas. 

Modernios, efektyviai veikiančios savivaldybės valdomos įmonės gali 
reikšmingai papildyti savivaldybių biudžetus, o papildomos lėšos 
gali būti perskirstomos įvairiausioms sritims, kurios labiausiai atliepia 
pagrindinius visuomenės poreikius. Be to, šios įmonės, įgyvendinu
sios pažangius valdymo modelius, tampa skaidraus ir atsakingo 
verslo pavyzdžiu, tuo skatindamos tvarią ūkio plėtrą. Profesionali ir 
savalaikė SVĮ priežiūra sąlygoja ge rėjančius įmonių rezultatus, pa
slaugų kokybę, efektyviau naudojamus mokesčių mokėtojų pinigus, 
didėjantį pasitikėjimą savival dybe bei pačia valstybe, kaip atsakinga 
savo valdomų įmonių savininke ar akcininke.

Valstybinio sektoriaus įmonių valdysenos tobulinimui didelę reikšmę 
turėjo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. 
Organisation for Economic Co-operation and Development) veikla. 
EBPO yra daugiašalis forumas, kuriame diskutuojama, dalijamasi pa
tirtimi bei plėtojamos naujos ekonominės ir socialinės politikos gairės. 
Lietuva šios organizacijos pilnateise nare tapo nuo 2018 m. liepos 5 d. 
2019 m. spalio 18 d. Valdymo koordinavimo centro (toliau – VKC) va
dovas Vidas Danielius išrinktas šios organizacijos Valstybės nuosavy
bės ir privatizavimo praktikų darbo grupės biuro nariu. Viena iš es
minių sąlygų, Lietuvai siekiant įstoti į EBPO, buvo reikalavimas didinti 
valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvumą ir skaidrumą. Šiame 
procese vadovaujamasi EBPO parengtomis Valstybės valdomų įmonių 
valdymo gairėmis1, kurių atnaujinta redakcija paskelbta 2015 metais. 
Nors minimos gairės yra orientuotos į valstybės valdomas įmones, 
tačiau tarp pažangiausių ir labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių ša
lių sutartus gerosios valdysenos principus rekomenduojama taikyti 
ir savivaldoje. Atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas ir į pažangą, kuri 
pastebima VVĮ sektoriuje jas taikant, taip pat siekiant didesnio SVĮ 
veiklos viešumo ir skaidrumo, 2019 metais Valdymo koordinavimo 
centrui buvo suteikti įgaliojimai stebėti ir rinkti informaciją ne tik apie 
valstybės, bet ir apie savivaldybės valdomų įmonių veiklas. 

VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS
Valdymo koordinavimo centras – 2012 metais Vyriausybės įsteig
tas analitinis centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų 
valstybės valdomų įmonių valdymą bei atlikti Skaidrumo gairių 
priežiūrą. 2012 m. birželio 17 d. įsigaliojo Nuosavybės gairės, kurios 
įtvirtino Valdymo koordinavimo centro įkūrimą, valdybų kompe
tencijų ir nepriklausomumo kriterijus, VVĮ aukščiausio lygio tikslų 
nustatymą ir įgyvendinimą. Valdymo koordinavimo centro funkci
jos nuo 2017 m. liepos 1 d. perduotos VšĮ „Stebėsenos ir progno
zių agentūra“, ku rios savininkės teises ir pareigas įgyvendina 
Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nuo 2019 metų VKC, įpareigo
tas Lie tuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, rengia savivaldybių val
domų įmonių veiklą apibendrinančias metines ataskaitas. 2020 m. 
lapkričio 4 d. viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ 

tapo VšĮ Valdymo koordinavimo centru. Šiuo metu centro vykdo
mos funkcijos apima platų valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių 
veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų VVĮ valdybos ir stebė
tojų tarybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, 
analitinių ataskaitų rengimą, informacijos apie VVĮ veiklą ir rezultatus 
viešinimą, pagalbą formuo jant VVĮ ir SVĮ sektoriaus politiką bei kon
sultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais. Šalia pagrindinio 
savo tikslo – skatinti gerojo valdymo principų diegimą valstybės ir 
savivaldybės valdomose įmonėse – VKC siekia šių pagrindinių sričių 
tobulinimo:

•	 didinti VVĮ ir SVĮ veiklos skaidrumą ir atskaitomybę;
•	 didinti VVĮ ir SVĮ kolegialių priežiūros ir valdymo organų ne

priklausomumą ir kompetencijas;
•	 skatinti VVĮ ir SVĮ efektyvų valdymą.

1   angl. OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises 
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Pagrindinės Valdymo koordinavimo centro veiklos sritys ir funkcijos:
•	 skaidrumas: apibendrintų ataskaitų rengimas, įmonių finan
sinių rezultatų ir efektyvumo vertinimas, VVĮ ir SVĮ vadovau
jančių darbuotojų bei kolegialių priežiūros ir valdymo organų 
narių atlyginimų analizė;
•	 tikslų iškėlimas: VVĮ siektinos nuosavo kapitalo grąžos skai
čiavimas, įmonių strateginių tikslų ambicingumo vertinimas ir 
įgyvendinimo stebėsena;
•	 kolegialių organų darbas: potencialių kolegialių organų na
rių duomenų bazės sudarymas, kolegialių organų turimų kom
petencijų vertinimas, įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų kon
sultavimas, dalyvavimas VVĮ valdybos ir stebėtojų tarybos narių 
atrankos komisijoje;
•	 politikos formavimo iniciatyvos: metodinių rekomendacijų 
rengimas, naujų teisės aktų iniciatyvos, Vyriausybės ir Ekono
mikos ir inovacijų ministerijos (iki 2018 m. gruodžio 31 d. – Ūkio 
ministerija) konsultavimas dėl susijusios politikos formavimo;
•	 konsultacijos: Vyriausybės, ministerijų ir savivaldybių kon
sultavimas dėl VVĮ ir SVĮ valdymo ir svarbiausių akcininko spren
dimų priėmimo, VVĮ ir SVĮ konsultavimas dėl veiklos ir gerosios 
valdymo praktikos įgyvendinimo, naujų verslo planų pagrįstu
mo vertinimas, patirties mainų renginių ir seminarų organiza
vimas, Vyriausybės ir Finansų ministerijos konsultavimas dėl 
dividendų ir pelno įmokų išmokėjimo, savivaldybių ir SVĮ kon
sultavimas dėl specialiųjų įpareigojimų identifikavimo.

REGULIACINĖ SAVIVALDYBĖS 
VALDOMŲ ĮMONIŲ APLINKA
Gerosios valdysenos principų įgyvendinimas valstybės ir savivaldy
bės valdomose įmonėse yra svarbi, tačiau sudėtinga iniciatyva. 
Pagrindinis iššūkis yra rasti pusiausvyrą tarp savivaldybės įsipa
reigojimo aktyviai vykdyti savo nuosavybės funkcijas (tokias kaip 
finansinių ir kitų tikslų nustatymas ir monitoringas) bei tarp viešųjų 
paslaugų prieinamumo ir nenutrūkstamo teikimo užtikrinimo.

202120202019
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Vyriausybė patvirtino Skaidrumo gaires, kuriose nustatyti esminiai VVĮ veiklos rezultatų atskleidimo reikalavimai. Už šių gairių įgyvendinimo priežiūrą bei apibendrinančių VVĮ veiklos 
rezultatų ataskaitų rengimą atsakinga paskirta Ekonomikos ir inovacijų ministerija (iki 2018 m. gruodžio 31 d. – Ūkio ministerija).

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

Lietuvoje savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 
juo pagrindinės gairės formuojamos vadovaujantis Seimo priim
tais įstatymais. Savivaldybės savo – kaip SVĮ savininkės arba ak
ci ninkės – funkcijas įgyvendina per savivaldybei atstovaujančias 
insti tucijas (savivaldybių administracijas). Bendrą SVĮ ir VVĮ val
dy mo politiką formuoja Ekonomikos ir inova cijų ministerija, kuri 
rengia atitinkamus teisės aktus ar jų pakeitimus ir teikia juos Vy
riausybei.

Pakankamai ilgą laikotarpį pagrindinis dėmesys Lietuvos nuosa
vybės politikos įgyvendinime buvo skirtas tik valstybės valdomų 
įmonių sektoriui. Siekiant narystės EBPO, Lietuva intensyviai vyk
dė darbus, susijusius su 2015 metais EBPO pristatytomis konkre
čiomis rekomendacijomis Lietuvai VVĮ gerojo valdymo srityje. Šių 
rekomendacijų įgyvendinimas ne tik leido Lietuvai tapti pilnateise 
EBPO nare, bet ir ženkliai pagerino VVĮ veiklos rezultatus, kurie tie
siogiai lėmė grąžos valstybei augimą. Atsižvelgiant į šiuos teigia
mus pokyčius, buvo atsigręžta į savivaldoje veikiančias įmones. 
SVĮ sektoriaus priežiūra ir stebėsena iki tol buvo atliekama nesi
stemiškai. Siekiant pradėti nuosekliai rinkti, analizuoti ir sisteminti 
informaciją apie SVĮ rezultatus, nuo 2019 metų Valdymo koordina
vimo centras Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymu yra įpareigotas kiekvienais metais rengti 
ir viešinti SVĮ veiklą apibendrinančias metines ataskaitas.

Savivaldybės valdomų įmonių veiklą ir valdymą reglamentuojanti 
teisinė bazė apibrėžia pagrindinius principus ir nuostatas, kuriais 
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turi vadovautis kiekviena savivaldoje veikianti įmonė. VVĮ valdyme 
pasiteisinę gerojo valdymo principai vis plačiau taikomi ir savi
valdybės valdomose įmonėse. Šiuo metu dauguma nacionalinių 
teisės aktų apima abi temas, nors principai parengti ir pradėti taiky
ti būtent VVĮ. Pagrindinis įstatymas, apibrėžiantis savivaldybių tur
tinių teisių įgyvendinimą, – Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Paveiksle pateikti teisės 
aktai, kurie reglamentuoja esmines gerosios valdysenos principų 
taikymo kryptis.

Vadovaudamasi tarptautine gerąja patirtimi, Vyriausybė 2007 me
tais patvirtino SVĮ Nuosavybės gaires, kuriose apibrėžta savivaldy
bių nuosavybės politika SVĮ atžvilgiu. Iki 2006 metų savivaldybės 
savarankiškai įgyvendino joms nuosavybės teise priklausančių 
savivaldybės įmonių savininko teises, taip pat joms nuosavybės 
teise priklausančių akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų su
teikiamas turtines ir neturtines teises. Valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimai, priimti 
2006 metais, suteikė įgaliojimus Vyriausybei nustatyti tvarką, pagal 
kurią būtų įgyvendinamos tiek valstybės, tiek ir savi valdybių turtinės 
ir neturtinės teisės įvairių teisinių formų juridi niuose asmenyse. Tuo 
vadovaudamasi Vyriausybė 2007 metais priėmė šiuos nutarimus: 
2007 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 567 „Dėl valstybės ir savivaldybių 
turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir 
uždarosiose akcinėse bendrovėse“ ir 2007 m. birželio 19 d. nutari
mą Nr. 642 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių 
įgyvendinimo valstybės ir savivaldybės įmonėse“. Tuo metu turtinių 
ir neturtinių teisių įgyvendinimo reguliavimas rėmėsi įmonių teisi
nių formų valdysenos panašumais. Vėliau šių nutarimų nuostatos 
buvo tobulinamos, keitėsi jų struktūra. Vykdant VVĮ reformą, 2012 
metais iš minėtų Vyriausybės nutarimų buvo išim tos ir atskirame 
nutarime reglamentuotos nuostatos, susijusios su valstybės turti
nių ir neturtinių teisių įgyvendinimu akcinėse, uždarosiose akcinėse 

bendrovėse ir valstybės įmonėse, ir nutarimuose, atitin kamai 
patikslinus jų pavadinimus, liko galioti tik nuostatos, skirtos savi
valdybių turtinėms ir neturtinėms teisėms įgyvendinti. Šių teisių 
įgyvendinimas SVĮ iš esmės peržiūrėtas 20182019 metais. Išlaikant 
reguliavimo tęstinumą abiejų nutarimų nuostatos konsoliduotos 
viename teisės akte – 2007 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 567 „Dėl 
Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių 
valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris 2022 me
tais išdėstytas nauja redakcija, papildyta rekomendacija siekti, kad 
SVĮ mutatis mutandis laikytųsi Valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatų ir kartu su metinių fi
nansinių ataskaitų rinkiniu savivaldybės admi nistracijos direktoriui 
teiktų informaciją apie jų vykdomus specia liuosius įpareigojimus, 
kurie nustatomi pagal ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintas 
rekomendacijas. 

SVĮ Nuosavybės gairės yra privalomojo pobūdžio teisės aktas ir nus
tato savivaldybių, kurios yra SVĮ savininkės turtinių ir neturtinių 
teisių įgyvendinimą, o toms savivaldybėms, kurioms priklauso 1/2 ar 
mažiau įmonės akcijų bei savivaldybės valdomų bendrovių dukte
rinėms bendrovėms ir paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms yra 
rekomendacinio pobūdžio. SVĮ Nuosavybės gairėse įtvirtintos trys 
esminės SVĮ valdymo gerinimo priemonės: stiprus akcininkas, 
tinkama įmonių vadovybė bei aiškūs tikslai. 2015 metais, siekda
ma sustiprinti valdybų ir stebėtojų tarybų nepriklausomumo ir 
atrankos principus, Vyriausybė patvirtino Atrankos gaires, kurios 
yra privalomojo pobūdžio teisės aktas SVĮ (bei VVĮ) ir nustato kandi
datų atrankos ir skyrimo procesą į kolegialius priežiūros ir valdymo 
organus, šių organų sudėtį, reikalavimus kandidatams, nepriklau
somumo kriterijus. Tai pat, nors šiuo metu SVĮ tik rekomenduojama 
laikytis Skaidrumo gairių nuostatų, didėjantis visuomenės ir saviv
aldos dėmesys SVĮ sektoriui vis labiau skatina savanorišką šių nuo
statų laikymąsi, siekiant užtikrinti pakankamą skaidrumą. 

SVĮ Nuosavybės gairės

Įpareigoja savivaldybes rengti ir pateikti 
SVĮ lūkesčių raštus, kuriuose nustatyti 

savivaldybės valdomai įmonei keliami tikslai 
ir jų matavimo rodikliai.

Įpareigoja SVĮ rengti ir 
atnaujinti veiklos strategijas 

pagal savivaldybės pateiktus lūkesčių 
raštus.

Įpareigoja didžiausias 
SVĮ kolegialus sudaryti 

kolegialius valdymo organus 
ir svarbiausius komitetus.

Apibrėžia nuosavybės teisių 
įgyvendinimą, kai SVĮ priklauso 

kelioms savivaldybėms. 

Įpareigoja savivaldybės interneto 
svetainėje skelbti ir nuolat atnaujinti 

informaciją pagal Valdymo 
koordinavimo centro patvirtintą 

savivaldybių viešinamos informacijos 
apie SVĮ veiklą ir rezultatus formą.

Nustato rekomendacijas dėl SVĮ 
vadovų, kolegialių valdymo ir 

priežiūros organų narių atlygio.

Rekomenduoja savivaldybėms siekti, 
kad SVĮ laikytųsi Skaidrumo gairėse 

įtvirtintų nuostatų.

Atrankos gairės

Nustato SVĮ kolegialių organų narių 
sudėtį, įpareigoja 

įtraukti nepriklausomus narius.

Apibrėžia reikalavimus kandidatams 
į SVĮ kolegialius priežiūros ir 

valdymo organus, nustato 
nepriklausomumo kriterijus.

Formalizuoja kandidatų 
į kolegialius priežiūros ir 

valdymo organus atrankos 
ir skyrimo procesą.

Apibrėžia kolegialių priežiūros ir 
valdymo organų narių atrankos 

komisijos sudarymo ir veiklos 
principus.

Skaidrumo gairės

Įpareigoja rengti tarpinius 
finansinių ataskaitų 

rinkinius.

Įpareigoja tvarkyti savo apskaitą 
pagal tarptautinius apskaitos 

standartus.

Nurodo, kokia informacija 
bei dokumentai turi būti 

skelbiami įmonės 
interneto svetainėje.

Apibrėžia, kas turi būti 
pateikiama įmonės 

metiniame pranešime.

Įpareigoja SVĮ teikti informaciją 
apie vykdomus specialiuosius 

įpareigojimus.

SVĮ nuosavybės įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir pagrindinės jų nuostatos:

Privalomojo pobūdžio Rekomendacinio pobūdžio

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas 
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas
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SAVIVALDYBIŲ TURTINIŲ IR 
NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVEN DINIMAS

SVĮ Nuosavybės gairėse įtvirtintų nuostatų privalo laikytis visos SVĮ 
valdyme dalyvaujančios savivaldybių institucijos. Siekiant didesnio 
SVĮ veiklos efektyvumo ir atskaitomybės, SVĮ Nuosavybės gairėse 
apibrėžti pagrindiniai principai, kurių laikymasis leidžia stiprinti sa
vivaldybės – kaip akcininko arba savininko – vaidmenį SVĮ valdyme. 
2019 metais SVĮ Nuosavybės gairės papildytos punktu dėl lūkesčių 
raštų SVĮ, nurodant juos teikti periodiškai ne rečiau nei kas 4 metus. 
Šiuose raštuose savivaldybei atstovaujanti institucija turi įvardinti 

aiškius tikslus – savivaldybės lūkesčius, konkrečių tikslų pasiekimo 
matavimo rodiklius, prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose 
planavimo dokumentuose numatytų tikslų įgyvendinimo. 

Nuosavybės teisių įgyvendinimas tampa sudėtingesnis, kai savi
valdybės valdomos bendrovės akcijos priklauso ne vienai, o ke
lioms savivaldybėms. Tokiu atveju SVĮ Nuosavybės gairės nurodo, 
kad turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas gali būti vykdomas 
pasirinktinai: įgaliojimo arba bendradarbiavimo būdu. 

Nuosavybės teisių įgyvendinimo ypatumai akcinėse bendrovėse ir 
uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos nuosavybės teise 
priklauso ke lioms savivaldybėms, pavaizduoti paveiksle.

ĮGALIOJIMAS

SPRENDIMŲ 
PRIĖMIMO SRITYS:

SPRENDIMŲ 
PRIĖMIMO SRITYS:

Veiksmingos vidaus kontrolės sistemos 
nustatymas savival dybės valdomose 

įmonėse.

Informacijos skelbimo ir 
nuolatinio atnaujinimo 

užtikrinimas savivaldybės 
interneto svetainėje pagal 

VKC patvirtintą savivaldybių 
viešinamos informacijos apie 
savivaldybių valdomų įmonių 

ir jų dukterinių bendrovių 
veiklą ir rezultatus formą.

Kitų sprendimų priėmimas 
pagal poreikį.

Klausimai dėl SVĮ kolegialių organų ir 
komitetų sudarymo.

SVĮ pelno įmokų, 
paskirtų dividendų ir 
kitų savivaldybėms 

priklausančių lėšų pervedimo 
į savivaldybių biudžetus priežiūra.

Pagal pateikto lūkesčių rašto 
turinį, SVĮ rengiamų ir 

atnaujinamų veiklos strategijų priežiūros 
užtikrinimas.

Lūkesčių rašto parengimas ir 
pasirašymas.

Nuorodos pagal VKC patvirtintą 
savivaldybių viešinamos informacijos 

apie savivaldybių valdomų įmonių ir jų 
dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus 

formą talpinimas kiekvieno akcininko 
internetinėje svetainėje.

SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAS:

Visų akcininkų bendrai įgaliotas 
pasirinktos savivaldybės 

administracijos direktorius.

BENDRADARBIAVIMAS

SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAI:

Visų akcijas valdančių 
savivaldybių administracijų 

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

Pagal SVĮ Nuosavybės gairių nuostatas, savivaldybės valdomos 
įmonės, rengdamos savo veiklos strategijas, turi atsižvelgti į joms 
pateikto lūkesčių rašto turinį. SVĮ turi turėti aiškius strateginius 
planus, kurie tarnautų kaip komunikacijos priemonė tarp savi
valdybės, savivaldybei atstovaujančios institucijos, įmonių valdybų 
ir stebėtojų tarybų (jei sudarytos) bei vadovų. Strateginius veiklos 
planus bendrovės turėtų rengti bent trijų, savivaldybės įmonės, va
dovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savi valdybės įmonių 
įstatymu, – ne trumpesniam nei ketverių, metų laikotarpiui, kasmet 
juos atnaujinant. Įmonės strateginis veiklos planas yra įmonės 
vadovybės darbo vertinimo priemonė. Tam, kad strateginis veiklos 
planas būtų veiksmingas ir efektyvus, jis turi būti aiškus, konkretus, 
aktualus savivaldybės ir verslo aplinkos situacijai bei vertingas ir 
patogus dokumentas vadybos procese. Savivaldybės valdomos 
bendrovės strateginis veiklos planas derinamas ir tvirtinamas 
bendrovės valdybos (ar stebėtojų tarybos, jei ji sudaroma) posėdyje, 
savivaldybės įmonės strateginis veiklos planas tvirtinamas savival
dybei atstovaujančios institucijos vadovo (įprastai – administra
cijos direktoriaus). Yra svarbu, kad strategijos derinimas ir tvirtini
mas būtų dinamiškas, konstruktyvus ir dialogu paremtas procesas, 
t.  y. įmonės valdyba kartu su įmonės vadovybe turi apibrėžti stra
tegines kryptis ir tikslus, kuriuos įmonės vadovybė prisiima kaip 
savo veiklos įsipareigojimą. Rekomen duojama nustatyti realistiš
kus, pasiekiamus, tačiau efektyvius, ambicingus, aktyvią veiklą 
skatinančius tikslus. 

šiuos dydžius: balanse nurodyto turto vertė – 20 mln. eurų; par
davimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus  – 
40 mln. eurų; vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per 
ataskaitinius finansinius metus – 250 darbuotojų. Taip pat viešojo 
intereso įmonėms priskiriami geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų 
tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai, energetikos įmonės, kurių 
teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos ir kurių pa
jamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip pusę visų įmonės pajamų 
bei kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų 
die ną ne mažiau kaip 2 metus iš eilės viršija prieš tai nurodytus dy
džius (turto, pajamų, darbuotojų). Viešojo intereso įmonėse turi būti 
sudaromas audito komitetas. Atsižvelgiant į konkrečios SVĮ porei
kius, taip pat gali būti nuspręsta dėl audito komiteto sudarymo. Šio 
komiteto pagrindinė funkcija – sustiprinti įmonės vidaus kontro
lę – stebėti įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, įvairių 
vidaus kontrolės sistemų veiksmingumą, audito atlikimo procesą ir 
kt. Vadovaujantis reikalavimais audito komitetams VVĮ ir SVĮ , audi
to komitetą privalo sudaryti ne mažiau nei trys nariai, iš kurių dau
giau  nei pusė turi būti nepriklausomi. Audito komiteto pirmininku 
ren kamas nepriklausomas narys.

Siekiant į kolegialių organų sudėtį pritraukti nepriklausomus kom
petentingus asmenis, jiems už šį darbą gali būti mokamas atlygis. 
Kolegialių organų narių, kurie nėra valstybės tarnautojai ar valsty
bei atstovaujančios institucijos darbuotojai, atlygio klausimas turi 
būti svarstomas kiekvienos bendrovės visuotiniame akcininkų su
sirinkime. SVĮ Nuosavybės gairėse savivaldybėms rekomenduojama, 
vadovaujantis Nuosavybės gairių nuostatomis, nustatyti SVĮ strate
gijų sudarymo, atnaujinimo ir jų įgyvendinimo gaires, patvirtin
ti SVĮ vadovų darbo užmokesčio. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
nutarimo Nr. 1092 naujoje 2022 metų rugpjūčio 8 d. redakcijoje, 
patvirtino naujas nuostatas, dėl atlygio valsybės valdomų įmonių ir 
savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo 
tvarkos. Šiuo aprašu SVĮ akcijų valdytojas turi užtiktinti, kad SVĮ 
kolegialaus organo mėnesinis atlyginimo dydis būtų: nepriklausomo 
nario – ne mažesnis kaip 1/4 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio 
darbo užmokesčio ir ne didesnis kaip bendrovės vadovo vidutinis 
mėnesinis darbo užmokestis; valstybės tarnautojo – ne mažesnis kaip 
1/8 ir ne didesnis kaip 1/4 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio 
darbo užmokesčio; KO pirmininko – ne mažesnis kaip 1/3 bendrovės 
vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

LŪKESČIŲ RAŠTAI

Siekiant užtikrinti efektyvią SVĮ veiklą, kontrolę ir skaidrumą, 
SVĮ Nuo savybės gairės įpareigoja savivaldybes savo valdomoms 
įmonėms pateikti lūkesčių raštus. Tais atvejais, kai yra kelios savi
valdybės, nuosavybės teise turinčios valdomos bendrovės akcijų, 
joms nurodoma lūkesčius suderinti tarpusavyje ir bendradarbiau
jant parengti minimus raštus. Pirmą kartą lūkesčių raštai SVĮ turėjo 
būti pateikti iki 2019 m. liepos 1 d. ir nuo tada teikiami periodiškai 
ne rečiau nei kas 4 metus. Šiuose raštuose savivaldybei atstovau
janti institucija turi įvardinti aiškius tikslus įmonei: savivaldybės 
lūkesčius ir konkrečių tikslų pasiekimo matavimo rodiklius, prisi
dedančius prie savivaldybės strateginiuose planavimo dokumen
tuose numatytų tikslų įgyvendinimo. Jeigu savivaldybės valdoma 
įmonė yra patronuojančioji bendrovė, lūkesčių rašte pateikiama 
informacija ir dėl jos dukterinių bendrovių bei paskesnių eilių duk
terinių bendrovių. SVĮ, atsižvelgdamos į lūkesčių rašto turinį, turi 
rengti ir atnaujinti savo strateginius veiklos planus.

Lūkesčių raštų reikalavimus ir rengimo tvarką nustato Lūkesčių gairės. 
Gairėse nurodoma, kad raštą rengianti institucija turi įvardinti ne tik 
siekiamus tikslus, bet ir eilės tvarka sudėlioti įmonės veiklos prio
ritetus bei pačius lūkesčius. Keliami lūkesčiai turi būti tiek finansiniai, 
tiek ir nefinansiniai, o jiems įvertinti nustatomas bent 1 vertinimo 
rodiklis. Siekiant užtikrinti tinkamą įmonės komercinės veiklos ver
tinimą, rekomenduojama nurodyti finansinius lūkesčius dėl nuosavo 

MISIJA

VERTYBĖS

ĮMONĖS VIZIJA

STRATEGINĖS KRYPTYS

STRATEGINIAI TIKSLAI

UŽDAVINIAI

KONKRETŪS VEIKSMAI

SIEK TINI  VEIKLOS  RODIKLIAI

Siekiant pelningos ir efektyvios įmonės veiklos, vienas iš esminių 
veiksnių yra kompetentingi, profesionalūs, motyvuoti ir nepriklau
somi kolegialūs priežiūros ir valdymo organai: valdyba bei stebė
tojų taryba (jei sudaromos). Kolegialių valdymo organų sudarymas 
ir didžiausias narių skaičius juose yra apibrėžiamas kiekvienos SVĮ 
įstatuose. Valdyba (jeigu jos sudarymas numatytas) yra pagrindi
nis valdymo organas, nustatantis įmonės strateginius prioritetus, 
vertinantis vadovų veiklą bei užtikrinantis jų atskaitingumą. Dėl 
kolegialių organų atrankos proceso organizavimo platesnė infor
macija pateikiama prie kolegialių organų veiklos reglamentavimo. 
Savivaldybės valdomos įmonės, kurios pagal Lietuvos Respublikos 
Finansinių ataskaitų audito įstatymą priskiriamos viešojo intereso 
įmonėms, turi turėti šiuos kolegialius valdymo organus: savivaldy
bės įmonėse privalo būti suformuota valdyba, savivaldybės valdo
mose bendrovėse – stebėtojų taryba arba valdyba. Viešojo intereso 
įmonėmis yra laikomos SVĮ, kurių ne mažiau kaip du rodikliai pa
skutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 metus iš eilės vir šija 
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kapitalo struktūros rodiklio (nepateikiant konkrečios reikšmės, o 
skatinant įmonę didinti ar mažinti skolos dalį kapitalo struktūro
je), dividendų ar pelno įmokos dydžio rodiklio bei įtraukti siektiną 
vidutinę metinę kapitalo grąžą ar kitus pelningumo rodiklius. Rašte 
pagal poreikį keliami šie nefinansiniai lūkesčiai: plėtros, skaidrumo, 
socialinės atsakomybės, klientų aptarnavimo kokybės, inovatyvumo, 
efektyvumo, lyderystės, darbuotojų įsitraukimo, rizikos valdymo bei 
gerosios valdysenos. Taip pat, priklausomai nuo esamos ir siekiamos 
situacijos, gali būti įtraukiami ir kiti lūkesčiai.

Nors SVĮ Nuosavybės gairės ir aiškiai nurodo reikalavimą savivaldy
bėms dėl lūkesčių raštų pateikimo, 2022 metų viduryje jie buvo 
patvirtinti tik 92,9 proc. SVĮ (2021 metų viduryje – 73,2 proc.). 
2022 metų birželį 1 savivaldybė (Kazlų Rūdos savivaldybė) vis dar 
nebuvo patvirtinusios lūkesčių rašto savo vienintelei valdomai 
įmonei, o 11 savivaldybių – daliai savo įmonių.

Lūkesčių raštai yra itin svarbi gerosios įmonių valdysenos sudėtinė 
dalis. Siekiant užtikrinti, kad įmonė veiktų kuo efektyviau, jos valdy
tojas turi aiškiai įvardinti, ko tikisi: tiek komercinių tikslų, tiek ir 
priskirtų įpareigojimų vykdymo. Lūkesčių raštai turi būti integralia 
įmonių strategijų dalimi. Keliami finansiniai ir nefinansiniai veiklos 
lūkesčiai turėtų būti ambicingi ir pamatuojami, kuriuos būtų galima 
kiekybiškai įvertinti. Jie reikalingi tam, kad būtų užtikrintas aiškus ir 
skaidrus prioritetų pateikimas įmonei, jos kolegialiems organams. 

Skaidrumas taip pat leidžia su šiais lūkesčiais susipažinti visuomenei, 
aiškėja prioritetai ir pagrindimas, kodėl atitinkama įmonė yra savi
valdybės nuosavybėje ir kokią pridėtinę vertę ji kuria. Nagrinėjant 
pirmuosius SVĮ patvirtintus lūkesčių raštus stebima tendencija, jog 
daugumai siektinų finansinių rodiklių trūksta ambicingumo, t. y. jie 
yra žemesni, nei faktiniai įmonių rodikliai pastaraisiais metais. Taip 
pat ne visų savivaldybių nurodyti tikslai yra kiekybiškai įvertinami, 
dalies savivaldybių lūkesčių raštuose trūksta individualizuotų tikslų, 
nurodančių įmonės veiklos kryptį ateinančiu periodu.

SKAIDRUMO POLITIKA SAVIVALDYBĖS 
VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOJE
SVĮ veiklos skaidrumas yra labai svarbus akcentas gerosios valdyse
nos praktikos įgyvendinime. Savivaldybei atstovaujanti institucija 
turėtų išreikšti aiškų lūkestį, kad savivaldybės valdomos įmonės 
privalo vadovautis aukščiausiais skaidrumo standartais. Reikšmin
ga dalimi skaidrumo iniciatyvos yra pirmasis žingsnis siekiant 
gerosios valdysenos principų įgyvendinimo, efektyvios veiklos ir 
finansinės grąžos savivaldybėms. Pradedant nuo rezultatų priei
namumo, reikia užtikrinti nuolatinį jų matavimo sistemiškumą, 
siekiant pasirinkti prioritetus ir įvertinti pagrindines rizikas. 

EBPO rekomendacijos Lietuvai bei kitoms šalims skelbia, kad priev
olės viešinti informaciją nepakanka. Finansiniai duomenys ir infor
macija, net jei ir yra viešai prieinami, reikalauja gana didelių laiko 
sąnaudų bei atitinkamų įgūdžių, tam kad galėtų būti tinkamai įvertin
ti. Nevertinant SVĮ sistemiškai ir paliekant visų šių įmonių rezultatų 
priežiūrą savivaldybėms, sunku tikėtis spartaus visuotinio aukštesnių 
skaidrumo standartų diegimo. Dėl šios priežasties skirtinguose teisės 
aktuose galima rasti nuostatų, kurios apibrėžia SVĮ skaidrumo prin
cipų įgyvendinimą: nuo įpareigojimo viešinti nurodytą informaciją 
iki ataskaitos apie SVĮ veiklos rezultatus rengimo.

Ilgą laiką Lietuvoje VVĮ atžvilgiu taikomi skaidrumo reikalavimai 
buvo gerokai didesni, lyginant su keliamais SVĮ. Net ir dabar Lietuvos 
savivaldybėms tik rekomenduojama siekti laikytis Skaidrumo gairių 
nuostatų, kai VVĮ jų laikymasis yra privalomas. Viešumo principo būti
numą savivaldybėms nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymas. Šiuo principu savivaldybės įpareigojamos savo interneto 
svetainėse teikti ir nuolat atnaujinti informaciją apie SVĮ, jų vado
vus, valdybų narius, įmonių įstatus, ne mažiau kaip trejų paskutinių 
finansinių metų veiklos rezultatų ataskaitas ir finansines ataskaitas. 
Didėjantis visuomenės ir įvairių valstybės institucijų susidomėjimas, 
atliekamų tikslinių tyrimų rezultatai leido suprasti, kad SVĮ kontek
ste privalomai viešinamos informacijos apimtį tikslinga praplėsti. 
Pirmą kartą 2019 metais Valdymo koordinavimo centro direktoriaus 

įsakymu buvo patvirtinta, o 2022 metais atnaujinta2, viešinamos in
formacijos apie savivaldybių valdomų įmonių ir jų dukterinių ben
drovių veiklą ir rezultatus forma. Šioje formoje nurodytus rezulta
tus visos savivaldybės turi skelbti viešai. Pati forma yra skelbiama 
Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje. Privalomas šios 
formos skelbimas yra įtvirtintas SVĮ Nuosavybės gairių nuostatose, o 
jų nesilaikymas traktuojamas kaip teisės akto pažeidimas. Minėtos 
formos patvirtinimas didele dalimi išsprendė viešinamos SVĮ infor
macijos trūkumą, tačiau žvelgiant retrospekty viai ir vertinant, kad 
kai  kurios savivaldybės skelbė gerokai mažesnės apimties informaci
ją (nurodomą Vietos savivaldos įstatyme), turi būti skiriamas papildo
mas dėmesys ir nuolatinė stebėsena iš institucijų ir visuomenės SVĮ 
skaidrumui užtikrinti. Laipsniškai taikant naujus instrumentus ir išlai
kant tinkamą balansą tarp administracinės naštos ir kuriamos vertės, 
privalomos viešinti SVĮ informacijos procesas duos teigiamus rezul
tatus. Tinkamam šių instrumentų pritaikymui itin reikalinga ir pačių 
savivaldybių iniciatyva. 

Vadovaujantis SVĮ Nuosavybės gairėmis, savivaldybės valdomų įmonių 
veiklą apibendrinančiose ataskaitose Valdymo koordinavimo cen
tras turi pateikti SVĮ skaičių, teisinės formos pokyčius, SVĮ vertę, fi
nansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų apžvalgą, SVĮ sąrašą pagal 
ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis bei informaciją 
apie duomenims apibendrinti naudotus metodus. Jeigu savivaldybės 
valdoma bendrovė yra patronuojančioji bendrovė, turi būti nuro
domi atitinkami jos dukterinių bendrovių ir paskesnių eilių dukterinių 
bendrovių duomenys. Apibendrinančiose ataskaitose papildomai 
gali būti pateikiama ir kita, su savivaldybės valdomų įmonių veikla 
ir rezul tatais susijusi, informacija. Atlikdamas savo funkcijas ir vertin
damas SVĮ sektoriaus veiklą bei rezultatus, Valdymo koordinavimo 
centras remiasi audituotais ir SVĮ pateiktais finansinių ataskaitų duo
menimis, įmonių paruoštais metiniais pranešimais, audito ataskai
tomis bei kitais papildomai prašomais duomenimis ir dokumentais. 

2      VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ 2022 m. sausio 28 d. direktoriaus įsakymas 
Nr. IV2 „Dėl savivaldybių valdomų įmonių duomenų užklausos formos patvirtinimo“

SVĮ, kurioms yra patvirtinti lūkesčių raštai

SVĮ, kurioms nėra patvirtinti lūkesčių raštai

93%

7%
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Apibendrinančios ataskaitos, nurodytos išvados bei pasiūlymai 
pateikiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, savivaldybei at sto
vaujan čioms institucijoms bei pristatomos Vyriausybei. Ataskaitos 
skelbiamos ir Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje. 
VKC nuo 2019 metų rengiama SVĮ veiklos rezultatų ataskaita šiuo 
metu yra vienintelė tokios apimties ir tematikos metinė ataskaita 

KOLEGIALIŲ ORGANŲ VEIKLOS 
REGLAMENTAVIMAS
Atrankos gairėse nustatyti kolegialių priežiūros ir valdymo organų 
sudėties formavimo principai, bendrieji, specialieji ir nepriklauso
mumo reikalavimai, atrankos ir nominavimo procedūros, atrankos 
komisijos sudėtis. Nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. įsigaliojusioje Atrankos 
gairių redakcijoje nustatoma, kad apraše numatyti nepriklausomu
mo reikalavimai kandidatams būtų taikomi ir atliekant atrankas į sa
vivaldybės įmonių valdybas (iki nurodytos datos, šie kriterijai buvo 
nustatyti tik kandidatams į savivaldybės valdomos bendrovės ar jos 
dukterinės bendrovės kolegialaus organo narius). Atrankos gairės 
taikomos tik tiesiogiai savivaldybei atstovaujančios institucijos ren
kamam kolegialiam organui, nepriklausomai nuo SVĮ teisinės for
mos ar dydžio.

Esminė Atrankos gairių nuostata, siekiant didesnio kolegialių orga
nų nepriklausomumo – ne mažiau kaip 1/2 savivaldybės valdomos 
įmonės, o savivaldybės valdomos bendrovės dukterinės bendrovės 
kolegialiame organe – ne mažiau kaip 1/3 įstatuose nurodyto kole
gialaus organo narių skaičiaus turi atitikti išdėstytus nepriklauso
mumo kriterijus. 

Pagal Atrankos gaires savivaldybei atstovaujančios institucijos yra 
įpareigotos laikytis nepriklausomumo kriterijų ir Gairėse numatytų 
principų, vykdydamos SVĮ kolegialių organų narių atrankas. Taip 
pat, nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Valstybės ir savivaldybių turto valdy
mo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme įsigaliojo reikalavimas, 
nurodantis kad renkamame kolegialiame organe turi būti bent 
vienas valstybės tarnautojas. Kiti pagrindiniai atrankos į kolegialių 
organų narius prin cipai: kolegialaus organo nariais negali būti ren
kami asmenys, kurie yra valstybės politikai ar politinio pasitikėjimo 
valstybės tarnautojai bei asmenys, atsakingi už ūkio šakos, kurioje 
veikia įmonė, politikos formavimą. Šiuo principu atskiriamos ūkio 
šakos politikos forma vimo funkcijos nuo nuosavybės įgyvendinimo 
funkcijų. 

Atrankos gairių pagrindu kandidatams nustatomi bendrieji ir spe
cialieji reikalavimai. Bendruosius reikalavimus turi atitikti kiekvie
nas kandidatas į SVĮ ar jos dukterinės bendrovės kolegialaus or
gano narius. Bendrieji kriterijai nurodo, kad kandidatas turi turėti 

aukštąjį išsilavinimą, būti nepriekaištingos reputacijos bei būti 
nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių 
einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų inte
resų konfliktas. Specialiuosius reikalavimus kandidatams nustato 
atranką inicijuojantis subjektas (įprastai – savivaldybei atstovau
janti institucija) (toliau – AIS), atsižvelgdamas į konkrečios įmonės 
poreikius bei trūkstamas ar pageidaujamas kolegialaus priežiūros 
ar valdymo organo narių kompetencijas. Atrankos gairėse taip pat 
nustatytos privalomos sritys, kuriose įmonės kolegialus organas 
turi būti kompetentingas. Kiekvieno savivaldybei atstovaujančios 
institucijos renkamo SVĮ kolegialaus organo sudėtyje turi būti na
rių, turinčių kompetencijų finansų, strateginio planavimo ir valdy
mo bei ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityse.

Atrankos gairių redakcija, įsigaliojusi 2019 m. rugsėjo 6 d., įtvir
tino atrankos agentūros dalyvavimo atrankos procese būtinumą. 
Jos paslaugas atranką inicijuojantis subjektas ar jo įgaliota per
kančioji organizacija įsigyja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatyta tvarka. Atranką inicijuojantis subjektas, nu
sprendęs atrinkti nepriklausomą narį į SVĮ kolegialaus organo 
nario vietą, turi informuoti įmonę, Valdymo koordinavimo centrą 
ir atrankos agentūrą. Vykdant atranką į nepriklausomus narius, pro
cedūros pradedamos suformuojant reikalavimus kandidatams ir 
paviešinant atrankos skelbimą. Kiti kolegialaus organo nariai gali 
būti atrenkami pagal atrenkančios institucijos nustatytą atrankos 
tvarką. Atrankos agentūra vertina bendruosius, specialiuosius ir 
nepriklausomumo reikalavimus atitinkančių kandidatų patirtį, 
profesines žinias, pasiekimus ir pateikia sąrašą atrankos komisijai. 
Pastaroji įvertina informaciją ir sudaro galutinį atrankos pokalbio 
kviestinų kandidatų sąrašą. Pasibaigus pokalbiams, atrankos ko
misijos nariai renka geriausią kandidatą į kiekvieną kolegialaus 
organo nario vietą, į kurią buvo atliekama atranka, o jei yra 
poreikis ir antrą geriausiąjį. Atrinkti kandidatai turėtų pasižymėti 
tokiomis savybėmis, kurios užtikrintų efektyvų kolegialaus organo 
narių komandinį darbą ir leistų geriausiai prisidėti prie įmonės 
strateginių tikslų įgyvendinimo. Atranką inicijuojantis subjektas 
priima sprendimą skirti kandidatą kolegialaus organo nariu arba 
siūlo už jį balsuoti įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime.

SVĮ
pateikia audituotus metinės 

finansinės atskaitomybės 
dokumentus, metinius pranešimus, 

kitus prašomus duomenis. 

VKC
analizuoja, sistemina pateiktą 
informaciją ir rengia SVĮ veiklą 
apibendrinančiąsias metines 

ataskaitas.

VKC
teikia metines 

apibendrinančias ataskaitas 
Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijai.

Lietuvoje. Savo skelbiamais rezultatais ji prisideda prie didesnio sa
vivaldos įmonių veiklos skaidrumo. Atsižvelgiant į šiuos rezulta
tus,  perspektyvoje, galėtų būti taikoma detalesnė stebėsena, vis 
daugiau dėmesio skiriant nefinansiniams įmonių veiklos rezulta
tams  – vertinant, kaip įmonės laikosi rekomendacinių skaidrumo 
nuosta tų ir pan.
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SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI

2021 metais įvyko teisinio reguliavimo pokyčiai Vyriausybės nutari
me Nr.  567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendi
nimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ , 
ku ris sukuria prievolę SVĮ teikti informaciją apie vykdomus specia
liuo sius įpareigojimus savivaldybės administracijos direktoriui, pa
gal ekonomikos ir inovacijų ministro įsakyme Nr. 41100 esančias 
re komendacijas, kuriomis siekiama didinti įmonių veiklos skaidrumą 
bei palengvinti finansinę analizę. Šie pokyčiai didins SVĮ sektoriaus 

finansinį skaidrumą ir, pagal Valstybės kontrolės rekomendacijas, 
specialiųjų įpareigojimų atskaitomybė iki 2025 metų turės būti 
tvarkoma kaip VVĮ. Tai reiškia, kad SVĮ turės atskleisti visų sociali nių 
įpareigojimų ar prisiimtų visuomeninių paslaugų teikimo kaštus, 
įvairias gaunamas subsidijas, finansinę pagalbą, naudojamą kapitalą 
ir kita. Specialiųjų įpareigojimų atskyrimas ir atskleidimas ypač 
svarbus siekiant įvertinti vykdomos komercinės veiklos rezultatus 
bei nustatyti aiškius ir skaidrius nekomercinių funkcijų finansavi mo 
mechanizmus, kurie neiškraipytų rinkos – vykdydamos komercinę 
veiklą SVĮ privalo veikti sąžiningos konkurencijos sąlygomis.

ATRANKOS AGENTŪROS PASLAUGŲ 
ĮSIGIJIMAS

PATIKRINIMAS IR 
NOMINAVIMAS

Sprendimas atrinkti nepriklausomą narį 
į kolegialaus organo nario vietą 

(atrankos inicijavimas)

Specialiųjų reikalavimų ir kitų kriterijų 
suformulavimas

Kandidatų paieška

Kandidatų atitikties vertinimas 
(trumpojo sąrašo sudarymas)

Pirminė kandidatų atranka

Kandidatų atranka 
(laimėtojų eilės sudarymas)

Sprendimo priėmimas
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Ne vėliau, kaip likus 5 mėnesiams iki esa mos 
kolegialaus organo (KO) kadencijos pa baigos (arba 
atsilaisvinus pareigoms), AIS informuoja įmonę, VKC 
ir atrankos agentūrą (su kuria turi sudarę paslaugų 
teikimo sutartį).

AIS suformuoja kolegialaus organo kompetenci
jų struktūrą ir nustato specialiuosius reikalavimus 
(remiantis įmonės, VKC ir atrankos agentūros siūly
mais) bei jų pagrindu parengia atrankos skelbimą. 

Per 2 darbo dienas nuo skelbimo projekto gavimo, 
apie vykdomą atranką skelbia:

•  Įmonė (savo interneto svetainėje ir elektro niniame 
leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti);

•  VKC (savo interneto svetainėje ir išsiųsdama kvie
timą potencia liems kandidatams, deklaravusiems 
tokios informacijos gavimo poreikį);

•  Atrankos agentūra (kviesdama potencia lius 
kandidatus dalyvauti atrankoje). 

Atrankos agentūra vertina kandidatų atitiktį 
skelbime nurodytiems reikalavimams ir pateikia 
atrankos komisijos atsakingajam sekretoriui visų 
tinkamų (siūlytinų) kandidatų sąrašą.

AIS skiria (balsuoja) už atrankos komisijos nurody
tus laimėtojus. Esant poreikiui AIS papildomai gali 
kreiptis į teisėsaugos ir kontrolės institucijas dėl 
informacijos apie kandidatą.

Ne vėliau kaip kitą darbo dieną, AIS apie spren-
dimą dėl išrinkto kandidato į KO nario vietą 
el. paštu informuoja įmonę, VKC ir į KO išrinktą 
asmenį. 

Atrankos komisija sudaroma 
AIS sprendimu iš trijų arba 
penkių narių.

Atrankos komisija per 5 darbo die
nas sudaro galutinį atrankos 
pokalbio kviestinių kandidatų 
sąrašą.

Pasibaigus pokalbiams, atrankos 
komisijos nariai iš tinkamų kan-
didatų sudaro laimėtojų eiles 
į kiekvieną KO nario vietą.

Sutartis tarp atrinkto KO na-
rio ir įmonės turi būti pasi ra-
šoma per 5 darbo dienas nuo 
pranešimo kandidatui apie 
spren dimą jį nominuoti.
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Savivaldybės valdomų įmonių 
portfelio rezultatų apžvalga

Savivaldybės valdomų įmonių portfelio apskaitinė turto vertė 2021 metų pabaigoje siekė 3,5 mlrd. eurų, patir
tas 5,1 mln. eurų nuostolis neleido pasiekti teigiamų nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodiklių. Dividendai ir 
pelno įmokos sumenko daugiau negu dvigubai ir siekė 6,2 mln. eurų. Akivaizdu, jog energetinių išteklių kainų 
šuolis 2021 metais turėjo reikšmingos įtakos itin prastiems savivaldybių valdomų įmonių rezultatams.

239 savivaldybės valdomas įmones (SVĮ) 2021 metais valdė 59 
Lietuvos savivaldybės, vienintelė Panevėžio rajono savivaldybė 
neturėjo nei vienos įmonės kontrolinio akcijų paketo. Iš 239 SVĮ tik 
8,4 proc., t. y. 20 subjektų, pagal teisinę formą buvo savivaldybės 
įmonės, o likusios – akcinės arba uždarosios akcinės bendrovės. 
Rengiant apibendrintą savivaldybės valdomų įmonių 2021 metų 
portfelio apžvalgą į agreguotus portfelio rezultatus nebuvo įtrauk
tos Širvintų rajono savivaldybės valdoma UAB „Širvintų auto-
busų parkas“ (įmonės valdymas koncesijos sutarties pagrindu 
perduotas UAB „Autovelda“ nuo 2006 m. gruodžio 15 d.) ir Radvi
liškio rajono savivaldybės valdoma UAB „Radviliškio autobusų 
parkas“ (įmonės pagrindinė veikla – keleivių vežimas ir turtas 
pagal koncesijos sutartį nuo 2008 m. buvo išnuomotas uždarajai 
akcinei bendrovei „Emtra“).

2021 METAIS LIETUVOS SAVIVALDYBĖS VALDĖ 239 ĮMONES.

Palyginus su 2020 metais, SVĮ skaičius padidėjo nuo 238 iki 239 
įmonių. SVĮ skaičiaus pokytį nulėmė šie įvykiai:

•	 2021 m. UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ buvo 
parduota;

•	 2021 m. sausio 5 d. UAB Šalčininkų vaistinė buvo privati
zuota;

•	 2021 m. Lazdijų rajono savivaldybė įregistravo naują įmonę 
UAB ,,Lazdijų paslaugos“;

•	 2021 m. liepos 1 d. įvykus UAB „Elektrėnų komunalinis 
ūkis“ reorganizacijai buvo įkurta nauja įmonė UAB Elektrė-
nų autobusų parkas;

•	 Atskyrus UAB “Neringos komunalininkas” 2021 m. kovo 
31 d. buvo įsteigta UAB “Komunalinio turto valdymas”.

Visos SVĮ yra suskirstytos į penkis sektorius: šilumos tinklų, 
vanden tvarkos, viešojo transporto, regioninių atliekų tvarky
mo centrų (RATC) ir kitų įmonių. Kitų įmonių sektoriui priklau
so įmonės, nepriskirtos nei vienam iš keturių pirmųjų sektorių. 
Šilumos tink lų sek torių ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 41 SVĮ, 
valdžiusios 24,1 proc. portfelio turto (837,6 mln. eurų), kuriuo 
disponuojant 2021 metais buvo uždirbta didžiausia dalis visų SVĮ 
portfelio pardavimo paja mų – 41,8 proc. arba 408,9 mln. eurų. 
Vandentvarkos sektoriui priskirtos 49 įmonės, valdžiusios beveik 
pusę SVĮ portfelio turto – 47,5 proc. (1,7 mlrd. eurų). Šio sektoriaus 
2021 metais uždirbtos pardavimo pajamos sudarė 19,2 proc. visų 

portfelio pajamų arba 187,3 mln. eurų. Viešojo transporto sekto
riui pri skirtų 40 įmonių val domas turtas sudarė 7,0 proc. analizuo
jamų SVĮ turto (244,4  mln. eurų), o pardavimo pajamos – 11,4 proc. 
visų SVĮ pardavimo pajamų arba 111,2 mln. eurų. RATC sektoriui 
priklausančios 8 įmonės valdė mažiausią dalį portfelio turto, t. y. 
5,7 proc. (199,8 mln. eurų). Šio sektoriaus 2021 metų pardavimo pa
jamos taip pat sudarė mažiausią dalį visų portfelio pajamų ir sie kė 
5,3 proc. arba 52,1 mln. eurų. Kitų įmonių sektoriui priskirta dau
giausiai SVĮ, t. y. 101 įmonė, kurios disponuojamo turto vertė su
darė 15,7 proc. visų SVĮ turto vertės (546,4 mln. eurų), o pardavimo 
pajamos – 22,3 proc. portfelio pajamų arba 218,1 mln. eurų.

SVĮ skaičius, turtas ir pajamos pagal sektorius

Turtas, mln. eurų Pajamos, mln. eurų Įmonių skaičius

Šilumos tinklai

837,6

408,9

41

1 652,0

187,3

49

244,4
111,2

40

199,8
52,1

8

546,4

218,1

101

Vandentvarka Viešasis transportas RATC Kitos įmonės
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 851 594 977 506 +14,8%

Pardavimo savikaina 667 944 817 027 +22,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 183 650 160 479 -12,6%

Pardavimo sąnaudos 22 127 23 048 +4,2%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 149 918 165 519 +10,4%

Veiklos pelnas (nuostoliai) 11 606 -28 089 –

Kitos veiklos rezultatai 21 622 23 396 +8,2%

Finansinė ir investicinė veikla 608 2 401 294,7%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 32 619 -7 094 –

Pelno mokestis 3 921 1 983 –

Grynasis pelnas (nuostoliai) 28 698 -5 111 –

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 2 902 456 2 964 626 +2,1%

Trumpalaikis turtas 433 212 510 399 +17,8%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 224 481 223 042 0,6%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 5 279 5 200 -1,5%

Turto iš viso 3 340 947 3 480 225 +4,2%

Nuosavas kapitalas 1 559 665 1 573 880 +0,9%

Dotacijos, subsidijos 1 194 975 1 199 432 +0,4%

Atidėjiniai 40 887 60 526 +48,0%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 536 737 631 564 +17,7%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 296 633 303 793 +2,4%

Finansiniai įsipareigojimai 247 802 253 206 +2,2%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 240 103 327 770 +36,5%

Finansiniai įsipareigojimai 50 327 97 646 +94,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 8 680 14 819 +70,7%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 340 947 3 480 225 +4,2%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,9% 0,1% 1,0 p. p.

ROE 1,7% 0,3% 2,0 p. p.

D/E 17,9% 20,9% +3,1 p. p.

EBITDA 152 800 120 741 21,0%

EBITDA marža 17,9% 12,4% 5,5 p. p.

Veiklos pelno marža 1,4% 2,9% 4,3 p. p.

Grynojo pelno marža 3,4% 0,5% 3,9 p. p.

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 14 157 5 932 58,1%

Paskirtos pelno įmokos 423 244 42,2%

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms 14 580 6 177 -57,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 21 366 20 847 2,4%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 010 3 050 +1,3%

Lentelėje pateikiama apibendrinta visų SVĮ finansinė informacija pagal 2021 metų finansinių ataskaitų duomenis.

Apibendrinta SVĮ finansinė informacija
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2021 metų pabaigoje SVĮ dirbo 20 847 darbuotojai – 2,4 proc. arba 
519 darbuotojais mažiau nei prieš metus. Lyginant su 2018 metų 
pabaigoje SVĮ dirbusių asmenų skaičiumi, per pastaruosius ketve  rius 
metus visose SVĮ dirbančiųjų sumažėjo 1 063 asmenimis. Tai gali
ma pagrįsti neigiama Covid19 pandemijos įtaka, ypatingai viešojo 
transporto sektoriui, taip pat vykdomais veiklos optimizavimo pro
ce sais, kada atsisakoma perteklinių ar nenešančių vertės funkcijų bei 
aiškiau apibrėžiamos darbuotojų atsakomybės.

Skaitlingiausias darbuotojais buvo kitų įmonių sektorius, kuriame 
2021 metais dirbo 6 573 žmonės ir sudarė 31,5 proc. visų SVĮ darbuo
tojų. Gausiausią komandą turėjo UAB „Kauno švara“ – 538 žmones, 
papildomai per 2021 metus priėmusi 25 darbuotojus. UAB „Grin-
da“ ataskaitiniais metais savo komandą mažino 3,0 proc. arba 14 
žmonių, ir metų pabaigoje šioje įmonėje dirbo 454 žmonės. Tre čia 
pagal darbuotojų skaičių šio sektoriaus įmonių – UAB  „Druski-
nin kų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ – per 2021 metus 
6,2 proc.  (arba 26 žmonėmis) mažino savo personalo skaičių bei 
me tų pabaigoje fiksavo 395 užpildytus etatus. AB „Panevėžio 
spe cialus autotransportas“ buvo viena daugiausiai naujų dar
buotoju priėmusi sektoriaus įmonė – jos darbuotojų skaičius 2021 
metaus augo 20 žmonių ir metų pabaigoje siekė 251. Labiausiai 
per ataskaitinius metus mažinusi savo darbuotojų skaičių buvo 
UAB  „Elektrėnų komunalinis ūkis“, kuri atleido 29 dirbančiuo
sius, dėl po reorganizacijos į naujai įkurtą UAB Elektrėnų autobusų 
par ką pervesto 31 darbuotojo.

Šilumos tinklų sektoriaus įmonėse 2021 metų pabaigoje dirbo 3 469 
asmenys, kurie sudarė 16,6 proc. visų dirbančiųjų šalies savivaldybių 
valdomose įmonėse. Administracijoje dirbantieji sudarė 14,6 proc. 
Gausiausias komandas turėjo įmonės AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
(574 darbuotojai) bei AB „Panevėžio energija“ (419 darbuotojai). 
Lyginant su 2021 metais, darbuotojų skaičius sumažėjo neženkliai – 
1,6 proc. arba 57 asmenimis. Lyginant darbuotojų skaičiaus dinamiką 
ketverių metų laikotarpiu, galima pastebėti, jog dirbančių šiame 
sektoriuje nuo 2018 metų pabaigos sumažėjo 5,3 proc. Labiausiai 

SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE DIRBANČIŲ ASMENŲ SKAIČIUS PER KETVERIUS METUS MAŽĖJO 4,9 PROC.

mažinusi savo personalo skaičių 2021 metais buvo AB „Panevėžio 
energija“ (12 darbuotojų), o daugiausiai įdarbinusi papildomai – 
AB „Kauno energija“ (12 darbuotojų).

Vandens sektoriaus įmonėse 2021 metų pabaigoje dirbo 4 655 as
muo (t. sk. administracijoje dirbo 759 asmenys arba 16,3 proc.) – 
89  asmenimis mažiau nei 2020 metų pabaigoje ir net 211 dar
buotojų arba 4,3 proc. mažiau nei 2018 metais. UAB  „Vilniaus 
van de  nys“  mažino savo personalo skaičių 5,2 proc. arba 36 dar
buotojais, tačiau liko didžiausia 659 asmenų komandą turinčia
sektoriaus įmone. UAB „Kauno vandenys“ ataskaitiniais metais 
savo komandą sumažino 11 darbuotojų ir metų pabaigoje apskaitė 
362 užimtų darbo vietų.

Viešojo transporto sektoriuje, labiausiai optimizavusiame darbuo
tojų skaičių per pastaruosius ketverius metus, 2021 metų pabai
goje dirbo 5 612 asmenų (t. sk. 11,7 proc. sudarė administracija) 
arba 6,7 proc. mažiau, nei 2018 metais. Sektoriaus dirbantieji su
darė 26,9  proc. visų SVĮ dirbusiųjų. UAB „Kauno autobusai“ ir 
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ įmonėse dirbusieji sudarė 
daugiau nei  pusę sektoriaus personalo. Pažymėtina, jog UAB „Vil-
niaus viešasis transportas“ reikšmingai (171) mažino darbuo
tojų skaičių ir metų pabaigoje fiksavo 8,3 proc. mažesnį jų skaičių, 
o tai sudarė 1 900 asmenis. UAB „Kauno autobusai“, atitinkamai 
5,2 proc. arba 61 asmeniu taip pat sumažino personalo skaičių. 
Daugiausiai naujų darbuotojų priėmusi sektoriaus įmonė – 
UAB „Plungės autobusų parkas“ (11 asmenų) ir tuo padi dinusi 
komandą 42,3 proc. iki 37 žmonių.

Iš visų SVĮ sektorių, vienintelio RATC sektoriaus įmonėse darbuotojų 
skaičius tiek pastarųjų ketverių 20182021 metų laikotarpyje, tiek 
ataskaitiniais 2021 metais augo: atitinkamai 68 darbuotojais arba 
14,4 proc. ir 24 darbuotojais arba 4,7 proc. Administracijos dar
buotojai sudarė 19,9 proc. visų dirbančiųjų. 2021 metais didžiausia 
komanda darbavosi UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo cen-
tre – 122 asmenys. 

Savivaldybės valdomų įmonių darbuotojų dinamika

Darbuotojų skaičiaus dinamika pagal sektorius metų pabaigoje
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Savivaldybės valdomų įmonių turto vertė
2021 METAIS SVĮ PORTFELIO TURTO VERTĖ IŠAUGO 4,2 PROC. ARBA 139,3 MLN. EURŲ. 

LABIAUSIAI – 70,1 MLN. EURŲ - AUGO ŠILUMOS TINKLŲ SEKTORIAUS VALDOMAS TURTAS.

Vienas savivaldybių valdomose įmonėse dirbantis asmuo 2021 
metais vidutiniškai uždirbo 46,9 tūkst. eurų pajamų, kas yra vos 
7,3 proc. arba 3,2 tūkst. eurų daugiau, nei prieš ketverius metus. 
Vertinant darbuotojų efektyvumą, t. y. kiek pajamų eurais tenka 
1 darbuotojui, ženkliai išsiskiria RATC ir šilumos tinklų sektoriai: 
čia dirbantys asmenys ataskaitiniais metais vidutiniškai generavo 
atitinkamai 96,8 tūkst. eurų ir 117,9 tūkst. eurų pajamų. Itin žemas 
darbuotojų efektyvumas viešojo transporto sektoriuje – 2021 me
tais vienam darbuotojui teko 19,8 tūkst. eurų pajamų. Vandent
varkos sektoriaus darbuotojas 2021 metais vidutiniškai uždirbo 
40,2 tūkst. eurų, o kitų įmonių sektoriaus – 33,2 tūkst. eurų. 

RATC sektoriuje daugiausiai pajamų 1 darbuotojas uždirbo 
UAB  „VAATC“ –191,0 tūkst. eurų bei UAB Klaipėdos regiono at-
lie kų tvarkymo centre – 134,8 tūkst. eurų. Didžiausiu efektyvu
mu iš šilumos tinklų sektoriaus įmonių pasižymėjo AB „Vilniaus 
šilumos tinklai“, kur 1 darbuotojas uždirbo 279,6 tūkst. eurų 
pajamų, bei AB „Druskininkų šilumos tinklai“ – 177,6 tūkst. eurų. 
Vandentvarkos sektoriuje veikiančios AB „Kauno vandenys“ pa
jamos, tenkančios 1 darbuotojui 2021 metais, siekė 68,9 tūkst. eurų 
ir buvo didžiausios sektoriuje.

2021 metų pabaigoje SVĮ portfelio apskaitinė turto vertė siekė 
3 480,2 mln. eurų – 4,2 proc. daugiau nei 2020 metų pabaigoje. Per 
pastaruosius ketverius 20182021 metus SVĮ valdomų aktyvų vertė 
išaugo 439,3 mln. eurų arba 14,4 proc. 

Patį didžiausią turtą 2021 metais valdžiusių didelių infrastruktūri
nių SVĮ penketukas kartu disponavo ketvirtadaliu (25,5 proc.) visų 
SVĮ aktyvų: UAB „Kauno vandenys“ – 197,9 mln. eurų, AB „Kauno 
ener gija“ – 179,9 mln. eurų, UAB „Vilniaus vandenys“ – 173,3 mln. 
eurų, AB „Klaipėdos vanduo“ – 147,1 mln. eurų bei AB „Vilniaus 
šilumos tinklai“ – 188,1 mln. eurų.

Penkių didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybių – Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio – valdomų įmonių turtas 2021 me
tais bendrai augo iki 1 926,5 mln. eurų ir laikotarpio pabaigoje su
darė 55,3 proc. viso SVĮ portfelio turto vertės.  Vilniaus miesto savi
valdybės įmonių bendra apskaitinė turto vertė augo 60,1 mln. eurų 
ir 2021 metų pabaigoje siekė 740,1 mln. eurų. Jei 2020 metais val
domų įmonių turtą didino vykdomos investicijos, tai 2021 metais 
buvo fiksuojamas reikšmingas trumpalaikio turto didėjimas: AB „Vil-
niaus šilumos tinklų“ debitorinis įsiskolinimas metų bėgyje išaugo 
net 199,3 proc. arba 42,7 mln. eurų, kas sąlygojo stipriai neigiamą 
įmonės pinigų srautą. Kitų savivaldybės valdomų įmonių turtas 
augo nuosaikiau: vykdomi infrastruktūriniai plėtos projektai didi
no UAB „Vilniaus vandenys“ ilgalaikį turtą 10 proc. arba 14,3 mln. 
eurų, tęsiamos paviršinių nuotekų sistemų Vilniaus mieste renova
cijos augino UAB „Grinda“ turtą 7,1 mln. eurų arba 12,6 proc.

Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. eurų
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Kauno miesto SVĮ valdomo turto pokyčiui 2021 metais reikšmin
giausią įtaką darė 91,7 proc. išaugęs AB „Kauno energija“ pirkėjų 
skolų portfelis bei vykdomos investicijos į katilinių įrenginių ir ši
lumos tinklų rekonstrukciją (įmonės aktyvai augo iš viso 10,5 proc. 
arba 17,0 mln. eurų), taip pat – UAB „Kauno vandenys“ investicijos 
į ge ria mo vandens ir nuotekų infrastruktūros plėtrą bei renovaciją 
(įmonės turtas didėjo 5,4 proc. arba 10,2 mln. eurų). Dėl pandemi
jos ribojimų sustabdyti investiciniai projektai bei spartus transporto 
priemonių nusidėvėjimas 9,3 proc. sumažino UAB „Kauno auto-
busai“ valdomą turtą.

5-ių didžiausių savivaldybių SVĮ turto dinamika (mln. eurų)

Vilniaus miesto SVĮ

Klaipėsos miesto SVĮ

Panevėžio miesto SVĮ

Kauno miesto SVĮ

Šiaulių miesto SVĮ

183,7
177,6
258,7
379,8

197,3
202,6
278,9

434,7

195,6
207,1
286,3

468,0

196,9
212,3
288,6

488,6

20181231

600,8 615,9 680,0 740,1

20191231 20201231 20211231
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Nagrinėjant SVĮ portfelio turto dinamiką pagal sektorius, ryškiau
si pokyčiai stebimi šilumos tinklų sektoriuje, kur aktyvai augo 
9,1 proc. arba 70,1 mln. eurų. Jei ankstesniais metais turto augi
mo priežastys buvo siejamos labiausiai su investicijomis į ilgalaikį 
turtą, tai ataskaitinių metų pabaigoje stebima pavojinga pinigų
srautams tendencija – susikaupusios neapmokėtos pirkėjų skolos 
AB Vilniaus šilumos tinkluose bei AB „Kauno energija“ bendroje 
sumoje 47,8 mln. eurų sumai. 

Didžiausią infrastruktūrą turintis vandentvarkos sektorius reika
lauja nuolatinių investicijų, tad bendras šiame sektoriuje veikiančių 
SVĮ turtas didėjo 2,7 proc. arba 44,2 mln. eurų. Kaip jau minėta 
aukščiau, UAB „Vilniaus vandenys“ bei UAB „Kauno vandenys“ 
augino savo turtą bendra 26,8 mln. eurų suma vykdomais geriamo 
vandens ir nuotėkų plėtros bei renovacijos projektais. Pažymėti
nas taip pat UAB „Giraitės vandenys“ apskaitinės turto vertės 
15,7 proc. šuolis dėl investicijų į vandens tiekimo ir nuotėkų tvar
kymo infrastruktūros atnaujinimą. UAB „Utenos vandenys“, 16a 
pagal valdomą turtą sektoriaus įmonė, atliko investicijų už beveik 
7 mln. eurų ir tuo išaugindama savo turto vertę 15,8 proc.

Kitų – šilumos tinklų, vandentvarkos, viešojo sektoriaus bei RATC 
sektoriams nepriskirtų – įmonių sektoriuje turtas augo 26,5 mln. 
eurų arba 5,1 proc. 40 proc. šio pokyčio sudarė UAB „Grinda“ tę
siamos paviršinių nuotekų sistemų Vilniaus mieste renovacijos 
(+7,1 mln. eurų), UAB „Panevėžio gatvės“ vykdomi paviršinių lie
taus nuotekų tinklų rekonstrukcijos bei naujų tinklų statybos dar
bai (+3,4 mln. eurų).

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro įvykdy
tas ilgalaikio turto perkainojimas padidino valdomo turto ap
skaitinę vertę 9,2 mln. eurų ir turėjo reikšmingos įtakos bendram 
RATC sektoriaus aktyvų augimui – sektorius 2021 metų  pabaigoje 
valdė 199,8 mln. eurų turtą arba 14,0 mln. eurų daugiau, nei 2020 
metais.

2020 metais SVĮ portfelio pardavimo pajamos, sudariusios 
851,6 mln. eurų, 2021 metais sparčiai augo ir pasiekė 977,5 mln. eu
rų bei buvo didžiausios per pastaruosius ketverius metus. Viešojo 
tran sporto sektoriaus pajamoms ir toliau mažėjant dėl su pandemija 

SVĮ PORTFELIO PARDAVIMO PAJAMOS AUGO 14,8 PROC. DĖL REKORDIŠKAI AUKŠTŲ ŠILUMOS SEKTORIAUS 
UŽDIRB TŲ ĮPLAUKŲ, TAČIAU ŠIO SEKTORIAUS VEIKLOS NUOSTOLINGUMAS DARĖ NEIGIAMĄ ĮTAKĄ EBITDA – JI 
MAŽĖJO 21,0 PROC. IR METŲ PABAIGOJE SIEKĖ 120,7 MLN. EURŲ. AUGANČIOS VEIKLOS SĄNAUDOS BEI IŠLAIDOS 
PALŪKANOMS LĖMĖ GALUTINĮ REZULTATĄ – 5,1 MLN. EURŲ NUOSTOLĮ.

Veiklos rezultatai  (pardavimų pajamos ir grynasis pelnas)

Turto dinamika pagal sektorius (mln. eurų)

Kita
Vandentvarka
Šilumos tinklai Viešasis transportas

RATC

20181231

477,0
185,8
246,6

1 548,2

749,3

520,0
185,7
29,9

1 607,8

767,6

546,4
199,8
244,4

1 652,0

837,6

20191231 20201231 20211231

452,3
182,7
191,8

1 501,8

712,3

Pardavimo pajamų, veiklos pelningumo ir EBITDA dinamika

Pardavimų pajamos, mln. eurų EBITDA,mln. eurų Veiklos pelningumas

2018 2019 2020 2021

957,7 938,5

3,2%

1,5% 1,4%

2,9%

851,6
977,5

155,0 143,1 152,8 120,7

susijusių ribojimų, šilumos sektoriaus pajamų 35,3 proc. prieaugis, 
siekęs 106,7 mln. eurų, sąlygojo šio sektoriaus uždirbtų pajamų 
reikšmingumą visam SVĮ portfeliui – šilumos sektorius sugeneravo 
41,8 proc. visų SVĮ pajamų.
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Deja, nepaisant teigiamos pajamų dinamikos, brangstantys ener
getiniai ištekliai, kuras bei medžiagos lėmė spartų SVĮ portfelį su
darančių įmonių savikainos augimą ir mažino bendrojo pelno maržą 
5,1 procentinio punkto iki 16,4 proc. Kylantis darbo užmokestis, 
didesni 2020 metais atliktų investicijų nusidėvėjimo kaštai turėjo 
neigiamos įtakos veiklos sąnaudų pokyčiui – jos augo 9,6 proc. ir 
lėmė drastišką veiklos pelningumo kritimą nuo 1,4 proc. 2020 metais 
iki 2,9 proc. 2021 metais. Ženklus finansinių įsipareigojimų augimas 
investicijų finansavimui 2020 metais, ataskaitiniu laikotarpiu kaina vo 
ženkliai didesnes finansines sąnaudas ir visos išvardintos priežastys 
lėmė neigiamą galutinį rezultatą – 5,1 mln. eurų nuostolį (2020 me
tais SVĮ uždirbo 28,7 mln. eurų grynojo pelno). Eliminavus išaugusius 
tiek finansinių skolų kaštus, tiek nusidėvėjimą, EBITDA išliko teigiama 
120,7 mln. eurų, nors ir 21,0 proc. mažesnė, nei 2020 metais.

5 didžiųjų miestų savivaldybių valdomos įmonės visos kartu uždirbo 
640,9 mln. eurų pajamų arba du trečdalius visų SVĮ pajamų. Lyderėmis 
išliko Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių valdomos AB „Vilniaus 
šilumos tinklai“ bei AB „Kauno energija“, uždirbu sios atitinkamai 
160,5 mln. eurų ir 51,0 mln. eurų pajamų, kurios buvo 49,3 proc. bei 
21,3 proc. didesnės, nei 2020 metais. Kitose didelėse savivaldybėse 
pagal uždirbtą pajamų kiekį taip pat pirmavo šilumos sektoriaus SVĮ: 
Klaipėdos miesto savivaldybėje veikianti AB „Klaipėdos energija“ 
sugeneravo 37,6 mln. eurų, AB „Panevėžio energija“ – 37,0 mln. 
eurų, AB „Šiaulių energija“ – 27,4 mln. eurų.

Dėl žemesnės lauko temperatūros ataskaitiniais metais, augo šilu
mos poreikis. Todėl, kaip paminėta aukščiau, sparčiausiai 35,3 proc. 
augo šilumos sektoriuje veikiančių SVĮ pajamos: lyderė AB „Vil-
niaus šilumos tinklai“ metų bėgyje uždirbo 49,3 proc. daugiau pa
jamų, antroji didžiausias sektoriaus pajamas sugeneravusi įmonė – 
AB „Kauno energija“ džiaugėsi 21,3 proc. išaugusiomis įplaukomis. 
Visos šiam sektoriui priklausan čios SVĮ fiksavo pardavimų pajamų 
prieaugį 2021 metais, išskyrus UAB „Telšių šilumos tinklai“, kurios 
apyvarta sumažėjo 5,7 proc. 

Dėl pandemijos ribojimų viešojo transporto sektoriaus pajamos 
ir toliau mažėjo: jei 20182019 metais sektoriaus pajamos siekė 
ati tinkamai 163,3 mln. eurų bei 167,5 mln. eurų, tai 2020 me
tais krito iki 116,8 mln. eurų, o 2021 metais mažėjo dar 4,8 proc. 
(arba 5,6 mln. eurų) ir metų pabaigoje sudarė 111,2 mln. eurų. 
Mažesnes įplaukas 2021 metais skaičiavo kas antra sektoriaus 
įmonė, tačiau 5ių didžiausių sektoriaus SVĮ rezultatai darė lemia
mą įtaką bendroms pajamoms. Vilniaus miesto savivaldybės 
valdomose įmonėse SĮ  „Susisiekimo paslaugos“ bei UAB „Vil-
niaus vie šasis tran sportas“ pajamų mažėjimas siekė atitinkamai 
3,2 proc. ir 10,1 proc., šių dviejų SVĮ pardavimai metų pabaigoje 
siekė 27,3 mln. eurų ir 23,0 mln. eurų ir kartu sudarė beveik pusę 
sektoriaus pajamų. UAB „Kauno autobusai“ pardavimų pajamos 
traukėsi 8,3 proc. ir sudarė 19,0 mln. eurų, UAB „Busturas“ – ma
žėjo 2,0 proc. ir sudarė 5,6 mln. eurų. Vienintelė tarp 5uko sekto
riaus didžiausiųjų – UAB  „Klaipėdos autobusų parkas“ išlaikė 
stabilias 8,3 mln. eurų pajamas. 

Vandentvarkos sektoriaus pajamos, sudarančios apie penktadalį 
viso SVĮ portfelio pajamų, kito nežymiai: augimas siekė 4,0 proc. 
nuo 180,0 mln. eurų 2020 metais iki 187,3 mln. eurų 2021 metais. 
Ryškiausi pokyčiai absoliutine suma buvo fiksuojami UAB „Vilniaus 
vandenys“ – čia pajamos augo 4,9 proc. arba 1,8 mln. eurų, taip pat 
UAB „Mažeikių vandenys“, uždirbusios 16,7 proc. arba 564,1 tūkst. 
eurų daugiau pajamų. Pardavimų apimčių mažėjimas buvo fiksuoja
mas vos 4se sektoriaus SVĮ: UAB „Kauno vandenys“ apskaitė sim
bolinį 0,5 proc. pajamų sumažėjimą iki 25,0 mln. eurų, UAB „Utenos 
vandenys“ – 1,2 proc. mažėjimą iki 4,7 mln. eurų, UAB „Birštono 
van dentekis“ – 3,5 proc. mažėjimą bei UAB „Lazdijų vanduo“ – 
3,6 proc. mažėjimą.

Bendras RATC sektoriaus pajamų augimas buvo 5,5 proc. arba 2,7 mln. 
eurų. RATC sektoriuje daugiau nei ketvirtadalį visų šio sektoriaus pa
jamų uždirbo UAB „VAATC“ – 13,9 mln. eurų, tačiau 11,8 proc. mažiau 
nei 2020 metais. Tam įtakos turėjo sumažėjęs komunalinių atliekų, 
pristatomų iš Vilniaus savivaldybės į mechaninio biologinio atliekų 
apdorojimo įrenginius, kiekis dėl pandemijos įtakos. Antra didžiausia 
uždirbtų pajamų aspektu sektoriaus įmonė UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras ataskaitiniais metais uždirbo 10,4 mln. 
eurų pajamų, t. y. 14,6 proc. daugiau nei 2020 metais. Reikšmingai 
augo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro pajamos – 
20,6 proc. arba 1,2 mln. eurų, taip pat – UAB  Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centro pajamos – 16,4 proc. arba 919,4 tūkst. eurų. 

Kitų įmonių sektoriaus pajamos ataskaitiniais meto paaugo 14,8 mln. 
eurų arba 7,3 proc. bei metų pabaigoje siekė 218,1 mln. eurų. 
5ios didžiausias pajamas generavusios sektoriaus įmonės buvo 
UAB „Grinda“, uždirbusi  22,2 mln. eurų, nors ir 11,4 proc. mažiau, nei 
2020 metais, UAB „Kauno švara“, uždirbusi 16,0 proc. didesnes pa
jamas, siekusias 28,5 mln. eurų, UAB „Visagino energija“ – 13,8 mln. 
eurų pajamų, kurios 2021 metais augo net 28,3 proc., UAB  „Vil-
niaus apšvietimas“ – 8,5 mln. eurų pajamų (4,8 proc. augimas) bei 
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ – už
dirb tos pajamos siekė 8,1 mln. eurų. Didžiausias sektoriaus pajamų 
poky tis stebimas įmonėje UAB „Kauno švara“, kuris 2021 metais 
siekė 3,9 mln. eurų dėl Kauno miesto komunalinių atliekų surinkimo 
mokesčio didėjimo bei pelenų transportavimo apimčių augimo.

5-ių didžiausių savivaldybių SVĮ pardavimo pajamų dinamika (mln. eurų)

Vilniaus miesto SVĮ

Klaipėsos miesto SVĮ

Panevėžio miesto SVĮ

Kauno miesto SVĮ

Šiaulių miesto SVĮ

2018 2019 2020 2021

312,6

151,6

73,9
46,1
68,5

300,5

146,1

71,7
43,1
68,0

260,2

126,5

67,6
38,8
61,4

306,9

137,2

78,8

46,0
72,0

Pardavimo pajamų dinamika pagal sektorius (mln. eurų)

2018 2019 2020 2021

Vandentvarka
Šilumos tinklai

Kita

Viešasis transportas
RATC

374,8

172,3

163,3
46,2

201,0

350,9

171,6

167,5
48,4

200,1

302,2

180,0
116,8
49,4

203,3

408,9

187,3
111,2
52,1

218,1
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2020 metais, fiksavusios mažėjančius pardavimus, SVĮ gebėjo užtik
rinti bendrojo pelno maržos augimą, todėl kartu uždirbo 28,7 mln. 
eurų grynąjį pelną. 2021 metais stebimas ženklus pardavimų paja  mų 
apimčių augimas kėlė pagrįstus lūkesčius itin stipriam galuti niam 
rezultatui, tačiau ataskaitinių metų pabaigoje buvo fiksuojamas 
5,1 mln. eurų nuostolis. Pagrindinė priežastis – šilumos sektoriaus 
rezultatai.

Stebint ženkliai augančias šilumos sektoriaus pajamas buvo gali ma 
tikėtis ženklaus sektoriaus indėlio į SVĮ portfelio grynąjį pelną. Deja, 
gamtinių dujų kainų krizė 2021 metais lėmė drastišką savi kainos šuolį 
nuo šių resursų itin priklausančiai didžiausiai sektoriaus įmonei AB „Vil-
niaus šilumos tinklai“ – ši, siekdama užtikrinti šilumos gamybą ir tiek
imą, buvo priversta ieškoti papildomų resursų iškas tinio kuro pirkimui. 
Pagal galiojantį kainų reguliavimą, išaugusios dujų kainos šilumos 
energijos kainoje atsispindi tik po dviejų mėnesių, todėl ataskaitinių 
metų pabaigoje atsirado kainų žirklės, lėmusios šios įmonės 19,0 mln. 
eurų nuostolį. Šios SVĮ metinis rezultatas darė esminę įtaką šilumos 
sektoriaus bendram rezultatui  – jei 2020 metais sektoriaus grynasis 
pelnas siekė 12,4 mln. eurų ir sudarė  reikšmingą 43,1 proc. dalį viso 
SVĮ portfelio pelno, tai 2021 metais patirtas 16,3 mln. eurų šilumos 
sektoriaus nuostolis faktiškai lėmė viso SVĮ portfelio 5,1 mln. eurų 
nuostolį. Kitų didesnių ši lumos sektoriaus įmonių rezultatai taip pat 
nedžiugino: AB „Klaipėdos ener gija“, auginusi pardavimų pajamas 
32,8 proc. iki 37,6 mln. eurų patyrė 883,0 tūkst. eurų nuostolį dėl išau
gusių deginamo kuro kainų, AB „Kauno energija“ metus baigė su
labai simboli niu 72,0 tūkst. eurų grynuoju pelnu. Geresnius rezul tatus 
demonstravo AB „Šiaulių energija“, dėl ženklaus savikainos padidė
jimo uždirbusi nors ir 18,8 proc., mažesnį, tačiau 1,3 mln. eurų grynąjį 
pelną. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ fiksavo net 37,6 proc. didesnį 
gryną jį pelną (796,4 tūkst. eurų) dėl tolygaus pardavimų pajamų ir 
savikai  nos  augimo.

Ataskaitiniais metais vandentvarkos sektorius bendrai generavo 
3,2 mln. eurų grynojo pelno, o tai yra 69,6 proc. daugiau nei 2020 
metais. Grynojo pelno marža didėjo 0,7 p. p. ir metų pabaigoje su
darė 1,7 proc. Tokį pelno augimą lėmė UAB „Vilniaus vandenys“ 
nekilnojamojo turto pardavimo sandoris – šios SVĮ 2020 metais pa
tirtas 2,0 mln. eurų nuostolis 2021 metais virto 3,1 mln. eurų grynuo
ju pelnu. Deja, tai absoliučiai vienkartinis įvykis, lėmęs stiprų galutinį 
rezultatą, nes įmonės pati veikla yra nuostolinga, t. y. dėl valdomos 
didžiulės infrastruktūros nusidėvėjimo kaštų bei augančių personalo 
išlaidų, įmonės veiklos pelno marža yra neigiama trejus pastaruo sius 
metus. 2020 metais uždirbusi neįprastai didelį pelną, 2021 metais 
AB „Klaipėdos vanduo“  apskaitė 23,1 proc. pelno sumažėjimą iki 
1,2 mln. eurų. Trečias didžiausias sektoriaus grynasis pelnas buvo 
uždirbtas UAB „Mažeikių vandenys“ – įmonė fiksavo 44,0 proc. 
augimą iki 0,7 mln. eurų. 

Viešasis transportas – kitas neigiamą grynojo pelno maržą gene
ravęs sektorius, kuriame kas antra veikianti įmonė patyrė nuostolius. 
Ir toliau smunkant pardavimų pajamoms, poreikis išlaikyti perso
nalą bei autoparkus sąnaudų nemažino, todėl buvo patirtas 3,8 mln. 
eurų nuostolis. Didžiausią grynąjį pelną pavyko uždirbti UAB „Mari-
jampolės autobusų parkas“ – 307,1 tūkst. eurų, kaip vienkartinio 
nekilnojamojo turto pardavimo rezultatą. Labiausiai neigiamas re
zultatas fiksuotas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ – augantys 
veiklos kaštai dėl didėjančių dyzelino bei dujų kainų ir mažesnės pa
jamos lėmė ženklų 3,4 mln. eurų nuostolį. Reikšmingus nuostolius 
patyrė UAB „Panevėžio autobusų parkas“ (160,7 tūkst. eurų) bei 
UAB  „Tauragės autobusų parkas“ (136,2 tūkst. eurų).

RATC sektoriaus grynasis pelnas mažėjo jau trečius metus iš eilės 
ir 2021 metais susitraukė 16,9 proc. bei siekė 2,5 mln. eurų. Beveik 
visą šį rezultatą uždirbo didžiausia sektoriaus įmonė – UAB „VAATC“ 
(2,3 mln. eurų).

Kitų įmonių sektoriaus grynasis pelnas mažėjo 19,5 proc. ir siekė 
9,2 mln. eurų, didžiausią dalį uždirbo UAB „Kauno švara“ – 3,0  mln. 
eurų, UAB „Visagino energija“ – 1,5 mln. eurų, UAB „Vilniaus 
apšvie timas“ ir UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ abi uždir bu
sios po 1,3 mln. eurų. Didžiausius nuostolius patyrė UAB „Nemėžio 
komunalininkas“ – 957,5 tūkst. eurų bei UAB „Nemenčinės komu-
nalininkas“ – 991,5 tūkst. eurų.

2021 metais grynąjį pelną uždirbo 153 savivaldybės valdomų įmonių, 
86 įmonės patyrė nuostolį. 

Pelningai ir nuostolingai veikusių SVĮ skaičius

VandentvarkaŠilumos tinklai KitaViešasis transportas RATC SVĮ portfelio grynojo pelno marža

Grynojo pelno dinamika pagal sektorius (mln. eurų) ir grynojo pelno marža

2018 2019
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DĖL NUOSTOLINGAI BAIGTŲ 2021 METŲ, TIEK NUOSAVO KAPITALO GRĄŽA ROE, TIEK TURTO GRĄŽA ROA BUVO NEIGIAMOS.

Nuosavo kapitalo ir turto grąža

Dvejus metus buvusi labai minimali (2019 metais – 1,6 proc., 2020 
metais – 1,7 proc.) nuosavo kapitalo grąža ROE 2021 metais tapo 
neigiama 0,3 proc. dėl didelių šilumos sektoriaus nuostolių. Tai ro
do,  jog valstybės investuotas kapitalas praktiškai neatsiperka.

Vertinant SVĮ nuosavo kapitalo grąžą, atsižvelgiant į tai, kad didžio
ji dalis regioninių atliekų tvarkymo centrų turto yra suformuota 
dotacijų pagrindu (2021 metais RATC portfelio dotacijų ir subsi dijų 
vertė 2 kartus viršijo nuosavo kapitalo vertę) ir siekiant gauti la
biau tarpusavyje palyginamus duomenis, RATC sektoriui priskirtų 
įmonių grąža buvo vertinama naudojant suminę nuosavo kapitalo 
ir dotacijų vertę, t. y. vertinama, kiek grynojo pelno tenka vienam 
nuosavo kapitalo ir dotacijų eurui. 

RATC sektoriaus nuosavo kapitalo grąža ROE pastaruosius ketve
rius metus kito nuo aukščiausios 3,2 proc. 2018 metais iki žemiau
sios 2021 metais uždirbtos – 1,7 proc. Per ataskaitinius metus grąža 
sumažėjo 0,5 procentinio punkto. Lyginant 2020 metų bei 2021 
metų rezultatus, ženkliausiai, 2,8 p. p.,  smuko UAB Panevėžio 
regiono atliekų tvarkymo centro nuosavo kapitalo grąža, kuri 
2020 metais siekė 4,7 proc., o 2021 metais – jau tik 1,8 proc. Įmo
nės savikaina ataskaitiniais metais reikšmingai didėjo labiausiai 
dėl didesnių eksploatacinių (vandens, elektros energijos, degalų 
ir kt.) sąnaudų augimo 37,7 proc. bei dvigubo aplinkos teršimo 
mokesčio šalinamoms atliekoms didėjimo, o tai trigubai sumažino 
grynąjį pelną ir, atitinkamai, ROE. Aukščiausią kapitalo grąža uždir
bo UAB „VAATC“. Neigiamas nuosavo kapitalo grąžas generavo 
2 iš 8 sektoriaus įmonių: UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo 
centras“ bei UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 
centras“, ati tinkamai 1,6 proc. ir 1,3 proc.

Aukščiausią nuosavo kapitalo grąža, kaip ir ankstesniais 2020 me
tais, 2021 metais uždirbo kitų įmonių sektorius – 2,9 proc., nors ji 
ir susitraukė 0,9 p. p. Tokią ROE reikšmę ženkliai paveikė mažųjų 
SVĮ aukšti grąžos rodikliai dėl nedidelių veiklos apimčių bei žemų 
sąnaudų, kai nors vienas vienkartinis paslaugų užsakymas, nors 
ir nedidelis, ženkliai koreguoja metinius rezultatus. Iš didžiųjų 
savivaldybių įmonių ryškūs ROE pokyčiai buvo stebimi įmonėje 
UAB „Grauduva“, kurios ROE per 2021 metus augo 14,1 p. p. ir 
siekė 35,2 proc. bei UAB „Saulės dominija“, kurios ROE mažėjo 
29,1 p. p. ir metų pabaigoje sudarė 2,7 proc. Didžiausioji sektoriaus 
įmonė UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 
generavo dar vis neigiamą 1,0 proc. nuosavo kapitalo grąžą.

Nuosavo kapitalo grąžos dinamika pagal sektorius
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Vandentvarka Viešasis transportas RATC Kitos įmonės

Nuosavo kapitalo ir jo grąžos ROE dinamika

1 588,1
1 624,8 1 667,5 1 676,0

2,9%

0,3%

Nuosavas kapitalas, mln. eurų ROE

2018 2019 2020 2021

1,6% 1,7%

Viešojo transporto sektoriaus ROE – labiausiai neigiama visame SVĮ 
portfelyje, t. y. 4,4 proc. (palyginimui – 2020 metais nuosavo kapi
talo grąža buvo silpniau neigiama ir siekė 0,1 proc.). Pandemijos 
ribojimai, atsiliepę mažesniais pardavimais, augančios sąnaudos 
degalams, didelis nusidėvėjimas – visa tai lėmė ženklų nuostolį, 
kuris lėmė mažėjusį grąžos rodiklį. Pusė iš šiame sektoriuje vei
kiančių SVĮ generavo neigiamus ROE, tačiau pelningas vienkartinis 
NT sandoris UAB „Marijampolės autobusų parkas“ leido uždirbti 

rekordinę 21,2 proc. nuosavo kapitalo grąžą. Didžiausia sektoriaus 
SVĮ – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ metus baigė fiksuojant 
9,3 proc. ROE.

Išaugęs vandentvarkos sektoriaus grynasis pelnas atitinkamai  
tu rė   jo neigiamos įtakos ir nuosavo kapitalo grąžos rodik liui, 
kuris nors ir išliko simbolinis – 0,5 proc., tačiau 0,2 p. p. buvo 
didesnis, nei 2020 metais. Aukščiausią grąžą generavo rekordinį 
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Dėl didelių valdomų infrastruktūrų, SVĮ portfelio grąža istoriškai yra 
labai žema: nuo 1,5 proc. iki 0,8 proc. Nors 2021 metais dėl pande
mijos dalyje SVĮ  naujos investicijos buvo pristabdytos ir tai lėmė 
nuo saikų 4,2 proc. turto vertės augimą, 2021 metais patirtas 5,1 mln. 
eurų nuostolis, be jokios abejonės, lėmė neigiamą turto grąžos ROA 
vertę – ji tapo silpnai neigiama 0,1 proc. 

Du nuostolius patyrę sektoriai – šilumos tinklų bei viešojo transpor
to – generavo atitinkamai 2,0 proc. bei 1,5 proc. turto grąžas.

Šilumos sektoriuje didžiausia uždirbta 6,3 proc. ROA galėjo pasi
girti nedidelės vertės infrastruktūrą valdanti UAB „Neringos ener-
gija“, kuriai sėkmingas pardavimų pajamų augimas 2021 metais 
lėmė stiprų 64,9 tūkst. eurų grynąjį pelną. Labiausiai neigiamą tur
to grąžą sugeneravo UAB „Plungės šilumos tinklai“ (15,5 proc.). 
Iš didžiųjų sektoriaus SVĮ aukščiausią 1,9 proc. ROA uždirbo 
AB „Šiaulių energija“, nors dėl 18,8 proc. mažesnio grynojo pelno 
rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais ir mažėjo 0,6 p. p. AB „Kauno 
energija“, valdanti 179,9 mln. eurų vertės infrastruktūrą, uždirbo 
simbolinį vos 72,0 tūkst. eurų grynąjį pelną ir tai lėmė itin silpnai 
teigiamą ROA. Reikšmingą neigiamą įtaką sektoriaus rezultatams 

dariusi AB „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl savo nuostolio generavo 
11,3 proc. ROA.

Viešojo transporto sektoriuje jau dėl minėtų priežasčių vienkartinius 
aukštus grąžos rodiklius generavo UAB „Marijampolės autobusų 
parkas“, kurio uždirbta turto grąža siekė 10,9 proc. ir buvo didžiau
sia sektoriuje. Nedidelius aktyvus valdanti UAB „Pasvalio autobusų 
parkas“ taip pat generavo teigiamą 7,6 proc. ROA. Labiausiai neigia
ma turto grąža fiksuota vos 120,0 tūkst. vertės turtą valdančioje bei 
nuostolingai dirbančioje įmonėje UAB „Ignalinos autobusų par-
kas“ – ROA siekė 32,5 proc. Didžiųjų sektoriaus SVĮ teigiami turto 
grąžos rodikliai fiksuojami SĮ „Susisiekimo paslaugos“ – 1,6 proc., 
UAB „Kauno autobusai“ – 0,2 proc. ir UAB „Busturas“ – 0,1 proc., 
neigiamas grąžas dėl nuostolingai baigtų 2021 metų generavo 
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ (0,8 proc.), UAB „Panevėžio 
autobusų parkas“ (2,1 proc.) ir UAB „Vilniaus viešasis tran-
sportas“ (3,4 proc.).

Infrastruktūrinės vandentvarkos sektoriaus įmonės valdė 1,7 mlrd. 
eurų turtą arba beveik pusę visų SVĮ turto. Istoriškai šio sekto
riaus ROA yra vienas mažiausių tarp visų sektorių, tačiau 2021 me
tais ROA didėjo 0,1 p. p. ir siekė 0,2 proc. Didžiausią 197,8 mln. eurų 
vertės turtą valdė įmonė UAB „Kauno vandenys“, o jos uždirbta 
turto grąža sudarė 0,3 proc. arba 0,5 procentinio punkto mažiau 
nei 2020 metais dėl patirtų didesnių sąnaudų ir dėl šios priežas
ties sumažėjusio grynojo pelno. Antra didžiausius aktyvus, sie
kusius 173,3 mln. eurų, valdanti sektoriaus įmonė UAB „Vilniaus 

van denys“ 2021 metais uždirbo 1,9 proc. ROA. Labiausiai neigia
mas rezultatas fiksuotas UAB „Rokiškio vandenys“ – sugeneruota 
2,5 proc. turto grąža. 

RATC sektoriaus turto grąža siekė 1,3 proc. buvo pati žemiausia per 
pastaruosius ketverius metus. Didžiausias turto grąžas generavo 
UAB „VAATC“, valdanti patį didžiausią turtą sektoriuje, – 3,3 proc. 
bei UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ – 1,1 proc. 
Kitų įmonių ROA buvo arba neigiama arba net nesiekė 1,0 proc.
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667,3  tūkst. eurų  grynąjį pelną uždirbusi UAB „Mažeikių vande-
nys“ – 13,9 proc. Di deles infrastruktūras valdančios didžiųjų 
savivaldy bių įmonės UAB  „Vilniaus vandenys“, AB „Klaipėdos 
vanduo“, UAB „Kauno vandenys“ fiksavo ženkliai mažesnius ROE: 
atitinkamai 2,4 proc., 1,7 proc. bei 0,5 proc.

Šilumos tinklų sektoriaus nuostoliai lėmė 3,7 proc. nuosavo ka
pitalo grąžą. Aukščiausia teigiama ROE galėjo pasigirti UAB „Ne-
ringos ener gija“ – 11,1 proc., kurios ženkliai išaugę pardavimai 
pirmą kartą per pastaruosius ketverius metus leido uždirbti pel
ną. Labiau siai neigiami ROE buvo fiksuojami UAB „Klaipėdos 
rajono ener gija“ (46,9 proc.), UAB „Plungės šilumos tinklai“ 
(43,8 proc.) bei UAB „Birštono šiluma“ (31,8 proc.).
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Dividendų ir pelno įmokų dinamika

Dividendų ir pelno įmokų dinamika pagal sektorius (tūkst. eurų)

DĖL BLOGIAUSIO VEIKLOS REZULTATO SVĮ PORTFELIO GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS SUMENKO NET 57,6 PROC. IR 
BUVO MAŽIAUSIA PER PASTARUOSIUS 4 METUS. 

SVĮ grąža savivaldybėms

Už 2021 metus SVĮ skirta grąža savivaldybėms sudarė 6,2 mln. eu rų – 
mažėjo daugiau nei du kartus dėl nuostolingai baigtų 2021 metų. Iš 
šios sumos 96,0 proc. sudarė akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių 
paskirti dividendai, likusią 4,0 proc. dalį – savivaldybės įmonių pa
skirtos pelno įmokos. 2021 metais dividendus ar pelno įmokas į 
savivaldybių biudžetus paskyrė 36 įmonės, kai prieš metus tokių 
įmonių buvo 39. 

Savivaldybės įmonių pelno įmokų mokėjimo tvarką reglamentuo
ja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. 
Pagal šį įstatymą, iš savivaldybės įmonės paskirstytino pelno į sa
vivaldybės biudžetą įmokama pelno įmoka turi sudaryti ne mažiau 
kaip 6085 procentus įmonės paskirstytino pelno. Konkretus pel
no įmokos procentas įmonei nustatomas, atsižvelgiant į pasiektą 
ataskaitinių finansinių metų nuosavo kapitalo grąžos rodiklį – ma
žesnę nuosavo kapitalo grąža pasiekusios įmonės pelno įmokoms 
turi paskirti didesnę paskirstytino pelno procentinę dalį. 

Savivaldybių valdomų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių divi
dendų mokėjimo politiką reglamentuoja Lietuvos Respublikos ak
cinių bendrovių įstatymas. Vadovaujantis šiuo įstatymu, bendrovė 
dividendus gali išmokėti, jei jos paskirstytino pelno (nuostolių) 
suma yra teigiama, bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių 
terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo bei yra suformuotas 
bendrovės privalomasis rezervas, sudarantis ne mažiau kaip 1/10 

įstatinio kapitalo, ir yra tenkinamos kitos šiame įstatyme numa
tytos sąlygos. Tačiau paskirti ir išmokėti dividendų savivaldybių 
valdomos bendrovės nėra įpareigotos – dėl dividendų paskyrimo 
sprendžia akcininkai.

Kauno miesto savivaldybė gavo didžiausią 3,6 mln. eurų grąžą iš vi
sų šalies savivaldybių, Vilniaus miesto – vos 972,2 tūkst. eurų.

Dividendus bei pelno įmokas 2021 metais skyrė 27ios kitų įmonių 
sektoriaus SVĮ – bendrai 5,2 mln. eurų, išmokėta suma sudarė 
85,0 proc. visos grąžos. UAB „Kauno švara“ nemažino mokamų di
videndų bei mokėjo 2,0 mln. eurų, kaip ir ankstesniais 2020 metais.  
UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ mokėjo taip pat reikšmingą – 
1,0 mln. eurų dydžio grąžą savivaldybei, kuri buvo 25,0 proc. di
desnė, nei 2020 metais. Vilniaus miesto savivaldybės valdomos kitų 
įmonių sektoriaus SVĮ UAB „Vilniaus apšvietimas“, UAB „Grinda“ 
bei UAB  „Vilniaus vystymo kompanija“ atitinkamai išmokėjo 
630,0  tūkst. eurų, 180,0 tūkst. eurų ir 100,0 tūkst. eurų.

Reikšmingai sumenko šilumos tinklų bei vandentvarkos sekto
riuje veikiančių SVĮ grąža: ją mokėjo 6 šilumos tinklų SVĮ ben drai 
493,3 tūkst. eurų, vandentvarkos – vos 2 įmonės skyrė bendrą 
378,2 tūkst. eurų sumą. Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ patirtų 
nuostolių, šilumos tinklų sektorius bei Vilniaus miesto savivaldy
bė neteko reikšmingų šios įmonės mokamų dividendų – 2020 
metais ši SVĮ skyrė 5,0 mln. eurų, tačiau 2021 metais patirtas nuo
stolis lėmė dividendų nemokumą. Didžiausius 129,5 tūkst. eurų 

dividendus išmokėjo UAB „Utenos šilumos tinklai“, 2020 me
tais skyrę 56,7 proc. didesnę grąžos sumą. 76,8 proc. mažėjo ir 
AB „Panevėžio energija“ dividendai – jei 2020 metais SVĮ savival
dybei mokėjo 512,5 tūkst. eurų,  tai dėl drastiškai sumenkusio gry
nojo pelno 2021 metais buvo išmokėta 119,0 tūkst. eurų.

Vandentvarkos sektorius, o taip pat ir Kauno miesto savivaldybė 
pra rado UAB „Kauno vandenys“ dividendų įplaukas 2021 me
tais – ši įmonė 2020 metais mokėjo reikšmingą 2,2 mln. eurų grąžą, 
tačiau grynojo pelno smukimas 63,9 proc. 2021 metais neleido skir ti 
di videndų. AB „Klaipėdos vanduo“ bei UAB „Aukštaitijos vande-
nys“ – vienintelės iš 48 šiam sektoriui priklausančių SVĮ išmokėjusios 
dividendus, atitinkamai 290,0 tūkst. eurų bei 88,2 tūkst. eurų.

Vienintelė UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ 
tarp RATC sektoriuje veikiančių SVĮ skyrė 39,0 tūkst. eurų dividendų, 
nors jie ir buvo 66,0 proc. mažesni, nei 2020 metais. Viešojo tran
sporto sektoriuje taip pat vos viena SVĮ mokėjo grąžą savivaldybei – 
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 17,2 tūkst. eurų.
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Apibendrinti SVĮ rezultatai pagal savivaldybes
SVĮ paskirti dividendai ir pelno

įmokos už 2021 metus, tenkantys 
savivaldybei (tūkst. eurų)

Eil. 
Nr.

Savivaldybė Į portfelį 
įtrauktas SVĮ 

skaičius*

Turtas 
2021 metų 
pabaigoje 

(tūkst. eurų)

2021 metų 
pardavimo 

pajamos 
(tūkst. eurų)

2021 metų 
grynasis 

pelnas 
(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 

2021 metų 
pabaigoje

Dividendai 
ir pelno 
įmokos, 

iš viso

Dividentai už 
nekontrolinius 

SVĮ akcijų 
paketus**

ROE

1 Akmenės rajono savivaldybė 3 11 862 2 599 36 155 0 1,0%

2 Alytaus miesto savivaldybė 5 97 979 28 730 1 028 418 0 2,3%

3 Alytaus rajono savivaldybė 1 10 337 1 024 182 43 0 6,5%

4 Anykščių rajono savivaldybė 3 30 886 6 223 20 192 0 0,1%

5 Birštono savivaldybė 3 16 387 5 622 173 249 167 1,8%

6 Biržų rajono savivaldybė 4 13 455 1 911 181 89 0 5 2,4%

7 Druskininkų savivaldybė 4 57 364 11 146 368 502 0 1,1%

8 Elektrėnų savivaldybė 2 26 134 8 063 121 205 0 1,7%

9 Ignalinos rajono savivaldybė 6 14 217 4 655 166 194 0 4,0%

10 Jonavos rajono savivaldybė 5 45 295 19 749 712 565 200 3,6%

11 Joniškio rajono savivaldybė 3 24 023 2 260 136 118 0 2,7%

12 Jurbarko rajono savivaldybė 4 19 675 3 706 118 198 0 2,1%

13 Kaišiadorių rajono savivaldybė 3 35 224 5 675 29 170 119 0,4%

14 Kalvarijos savivaldybė 1 10 941 928 7 45 0 0,3%

15 Kauno miesto savivaldybė 11 488 614 137 192 5 173 2 740 3 579 2,1%

16 Kauno rajono savivaldybė 2 39 481 4 569 90 142 0 0,8%

17 Kazlų Rūdos savivaldybė 1 11 098 2 199 95 70 0 4,4%

18 Kėdainių rajono savivaldybė 3 48 482 5 280 44 219 0 16 0,2%

19 Kelmės rajono savivaldybė 4 19 783 3 804 206 150 0 2,2%

20 Klaipėdos miesto savivaldybė 9 288 577 78 770 784 1 075 290 0,5%

21 Klaipėdos rajono savivaldybė 2 552 396 38 21 0 45 19,5%

22 Kretingos rajono savivaldybė 5 39 935 8 327 43 264 30 0,4%

23 Kupiškio rajono savivaldybė 3 13 371 2 961 48 124 0 10 0,8%

24 Lazdijų rajono savivaldybė 3 18 535 1 775 64 73 0 2,1%

25 Marijampolės savivaldybė 5 78 249 13 334 21 339 0 0,0%

26 Mažeikių rajono savivaldybė 6 55 689 17 103 504 396 0 2,4%

27 Molėtų rajono savivaldybė 4 14 393 4 360 9 164 30 0,1%

28 Neringos savivaldybė 4 13 114 1 890 148 61 0 3 4,2%

29 Pagėgių savivaldybė 1 5 474 528 46 29 0 16,1%

30 Pakruojo rajono savivaldybė 4 18 753 2 752 43 114 0 0,8%

31 Palangos miesto savivaldybė 5 34 587 11 885 68 289 0 0,4%

32 Panevėžio miesto savivaldybė 9 196 928 72 024 1 188 1 492 321 1,2%

33 Panevėžio rajono savivaldybė 0 0 0 0 0 0 13 0,0%

34 Pasvalio rajono savivaldybė 4 14 437 2 170 41 101 0 11 1,0%

35 Plungės rajono savivaldybė 4 41 006 7 455 836 182 5 8,9%

36 Prienų rajono savivaldybė 3 14 759 3 994 282 108 0 3,2%

37 Radviliškio rajono savivaldybė 2 30 576 5 168 31 108 0 0,4%

38 Raseinių rajono savivaldybė 4 40 305 6 933 228 253 0 1,6%

39 Rietavo savivaldybė 1 9 313 990 11 34 0 0,7%

40 Rokiškio rajono savivaldybė 4 19 971 5 282 286 228 0 14 4,2%

41 Skuodo rajono savivaldybė 3 15 734 1 843 5 82 0 0,1%

42 Šakių rajono savivaldybė 4 31 116 4 015 106 140 0 1,9%

43 Šalčininkų rajono savivaldybė 4 5 065 4 435 4 172 0 0,2%

44 Šiaulių miesto savivaldybė 7 212 251 45 986 1 443 883 190 1,2%

45 Šiaulių rajono savivaldybė 3 33 203 4 674 180 177 0 1,0%

46 Šilalės rajono savivaldybė 4 19 536 2 867 32 119 0 0,9%

47 Šilutės rajono savivaldybė 3 37 908 7 220 87 233 0 0,8%

48 Širvintų rajono savivaldybė 4 13 004 3 182 59 103 0 1,5%

49 Švenčionių rajono savivaldybė 3 3 776 3 063 10 144 0 1,4%

50 Tauragės rajono savivaldybė 6 55 167 11 982 12 340 0 0,1%

51 Telšių rajono savivaldybė 4 47 602 5 893 86 221 0 0,8%

52 Trakų rajono savivaldybė 4 30 672 4 448 306 185 0 5,8%

53 Ukmergės rajono savivaldybė 4 31 262 8 816 255 237 0 2,2%

54 Utenos rajono savivaldybė 6 93 415 19 395 665 451 129 1,5%

55 Varėnos rajono savivaldybė 4 14 388 4 303 88 156 0 1,3%

56 Vilkaviškio rajono savivaldybė 6 26 714 6 051 181 196 66 1,8%

57 Vilniaus miesto savivaldybė 11 740 110 306 916 12 935 4 255 927 2,8%

58 Vilniaus rajono savivaldybė 3 48 968 11 271 2 010 377 0 10,9%

59 Visagino savivaldybė 3 43 279 16 256 1 162 343 0 4,6%

60 Zarasų rajono savivaldybė 3 7 295 1 459 172 114 0 6 8,9%

*     Kelių savivaldybių valdomos SVĮ, kuriose nei viena iš savivaldybių neturi kontrolinio akcijų paketo, yra įtrauktos į portfelį tos savivaldybės, kuri valdo didžiausią atitinkamos įmonės akcijų dalį.
**   Savivaldybės valdomų akcijų dalis nesiekia 50 proc.
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Viešojo transporto sektoriaus 
veiklos rezultatai

Nors ir gyvendami sąlyginai nedidelę teritoriją užimančioje Lietuvoje, 2021 metais šalies vidaus kelių trans
por tu keliavo virš 2 mln. asmenų. Savivaldybių priežiūroje 2021 metais veikė 40 viešojo transporto vežėjų, 
o pervežimo paslaugos buvo teikiamos visose 60tyje Lietuvos savivaldybių.

Lietuvoje viešojo transporto sektoriaus veiklą reglamentuo
ja Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas, 
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas, Lietuvos 
Respublikos kelių transporto kodeksas, Kelių transporto veiklos 
licencijavimo taisyklės1 ir kiti Lietuvos Respublikos bei Europos Są
jungos teisės aktai. Viešasis transportas – kaip nustato Transporto 
veiklos pagrindų įstatymas – tai keleivių, bagažo ir (arba) krovinių 
vežimo nustatytais maršrutais nustatytu laiku paslauga, teikiama 
visiems, kurie kreipiasi. Transporto viešąjį administravimą vykdo 
Vyriausybė, Susisiekimo ministerija bei savivaldybių institucijos. 
Savivaldybių funkcija yra formuoti viešojo vietinio transporto veik
los strategiją ir organizuoti jos įgyvendinimą. Būtent savivaldybės 
užtikrina socialiai būtinų transporto paslaugų teikimą visuomenei. 
Istoriškai susiklostė, kad didžiąją dalį viešojo transporto paslaugų 
teikia savivaldybių valdomi vežėjai, tačiau, siekdamos gerinti viešo
jo transporto kokybę ir efektyvumą, dalis savivaldybių yra išnuo
mojusios ar privatizavusios infrastruktūrą privatiems operato riams. 
Tad viešojo transporto sektoriuje veikia ir privačios bendrovės, 
anksčiau priklausiusios savivaldybėms.

Keleivių ir krovinių vežėjų veikla yra licencijuojama: leidimai užsiimti 
keleivių ar krovinių vežimu išduodami pagal Vyriausybės patvirtintas 
kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles. Licencijas ir jų kopi
jas nuo 2017 metų gruodžio išduoda Lietuvos transporto saugos 
admi nistracija (LTSA) ir savivaldybių vykdomosios institucijos.

Vežėjai už keleivių vežimo paslaugų teikimą renka rinkliavas iš ke
leivių, daliai jų yra taikomos lengvatos. Teisę į lengvatas nustato 
Kelių transporto kodeksas, o pačias lengvatas, jų kategorijas, rūšis 
bei asmenis, kuriems jos taikomos, nustato Transporto lengvatų 
įsta tymas. Pagal jį tam tikros keleivių grupės turi teisę viešuoju 
transportu naudotis nemokamai, su nuolaida arba gauti transporto 
išlaidų kompensaciją. Nuolaida, priklausomai nuo aplinkybių, ku rios 
nustatytos Transporto lengvatų įstatyme, gali siekti 50 proc. arba 
80 proc. Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), su
sijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) 

1     2011 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1434 „Dėl 
kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

tvarkos aprašas2 nustato, kuriomis (valstybės ar savivaldybės) biudže
to lėšomis ir kokia tvarka kompensuojamas lengvatinis naudojimasis 
viešuoju transportu. Valstybė kompensuoja keleivių vežimą tolimojo 
reguliaraus susisiekimo autobusais, t. y. keleivių vežimą autobusais 
daugiau kaip per dviejų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldy
bių) teritorijas, o savivaldybės – vietinio (miesto ir prie miestinio) re
guliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais. 

Pagal Transporto lengvatų įstatymo nuostatas Lietuvos transporto 
saugos administracijai pavesta organizuoti kelių transporto vežėjų 
dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais leng
vatų negautų pajamų atlyginimą. 2021 metų pabaigoje Lietuvos 
transporto saugos administracija administravo 356 tolimojo ir 149 
tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų. Per metus 
išmokėjo 4,6 mln. eurų subsidijų atlygindama vežėjų nuo 2020 metų 
gruodžio iki 2021 metų lapkričio negautas pajamas dėl keleiviams 
suteiktų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais 
lengvatų. 2021 metais lėšų subsidijoms panaudojimas sumažėjo 
1,0 mln. eurų arba 18 proc. 

2021 metais Lietuvoje viešojo transporto sektoriuje veikė 40 SVĮ. Šios 
įmonės teikia keleivių pervežimo paslaugas reguliariais miesto, prie
miesčio ir tarpmiestiniais maršrutais. Pagal teisinį statusą 38ių šio 
sek toriaus įmonės buvo savivaldybės valdomos bendrovės, o likusios 
2 – savivaldybės įmonės, kurių viena – SĮ „Susisiekimo paslaugos“ – 
nors ir tiesiogiai nevykdo keleivių vežimo veiklos (užsiima Vilniaus 
keleivių vežimo organizavimu ir koordinuoja viešojo transporto bi
lietų platinimo sistemą bei vykdo kitas numatytas funkcijas) taip pat 
įtraukta į šio sektoriaus analizę. 2020 metais tarp UAB „Vilkaviškio 
autobusų stotis“ ir UAB „Kautra“ pasirašyta Autobusų stoties nuo
mos sutartis, pagal kurią stoties operatoriumi paskirtas UAB „Kautra“ 
Vilkaviškio filialas. Į 20162021 metų SVĮ portfelį ir viešojo transporto 
sektoriaus portfelį nebuvo įtrauktos 2 bendrovės: UAB „Širvintų au-
tobusų parkas“, kuri jau nuo 2006 metų savo akcijas ir turtą konce
sijos sutarties pagrindu yra perdavęs UAB „Autovelda“, taip pat – 
UAB  „Radviliškio autobusų parkas“, ku ri pagal koncesijos sutartį 
nuo 2008 metų perduotas UAB „Emtra“.

2     2000 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 478 „Dėl 
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“



30

1 lentelė. Viešojo transporto sektoriaus finansiniai veiklos rezultatai 2020-2021 m.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 116 750 111 179 4,8%

Pardavimo savikaina 87 221 87 505 +0,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 29 530 23 674 -19,8%

Pardavimo sąnaudos 2 840 2 489 12,4%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 28 317 27 153 4,1%

Veiklos pelnas (nuostoliai) -1 628 -5 968 -266,6%

Kitos veiklos rezultatai 2 292 3 063 +33,6%

Finansinė ir investicinė veikla 641 1 366 113,0%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 23 -4 271 -

Pelno mokestis 150 476 

Grynasis pelnas (nuostoliai) -127 -3 796 -2 890,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 206 039 198 326 -3,7%

Trumpalaikis turtas 52 665 44 579 -15,4%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29 203 17 582 39,8%

Turto iš viso 259 904 244 405 -6,0%

Nuosavas kapitalas 87 149 84 345 -3,2%

Dotacijos, subsidijos 32 998 28 446 -13,8%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 134 627 123 181 -8,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 90 830 78 399 13,7%

Finansiniai įsipareigojimai 73 151 62 329 14,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 43 798 44 782 +2,2%

Finansiniai įsipareigojimai 14 999 14 594 2,7%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 259 904 244 405 -6,0%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,1% 1,5% 1,4 p. p.

ROE 0,1% 4,4% 4,3 p. p.

D/E 101,1% 91,2% 9,9 p. p.

EBITDA 18 434 16 454 10,7%

EBITDA marža 15,8% 14,8% 1,0 p. p.

Veiklos pelno marža 1,4% 5,4% 4,0 p. p.

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

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 0 0 

Paskirtos pelno įmokos 56 17 69,4%

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms 56 17 -69,4%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 5 920 5 612 5,2%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 670 657 1,9%

20212018 2019 2020

Pardavimo pajamos (mln. eurų) Grynasis pelnas (mln. eurų)

163,3

2,7

167,5

0,9

116,8

0,1

111,2

3,8
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Veikiamos Vyriausybės nustatytų reikalavimų ir apribojimų dėl 
Covid19 pandemijos, SVĮ viešojo transporto sektoriui priskirtų 
įmonių pardavimų pajamos ir toliau mažėjo: jei priešpandeminiu 
20182019 metų laikotarpiu jos siekė atitinkamai 163,3 mln. eu
rų ir 167,5 mln. eurų, tai 2020 metais smuko iki 116,8 mln. eurų, o 
2021 metais mažėjo papildomais 4,8 proc. ir siekė 111,2 mln. eurų. 

Savikaina skaitine verte išliko beveik nepakitusi (87,5 mln. eurų, ly
ginant su 87,2 mln. eurų anks tesniu periodu), tad bendrasis pelnin
gumas buvo fiksuojamas 21,3 proc. arba 4,0 procentinio punkto 
mažesnis, vien dėl mažesnių pardavimų pajamų, nei 2020 metais. 
Veiklos sąnaudos mažėjo 4,8 proc., tačiau veiklos rezultatas liko stip
riai neigiamas – 6,0  mln. eurų nuostolis. 

Sektoriaus rezultatas turėjo ženklios įtakos bendram SVĮ rezultatui: 
šilumos tinklų ir nagrinėjamo viešojo transporto sektoriaus suminis 
20,1 mln. eurų grynasis nuostolis viršijo teigiamus vandentvarkos, 
RATC bei kitų įmonių sektorių rezultatus (uždirbtą suminį 15,0 mln. 
eurų grynąjį pelną). 

Būtinybė užtikrinti kuo mažesnę personalo kaitą ir pritraukti į įmones 
aukštesnio lygio administracijos darbuotojus neleido sutaupyti dar
bo užmokesčio išlaidų sąskaita. Prieš keletą metų atliktos investicijos 
į ilgalaikį turtą nemažina ir nusidėvėjimo sąnaudų. Elimi navus ilga
laikio turto nusidėvėjimo sąnaudas bei sumokėtas lizingo bei pa
skolų palūkanas, EBITDA pelningumas 20202021 metais buvo gero
kai aukštesnis, nei ankstesniais laikotarpiais: 2020 m. – 15,8 proc., 
2021 m. – 14,8 proc. 

Analizuojant viešojo transporto grąžos rodiklius bei lyginant juos 
su viso SVĮ portfelio analogiškų rodiklių dinamika, pastebima 
vienoda šių rodiklių mažėjimo tendencija, tačiau nagrinėjamo sek
toriaus tiek ROE, tiek ROA traukėsi ženkliau, nei SVĮ vidurkis, ir an
trus metus iš eilės buvo neigiami. 2020 metais sektoriaus tiek ROA, 
tiek ROE krito iki 0,1 proc., o 2021 metais patirtas reikšmingas 
sek toriaus nuostolis ROA ir ROE rodiklius numušė gerokai že miau 

SVĮ portfelio vidurkio: turto grąža sektoriaus įmonėse buvo 
1,4 p. p., o nuosavo kapitalo grąža – net 4,3 p. p. mažesnės. Aukš
čiausiais ROE rodikliais pasižymėjo UAB „Marijampolės autobusų 
parkas“ (vienkartinio sandorio įtakoje uždirbta 21,2 proc. nuosavo 
kapitalo grąža) bei stabiliai apie 12,0 proc. ROE uždirbanti UAB „Pa-
svalio autobusų parkas“. Labiausiai bendrą kapitalo grąžos ro diklį 
nutempė žemyn UAB „Trakų autobusai“ ROE rezultatas (194,8 proc.) 
bei 104,0 proc. ROE iš UAB „Ignalinos autobusų parkas“.
Viešojo transporto sektoriaus grąža akcininkams jau antrus metus 
iš eilės buvo pati žemiausia iš visų sektorių: jei praėjusiais metais 
pelno įmokų buvo sumokėta 56,2 tūkst. eurų, tai 2021 metais – tik 
17,2 tūkst. eurų (dividendų neskyrė nei viena Įmonė). Tai sudarė 
vos 0,3 proc. viso SVĮ portfelio grąžos akcininkams. Vienintelė ana
lizuojamo sektoriaus Įmonė, kasmet ski rianti grąžą akcininkui – Vil
niaus miesto savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“.

Lentelėje pateikti dešimties pagal turtą didžiausių keleivių vežėjų 
Lie tuvos vidaus maršrutais (neįtraukiant šiam sektoriui priskirtos 
SĮ „Susisiekimo paslaugos“, tiesiogiai nevykdančios šios veiklos) 
2021 metų rezultatai, kurie sudaro reikšmingą dalį viso nagrinėjamo 
sektoriaus rezultatų.

Pardavimų pajamų ir grynojo pelno dinamika (mln. eurų)

Pardavimų pajamos Grynasis pelnas

163,3
167,5

116,8 111,2

2,7

0,9

0,1

3,8

2018 2019 2020 2021

 Pelningumo rodiklių dinamika (mln. eurų)

1,1% 0,8% 1,4%

5,4%

9,0% 10,0%

15,8%
14,8%

2018 2019 2020 2021

Veiklos pelno marža EBITDA marža

Turto grąžos ROA dinamika (proc.)

1,5%

0,8%

0,4%

0,9%

0,1% 0,1%

1,5%

Nuosavo kapitalo grąžos ROE dinamika (proc.)

3,6%

1,6% 1,7%

0,3%

4,4%

0,1%

2018 2019 2020 2021

Sektoriaus ROA, proc. Viso SVĮ portfelio ROA, proc.

2018 2019 2020 2021

Sektoriaus ROE, proc. Viso SVĮ portfelio ROE, proc.

1,1%

2,9%
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10 didžiausių Įmonių 2021 metų pabaigoje apskaitė daugiau nei 
200 mln. eurų aktyvų arba beveik 82 proc. viso sektoriaus įmonių tur
to. Dėl natūralaus šių įmonių valdomo turto nusidėvėjimo bendrai 
ataskaiti niais metais turtas mažėjo apie 19 mln. eurų arba 8,7 proc. 
Vertinant pagal turtą, pardavimo pajamas ir darbuotojų skaičių, iš 
visų didžiųjų šio sektoriaus įmonių labiausiai išsiskyrė UAB „Vilniaus 
viešasis tran sportas“, kurio apskaitinė turto vertė siekė 94,9 mln. 
eurų ir sudarė 38,8 proc. nagrinėjamo sektoriaus turto, nors ir buvo 
10,9 proc. mažesnė, nei 2020 metais dėl Įmonės perėjimo prie TAS 
ir to įtakoje pasikeitusios apskaitos. Šios įmonės uždirbtos pajamos 
nors ir mažėjo 10,1 proc. (dėl dalies maršrutų perleidimo privatiems 
vežėjams bei su Covid19 pandemija susijusių vietos autobuse 
ribojimų), tačiau išliko didžiausios ir sudarė penktadalį viso sek
toriaus uždirbtų pajamų. Kas antra iš 10ies didžiausių sek toriaus 
įmonių metus baigė nuostolingai – didžiausias neigiamas rezul
tatas fiksuotas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ – augantys 
veiklos kaštai dėl didėjančių dyze lino bei dujų kainų ir mažesnės 
pajamos lėmė ženklų 3,4 mln. eurų nuostolį. Reikšmingus nuos
tolius patyrė UAB  „Panevėžio autobusų parkas“ (160,7 tūkst. 
eurų) bei UAB „Tauragės autobusų parkas“ (136,2 tūkst. eurų). 
Panevėžio miesto savivaldybei priklausanti Įmonė 2021 metais 
uždirbo 8,2  proc. mažiau pajamų dėl karantino ribojimų, tačiau 
kintami kaštai augo 12,5 proc., labiausiai dėl augančių kuro kainų 
bei DU sąnaudų. UAB „Tauragės autobusų parkas“ dėl sumažėju
sios  tolimųjų reguliarių pervežimų ridos fiksavo 10,4 proc. mažesnes 
pardavimų pajamas, o sumažėjęs darbo užmokesčio sąnaudų ir nuo
s tolio dėl COVID19 pandemijos kompensavimas lėmė tokio dydžio 
galutinį nuostolį, kad Įmonės nuosavas kapitalas tapo mažesnis, nei 
½ įstatinio kapitalo. Antra didžiausia pagal valdomą turtą sektoriaus 
Įmonė UAB „Kauno autobusai“ taip pat fiksavo mažesnes, nei 
metais anksčiau, pajamas – jos traukėsi 8,3 proc. ir siekė 19,0 mln. 
eurų. Iš papildomai gautų DU fondo kompensacijų Įmonė gebėjo 
1,5 mln. eurų sumažinti pastoviąsias (veiklos) sąnaudas, todėl metus 
baigė su 121,9 tūkst. eurų grynuoju pelnu. Didžiausią grynąjį pelną 
20211231 fiksavo 6 didžiausia pagal valdomo turto dydį UAB „Ma-
rijampolės autobusų parkas“ – 307,1 tūkst. eurų, kurį pavyko 
uždirbti išskirtinai dėl vienkartinio sandorio – ilgalaikio turto par
davimo. To rezultate šios Įmonės nuosavo kapitalo grąža ROE re
kordiškai pasiekė 21,2 proc. ir buvo pati aukščiausia grąža tarp sekto
riaus įmonių. Šiaulių savivaldybės valdomos Įmonės UAB „Busturas“ 
pajamos mažėjo neženkliai – 2,0 proc., tačiau auganti savikaina lėmė 
neigiamą veiklos rezultatą, ir tik kitos veiklos pajamos leido Įmonei 
baigti metus su simboliniu 5,6 tūkst. eurų grynuoju pelnu. UAB 
„Jonavos autobusai“ priešingai, nei kitos didžiosios sektoriaus 

2 lentelė. 10-ies didžiausių pagal valdomą turtą sektoriaus SVĮ finansiniai 2021 metų rezultatai.

Įmonės pavadinimas 

Turtas 
(tūkst. eurų)

Pardavimo 
pajamos 

(tūkst. eurų)

EBITDA
(tūkst. eurų)

Gautos dotacijos 
sąnaudų 

kompensavimui
(tūkst. eurų)

Grynasis 
pelnas

(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius ROE

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 94 846 22 968 3 690 32 342 3 411 1 900 9,3%

UAB „Kauno autobusai“ 69 124 19 037 6 480 13 438 122 1 111 0,9%

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 11 396 8 266 966 0 99 280 2,2%

UAB „Busturas“ 7 904 5 641 523 2 848 6 316 0,2%

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 7 236 5 208 369 2 259 161 241 5,6%

UAB „Marijampolės autobusų 
parkas“

3 169 1 263 769 273 307 55 21,2%

UAB „Jonavos autobusai“ 2 300 2 328 382 670 34 72 3,0%

SĮ „Vilniaus rajono autobusų 
parkas“ 2 293 1 319 212 0 61 58 3,8%

UAB Tauragės autobusų parkas 1 980 632 268 691 136 60 61,5%

UAB Telšių autobusų parkas 1 838 1 118 123 705 25 47 3,1%

įmonės, apskaitė 11,9 proc. pardavimo pajamų augimą 2021 metais 
dėl didesnių savivaldybės patvirtintų visuo menei būtinų maršrutų 
nuostolių kompensacijų, kas, nepaisant kaštų augimo, lėmė pelnin
gus metus – Įmonė metus baigė su 33,6 tūkst. eurų grynojo pelno. 
Trečiosios pagal valdomą turtą didžiausios sektoriaus įmonės 
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pajamos išliko panašiame lyg
menyje – 8,2 mln. eurų, tačiau reikšmingai kito galutinis metų re
zultatas: jei 2020 metais Įmonė baigė su 304,9 tūkst. eurų grynojo 
pelno, tai 6,4 proc. išaugusi savikaina bei 13,0 proc. veiklos sąnau
dos 2021 metais ėmė 99,1 tūkst. eurų nuostolį. Bendrai pastebima, 
jog nepaisant mažėjusių veiklos apimčių bei dėl išaugusių kaštų, 
sietinų su personalo išlaikymu bei degalų kainomis, visos didžiosi
os sektoriaus įmonės uždirbo teigiamas EBITDA sumas, kas rodo 
kokią reikšmingą dalį veiklos re zultatams turi turto nusidėvėjimo 
sąnaudos.

Viešojo transporto paslaugas teikiančios SVĮ su savivaldybėmis yra 
sudariusios viešųjų paslaugų sutartis, pagal kurias apskaičiuojamos 
dotacijos dėl visuomenei teikiamų būtinų keleivinio kelių transpor
to paslaugų reguliaraus susisiekimo maršrutuose kompensacijos. 
Kompensacijų tvarką nustato Nuostolių, patirta vykdant keleivinio 
kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos 
apskaičiavimo tvarkos aprašas1. Iš viso ataskaitiniais metais buvo 
paskirta ir išmokėta dotacijų beveik 7 proc. daugiau, nei 2020 metais, 
visa suma siekė 62,0 mln. eurų. Dėl pandemijos vykdomas nuotoli
nis lengvatinių keleivių (mokinių ir studentų) mokymasis sumažino 
ir dalies įmonių gaunamas kompensacijas už negautas pajamas, 
tuo tarpu karantino laikotarpiu nuostoligų maršrutų ir nusidėvėji
mo sąnaudų kompensavimas didėjo. Didžiausią pardavimo pajamų 
kompensaciją, siekusią 8,0 mln. eurų, gavo UAB „Kauno autobusai“, 
lyginant su praėjusiais metais, ši suma sumažėjo 15,3 proc. ir sudarė 
42,0 proc. visų Įmonės pajamų. Įmonės gautos dotacijos sąnaudoms 
kompensuoti padidėjo 34,7 proc. ir siekė 15,2 mln. eurų. Labiau
siai  –  nuo 9,1 mln. eurų iki 7,6  mln. eurų  – su sitraukė UAB „Vilniaus 
vie ša sis transportas“ gautos transporto lengvatos kompensacijos, 
kurios ataskaitiniais metais sudarė 33,3 proc. nuo visų pajamų. Įmo
nės sąnaudoms kompensuoti taip pat buvo skirta mažesnė suma, 
ku ri 2021 metais siekė 32,3 mln. eurų arba 3,7 proc. mažiau, nei me
tais prieš.

1  2010 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  įsakymas 
Nr. 3 – 457 „Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų 
įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
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Pandemijos metu pristabdžius investicijas, viešojo transporto sekto
riaus portfelio apskaitinė turto vertė analizuojamo laikotarpiu mažė
jo 6,0 proc. ir 2021 metų pabaigoje siekė 244,4 mln. eurų ir sudarė 
7,0 proc. visų SVĮ aktyvų. Labiausiai traukėsi trumpalaikiame turte 
apskaitomas piniginių lėšų straipsnis   turto vertė jame kito nuo 29,2 
mln. eurų 2020 metais iki 17,6 mln. eurų 2021 metais. Ilgalaikis turtas, 
per 2018–2020 metų laikotarpį augęs 50,0 proc., ataskaitiniais metais 
susitraukė 3,7 proc. Dalinę įtaką tam padarė, kaip jau minėta aukščiau, 
10,9 proc. pakitusi UAB „Vilniaus viešasis transportas“ apskaitinė 
turto vertė dėl perėjimo prie tarptautinių apskaitos standartų (TAS). 
Įmonė naujų investicijų nevykdė. Kita didžiausia įmonė UAB „Kauno 
autobusai“ per 2021 metus investavo daugiau kaip 11 mln. eurų į 
naujus hibridi nius autobusus bei naują modernią ebilietų sistemą
 „Žiogas“, kas, įvertinus metinį ilgalaikio turto nusidėvėjimą, bendrai 
augino šios Įmonės ilgalaikius aktyvus 9,8 proc. arba 5,4 mln. eurų. 

Per 2021 metus sektoriaus įmonių įsipareigojimai mažėjo 8,5 proc. 
ir laikotarpio pabaigoje sudarė 123,2 mln. eurų. Įsipareigojimų 
struk tūro je 63,4 proc. sudarė ilgalaikės skolos, kurios per metus su
mažėjo be veik 13,7 proc. iki 78,4 mln. eurų. Įsipareigojimai finansų 
institucijoms dėl vyk domų mokėjimų pagal paskolų bei lizingo grafi
kus mažėjo 11,3 mln. eurų ir metų pabaigoje siekė 76,9 mln. eurų. Di
džiausia sektoriaus įmonė UAB „Vilniaus viešasis transportas“ per 
2021 metus sumažino savo ilgalaikius įsipareigojimus 6,2 mln. eurų 
arba 17,4 proc., atlikęs 6 mln. eurų mokėjimų bankams. Reikšmingi 
poky čiai fiksuojami ir įmonėje UAB „Kauno autobusai“ – kur per 2021 

metus grąžino bankams 3,6 mln. eurų bei sumažino skolą tiekėjams 
2,5 mln. eurų, tuo būdu sumažin damas savo visus įsipareigojimus 
11,9 proc. Nuosavas kapitalas ataskaiti niais metais traukė si 2,8 mln. 
eurų arba 3,2 proc. dėl nuostolingų sektoriaus metų  – buvo fiksuo
jamas 1,1 mln. eurų sukauptas balansinis nuostolis. Viešojo tran sporto 
sektoriaus finansinis svertas – finansinių skolų santykis su nuosavybe 
D/E – dėl išaugusio skolinimosi investicijoms 2020 metais šoktelėjo iki 
101,1 proc., t. y. finansinės skolos viršijo nuosavą kapitalą. 2021 metais 
sektorius mažino finansinių skolų naštą  D/E rodiklis mažėjo beveik 
9,9 procentinio punkto, tačiau išliko aukštas (91,2 proc.)  ir rodantis 
didesnę veiklos riziką, priklausomybę nuo skolintų lėšų, augančią 
palūkanų naštą.

2021 metų pabaigoje fiksuotas viešojo transporto sektoriuje besi
darbuojančių žmonių skaičius siekė 5 612 ir sudarė 26,9 proc. visų 
savi valdybių valdomose įmonėse dirbančiųjų. Lyginant su anks
tesniais metais, bendras nagrinėjamo sektoriaus darbuotojų skaičius 
mažėjo 5,2 proc. arba 308 žmonėmis. Ženkliausias pokytis buvo 
stebimas UAB „Vilniaus viešasis transportas“, kuriame darbuo
tojų skaičius mažėjo 8,3 proc. Skaitlingiausiu darbuotojų skaičiumi 
pasižymėjo jau minėta UAB  „Vilniaus viešasis transportas“ (1 900 
arba daugiau, nei trečdalis sektoriaus dirbančiųjų) bei UAB „Kauno 
autobusai“ (1 100 arba penktadalis sektoriaus personalo). Žemiau 
pateiktas grafikas iliustruoja personalo optimizavimo tendenciją: 
per pastaruosius ketverius metus sektorius mažino dirbančiųjų skai
čių 6,6 proc. Administracijoje darbavosi 11,7 proc. viso personalo.

Siekiant įvertinti SVĮ viešojo transporto sektoriaus įmonių veiklos 
efektyvumą, analizuojant pajamas, tenkančias vienam darbuotojui, 
reikia atkreipti dėmesį, kad Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų 
viešojo transporto įmonės yra mažiau palyginamos su Vilniaus ir 
Kauno miestų viešojo transporto įmonėmis, nes teikia paslaugas ne 
tik mieste, tačiau ir priemiestinio, tarpmiestinio (ir dalis tarptautinio) 
reguliaraus keleivių pervežimo autobusais paslaugas. Be to, išimtinai 
tik miestinio tran sporto paslaugas teikiančios Vilniaus ir Kauno mies
tų viešojo transporto įmonės vienintelės Lietuvoje teikia keleivių 
pervežimo mieste paslaugas troleibusais.

SVĮ viešojo transporto sektoriaus veiklos efektyvumą parodantis 
san tykis ataskaitiniais metais stabilizavosi ir laikotarpio pabaigoje 
vienam darbuotojui teko 19,8 tūkst. eurų pardavimo pajamų, kai 
prieš metus jos siekė 19,7 tūkst. eurų. Tarp palyginamųjų viešojo 
transporto vežėjų efektyviausiai 20182021 metų laikotarpiu veikė 
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“: 2021 metais vienas darbuo
tojas bendrovei uždirbo 29,5 tūkst. eurų, t. y. 5,0 proc. daugiau, nei 
2020 metais. Lyginant su mažiausiai nagrinėjamu laikotarpiu efek
tyvia Vilniaus miesto savivaldybės valdoma UAB „Vilniaus viešasis 
tran sportas“, Klaipėdos autobusų parko darbuotojas vidutiniškai 
uždirbo 17,5 tūkst. eurų daugiau.

6 012

Darbuotojų skaičius Administracijos darbuotojų skaičius 

Darbuotojų skaičiaus dinamika

2018 1231 2019 1231 2020 1231 2021 1231

701

6 115

692

5 920

670

5 612

657

Finansinio sverto ir nuosavo kapitalo dinamika

Nuosavas kapitalas, mln. eurų

Finansinių skolų santykis su nuosavybe, proc. 

2018 2019 2020 2021

66,2% 69,7%

101,1%

78,6

87,8 87,2 84,3

91,2%

Turto struktūra ir dinamika (mln. eurų)

Balansinė turto vertė T. sk. ilgalaikis turtas 

2018 2019 2020 2021

191,8

132,2

246,6

185,5 206,0

259,9 244,4

198,3

76,9

123,2

Įsipareigojimų struktūra ir dinamika (mln. eurų)

Visi įsipareigojimai T. sk. finansinės skolos 

2018 2019 2020 2021

88,2

134,6
52,1

83,8

61,2

115,2
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2018 2019 2020 2021

Pajamos tenkančios vienam darbuotojui (tūkst. eurų)

Autobusais ir troleibusais pervežtų keleivių skaičiaus dinamika
VIEŠOJO TRANSPORTO APIMTYS IR KAINOS

Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2021 metais ke
lių transportu (autobusais ir troleibusais) buvo pervežta 201,4 mln. 
keleivių arba 12,3 proc. keleivių mažiau nei prieš metus. Keleivių 
srauto ma žėjimo tendencija sietina su pandemijos sąlygotais ap
ribojimais. Nors galimybę važiuoti troleibusu turi tik Vilniaus ir Kau
no miestų gyventojai, tačiau šia transporto priemone keliaujančiųjų 
žmonių kiekis sudarė net 24,2 proc. viso srauto. 

Pigiausią elektroninį trumpalaikį bilietą galima įsigyti Panevėžyje už 
0,52  euro, o brangiausiai – 0,7 euro – trumpalaikiai bilietai kainuoja 
Kauno mieste. Vilniaus mieste galima įsigyti ne tik pusvalandžio truk
mės bilietą už 0,65 euro, bet ir valandos trukmės bilietą – už 0,9 euro. 
Lyginant trijų Baltijos regiono šalių sostinių viešojo transporto bilietų 
kainas, pigiausius trumpalaikius bilietus galima įsigyti Vilniuje. Lat
vijos ir Estijos sostinėse taikomos išskirtinės sąlygos miesto gyven
tojams. Rygos rezidento kortelę turintiems asmenims valandos 
trukmės elektroninio bilieto kaina 1,15 euro, o miesto svečiams toks 

27,227,4

19,7 19,8 20,0 19,6

12,3 12,0

25,4 24,4

17,7 17,2

32,7 32,3
28,1 29,5

24,824,9

17,8 17,9

24,0 25,3

19,3
21,6

372,9

229,8 201,4

20212018 2019 2020

Viso viešojo 
transporto sektoriaus

UAB „Vilniaus viešasis 
transportas“

UAB„Kauno autobusai“ UAB „Klaipėdos 
autobusų parkas“

UAB „Busturas“ UAB „Panevėžio 
autobusų parkas“

bilietas kainuoja 2,3 euro. Estijos sostinėje gyvenamąją vietą deklar
avę žmonės viešuoju tran sportu gali naudotis nemokamai, o miesto 
svečiams vienos valandos bilietas kainuoja 1,5 euro. 

371,5

Talino ir Rygos viešojo transporto bilietų kainos (eurais)

30 30

1,15
1,5

Ryga Talinas

Mėnesinis bilietas

Vienkartinis 60 min. bilietas

Viešojo transporto bilietų kainos (eurais)

Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys 

26

0,65 28

0,7

26,5

0,64

27,5

0,6

27,8

0,52

Mėnesinis bilietas

Vienkartinis 60 min. bilietas
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Vandentvarkos sektoriaus
veiklos rezultatai

Pasaulyje drastiškai brangstant energetiniams resursams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sektorius susiduria su nemenkais iššūkiais kaip suderinti augančias sąnaudas bei infliaciją, gebant pasiūlyti 
aukščiausius standartus atitinkančias paslaugas mažiausia įmanoma kaina vartotojui.

2006 metais buvo priimtas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, pagal kurį savivaldybių in
stitucijoms pavesta planuoti, organizuoti ir koordinuoti geriamojo 
vandens išgavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą 
savivaldybės teritorijose. Pagrindinė įmonių, kurios užsiima šia veik
la, funkcija yra užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvar
kymo nenutrūkstamą funkcionavimą. Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymas reglamentuoja asmenų (savivaldybių, 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių, vartotojų 
ir kitų) santykius, atsirandančius tiekiant geriamąjį vandenį ir tvar
kant nuotekas.

Savivaldybių institucijos, vykdydamos teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus, planuoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvar
kymą, šių paslaugų infrastruktūros plėtrą tiek savo, tiek viešojo geria
mojo vandens tiekimo teritorijose, rengdamos geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir juose 
nustatydamos aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo 
teritorijas, infrastruktūros plėtros kryptis, įgyvendinimo etapus (eigą, 
eiliškumą) ir finansavimą. Jos turi siekti, kad pagal plėtros planus 
visi savival dybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus 
atitinkantį ge riamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba 
turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu / in
dividualiai tvarkyti nuotekas. Aglomeracijose, t. y. teritorijose, kurio
se gali susidaryti 2 000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti 
tarša ir kuriose ge riamasis vanduo tiekiamas centralizuotai arba 
išgaunamas indivi dualiai, o susidarančios nuotekos surenkamos 
centralizuotai arba su tvarkomos nuotekų valymo / kaupimo įrengi
niais, turi būti planuojamos centralizuotosios geriamojo vandens 
tiekimo ir centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos. 

Geriamojo vandens ir buityje naudojamo karšto vandens saugos ir 
kokybės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 24:2003 
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“1. Ši higienos 
norma privaloma valstybės, savivaldybių institucijoms, geriamojo 
vandens tiekėjams, geriamojo vandens vartotojams, imantiems ge
riamąjį vandenį iš viešojo ar kitų vandens išteklių naudotojų van
dentiekio skirstomojo tinklo, talpyklų, gręžtinių ar šachtinių šulinių

1     2003 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 
Nr. V455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir 
kokybės reikalavimai” patvirtinimo“

ir naudojantiems jį maisto tvarkymo įmonėse, viešojo naudojimo 
pasta tuose bei pastatų buitinio karšto vandens sistemose.

Į savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją 
įtraukiama savivaldybės teritorija, atitinkanti nors vieną iš šių kriterijų: 
geriamuoju vandeniu aprūpinama / nuotekų tvarkymo paslaugos 
teikiamos ne mažiau kaip 50 asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą 
šioje vieto vėje; yra savivaldybei arba savivaldybės valdomai įmonei 
priklausanti naudoti tinkama geriamojo vandens tiekimo / nuotekų 
tvarkymo infra struktūra; teritorijų planavimo dokumentuose nusta
tytos urba nizuotos / urbanizuojamos teritorijos.

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymu, paslaugų tiekėjai sąnaudas ir pajamas planuoja pagal 
veiklos ir plėtros planus. Veiklos planai rengiami ne trumpesniam 
nei trejų metų laikotarpiui ir tvirtinami savivaldybių tarybose. Geria
mojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodara yra 
nustatoma pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarky
mo paslaugų kainų nustatymo metodiką2. Paslaugų kaina turi būti 
pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis bei skaičiuojama atskirai kiekvie
nai vandens tiekimo veiklai – pardavimui, geriamo vandens tiekimui 
ir nuotekų tvarkymui. Vandens tiekėjams nusistačius savo paslaugų 
kainas, jos turi būti suderintos su Valstybine energetikos reguliavi
mo taryba (toliau – VERT) ir vėliau patvirtintos savivaldybių, kurių 
teritorijose tiekia geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, 
tarybose. VERT, derindama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų bazines kainas, kiekvienais metais perskaičiuo
tas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
bazines kainas, besi vadovaudama Energetikos įmonių technolo
ginio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu3, 
įvertina ar savivaldybių tarybai nustačius naujas kainas, vartoto
jų kiekvieną mėnesį mokama suma už paslaugas neviršys 4 proc. 
vidutinių mėnesio šeimos pajamų. Jeigu savivaldybės taryba ne
pa tvirtina su VERT suderintų geriamojo vandens tiekimo ir nuote
kų tvarkymo paslaugų bazinių kainų ar nustato jas nesilaikydama 

2     2006 m. gruodžio 21 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas Nr. 
O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“

3    2009 m. sausio 29 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas 
Nr. O36 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo 
įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
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1 lentelė. Vandentvarkos sektoriaus finansiniai veiklos rezultatai 2020-2021 m.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 180 014 187 257 +4,0%

Pardavimo savikaina 139 358 147 727 +6,0%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 40 629 39 529 -2,7%

Pardavimo sąnaudos 9 726 10 446 +7,4%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 31 599 30 783 2,6%

Veiklos pelnas (nuostoliai) -695 -1 699 -144,6%
Kitos veiklos rezultatai 3 047 6 186 +103,0%

Finansinė ir investicinė veikla 384 1 009 162,8%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 969 3 478 +76,7%
Pelno mokestis 54 231 +328,3%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 915 3 247 +69,6%
BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 1 535 272 1 574 528 +2,6%
Trumpalaikis turtas 70 596 75 358 +6,7%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 38 563 41 397 +7,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 1 939 2 114 +9,0%
Turto iš viso 1 607 807 1 651 999 +2,7%
Nuosavas kapitalas 681 600 691 237 +1,4%
Dotacijos, subsidijos 796 344 798 964 +0,3%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 123 865 155 515 +25,6%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 65 011 83 980 +29,2%

Finansiniai įsipareigojimai 59 249 77 098 +30,1%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 58 854 71 535 +21,5%

Finansiniai įsipareigojimai 5 543 6 786 +22,4%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 607 807 1 651 999 +2,7%
RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
ROA 0,1% 0,2% +0,1 p. p.

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

D/E 9,5% 12,1% +2,6 p. p.

EBITDA 39 534 43 832 +10,9%

EBITDA marža 22,0% 23,4% +1,4 p. p.

Veiklos pelno marža 0,4% 0,9% 0,5 p. p.

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

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 2 854 378 86,7%

Paskirtos pelno įmokos 0 0  

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms 2 854 378 -86,7%
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 4 744 4 655 1,9%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 736 759 +3,1%

172,3 171,6 180,0 187,3

11,0 4,2
1,9

3,2

Pardavimo pajamos (mln. eurų) Grynasis pelnas (mln. eurų)

20212018 2019 2020

metodikos, VERT turi teisę vie našališkai nustatyti paslaugų bazines 
kainas geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvar kytojui. 

Į apibendrintą savivaldybės valdomų vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo (toliau – SVĮ vandentvarkos sektorius) sektoriaus įmonių 
portfelį 2021 metais buvo įtrauktos visos 49 savivaldybės valdomos 
įmonės, kurios užsiima vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu. 

Šiame sektoriuje 2021 m. darbavosi 4 655 žmonės arba 22,3 proc. 
visų dirbančiųjų SVĮ . Šio sektoriaus uždirbtos pajamos buvo an
tros pagal dydį tarp visų SVĮ sektorių ir sudarė 19,2 proc. viso SVĮ 
portfelio pajamų. Uždirbtas 3,2 mln. eurų grynasis pelnas šiek tiek 
sušvelnino bendrą SVĮ portfelio rezultatą (5,1 mln. eurų nuostolį), 
kuriam itin neigiamos įtakos turėjo ženklūs kitų sektorių nuostoliai 
(šilumos tinklų bei viešojo transporto).
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2021 metais vandentvarkos sektoriaus pajamos toliau augo ir 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 187,3 mln. eurų. Nuo laiko
tarpio, kada buvo pradėta sisteminti ir analizuoti SVĮ finansinius 
duomenis, t. y. nuo 2018 metų bendrai pajamos išaugo be veik 
15 mln. eurų arba 8,7 proc. Tą įtakojo tiek didėjantis vartotojų skai
čius, tiek kasmet peržiūrimi geriamojo vandens bei nuotėkų tvar
kymo įkainiai. Deja, galutinis sektoriaus veiklos rezultatas toli gražu 
taip nedžiugina – per pastaruosius 4 metus grynojo pelno marža 
sumenko nuo 6,4 proc. 2018 metais iki 1,1 proc. 2020 metais, o per 
2021 metus nors ir padidėjusi, tačiau išliko labai žema – 1,7 proc. 
Tam įtakos turėjo sparčiau nei pardavimai auganti savikaina (tas 

matoma bendrojo pelningumo dinamikoje žemiau): pardavimų 
pajamos didėjo 7,2 mln. eurų, savikaina – 8,4 mln. eurų. Veiklos 
rezultatas tiek 2020 metais, tiek 2021 metais buvo neigiamas 
(atitinkamai –694,9 tūkst. eurų ir -1,7 mln. eurų). Vienkartinis vie
nos didžiausių sektoriaus įmonių – UAB „Vilniaus vandenys“ – 
nekilnojamojo turto pardavimo sandoris (3,3 mln. eurų) lėmė kitų 
veiklos pajamų sektoriuje augimą nuo 3 mln. eurų 2020 metais iki 
6,2 mln. eurų 2021 metais ir galutinai lėmė sektoriaus teigiamą gry
nąjį rezultatą – 3,2 mln. eurų pelną. Eliminavus tokią vienkartinių 
pajamų įtaką, tiek UAB „Vilniaus vandenys“, tiek bendrai sekto-
riaus rezultatas būtų neigiamas.

Ataskaitiniu laikotarpiu sektoriaus įmonių aktyvai augo sąlyginai 
nedaug – 2,8 proc. arba 44,2 mln. eurų. Kadangi visos sektoriaus 
įmonės yra infrastruktūrinės, tai ilgalaikis materialus turtas atitinkamai 
ir sudarė didžiausią aktyvų dalį – 95,3 proc. Uždirbtas grynasis pelnas 
sumažino sukauptą nuostolį balanse (nuo – 7,6 mln. eurų 2020 metais 
iki 5,8 mln. eurų 2021 metais) ir tuo 1,4 proc. padidino savininkų 
nuo savybę. Ženkliausiai kito sektoriaus finansiniai įsipareigojimai: 
per 2021 metus įmonės papildomai skolinosi 19,1 mln. eurų, kas 

2 lentelė. 10-ies didžiausių pagal valdomą turtą vandentvarkos sektoriaus SVĮ finansiniai 2021 metų rezultatai.

Įmonės pavadinimas 
Turtas 

(tūkst. eurų)

Pardavimo 
pajamos 

(tūkst. eurų)

Grynasis 
pelnas 

(tūkst. eurų)

EBITDA 
pelningumas ROA ROE

UAB „Kauno vandenys“ 197 845 24 957 538 32,5% 0,3% 0,5%

UAB „Vilniaus vandenys“ 173 303 38 779 3 120 31,1% 1,9% 2,4%

AB „Klaipėdos vanduo“ 147 070 17 615 1 160 34,2% 0,8% 1,7%

UAB „Šiaulių vandenys“ 114 315 9 770 76 24,0% 0,1% 0,1%

UAB „Aukštaitijos vandenys“ 64 781 9 781 294 21,4% 0,5% 1,1%

UAB „Utenos vandenys“ 52 365 4 708 57 24,3% 0,1% 0,3%

UAB „Kėdainių vandenys“ 46 144 4 135 24 16,4% 0,1% 0,1%

UAB „Dzūkijos vandenys“ 45 315 4 894 52 24,2% 0,1% 0,3%

UAB „Telšių vandenys“ 41 827 3 341 116 13,1% 0,3% 1,7%

UAB „Giraitės vandenys“ 36 537 2 718 19 17,4% 0,1% 0,2%

padidino bendrai įsipareigojimus finansų institucijoms 29,5 proc. 
Didžiausią įtaką tam turėjo UAB „Vilniaus vandenys“ investicijos 
geriamo vandens tiekimo ir nuotėkų surinkimo tinklų plėtrai Vilniaus, 
Švenčionėlių, Šalčininkų ir Eišiškių aglomeracijose, kurių vykdymui pa
pildomai pasiskolinta 7,6 mln. eurų, taip pat  UAB „Kauno vandenys“ 
didinamas finansinis įsipareigojimas 7 mln. eurų investicijų vykdymui. 
Kiti trumpalai kiai įsipareigojimai augo 11,4 mln. eurų dėl vyk
domų projektų ir susidariusiu einamųjų įsiskolinimų tiekėjams.

Vandentvarkos sektoriaus tiek turto ROA, tiek nuosavo kapitalo 
grąžos ROE rodikliai istoriškai buvo vieni žemiausių tarp visų SVĮ 
sektorių, tačiau dėka vienkartinio UAB „Vilniaus vandenys“ san
dorio (sąlygojusio šio sektoriaus pelningus metus) bei ženklių 
šilumos tinklų bei viešojo transporto sektorių nuostolių, lėmusių 
prastą bendro SVĮ portfelio rezultatą, 2021 m. tiek ROA, tiek ROE 

vanden tvarkos sektoriuje viršijo viso SVĮ portfelio vidutines turto ir 
nuosavo kapitalo grąžas.
Analizuojant vandentvarkos sektoriaus pagrindinės veiklos pajamų 
struktūrą, ~54 proc. visų įplaukų generavo 5 didžiausios įmonės: 
UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Kauno vandenys“, AB „Klaipėdos 
vanduo“, UAB „Aukštaitijos vanduo“ bei UAB „Šiaulių vandenys“. 

Nuosavo kapitalo grąžos ROE dinamika

Pardavimo pajamų ir  grynojo pelno dinamika (tūkst. eurų)

Turto grąžos ROA dinamika

 Pelningumo rodiklių dinamika

Bendrasis pelningumas Pardavimų pajamosVeiklos pelningumas Grynasis pelnas

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

27,0%
23,9% 11 000,6

172 306,0 171 611,9

180 013,9
187 256,64 218,0

1 914,7

22,6% 21,1%

5,6%
0,8%

2,9%
1,5%

1,8%
0,7%

1,6%0,8%

0,6%0,3%

1,7%0,9%

0,3%0,1%
0,5%0,2%

0,3%0,1%

0,4% 0,9%

3 247,0

2018 2019 2020 2021

Sektoriaus ROA, proc. Viso SVĮ portfelio ROA, proc.

2018 2019 2020 2021

Sektoriaus ROE, proc. Viso SVĮ portfelio ROE, proc.
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UAB „Vilniaus vandenys“ pajamos stabiliai augo jau trečius me
tus (2020 m. – 11,7 proc., 2021 m. – 4,9 proc.), pastaraisiais – dėl su
griežtintos nuotekų taršos kontrolės bei didesnio klientams suteiktų 
paslaugų kiekio. Nors pardavimų savikaina, kaip ir visame sektoriu
je, paaugo 5,5 proc., nedidėjančios veiklos sąnaudos lėmė mažesnį, 
nei 2020 metais veiklos nuostolį: rekordinį praėjusių metų veiklos 
nuostolį (2,3 mln. eurų) 2021 metais keitė 381 tūkst. eurų nuosto
lis. Kaip jau minėta aukščiau ataskaitiniu laikotarpiu grynasis pel
nas uždirbtas vien iš vienkartinių pajamų (pardavus nenaudojamą 
nekilnojamąjį turtą), tačiau šios SVĮ galimybė dirbti pelningai išlieka 
ribota dėl stabiliai aukštų veiklos sąnaudų (Įmonė ir toliau didina ad
ministracijos darbuotojų skaičių – per pastaruosius metus jis augo 8 
darbuotojais, o bendrai per paskutinius 4 metus – 42 darbuotojais). 
Ženklus didžiausią turtą valdančios UAB „Kauno vandenys“ gryno
jo pelno smukimas (nuo 1,5 mln. 2020 metais iki 0,5 mln. eurų 2021 
metais) buvo sąlygotas kitos veiklos nuostolio: tiek pajamos, tiek 
savikaina išliko panašiame lygmenyje, veiklos sąnaudos augo ne
reikšmingai, tačiau Įmonei teko atlyginti už žalą aplinkai ir susimokėti 
baudas, kas kainavo 0,6 mln. eurų ir neigiamai įtakojo grynojo pelno 
rezultatą. Stabiliai pelningai dirbanti AB „Klaipėdos vanduo“ įnešė 

taip pat reikšmingą indėlį į bendrą sektoriaus grynąjį pelną, uždirb
dama 1,2 mln. eurų. Nors rezultatas ir teigiamas, tačiau palyginus su 
praėjusiais metais, kai buvo uždirbta 1,5 mln. eurų, buvo mažesnis 
23,1 proc. Pardavimų apimtims išlikus stabilioms, savikainos augimo 
nepavyko suvaldyti, rezultate uždirbtas 12,0 proc. mažesnis bendra
sis pelnas, kas ir sąlygojo grynojo pelno sumažėjimą 2021 metais.

Apie 50 proc. visų vandentvarkos sektoriaus įmonių baigė 2021 m. 
nuostolingai, didžiausi nuostoliai fiksuoti UAB „Rokiškio vande-
nys“ (386,7 tūkst. eurų), UAB „Kaišiadorių vandenys“ (268,2 tūkst. 
eurų), UAB „Kuršėnų vanduo“ (210,6 tūkst. eurų). Paradoksalu, ta
čiau UAB „Kuršėnų vandenys“ klientaivartotojai už geriamojo van
dens tiekimą bei nuotekų tvarkymą vidutiniškai mokėjo ~3,09 euro 
kub. m., kas yra viena didžiausia tokių paslaugų kaina Lietuvoje. 
Kitų dviejų paminėtų įmonių klientaivartotojai mokėjo vidutinę ka
iną – 2,29 euro kub. m. Šių įmonių pardavimų apimtys yra sąlyginai 
nedidelės, tačiau savikaina, infrastruktūros išlaikymo kaštai, veiklos 
sąnaudos stabiliai viršija įplaukas. Tai galėtų paspartinti SVĮ vanden
tvarkos sektoriaus pertvarką ir valdymo optimizaciją.

DIVIDENDAI IR PELNO ĮMOKOS

Vandentvarkos sektoriaus įmonių sumokėta grąža akcininkams 2021 
metais (už 2020 metų rezultatus) ženkliai sumenko, lyginant 2020 
metais išmokėtus 2,9 mln. eurų dividendus už 2019 metų rezultatus, 
ir siekė vos 378,2 tūkst. eurų arba vos 6,1 proc. bendroje visų SVĮ port
felio grąžoje. Dividendus 2021 metais išmokėjo vos 2 sektoriaus SVĮ – 
AB „Klaipėdos vandenys“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“. 2020 metais 
grąžą akcininkams skyrusios UAB „Kauno vandenys“ bei UAB „Šiaulių 
vandenys“ 2021 metais nemokėjo dividendų.

Ženkli dalis sektoriaus SVĮ dirba nuostolingai ir/arba turi nemenkus 
sukauptus nuostolius balanse, todėl tikėtis dividendų yra sudė
tinga. Tačiau dalis įmonių neskiria grąžos akcininkams, nors turi 
ženklias sumas sukaupto nepaskirstyto pelno balanse: UAB „Vil-
niaus vandenys“  2021 metais turėjo sukaupusi 9,4 mln. eurų 
pelno balanse, tačiau dividendų neskyrė 20192021 metų laikotar
piu, UAB „Kauno vandenys“ – sukaupta 3,1 mln. eurų, dividendų 
neskyrė 2021 metais, UAB „Plungės vandenys“ neskyrė nei karto 
dividendų akcininkui nuo 2018 metų (2021 metais balanse buvo 
sukauptas 1,9 mln. eurų pelnas).

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 
PASLAUGŲ TARIFAI

VERT, pagal paslaugų pardavimo apimtis per metus, vandentvar
kos įmones skirsto į 5 grupes (I grupė paslaugų pardavimai nuo 
7 501 tūkst. m³ per metus, o V grupė – iki 500 tūkst. m³ per metus), 
o bazinius kainų dydžius nustato kiekvienai įmonei individualiai 
pagal patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų nustatymo metodiką.     

2021 metais VERT, derinant geriamojo vandens ir nuotekų tvarky
mo kainas, atsižvelgė į energetinių išteklių tarifų augimą. Žemiau 
pateikiami duomenys apie 2021 metais galiojusius geriamo van
dens ir nuotekų tvarkymo kainų vidurkius individualių namų bei 
daugiabučių gyventojams.

Istoriškai mažiausiai moka didžiausių, o tai reiškia – skaitlingiausių 
vartotojais, Lietuvos miestų gyventojai. Jei vidutinė geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo kaina 2021 metais siekė 2,3 euro už 
kub. m., tai šių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus ir Šiau
lių gyventojai galėjo džiaugtis mažesnėmis nei vidutinė kainomis.

Mažesniuose šalies miestuose bei miesteliuose dėl neigiamų de
mografinių pokyčių įmonėms, kad išgyventų, tenka nustatyti 
didesnes, nei vidutinės, geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų 
tvarkymo kainas. Akivaizdus atotrūkis tarp, pvz. Kauno ir Anykščių 
gyventojams taikomų tarifų.

2021 metais galiojusios vidutinės nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų kainos didžiuosiuose Lietuvos miestuose, Eur/m3

Grąža akcininkams, tūkst.eurų

2021 metais galiojusios didžiausios ir mažiausios vidutinės nustatytos 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, Eur/m3

Visos SVĮ Vandentvarkos sektorius

15 149,6

5 750,0
6 502,7

338,0

14 579,7

2 853,9

6 176,7

378,2

2018 2019 2020 2021

UAB „Kauno vandenys“

UAB „Kauno vandenys“

UAB „Vilniaus vandenys“

UAB „Vilniaus vandenys“

UAB „Aukštaitijos vandenys“

UAB „Druskininkų vandenys”

AB „Klaipėdos vanduo“

UAB „Prienų vanduo“

UAB „Dzūkijos vandenys“

UAB „Molėtų vanduo“

UAB „Šiaulių vandenys“

UAB „Anykščių vandenys“

1,13

1,16

1,67

1,74

1,98

2,14

1,13

1,16

1,40

3,30

3,37

3,71
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Šilumos tinklų sektoriaus
veiklos rezultatai

Centralizuotas šilumos tiekimas – savivaldybėms patikėta funkcija, kurią vykdant šiluma aprūpinama daugiau 
nei pusė Lietuvos gyventojų. Praėjus 80čiai metų nuo pirmosios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos įren
gimo, šis sektorius gerokai išsiplėtė ir modernėjo. Pasitelkiant ES paramą planuojama, jog artimiausiu metu 
(iki 2023 metų pabaigos) bus modernizuota apie 1 400 km senų vamzdynų ir nutiesta apie 91 km naujų centra
lizuotos šilumos tiekimo tinklų. 

Šilumos tiekimo funkcijos šiuo metu priklauso savivaldybėms. 
Nuo pat šių funkcijų atsiradimo buvo susiformavę du šilumos 
tinklų sektoriaus įmonių valdymo modeliai: vienos įmonės išliko 
pavaldžios savivaldybėms, kitų infrastruktūra išnuomota privatiems 
operatoriams. Šiuo metu yra likęs tik vienas privatus šilumos tiekėjas 
UAB „Litesko“, kuriam savo infrastruktūrą yra išnuomojusios penki
os SVĮ: UAB „Biržų šilumos tinklai“, UAB „Druskininkų šilumos 
tinklai“, UAB Kelmės vietinis ūkis, UAB „Mari jampolės šilumos 
tinklai“ ir UAB „Telšių šilumos tinklai“. Pažymėtina, kad 2019 
metais UAB Kelmės šilumos tinklai“ nuomojo savo infrastruktūrą 
UAB „Litesko“, tačiau 2020 m. rugsėjo 30 d. įmonė reorganizavimo 
būdu buvo prijungta prie UAB Kelmės vietinio ūkio. UAB „Alytaus 
šilumos tinklai“ Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu, pasibaigus 
2019 metų šildymo sezonui, perėmė iš UAB „Litesko“ valdomą Aly
taus miesto šilumos ūkio turtą. UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 
2020 m. gegužės 28 d. VERT nutarimu suteikta licencija vykdyti ši
lumos tiekimo veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Visos kitos 
šilumos tinklų sektoriui priskirtos šilumos tiekėjos yra savivaldybės 
valdomos įmonės ir pačios vykdo centralizuotos šilumos tiekimo 
(CŠT) veiklą.

Šilumos tinklų sektoriaus reguliavimui 2003 metais buvo priimtas 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, kuris sudarė sąlygas 
intensyviau investuoti į CŠT įmonių infrastruktūros atnaujinimą 
bei atvėrė galimybę išnuomotų infrastruktūrų operatoriams ir 
savivaldybės valdomoms įmonėms uždirbti pelną, kai leistiną 
kintančios šilumos bazinės kainos dalies dydį nustato Valstybinė 
energetikos reguliavimo taryba (iki 2019 m. liepos 1 d. – Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės komisija).

Remiantis Šilumos ūkio įstatymu, savivaldybės tvarko šilumos ūkį, 
t. y. organizuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų po
reikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti, besi
vadovaudamos savivaldybių tarybų patvirtintais šilumos ūkio spe
cialiaisiais planais. Šie planai yra savivaldybių specialiojo planavimo 
dokumentai, kuriuose vertinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 
programoje1 numatytais sprendiniais ir priemonėmis, nustatomos 
esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos, nuro
domi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, tenkinant šilumos var
totojų poreikius mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo 
neigiamo poveikio aplinkai. Šilumos ūkio specialieji planai turi būti 
atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 metai.

Šilumos tiekimo veikla, kuria leidžiama verstis tik asmenims, 
turintiems licenciją, yra reglamentuojama pagal Šilumos tiekimo 
licencijavimo taisykles (Šilumos kainų nustatymo metodika)2. Jose 
numatoma, kad šilumos tiekėjui, tiekiančiam 10 GWh ir daugiau ši
lumos per metus, licenciją išduoda Valstybinė energetikos regulia
vimo taryba (VERT), o mažiau šilumos tiekiančiam – atitinkama 
savival dybės institucija. Šilumos tiekėjai šilumą gali gaminti patys 
arba įsigyti ją iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG). Valstybė 
(savi valdybės) skatina iš biokuro, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, 
deginant atliekas, taip pat iš geoterminės energijos pagamintos ši
lumos supirkimą į šilumos tiekimo sistemas.

1     2015 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 284 „Dėl Na
cionalinės šilumos ūkio plėtros 20152021 metų programos patvirtinimo“

2     2009 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. O3 96 „Dėl šilu
mos kainų nustatymo metodikos“
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Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalin
gą šilumos kiekį gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. 
Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas NŠG, 
prognozuojamas šilumos kiekis, reikalingas šilumos vartotojų 
poreikiams patenkinti, gaminamas bei superkamas šilumos 
aukciono būdu. Šilumos tiekėjai VERT nustatyta tvarka pateikia 
energijos išteklių biržos operatoriui prognozuojamą gaminti bei 
supirkti šilumos kiekį, reikalingą šilumos vartotojų poreikiams 
patenkinti. Šilumos tiekėjai ir NŠG dalyvauja energijos išteklių biržos 
operatoriaus organizuojamame šilumos aukcione ir teikia pasiū
lymus, o laimėję šilumos aukcioną, gamina bei parduoda šilumos 
kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą. Trūkstamą šilumos kiekį, kuris 
nebuvo įsigytas šilumos aukciono būdu, šilumos tiekėjas gami na 
turimais šilumos gamybos įrenginiais. 

Šilumos kainodarą reglamentuoja Šilumos kainų nustatymo me
todika. Ji nurodo, jog šios kainos turi būti lygios reguliuojamų kai
nų paslaugų teikimo būtinosioms (valstybės normuojamoms) są
naudoms, įskaitant investicijų grąžą. Šilumos kainodaroje taikomas 
ilgalaikių kainų mechanizmas, t. y. baziniam laikotarpiui nustato
ma šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios), kuri antrais ir pa
skesniais metais tikslinama, nustatant perskaičiuotą šilumos kainą 
(kainos dedamąsias). Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitė reikalavimai 
šilumos sektoriaus įmonių sąnaudų paskirstymui: CŠT sistemose, kur 
veikia bent vienas NŠG, šilumos tiekėjui nustatomas leistinas metinis 
pajamų lygis. Todėl perskaičiuojant šilumos kainą vertinamos visos 
faktiškai patirtos sąnaudos, jas palyginant su leistinu pajamų lygiu.

VERT nustato šilumos bazinių kainų dedamuosius dydžius. Kartu 
nustatomi tiekimo efektyvumo rodikliai. Savivaldybių tarybos, va
dovaudamosi VERT nustatytomis šilumos bazinėmis kainomis ir Ši
lumos kainų nustatymo metodika, nustato šilumos kainų dedamą
sias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 
10 GWh šilumos per metus, o kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuo
jančiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, įmonių tiekiamos 
šilumos bazines ir kasmet perskaičiuojamas šilumos kainų deda
mąsias nustato vadovaudamosi Šilumos kainų nustatymo meto
dika ir apie tai informuoja VERT. Tinkamą šilumos kainų taikymą 
kontro liuoja VERT ir savivaldybės. VERT tikrina kasmet perskai čiuo
tas ši lumos kainų dedamąsias ir, esant poreikiui, nurodo kainų 
nustaty mo pažeidimus. Šilumos ūkio įstatymas suteikia teisę VERT 
vienašališkai nustatyti šilumos kainų dedamąsias, jei savivaldybės 
nepašalina nurodytų pažeidimų per 30 kalendorinių dienų arba laiku 
nenustato šilumos kainų dedamųjų.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 
strategijos3 prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos

3     2010 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 789 „Dėl na
cionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos patvirtinimo“

iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 metų padidinti iki 50 
proc. Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 20152021 metų programoje 
numatyta, kad pagrindinė kuro rūšis centralizuotai tiekiamos šilu
mos gamyboje turėtų būti biokuras. Iš jo pagaminta centralizuotai 
tiekiama šiluma turėtų sudaryti apie 60 proc. 2017 metais ir apie 70 
proc. – 2021 metais. Gamtinės dujos liktų antroji pagal svarbą kuro 
rūšis centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Iš jų pagaminta cen
tralizuotai tiekiama šiluma turėtų sudaryti iki 30 proc. 2017 metais 
ir apie 1314 proc. 2021 metais. VERT skelbiamais duomenimis, nuo 
2010 metų gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai nau
dojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2021 metais, lyginant su 
2020 metais, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūro
je gamtinių dujų dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto iki 27,3 proc., 
sumažėjusią gamtinių dujų dalį pakeitė biokuras, kuris augo iki 
70,2 proc. Kito šilumos energijai gaminti naudojamo kuro dalis per 
2021 metus nesikeitė ir sudarė 2,5 proc. Vadinasi, Nacionalinės šilu
mos ūkio plėtros 20152021 m. programoje numatyti tikslai dėl bio
kuro naudojimo buvo pasiekti, tačiau gamtinių dujų 2021 m. naudo
ta daugiau, negu numatyta programoje. 
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2021 metais SVĮ šilumos tinklų sektoriui priskirta 41 įmonė: šilumą 
gamino ir tiekė 36 SVĮ, dar 5 SVĮ savo infrastruktūrą buvo išnuomo
jusios privačiam šilumos gamintojui. Iš visų nagrinėjamo sektoriaus 
įmonių, dešimties didžiausių pagal turtą SVĮ pagrindiniai 2021 metų 
rodikliai pateikti kitame puslapyje esančioje lentelėje.

Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra
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Visų 10 ies didžiausių pagal turtą šilumos tinklų sektoriaus SVĮ 
valdymas yra patikėtas savivaldybėms (miestų savivaldybės val
do kontrolinį akcijų paketą). AB „Kauno energija“ akcijos yra 
įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomąjį prekybos sąrašą. 
AB  „Panevėžio energija“, tiekianti šilumos energiją regioniniu 
mastu, priklauso kelioms savivaldybėms (Panevėžio miesto, Kėdai
nių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų ir Panevėžio rajonų), tačiau 
kontrolinį akcijų paketą (59,4 proc.) valdo Panevėžio miesto 
savi  valdybė. AB „Klaipėdos energija“ kontrolinį akcijų paketą 
(75,5 proc.) valdo Klaipėdos miesto savivaldybė, tačiau siekdama 
keistis patirtimi su užsienio įmonėmis, veikiančiomis šilumos sek
toriuje, į bendrovę pritraukė suomiško kapitalo – 19,5 proc. ben
drovės akcijų valdo UAB „GREN Lietuva“ (anksčiau vadinosi UAB For
tum Heat Lietuva).

2021 metais SVĮ šilumos tinklų sektoriaus įmonių pardavimo paja
mos didėjo 35,3 proc. ir siekė 408,9 mln. eurų, kas sudarė 41,8 proc. 
viso SVĮ portfelio apyvartos. Pagrindinė to priežastis – didėjusios ši
lumos tiekimo pajamos dėl didesnės šilumos kainos, nulemtos di
desnių gamtinių dujų, biokuro ir šilumos įsigijimo iš nepriklauso mų 
šilumos gamintojų kainų bei didesnio šilumos poreikio esant že
mes nei vidutinei lauko oro temperatūrai. Penkių didžiausių šilumos 
tinklų sektoriaus įmonių pardavimo pajamos augo, o didžiausią sek
toriaus dalį (39,2 proc.) užėmė AB „Vilniaus šilumos tinklai“, kurių 
pajamos didėjo 49,3 proc. iki 160,5 mln. eurų. Antros pagal parda
vimo pajamas sektoriaus įmonės AB „Kauno energija“, kuri uždir
bo 12,5  proc. viso sektoriaus pajamų, apyvarta 2021 metais augo 
lėčiausiai iš penkių didžiausių sektoriaus įmonių, t. y. 21,3 proc. iki 
51,0 mln. Eurų. Per 2021 metus penkios didžiausios SVĮ šilumos tin
 k lų sektoriaus įmonės uždirbo 76,7 proc. sektoriaus pajamų 
(313,5 mln. eurų), kai prieš metus – 75,5 proc. arba 228,2 mln. eurų.

Didėjusios veiklos apimtys ir augusios šilumos gamybai reikalingų 
žaliavų kainos tiesiogiai palietė SVĮ šilumos tinklų sektoriaus savi
kainą, kuri didėjo 50,3 proc., lyginant su 2020 metais, ir 2021 metų 
pabaigoje siekė 367,1 mln. eurų, kas sudarė šiek tiek mažiau nei 
pusę (44,9 proc.) viso SVĮ portfelio savikainos. Dėl stipriai išaugusios 

1 lentelė.  10-ies didžiausių pagal valdomą turtą šilumos tinklų sektoriaus SVĮ finansiniai 2021 metų rezultatai.

Įmonės pavadinimas 

Savivaldybėms 
priklausanti 

dalis

Turtas 2021 
metų pabaigoje 

(tūkst. eurų)

2021 metų 
pardavimo 

pajamos 
(tūkst. eurų)

2021 metų 
grynasis pelnas 

(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 

2021 metų 
pabaigoje

ROE

AB „Vilniaus šilumos tinklai“  99,6%  188 068 160 475 18 966 574 19,6%

AB  „Kauno energija“  98,3%  179 934 50 963 72 377 0,1%

AB „Panevėžio energija“  98,2%  94 297 36 982 383 419 0,7%

AB „Klaipėdos energija“  75,5%  81 367 37 644 883 287 1,8%

AB „Šiaulių energija“  99,9%  72 290 27 411 1 349 223 3,2%

UAB „Alytaus šilumos tinklai“  99,5%  26 454 14 379 796 89 9,5%

UAB „Utenos šilumos tinklai“  99,6%  21 829 6 450 597 67 3,6%

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“  99,9%  13 410 5 750 180 76 2,5%

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“  100,0%  11 098 2 199 95 70 4,4%

UAB „Jonavos šilumos tinklai“  100,0%  10 484 7 557 407 91 7,0%

savikainos bendrojo pelningumo rodiklis buvo mažiausias per pa
skutinius ketverius metus ir sudarė 10,2 proc., kai ankstesnių trijų 
metų vidurkis siekė 16,6 proc. Didžiausią dalį (37,3 proc.) sekto 
riaus savikainos struktūroje sudarė UAB „Vilniaus šilumos tinklai“, 
kurių savikaina, lyginant su praėjusiais metais, augo 94,2 proc. iki 
137,0 mln. eurų, šį augimą lėmė Įmonės didelė priklausomybė nuo 
gamtinių dujų, kurių kaina 2021 metais augo ženkliausiai. Reikš
mingai didėjusi įmonės savikaina taip pat turėjo įtakos 19,8 pro
centinio punkto bendrojo pelningumo kritimui, kuris ataskaiti
nio laikotarpio pabaigoje siekė 14,6 proc. Kitų keturių didžiausių 
sektoriaus įmonių savikaina augo ne taip stipriai – vidutiniškai 
35,0  proc., lėtesnį sąnaudų augimą lėmė tai, kad šios įmonės dau
giau šilumos gamino biokuro katilinėse. 

2021 metais sektoriaus įmonės fiksavo 30,4 proc. didesnes veik
los sąnaudas nei 2020 metais, kurios sudarė 72,3 mln. eurų arba 
38,4  proc. viso SVĮ portfelio veiklos sąnaudų. Didėjusi savikaina ir 
augusios veiklos sąnaudos turėjo įtakos veiklos pelningumui, kuris 
pirmą kartą per ketverius metus buvo neigiamas ir siekė 7,5 proc.  
Žvelgiant į didžiąsias įmones, reikšmingiausias veiklos sąnaudų 
augimas, siekęs net 52,7 proc. ir sudaręs 48,3 mln. eurų, užfiksuotas 
įmonėje AB „Vilniaus šilumos tinklai“, kurios veiklos pelningumas 
buvo 15,5 proc.  

Dėl išaugusių sąnaudų EBITDA pelningumas ataskaitiniu laikotar
piu buvo daugiau nei 3 kartus mažesnis negu 2020 metais ir siekė 
5,3 proc. 2021 m. SVĮ šilumos tinklų sektoriaus EBITDA sumažėjo 
daugiau nei 2 kartus iki 21,7 mln. eurų, kas sudarė 18,0 proc. viso 
SVĮ portfelio rezultato. Reikšmingiausiai iš penkių didžiausių sek
toriaus įmonių EBITDA mažėjo įmonėje AB „Vilniaus šilumos tin-
klai“ ir sudarė 13,6 mln. eurų, palyginimui 2020 metais šis rodiklis 
siekė 17,3 mln. eurų. Nors vienos iš didžiausių šilumos tinklų įmonių 
EBITDA buvo neigiamas, tačiau viso sektoriaus bendra EBITDA 
buvo teigiama, kadangi kitose didžiosiose šilumos tinklų sekto
riaus įmonėse nebuvo tokio stipraus EBITDA kritimo. AB „Kauno 
energija“ šis rodiklis augo 9,6 proc. dėl didesnių sumokėtų lizingo 
bei paskolų palūkanų ir sudarė 7,2 mln. eurų.
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2 lentelė. Šilumos tinklų sektoriaus finansiniai veiklos rezultatai 2020-2021 m.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 302 166 408 863 +35,3%

Pardavimo savikaina 244 179 367 088 +50,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 57 987 41 775 -28,0%

Pardavimo sąnaudos 3 385 3 631 +7,2%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 52 088 68 714 +31,9%

Veiklos pelnas (nuostoliai) 2 514 -30 570 -

Kitos veiklos rezultatai 9 852 10 290 +4,4%

Finansinė ir investicinė veikla 1 215 450 62,9%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 13 581 -19 830 -

Pelno mokestis 1 199 3 496 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 382 -16 334 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 649 776 660 413 +1,6%

Trumpalaikis turtas 117 240 176 795 +50,8%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 36 777 26 242 28,6%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 535 427 -20,1%

Turto iš viso 767 551 837 634 +9,1%

Nuosavas kapitalas 452 425 429 731 -5,0%

Dotacijos, subsidijos 151 910 155 809 +2,6%

Atidėjiniai 9 817 26 736 +172,3%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 151 810 222 506 +46,6%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 86 642 88 052 +1,6%

Finansiniai įsipareigojimai 64 971 66 332 +2,1%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 65 168 134 455 +106,3%

Finansiniai įsipareigojimai 19 387 64 946 +235,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 1 589 2 852 +79,5%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 767 551 837 634 +9,1%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 1,6% 2,0% 3,6 p. p.

ROE 2,8% 3,7% 6,5 p. p.

D/E 18,6% 30,5% +11,9 p. p.

EBITDA 54 010 21 743 59,7%

EBITDA marža 17,9% 5,3% 12,6 p. p.

Veiklos pelno marža 0,8% 7,5% 8,3 p. p.

Grynojo pelno marža 4,1% 4,0% 8,1 p. p.

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 6 733 493 92,7%

Paskirtos pelno įmokos 0 0 

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms 6 733 493 -92,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 526 3 469 1,6%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 470 505 +7,4%
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Dėl aukščiau pateiktų pajamų ir sąnaudų dinamikos priežasčių, 
2021 metais SVĮ šilumos tiekimo sektorius patyrė grynąjį nuosto
lį, kuris sudarė 16,3 mln. eurų, kai 2020 metais buvo uždirbtas 
12,4 mln. eurų grynasis pelnas. Patirtas šilumos tinklų nuosto
lis lėmė ir viso SVĮ portfelio nuostolį, kuris ataskaitiniais metais 
siekė 5,1 mln. eurų. Didžiausios įtakos neigiamam šilumos tinklų 
rezultatui turėjo įmonės AB „Vilniaus šilumos tinklai“ patir
tas 19,0 mln. eurų nuostolis. Iš 41os į SVĮ šilumos tinklų sektorių 
įtrauktų įmonių 13 dirbo nuostolingai, likusios 28 generavo pelną. 
Didžiosios dalies įmonių (17) uždirbtas pelnas buvo iki 100 tūkst. 
eurų.  Daugiausiai grynojo pelno uždirbo AB „Šiaulių energija“ – 
1,3 mln. eurų, tačiau lyginant su 2020 m. tai buvo 18,8 proc. mažiau. 
Neigiamas sektoriaus rezultatas lėmė ir grynojo pelningumo kri
timą iki 4,0 proc., tai buvo 3,5 procentinio punkto mažiau nei viso 
SVĮ portfelio grynojo pelno maržos rodiklis. 

Atsižvelgdamos į 2021 metų rezultatus, šilumos tinklų sektoriui pri
skiriamos SVĮ savivaldybėms paskyrė 0,5 mln. eurų dividendų, kas 
sudarė tik 8,0 proc. viso SVĮ portfelio už 2020 metų rezultatus skirtų 
dividendų. Lyginant su 2020 metais, paskirtų dividendų suma su
mažėjo daugiau nei 13 kartų. Didžiausią dividendų sumą iš šilumos 
tinklų sektoriaus įmonių skyrė UAB „Utenos šilumos tinklai“  – 
129,5 tūkst. eurų, tačiau lyginant su 2020 metais tai buvo daugiau 
negu dvigubai mažesnė suma.  Taip pat po šiek tiek daugiau negu 
100 tūkst. eurų savivaldybėms skyrė AB „Panevėžio energija“ ir 
AB „Šiaulių energija“.  

Prastesnius sektoriaus rezultatus 2021 metais rodo ir finansiniai 
grąžos rodikliai: turto grąža ROA mažėjo 3,7 procentinio punkto 
iki 2,0 proc., o nuosavo kapitalo grąža ROE krito 6,5 procentinio 
punkto iki 3,7 proc. Palyginimui, viso SVĮ portfelio ROA ir ROE 2021 
metais atitinkamai siekė 0,1 proc. ir 0,3 proc. Iš 10ties didžiausių 
sektoriaus įmonių aukščiausiu nuosavo kapitalo grąžos rodikliu pa
sižymėjo UAB „Alytaus šilumos tinklai“, kurios ROE siekė 9,5 proc., 
kai AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuosavo kapitalo grąžos rodiklis 
buvo neigiamas ir sudarė 19,6 proc. Dar trijų įmonių: UAB „Birštono
šiluma“, UAB „Plungės šilumos tinklai“, UAB „Klaipėdos rajo-
no energija“  nuosavo kapitalo grąžos rodiklis buvo mažesnis nei 
30,0 proc. ir atitinkamai siekė 31,8 proc., 43,8 proc. ir 46,9 proc. 
Įmonių nuosavo kapitalo grąžos rodiklio neigiamus pokyčius lėmė 
patirtas grynasis nuostolis, siejamas su ženkliai išaugusiomis šilumos 
gamybos kainomis.  

Nuo 2018 metų SVĮ šilumos tinklų sektoriaus bendras turtas kas
met nuosekliai augo ir 2021 metų pabaigoje siekė 837,6 mln. eurų, 
t.  y. 9,1 proc. daugiau nei 2020 metais. Tai sudarė 24,1 proc. viso SVĮ 
portfelio apskaitinės turto vertės. 10ties didžiausių šilumos tinklų 
sektoriui priskiriamų įmonių turto vertė siekė 699,2 mln. eurų, t. y. 

350,9 302,2

408,9

15,4% 14,2%

17,9%

Pardavimo pajamų ir EBITDA maržos rodiklio dinamika

Pardavimo pajamos (mln. eurų) EBITDA marža

20212018 2019 2020

5,3%

83,5 proc. viso sektoriaus disponuojamo turto. Vilniaus ir Kauno sa
vivaldybėms priklausančių šilumos tiekimo įmonių turtas, sudaręs 
368,0 mln. eurų arba 43,9 proc. sektoriaus turto, atitinkamai augo 
26,8 proc. iki 188,1 mln. eurų ir 10,5 proc. iki 179,9 mln. eurų. Sek
toriaus ilgalaikis turtas, kuris per 2021 metus padidėjo 1,6 proc. iki 
660,4 mln. eurų, sudarė didžiąją dalį (78.8 proc.) visoje sektoriaus 
turto struktūroje. Likusią dalį (21,2 proc.) sudaręs trumpalaikis tur
tas didėjo 50,8 proc. iki 176,8 mln. eurų. Jo augimui didžiausią įtaką 
turėjo beveik dvigubai, iki 123,1 mln. eurų, išaugusios per vienerius 
metus gautinos sumos. Šį pokytį lėmė įmonės AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“ daugiau negu dvigubai didėjusios prekybos gautinos sumos 
ir daugiau nei 6 kartus augę išankstiniai apmokėjimai (nuo 2,5  mln. 
eurų 2020 metais  iki 15,5 mln. eurų 2021 metais) dėl įvykdytų 
avansinių mokėjimų žaliavų tiekėjams. Bendrai viso CŠT sekto riaus 
turto vertė 20182021 metų laikotarpiu didėjo 17,6 proc. – nuo 
712,3 mln. eurų iki 837,6 mln. eurų.

Analizuojamu 20182021 metų laikotarpiu šilumos tinklų sektoriaus 
turto grąžos ROA vidurkis siekė 0,9 proc., tačiau ataskaitiniais metais 
fiksuota neigiama turto grąžos rodiklio reikšmė, t. y. 2,0 proc. Bendra 
sektoriaus turto grąža ataskaitiniu laikotarpiu buvo 1,8 procentiniu 
punktu mažesnė nei viso SVĮ portfelio (0,1 proc.).

Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo grąžos rodiklių dinamika
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Grynasis pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

SVĮ portfelio ROESektoriaus ROE

4,0%
17,7

9,0
12,4

2,1% 2,8%

-16,3
3,7%

0,3%

2,9%

1,6% 1,7%

712,3

749,3 767,6 837,62,6%

20212018 2019 2020

Apskaitinės turto vertės ir turto grąžos rodiklio dinamika

Apskaitinė turto vertė (mln. eurų)

SVĮ portfelio ROASektoriaus ROA

1,5% 1,2% 1,6%

2,0%

0,8% 0,9%

0,1%

374,8
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Ataskaitiniu laikotarpiu SVĮ šilumos sektoriaus įsipareigojimai augo 
46,6 proc. ir siekė 222,5 mln. eurų, kas sudarė 35,3 proc. viso SVĮ 
portfelio įsipareigojimų. Sektoriaus ilgalaikiai įsipareigojimai, kurie 
didėjo 1,6 proc. iki 88,1 mln. eurų, ir trumpalaikiai įsipareigoji
mai, kurie augo daugiau negu dvigubai, iki 134,5 mln. eurų, buvo 
didžiausi nuo 2018 metų. Ilgalaikių įsipareigojimų pokyčiams 
daugiausiai įtakos turėjo AB „Kauno energija“ paimta 12,0 mln. 
eurų paskolos dalis iš Europos investicijų banko turimų paskolų 
grąžinimui ir investicinių projektų finansavimui. Dėl šios priežas
ties įmonės ilgalaikiai įsipareigojimai didėjo 30,2 proc. iki 39,6 mln. 
eurų. Reikšmingiausią įtaką trumpalaikių įsiskolinimų augimui turė
jo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, kurios trumpalaikės skolos didėjo 
daugiau negu 4 kartus ir siekė 61,8 mln. eurų, tam įtakos turėjo su 
AB SEB banku pasirašyta trumpalaikio kreditavimo sutartis siekiant 
subalansuoti pinigų srautus dėl ženkliai išaugusių gamtinių dujų 
kainų. Ataskaitiniu laikotarpiu sektoriaus finansinės skolos sudarė 
59,0 proc. arba 131,3 mln. eurų visų sektoriaus įsipareigojimų ir 
buvo 55,6 proc. didesnės nei 2020 metais. Sektoriaus finansinės 
priklausomybės D/E rodiklis 2021 metais didėjo 11,9 procentinio 
punkto iki 30,5 proc. ir buvo aukštesnis nei viso SVĮ portfelio vidur
kis, siekęs 20,9 proc. 

SVĮ šilumos tinklų sektoriaus įmonėse 2021 metų pabaigoje dirbo 
3 469 darbuotojų, kurie sudarė 16,6 proc. viso SVĮ portfelio dir
bančiųjų. Visu analizuojamu 20182021 metų laikotarpiu sektoriuje 
dirbančiųjų asmenų skaičius kiekvienais metais mažėjo, ataskai
tiniais metais pokytis siekė 1,6 proc. Tuo metu, per visą nagrinė
jamą laikotarpį nuo 2018 iki 2021 m. darbuotojų sumažėjo 5,3 proc. 
Penkių didžiausių miestų savivaldybių valdomų šilumos sektoriaus 
įmonių darbuotojų skaičius bendroje sumoje mažėjo, 2020 metų 
pabaigoje šiose įmonėse dirbo 1 895 darbuotojai, o 2021 metais – 
1 880. Didžiausias darbuotojų mažėjimas iš CŠT sektoriaus įmo
nių fiksuotas AB „Šiaulių energija“, kurios kolektyvas susitraukė 
3,5 proc. iki 223 darbuotojų. Daugiausiai darbuotojų turinčiuose 
AB  Vilniaus šilumos tinkluose ataskaitiniu laikotarpiu didelių 
pokyčių nebuvo: darbuotojų skaičius mažėjo vos 0,3 proc. iki 574 
darbuotojų, kas sudarė 16,5 proc. viso sektoriaus dirbančiųjų. O 
vie noje iš didžiųjų įmonių AB „Kauno energija“  ataskaitinių metų 
pabaigoje darbuotojų skaičius didėjo 3,3 proc. iki 377 asmenų. 2021 
metais šilumos tinklų sektoriaus administracijos darbuotojų skai
čius sudarė 14,6 proc. viso sektoriaus darbuotojų skaičiaus ir augo 
7,4 proc. iki 505 asmenų, kai nuo 2018 metų iki 2021 metų pabaigos 
administracijos darbuotojų skaičius mažėjo nuo 727 iki 505.

Vertinant SVĮ šilumos tinklų sektoriaus veiklos efektyvumą pagal 
pardavimo pajamas, tenkančias vienam darbuotojui, palyginamoji 

Įsipareigojimų struktūros dinamika (mln. eurų)

Ilgalaikiai įsipareigojimai Trumpalaikiai įsipareigojimai

2018 1231 2019 1231 2020 1231 2021 1231

86,0

62,2

74,3 65,2
134,5

77,6 86,6 88,1

Darbuotojų skaičius Administracijos darbuotojų skaičius 

Darbuotojų skaičiaus dinamika

2018 1231 2019 1231 2020 1231 2021 1231

3 663 3 555 3 526 3 469

727 469 470 505

analizė atlikta 20182021 metų laikotarpiui. Lyginant su 2020 metais, 
SVĮ šilumos tinklų sektoriaus efektyvumas didėjo 37,6 proc. ir siekė 
117,9 tūkst. eurų pajamų vienam darbuotojui, šis rodiklis buvo dau
giau nei dvigubai didesnis už viso SVĮ portfelio vidurkį, kuris siekė 
46,9 tūkst. eurų. Visu nagrinėjamu laikotarpiu efektyviausiai vei kianti 
SVĮ – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ – 2021 metais daugiau nei dvigu
bai viršijo viso CTŠ sektoriaus veiklos efektyvumą atspindintį veiklos 
efektyvumo rodiklį. Ataskaitiniu laikotarpiu vieno darbuotojo uždar
bis įmonei, lyginant su 2020 metais, augo 49,8 proc. iki 279,6  tūkst. 
eurų. Kitų didžiųjų miestų savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų 
efektyvumas ataskaitiniu laikotarpiu taip pat didėjo: iš jų per 2021 
metus mažiausias vidutines pajamas įmonei uždirbo AB „Panevėžio 
energija“ darbuotojai, t. y. 88,3 tūkst. eurų. 

Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui (tūkst. eurų)

20212018 2019 2020

102,3

SVĮ šilumos tinklų
sektorius

AB „Vilniaus šilumos
tinklai“

AB „Kauno energija“  AB „Panevėžio 
energija“ 

AB „Klaipėdos
energija“

AB „Šiaulių
energija“

139,0

77,5 68,4
88,3 96,9108,8

228,3

98,7
77,2

94,397,1

224,9

85,7

186,6

131,2

90,3
115,2

135,2
117,9

279,6

115,1 112,9
135,9
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ŠILUMOS KAINOS IR KURO STRUKTŪROS POKYČIAI

Pagal VERT skelbiamus duomenis, Lietuvoje vidutinė šilumos ka
ina per paskutinius ketverius metus mažiausia buvo 2020 metais, 
kai siekė 3,97 euro ct/kWh be PVM. Nors skirtingais metų mėnesi
ais šilumos kainos svyruoja, tačiau vidutinė metinė šilumos kaina, 
ataskaitiniu laikotarpiu augo net 17,9 proc. Analizuojamu laikotar
piu didžiausia šilumos kaina stebima 2018 metais.

Lyginant šilumos kainas, tenkančias penkių didžiausių Lietuvos 
miestų gyventojams, 2022 metais galima pastebėti ženklų kainų 
augimą. Tarp penkių didžiausių miestų, mažiausiai už šilumą 2022 
metų sausio mėnesį mokėjo Panevėžio miesto gyventojai (6,29 
euro ct/kWh su 9 proc. PVM), kuriems šilumos kaina buvo 37,5 proc. 
pigesnė nei vilniečiams.

Šilumos kainų palyginimas Baltijos valstybių sostinėse
(euro ct/kWh be PVM)

Šaltinis: VERT

Visoje Lietuvoje tiekiamos šilumos kainų skirtumas tarp mažiausiai 
ir daugiausiai mokėjusių savivaldybių vartotojų sudarė 11,03 euro 
ct/kWh su 9 proc. PVM. Daugiausiai už šilumą 2022 metų sausio 
mėnesį mokėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujami 
Vilniaus rajono  gyventojai, t. y. net 15,53 euro ct/kWh su 9 proc. 
PVM. Aukštas šilumos kainas Vilniaus rajone lėmė 2021 m. lapkričio 
mėn. brangiau įsigytos gamtinės dujos. Žemiausia šilumos kaina 
2022 metų sausio mėnesį iš visų savivaldybių galėjo džiaugtis 
UAB „Tauragės šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai, kurie mo
kėjo tik 4,50 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.

Baltijos šalių sostinių 2021 ir 2022 metų kovo mėnesio šilumos 
kainų palyginimas rodo, kad Vilniaus gyventojams šiais metais šilu
mos kaina augo labiausiai, vilniečiai mokėjo daugiau negu dvigu
bai, lyginant su ankstesniais metais, t. y. 2021 metais buvo mokama 
4,01 euro ct/kWh be PVM,  o 2022 metais – 10,08 euro ct/kWh be 
PVM. Tuo metu, Rygos gyventojai 2021 m. mokėję daugiau negu 
Vilniaus gyventojai, 2022 m. mokėjo mažiausiai iš visų Baltijos šalių 
sostinių gyventojų – 7,41 euro ct/kWh be PVM. O Talino gyvento
jai, kuriems 2021 m. kovo mėn. šilumos kaina buvo didžiausia, šiais 
metais už šilumą mokėjo 0,36 euro mažiau negu vilniečiai.

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (euro ct/kWh be PVM)

Šaltinis: VERT

20212018 2019 2020

4,91 4,74,3%
15,5% +17,9%3,97

4,68

Šilumos kaina didžiuosiuose Lietuvos miestuose (euro ct/kWh su 9 proc. PVM)

Šaltinis: VERT 2021 metų sausis 2022 metų sausis

Vilnius 

4,14 3,71

5,26
4,39 4,62

6,57 7,10 7,35
6,29

Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys

2021 metų kovo mėnuo 2022 metų kovo mėnuo

Vilnius Ryga Talinas

4,01

10,08

4,41

7,41

4,70

9,72

10,07

Pagal VERT 2021 metų veiklos ataskaitą, ataskaitiniais metais Lie
tuvoje veikė 43 NŠG, iš kurių 24 parduodamos šilumos kainas 
reguliavo VERT. NŠG iš viso šilumos tiekėjams pardavė 3 447 tūkst. 
MWh šilumos (2020 metais buvo parduota 3 098 tūkst. MWh ši
lumos) vidutiniškai už 2,10 euro ct/kWh, kai prieš metus vidutinė 
kaina siekė 2,03 euro ct/kWh.
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Regioninių atliekų tvarkymo сentrų
sektoriaus veiklos rezultatai

Regioninių atliekų tvarkymo centrų sektorius, nors ir būdamas mažiausias jam priskiriamų SVĮ skaičiumi, 
atlieka labai svarbią funkciją visuomenėje. Per 2021 metus buvo sutvarkyta komunalinių atliekų už daugiau 
kaip 52 mln. eurų, veikė 10 regioninių sąvartynų, 98 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, 9 mecha
ninio biologinio apdorojimo įrenginių ir 53 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 

2002 metais Lietuvos Respublika ir Europos Komisija pasirašė finan
sinius memorandumus, pagal kuriuos Lietuva iki 2020 metų įsipa
reigojo sukurti naują, Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią, 
atliekų tvarkymo sistemą. Siekiant įgyvendinti šiuos memorandu
mus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 metų balandžio mėnesį 
patvirtino Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą1, kurio nauja 
redakcija buvo išleista 2022 m. birželio 2 d. Savivaldybėms buvo 
patikėta užtikrinti senų sąvartynų uždarymą bei naujos komunali
nių atliekų tvarkymo sistemos, kuri tenkintų visuomenės poreikius, 
užtikrintų gerą aplinkos kokybę bei nepažeistų rinkos ekonomikos, 
sukūrimą. Tik savivaldybės įstaigos galėjo gauti Europos Sąjungos 
lėšas, skirtas naujos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrim
ui. Visų apskričių savivaldybės turėjo tarpusavyje susitarti ir įkurti 10 
regioninių atliekų tvarkymo centrų – kiekvienoje apskrityje po cen
trą. Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 regioninių atliekų tvarkymo cen
trų, kurių pavadinimas atitinkamai trumpinamas RATC. Pagrindinės 
numatytos RATC funkcijos yra Europos Sąjungos ir Lietuvos Respub
likos aplinkosaugos standartus atitinkančios ir ekonomiškai efek
tyvios vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir adminis
travimas, atliekų tvarkymo efektyvumo didinimas ir atliekų tvarkymo 
paslaugų teikimas visiems gyventojams už prieinamą mokestį.

Atliekų tvarkymą Lietuvoje reglamentuojantys pagrindiniai teisės 
aktai yra Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo ir Lietuvos Res
publikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymai, aplinkos 
mi nistro patvirtintos atliekų tvarkymo ir kitos susijusios taisyklės, 
Val stybinis ir regioniniai atliekų tvarkymo planai. Naujausioje val
stybi nio atliekų tvarkymo 20212027 metų plano redakcijoje įtvir
tinta, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir  ko
munalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo kontrolės funkcijos
ir toliau išlieka priskirtos savivaldybėms. Savivaldybės, atsakingos

1     2002 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 519 „Dėl 
valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“

už minėtame plane nustatytų valstybinių komunalinių atliekų tvar
kymo užduočių vykdymą.  Prognozuojama, kad, įgyvendinant žie
dinės ekonomikos tikslus, iki 2030 m. sąvartynuose bus pašalinama 
ne daugiau kaip 5 proc. atliekų.  20212027 m. išskirtinis dėmesys bus 
skiriamas atliekų prevencijai: žaliesiems viešiesiems pirkimams, ža
liosioms inovacijoms, skaitmenizacijai, mažaatliekėms ir beatliekėms 
technologijoms, ekologiniam projektavimui, ilgai naudojamiems 
gaminiams kurti, jiems remontuoti, atnaujinti, taip pat daiktų antri
nio panaudojimo galimybėms, atliekoms perdirbti, inovatyviai, mo
derniai atliekų perdirbimo infrastruktūrai. Atliekų tvarkymo sistemos 
planavimas vykdomas vadovaujantis atliekų prevencijos ir tvarky
mo prioritetų eiliškumu ir pagrindiniais atliekų tvarkymo principais. 
Svarbiausiu atliekų šalinimo prioritetu įvardinta atliekų prevencija, 
t. y. atliekų susidarymo vengimas. Šio prioriteto praktinį įgy ven
dinimą apibrėžia Valstybinė atliekų prevencijos programa2. Kiti at
liekų šalinimo prioritetai eilės tvarka išsidėstę taip: paruošimas nau
doti pakartotinai, perdirbimas, kitoks panaudojimas (pavyzdžiui, 
naudojimas energijai gauti) ir galiausiai – šalinimas.

Į apibendrintą regioninių atliekų tvarkymo centrų portfelį įtraukiami 
8 regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Į SVĮ portfelį įtraukiamos tik 
savivaldybėms pavaldžios savivaldybės įmonės, uždarosios akci
nės bendrovės ir akcinės bendrovės. Nors į RATC sektorių būtų 
galima įtraukti ir dvi už atliekų tvarkymą atsakingas savivaldybėms 
pavaldžias viešąsias įstaigas: Šiaulių bei Kauno regioninius atliekų 
tvarkymo centrus, tačiau dėl viešosios įstaigos teisinio statuso, šios 
savivaldybėms pavaldžios įstaigos nebuvo įtrauktos į SVĮ RATC sekto
riaus analizę (šių įmonių duomenys palyginimui pateikiami tik 2ose 
sekančiame puslapyje esančiose lentelėse). 

Lentelėse pateikiame 2021 metų visų Lietuvos RATC sektoriaus įmo
nių pagrindinius rodiklius ir akcininkų sąrašus.

2     2013 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymas Nr. D1782 
„Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“
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Regioninių atliekų tvarkymo сentrų
sektoriaus veiklos rezultatai

Pardavimo pajamos (mln. eurų) Grynasis pelnas (mln. eurų)

20212018 2019 2020

46,2 48,4 49,4 52,1

4,4 4,1 3,0 2,5

Įmonės pavadinimas

Savival-
dybėms 

priklaus-
anti dalis

Turtas 2021 
metų 

pabaigoje 
(tūkst. eurų)

2021 metų 
pardavimo 

pajamos 
(tūkst. eurų)

2021 metų 
grynasis 

pelnas 
(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 

2021 metų 
pabaigoje ROA

UAB „VAATC“ 100,0% 71 204 13 917 2 349 73 3,3%

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ 100,0% 28 245 10 649* 972 95 3,2%

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 98,5% 31 184 10 380 175 77 0,6%

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 100,0% 24 845 7 277 179 122 0,7%

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 100,0% 32 578 5 106 309 86 1,1%

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ 100,0% 16 638 8 850* 1 523 85 8,9%

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrasr“ 100,0% 11 334 6 527 130 58 1,1%

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 100,0% 12 069 2 520 80 46 0,7%

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 100,0% 8 340 3 592 115 47 1,3%

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 100,0% 8 202 2 782 38 29 0,6%

* Įskaičiuotos tik pardavimo pajamos (finansavimo pajamos neįtrauktos)

Įmonės pavadinimas Akcininkai / dalininkai

Vilniaus AATC
Vilniaus miesto (74,9%), Vilniaus rajono (7,3%), Ukmergės rajono (4,3%), Šalčininkų rajono (3,1%), 
Švenčionių rajono (3,1%), Trakų rajono (3,1%), Elektrėnų (2,4%), Širvintų rajono (1,8 % ) savivaldybės

VšĮ Kauno RATC
Kauno miesto (0,7%), UAB „Kauno švara“ (84,6%; UAB „Kauno švara“ yra Kauno SVĮ), Kėdainių rajono (11,9%), 
Jonavos rajono (1,4%), Kaišiadorių rajono (1,2%), Kauno rajono (0,2%), Raseinių rajono (0,1%) savivaldybės

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

UAB Marijampolės AATC Marijampolės (36,7%), Vilkaviškio rajono (26,7%), Šakių rajono (20,0%), Kalvarijos (8,3%), Kazlų Rūdos (8,3%) savivaldybės

UAB Alytaus RATC
Alytaus miesto (31,0%), Prienų rajono (15,0%), Alytaus rajono (14,0%), Varėnos rajono (14,0%), Druskininkų (12,0%), 
Lazdijų rajono (12,0%), Birštono (2,0%) savivaldybės

VšĮ Šiaulių RATC
Šiaulių miesto (37,0%), Radviliškio rajono (14,0%), Šiaulių rajono (13,0%), Kelmės rajono (11,0%), Joniškio rajono (9,0%), 
Akmenės rajono (8,0%), Pakruojo rajono (8,0%) savivaldybės

UAB Panevėžio RATC
Panevėžio miesto (39,8%), Panevėžio rajono (14,7%), Rokiškio rajono (14,0%), Biržų rajono (11,8%), Pasvalio rajono (11,6%), 
Kupiškio rajono (8,2%) savivaldybės

UAB Utenos RATC
Utenos rajono (27,0%), Anykščių rajono (18,9%), Visagino (15,9%), Molėtų rajono (13,7%), Ignalinos rajono (12,4%), 
Zarasų rajono (12,3%) savivaldybės

UAB Telšių RATC Mažeikių rajono (37,0%), Telšių rajono (32,0%), Plungės rajono (25,0%), Rietavo (6,0%) savivaldybės

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



48

Visi 10 regioninių atliekų tvarkymo centrų buvo įkurti 20022005 
metų laikotarpiu. Atliekų tvarkymo sektorius Lietuvoje yra vienintelis 
SVĮ sektorius, kurio visos įmonės priklauso kelioms savivaldybėms. 
Daugiau kaip 50 proc. akcijų (tiesiogiai ir netiesiogiai) viena savi
valdybė kontroliuoja tik Vilniaus AATC, Klaipėdos RATC ir Kauno 

RATC (kadangi Kauno RATC didžiausios dalininkės UAB „Kauno 
švara“ 100 proc. akcijų priklauso Kauno miesto savivaldybei). Toliau 
pateikiami ir analizuojami tik į SVĮ RATC sektoriaus portfelį įtrauktų 
8ių įmonių 2021 metų duomenys. 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 49 405 52 101 +5,5%

Pardavimo savikaina 39 621 42 691 +7,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 9 784 9 410 -3,8%

Pardavimo sąnaudos 169 160 5,3%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 5 668 6 675 +17,8%

Veiklos pelnas (nuostoliai) 3 947 2 575 -34,8%

Kitos veiklos rezultatai 154 165 +7,5%

Finansinė ir investicinė veikla 307 112 +63,5%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 3 794 2 628 -30,7%

Pelno mokestis 753 101 86,5%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 041 2 527 -16,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 135 948 146 890 +8,0%

Trumpalaikis turtas 49 592 52 633 +6,1%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 126 40 158 +8,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 192 232 +20,7%

Turto iš viso 185 732 199 755 +7,6%

Nuosavas kapitalas 30 683 48 194 +57,1%

Dotacijos, subsidijos 107 871 102 143 -5,3%

Atidėjiniai 19 871 23 024 +15,9%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 22 456 21 059 -6,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 11 917 10 540 11,6%

Finansiniai įsipareigojimai 11 872 10 408 12,3%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 10 538 10 519 0,2%

Finansiniai įsipareigojimai 2 405 1 613 32,9%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 4 851 5 335 +10,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 185 732 199 755 +7,6%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

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

ROE* 2,2% 1,7% 0,5 p. p.

D/E* 10,3% 8,0% 2,3 p. p.

EBITDA 8 025 6 969 13,1%

EBITDA marža 16,2% 13,4% 2,8 p. p.

Veiklos pelno marža 8,0% 4,9% 3,1 p. p.

Grynojo pelno marža 6,2% 4,8% 1,4 p. p.

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 115 39 66,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 514 538 +4,7%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 114 107 6.1%

*skaičiuojant ROE ir D/E rodiklius, naudojama suminė nuosavo kapitalo ir dotacijų vertė

Regioninių atliekų tvarkymo centrų sektoriaus finansiniai veiklos rezultatai 2020-2021 m.
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Atliekų tvarkymo sektoriaus pardavimo pajamos 2021 metais didėjo 
5,5 proc. ir metų pabaigoje sudarė 52,1 mln. eurų. Pagal priski riamų 
įmonių skaičių – tai pats mažiausias sektorius iš visų SVĮ sek torių, 
kadangi jį sudaro tik 8 SVĮ. Nuo 2018 metų viso sektoriaus par
davimo pajamos paaugo 12,8 proc., tačiau tai sudarė tik 5,3 proc. 
viso SVĮ sektoriaus pardavimo pajamų. Lyginant su 2020 metais, 
ataskaiti nio laikotarpio pabaigoje didžiausias pardavimo pajamų 
pokytis fiksuotas Utenos RATC, kurio apyvarta padidėjo 24,7 proc. 
iki 2,5 mln. eurų dėl padidėjusio priimtų tvarkyti atliekų kiekio. Taip 
pat ryškų pardavimo pajamų augimą fiksavo Alytaus RATC, kurio 
apyvarta, lyginant su praėjusiais metais, didėjo 20,6 proc. iki 7,3 mln. 
eurų. Daugiau siai (26,7 proc. viso atliekų tvarkymo sektoriaus apy
vartos) sektoriui uždirbo Vilniaus AATC, tačiau tik šios įmonės, ly
ginant su 2020 me tais, pardavimo pajamos mažėjo 11,8 proc. iki 
13,9 mln. eurų. Pokytį lėmė gamybinių atliekų kiekio sumažėjimas ir 
susitraukusios atliekų saugojimo paslaugos apimtys. Taip pat verta 
paminėti, kad Marijampolės AATC pajamos augo labai nežymiai – 
0,6 proc., kai likusių įmonių apyvartos augimas svyravo nuo 8,4 proc. 
iki 24,7 proc.

RATC sektoriaus pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laiko
tarpiu augo 8,9 proc. iki 49,5 mln. eurų, mažindamos veiklos pelną 
34,8 proc. iki 2,6 mln. eurų. Nagrinėjamu 20182021 metų laikotarpiu 
sektoriaus veiklos pelningumas nuosaikiai mažėjo nuo 11,7 proc. iki 
4,9 proc., tačiau ataskaitiniu laikotarpiu išliko 7,8 procentinio punk
to aukštesnis už viso SVĮ portfelio, kurio veiklos pelningumas buvo 
neigiamas. Nepaisant mažėjimo, palyginus su kitais sektoriais, aukš
tas pelningumo rodiklis rodo efektyvų sektoriaus įmonių gebėjimą 
suvaldyti kintamuosius kaštus. Aukščiausią veiklos pelno maržą, 
mažėjusią 1,1 procentinio punkto iki 17,5 proc., atliekų tvarkymo sek
toriuje fiksavo Vilniaus AATC. Prasčiausiai, vykdant pagrindinę visų 
sektoriaus įmonių veiklą, sekėsi Marijampolės AATC, kurio veiklos 
pelningumas mažėjo 7,0 procentinio punkto ir laikotarpio pabai
goje siekė 5,9 proc., tam įtakos turėjo tai, kad pardavimų pajamos 
be veik nesikeitė, ataskaitiniu laikotarpiu augimas siekė tik 0,6 proc., 
tuo metu, pardavimų savikaina dėl didesnių technikos įrangos 
remonto, taršos mokesčių ir degalų sąnaudų augo 6 proc. Verta pa
minėti Alytaus RATC ir Klaipėdos RATC, kurių veiklos pelno marža 
20182020 metų laikotarpiu svyravo nuo 2,9 proc. iki 3,3 proc., 
2021 metais šiek tiek krito ir atitinkamai siekė 2,6 proc. ir 2,1 proc. 

Paskutinių ketverių metų laikotarpiu RATC sektoriaus EBITDA 
pelningumas mažėjo. Ataskaitiniais metais fiksuotas didžiausias kri
timas – 2,8 procentinio punkto. Šį pokytį lėmė Panevėžio RATC, ku
rio EBITDA pelningumas mažėjo 9,0 procentinio punkto iki 8,4 proc. 
RATC sektoriaus EBITDA marža 2021 metais buvo 1,0 procentinio 
punkto didesnė nei viso SVĮ portfelio ir siekė 13,4 proc. Pažymėtina, 
kad iš viso nagrinėjamo sektoriaus įmonių 5ių EBITDA pelningumas 

ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo tik Alytaus RATC, Utenos RATC ir Vil-
niaus AATC didėjo, atitinkamai 0,4 procentinio punkto iki 14,5 proc., 
1,8 procentinio punkto iki 18,3 proc. ir 0,8 procentinio punkto iki 
26,1 proc.

2021 metais 8ios į atliekų tvarkymo sektorių įtrauktos įmonės 
bendrai uždirbo 2,5 mln. eurų grynojo pelno, iš kurio 93,0 proc., 
t. y. 2,3 mln. eurų, sudarė Vilniaus AATC grynasis pelnas, kritęs 
2,5 proc. dėl mažesnių įmonės veiklos apimčių. Lyginant su 2020 
metais, viso sektoriaus pelnas sumažėjo 16,9 proc. – daugiausiai 
dėl Marijampolės AATC ataskaitiniu laikotarpiu patirto 308,7 tūkst. 
eurų nuos tolio. Neigiamą įmonės rezultatą lėmė augęs deginamų 
atliekų kiekis dėl kurio stipriai išaugo sąnaudos bei, kaip jau buvo 
minėta anksčiau – padidintas taršos mokestis, augusios degalų kai
nos. Ataskaitiniu laikotarpiu nuostolingai dirbo ir Telšių RATC, kurio 
nuo s  tolis 2021 metų pabaigoje siekė 115,3 tūkst. eurų. Telšių re
giono įmonės nuostolis, lyginant su 2020 metais, kai buvo patirtas – 
28,1 tūkst. eurų nuostolis, didėjo daugiau negu 4 kartus, kadangi, 
atlikus sąvartyno kaupo užpildymo pagal faktą matavimus, perskai
čiuoti atidėjiniai sąvartyno uždarymui ir dėl šios priežasties 2021 m. 
patirta 74,1 tūkst. eurų daugiau sąnaudų atidėjinių for mavimui.  Pa
žy  mėtina, kad Alytaus RATC grynasis pelnas ataskaitiniu laikotar
piu augo labiausiai  74,1 proc. ir sudarė 179,2 tūkst. eurų, tam įta kos 
turėjo tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu įmonė patyrė mažesnį nuostolį 
iš finansinės ir investicinės veiklos, lyginant su 2020 metais. 

Siekiant tiksliau įvertinti atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių pel nin
gumą ir atsižvelgiant į tai, kad RATC dotacijos sudaro net iki 51,1 proc. 
nagrinėjamo sektoriaus portfelio turto vertės, pelningumo dinamika 
buvo vertinama skaičiuojant ne nuosavo kapitalo grąžos rodiklį ROE, 
o turto grąžos rodiklį ROA. RATC portfelio turto grąža 2021 metais 
siekė 1,3 proc. ir, lyginant su 2020 metais, mažėjo 0,3 procentinio 
punkto. Tokį pokytį sąlygojo mažėjęs sektoriaus uždirbamas pel
nas, bei valdomo turto vertės didėjimas. Didžiausią ROA iš sekto
riui priklausančiu įmonių fiksavo Vilniaus AATC, kuri nors ir buvo 
0,2 procentinio punkto mažesnė nei prieš metus, ataskaitiniu laiko
tarpiu siekė 3,3 proc. Nepaisant mažėjusio RATC sektoriaus ROA, jis 
buvo 1,4 procentinio punkto didesnis nei viso SVĮ portfelio rodiklis, 
siekęs 0,1 proc.

Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonės 20182019 metų laikotarpiu, 
nepaisant generuojamo grynojo pelno, dividendų akcininkams ne
skyrė, o pelną panaudojo įmonių sistemų plėtrai bei atnaujinimui. 
2020 metais fiksuotas pirmas dividendų paskyrimas už 2020 metų 
rezultatus: Panevėžio RATC skyrė 114,8 tūkst. eurų dividendų į sa
vivaldybių biudžetus. Ataskaitiniais metais paskirtų dividendų suma 
mažėjo beveik 3 kartus ir sudarė 39 tūkst. eurų, šią sumą taip pat 
skyrė Panevėžio RATC.

Pardavimo pajamų ir EBITDA maržos rodiklio dinamika

Pardavimo pajamos (mln. eurų) EBITDA marža

20212018 2019 2020

46,2 48,4 49,4

18,8% 17,8%
16,2%

52,1

13,4%

4,1 3,0
2,5

2,2%

1,6%
1,3%

0,8% 0,9%

0,1%

Grynojo pelno ir turto grąžos rodiklių dinamika

20212018 2019 2020

Grynasis pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

SVĮ portfelio ROASektoriaus ROA

4,4

2,4%

1,5%
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RATC sektoriui priskiriamų įmonių bendra apskaitinė turto vertė na
grinėjamu 20182021 metų laikotarpiu svyravo nestipriai. 2018 me
tais turto vertė buvo mažiausia per ketverių metų laikotarpį ir siekė 
182,7 mln. eurų, 20192020 metais valdomo turto vertė buvo labai 
panaši, apie 185,7 mln. eurų, o ataskaitiniais metais augo 7,6 proc. 
ir siekė 199,8 mln. eurų, tai sudarė 5,7 proc. viso SVĮ portfelio turto 
vertės. 6iose sektoriui priklausančiose įmonėse fiksuotas turto di
dėjimas, 4iose iš šių įmonių valdomo turto vertė augo nuo 1,1 proc. 
iki 6,6  proc., o labiausiai valdomas turtas didėjo Tauragės RATC – 
53,6 proc., kadangi augo ilgalaikis materialusis turtas. iki 8,2 mln. eu 
rų. Šiek tiek mažiau – 39,6 proc. iki 32,6 mln. eurų didėjo Mari jam-
polės AATC turto vertė. Nors padidėjo tik 1,1 proc., tačiau Vilniaus 
AATC valdomas turtas sudarė didžiausią RATC sek toriaus turto dalį – 
35,6  proc. ir siekė 71,2 mln. eurų. Ataskaitiniu laikotarpiu iš sek to riui 
priklausančių įmonių dviejų įmonių turtas mažėjo, t. y. Telšių RATC ir 
Panevėžio RATC, atitinkamai 13,5 proc. iki 8,3 mln. eurų ir 10,1 proc. 
iki 11,3 mln. eurų. Valdomo turto vertė labiausiai mažėjo Telšių 
RATC dėl ilgalaikio materialiojo turto vertės susitrau kimo 12,7 proc. 
iki 6,1 mln. eurų. RATC sektoriaus turto struktūroje 2018 2020 metų 
laikotarpiu pa stebimas ilgalaikio turto mažėjimas – per trejus me
tus turto vertė susitraukė nuo 146,6 mln. eurų iki 135,9 mln. eurų, 
tačiau ataskaiti niais metais ilgalaikio turto vertė augo 8,0 proc. ir 
buvo didžiausia per visą nagrinėjamą laikotarpį. Šį ilgalaikio turto 
augimą lėmė Ma rijampolės AATC, kurio ilgalaikis materialus 
turtas, dėl ilgalaikio turto perkainojimo, augo 9,1 mln. eurų arba 

48,9 proc. RATC sektoriaus trumpalaikis turtas augo visu nagrinė ja
mu laikotarpiu. Ataskaiti niai metais jo vertė buvo 6,1 proc. didesnė 
lyginant su 2020 metais ir siekė 52,6 mln. eurų. Didžiausią įtaką 
trumpalaikio turto vertės padidėjimui 20182021 metų laiko tarpiu 
turėjo išau gusi pinigų ir jų ekvivalentų vertė, kuri padidėjo nuo 
19,0 mln. eurų 2018 metais iki 40,2 mln. eurų 2021 metais.

Aplinkosauginiai reikalavimai įpareigoja vykdyti sąvartyno priežiūrą 
nutraukus atliekų deponavimą. Dėl šios priežasties yra kaupiama 
pakankama pinigų suma sąvartynų uždarymui ir priežiūrai po už
darymo. Dauguma regioninių atliekų tvarkymo centrų tai sėkmingai 
vykdo ir yra sukaupę pakankamus atidėjinius. Sektoriaus įmonių 
sukauptų atidėjinių vertė ataskaitiniais metais siekė 23,0 mln. eurų, 
kas sudarė 38,0 proc. viso SVĮ portfelio atidėjinių.

20182021 metų laikotarpiu į atliekų tvarkymo sektorių įtrauktų 
įmonių įsipareigojimai sumažėjo nuo 24,0 mln. eurų iki 21,0 mln. 
eurų. Visu analizuojamuoju laikotarpiu tolygiai mažėjo ilgalaikiai įsi
pareigojimai, tuo metu, trumpalaikių įsipareigojimų vertė nuo 2018 
iki 2019 metų tolygiai mažėjusi iki 9,9 mln. eurų, o nuo 2020 m. augo 
7,0 proc. ir sudarė 10,5 mln. eurų bei ataskaitiniu laikotarpiu išliko 
tokio paties dydžio. Daugiausiai iš sektoriaus įmonių skolų turėjusios 
Alytaus RATC įsipareigojimai augo 23,6 proc. iki 5,9 mln. eurų, skolų 
augimą lėmė naujai pasirašyta 0,8 mln. eurų paskolos sutartis su LR 
Finansų ministerija investicinių projektų vykdymui. 

Atliekų tvarkymo sektorius, nors mažiausias savo sudėtimi, tačiau dėl 
specifikos pasižymi didele gaunamų dotacijų verte. 2021 metų pabai
goje RATC sektoriaus apskaitytos dotacijos bendrai siekė 102,1 mln. 
eurų ir sudarė 8,5 proc. viso SVĮ portfelio dotacijų sumos. Vidutiniškai 
vienos atliekų tvarkymo įmonės dotacijų vertė siekė 12,8 mln. eurų, 
kai visų SVĮ portfeliui priskirtų įmonių vidutinis dotacijų dydis siekė 
5,0 mln. eurų. Nuo 2018 metų iki 2021 metų RATC gautų dotacijų 
suma mažėjo kiekvienais metais, daugiausiai dėl nusidėvėjimo, o 
bendras pokytis siekė 13,6 proc. arba 16,0 mln. eurų. 2021 metais 
keturių daugiausiai dotacijų gavusių atliekų tvarkymo įmonių (Vil
niaus, Klaipėdos, Marijampolės ir Alytaus regionų atliekų centrų) 
bendra dotacijų suma sudarė 79,5 proc. viso RATC sek toriaus dotaci
jų, o vien Vilniaus AATC sudarė 30,3 proc. visų atliekų surinkimo sek
toriaus dotacijų. Didžioji dalis gautų dotacijų skiriama komunalinių 

Įsipareigojimų struktūros dinamika (mln. eurų)

Ilgalaikiai įsipareigojimai Trumpalaikiai įsipareigojimai

2018 1231 2019 1231 2020 1231 2021 1231

9,9 9,9 10,5 10,5

14,1 12,8 11,9 10,5

2018 1231 2019 1231 2020 1231 2021 1231

Ilgalaikis turtas Trumpalaikis turtas 

Apskaitinės turto vertės struktūros dinamika (mln. eurų)

199,8

52,6

146,9

182,7 185,8 185,7

36,0 42,9 49,6

146,6 142,7 135,9

atliekų tvarkymo sistemų ir infrastruktūros plėtrai, atliekų surinkimo 
aikštelių įrengimui. Žvelgiant į RATC sektoriaus nuosavą kapitalą, 
pastebima augimo tendencija – nuosavo kapitalo vertė 2018 me
tais sudariusi 19,1 mln. eurų, 2021 metų pabaigoje siekė 48,2 mln. 
eurų. Pažymėtina, kad Marijampolės AATC nuosavo kapitalo vertė 
ataskaitiniais metais didėjo beveik 8,5 karto iki 12,6 mln. eurų, nes 
2021 metais buvo priimtas sprendimas didinti įstatinį kapitalą, kuris 
padidėjo nuo 120,0 tūkst. eurų iki 10,5 mln. eurų. Taip pat verta pa
minėti, kad Tauragės RATC nuosavas kapitalas 20182020 m. buvo 
neigiamas, o ataskaitiniais metais augo iki 2,2 mln. eurų, kadangi 
turto grupės „Pastatai ir statiniai“ vertė padidinta 2,8 mln. eurų ir ši 
suma užregistruota perkainojimo rezerve bei priimtas sprendimas 
perkainota verte padidinti įstatinį kapitalą. 

2021 metų dotacijų ir nuosavo kapitalo vertės (mln. eurų) 

Dotacijos Nuosavas kapitalas

Klaipėdos RATCAlytaus RATC Marijampolės AATC Telšių RATC Panevėžio RATC Tauragės RATC Utenos RATC Vilniaus AATC

1,4
3,9 12,6

0,7
5,9 3,7

2,9
3,2
2,2

0,6
8,2

23,9

31,0

14,5 19,5 16,3
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Metiniai atliekų tvarkymo kaštai,tenkantys vienam namų ūkiui (eurais)

RATC sektoriaus įmonėse 2021 metų pabaigoje dirbo 538 asmenys, 
t. y. 24 asmenimis daugiau nei 2020 metų pabaigoje, tai didžiausias 
pokytis per visą analizuojamą laikotarpį.  Ataskaitiniu laikotarpiu 
daugiausiai darbuotojų turėjo Alytaus RATC, kurioje dirbo 122 as
menys, t. y. 15,1 proc. daugiau nei prieš metus. Didesni kolektyvai 
taip pat buvo Marijampolės AATC ir Klaipėdos RATC, kuriuos ati
tinkamai sudarė 86 ir 77 asmenys. Mažiausiai darbuotojų buvo Tau-
ragės RATC, kuriame darbuotojų skaičius mažėjo ir siekė 29 darbuo
tojus. Vilniaus AATC, didžiausia pagal turtą, pajamas ir grynąjį pelną 
analizuojamojo sektoriaus įmonė, 2021 metų pabaigoje buvo įdar
binusi 73 asmenis, t. y. 4,3 proc. daugiau nei praėjusiais metais, kai 
įmonėje dirbo 70 darbuotojų. Vidutiniškai RATC sektoriaus įmonėse 
2021   metų pabaigoje dirbo 67 asmenys, iš kurių 13 – administra
cijoje. Pažymėtina, kad Tauragės RATC iš 29 darbuotojų 16a 
buvo admi nistracijos darbuotojai, kai kitų sektoriaus įmonių admi
nistracijos darbuotojų skaičius nesudarė daugiau nei 30 proc. įmo
nių darbuotojų skaičiaus. 

Kadangi RATC sektoriaus įmonės ženkliai skiriasi savo valdomo turto 
dydžiu, gautomis pajamomis ir sutvarkytų komunalinių atliekų kie
kiu, siekiant objektyviau įvertinti atskirų RATC veiklą, nagrinėjamas 
santykinis pardavimo pajamų tenkančių vienam darbuotojui rodik
lis ir jo dinamika. Regioninių atliekų centrų efektyvumą parodantis 
rodiklis ataskaitiniais metais kito nestipriai ir laikotarpio pabaigoje 
vienam darbuotojui teko 96,8 tūkst. eurų pajamų, kai prieš metus 
jos siekė 96,1 tūkst. eurų. Tarp palyginamųjų RATC sektoriaus įmonių 

470 492 514 538

119 117 114 107

Darbuotojų skaičius Administracijos darbuotojų skaičius 

Darbuotojų skaičiaus dinamika

2018 1231 2019 1231 2020 1231 2021 1231

efektyviausiai 20182021 metų laikotarpiu, nepaisant rodiklio mažė
jimo, veikė Vilniaus AATC. 2021 metais vienas darbuotojas įmonei 
uždirbo 190,6 tūkst. eurų, t. y. 24,9 proc. mažiau nei 2018 metais. 
Mažiausiai efektyviai per analizuojamą laikotarpį iš lyginamų įmonių 
veikė Alytaus RATC, kuriam vienas darbuotojas vidutiniškai uždirbo 
56,7 tūks.t eurų, tačiau ataskaitiniais metais vieno darbuotojo uždir
bamos pajamos truputį augo ir buvo šiek tiek didesnės už Marijam-
polės AATC.  

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS LIETUVOJE

Šaltinis: LRATCA

Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui (tūkst. eurų)
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Vidutiniai metiniai atliekų tvarkymo kaštai, tenkantys vienam namų ūkiui (eurais)

Alytus Kaunas Klaipėda Marijampolė Panevėžys Šiauliai Tauragė Telšiai Utena Vilnius

48
,2

51
,0

52
,3

44
,3 49

,8

44
,8

55
,2

54
,8

61
,7

61
,5

54,7



52

Brangiausiai komunalinių atliekų tvarkymas 2021 metais kainavo Vil
niaus apskrities namų ūkiams – 61,7 eurų per metus. Skirtumas tarp 
brangiausiai ir pigiausiai už komunalinių atliekų tvarkymą mokančių 
namų ūkių siekia 17,4 eurų, tai reiškia, kad mažiausiai už šią paslaugą 
mokantys Marijampolės apskrityje esantys namų ūkiai per mėnesį 
sumoka 1,5 euro mažiau nei Vilniaus AATC aptarnaujamos teritorijos 
namų ūkių gyventojai. Vidutiniškai 2021 metais vienam Lietuvos namų
ūkiui teko mokėti 54,7 eurus per metus už atliekų tvarkymą, kai pra
ėjusiais metais vidutiniai kaštai per metus sudarė 54,8 eurus. 

2022 m. birželio 1 d. patvirtintame 20212027 metų Valstybiniame 
strateginiame atliekų tvarkymo plane komunalinių atliekų šalini
mas numatytas kaip mažiausiai siektinas atliekų tvarkymo būdas, o 
labiau skatintinas – atliekų pakartotinis panaudojimas arba perdir
bimas. Pagal Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asocia cijos 
duomenis, 2021 metais visoje Lietuvoje šalinimo būdu buvo sutvar
kyta 13,2 proc. komunalinių atliekų, lyginant su ankstesniais metais, 
2,4 procentinio punkto mažiau. Plane taip pat numatyta įgyvendinti 
siekį, kad iki 2027 metų paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų 
komunalinių atliekų dalis sudarytų 57 proc. visų komu nalinių at
liekų. Lyginant su praėjusiais metais, ataskaitiniu laikotar piu komu
nalinių atliekų tvarkymas naudojant jas perdirbimui ir pakartoti
niam jų naudojimui energijai gauti didėjo 0,9 procenti nio punkto 
iki 53,3 proc. viso tvarkomų komunalinių atliekų kiekio.  2021 metais 
33,3 proc. visų komunalinių atliekų buvo kompostuojamos, kai prieš 
metus 32,3 proc. 

Komunalinių atliekų tvarkymo būdai Lietuvoje 2021 metais

2021 metais komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas sudarė 12 skir
tingų kategorijų išlaidų dedamųjų. Daugiausiai – beveik trečdalį – 
išlaidų sudarė atliekų surinkimas, perkrovimas ir transportavimas. 

Šaltinis: LRATCA

Mažiausiai išlaidų, t. y. 1,0 proc. pareikalavo pakartotinis naudojimas 
ir aplinkosauginis ugdymas, o 1,4 proc. komposto aikštelių eksploa
tavimo kaštai.

Kitų įmonių sektoriaus
veiklos rezultatai

Atiduota perdirbti

Panaudota energijai gauti ir kitaip panaudota

Sukompostuota

Pašalinta

Paruošta naudoti pakartotinai

18,0%

35,3%

33,3%

13,2%
0,2%

Bendrų komunalinių atliekų tvarkymo išlaidų struktūra

Atliekų surinkimas, perkrovimas ir transportavimas Mokesčiai 

PVM Sąvartynai

Mechaninis biologinis apdorojimas Administravimas

Deginimas Senų sąvartynų uždarymas

Rinkliavos ar kitos įmokos Kompostavimo aikštelės

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Pakartotinis panaudojimas ir aplinkosauginis ugdymas 

30,0% 17,4% 11,2% 10,8% 7,9% 4,8% 4,5% 4,1% 4,1% 2,8%

1,4%

1,0%
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Kitų įmonių sektoriaus
veiklos rezultatai

Savivaldybės valdomos įmonės, nepriskiriamos nei vienam iš pagrindinių keturių sektorių, yra atsakingos už 
teritorijų priežiūrą, gatvių apšvietimą ir remontą bei kitų savivaldoje reikalingų paslaugų teikimą. 2021 metais 
šis sektorius buvo didžiausias pagal jam priskirtų SVĮ skaičių.

Ataskaitiniais metais keturiems pagrindiniams SVĮ sektoriams: 
šilumos tinklų, vandentvarkos, viešojo transporto ir regioninių 
atliekų tvarkymo centrų priklausė  138ios įmonės. Likusios 
101a įmonė priskiriama kitų įmonių kategorijai, iš kurių didžio
ji dalis teikia butų ūkio priežiūros ir kompleksines komunalines 
paslaugas. Mažąją dalį sektoriaus sudaro įmonės, užsiimančios 
įvairia veikla – sveikatinimo, gatvių apšvietimo, gatvių tiesimo bei 
priežiūros ir kitų paslaugų teikimu. Kitų įmonių kategorijai prisk
irtų SVĮ skaičius, lyginant su 2020 metais, nepakito. Kitų įmonių sek
toriui priskirtas SVĮ valdo 53ejos savivaldybės iš 59ių (Panevėžio 
rajono savivaldybė neturi nei vienos valdomos įmonės). Šiam 
sektoriui priskirtų įmonių neturi Kalvarijos ir Kazlų Rūdos 

savivaldybės bei Kauno, Radviliškio, Skuodo ir Šilutės rajonų sa
vivaldybės.
Kitų įmonių sektorius pasižymi ne tik didžiausia įmonių veiklos 
pobūdžio įvairove iš visų SVĮ sektorių, tačiau ir skirtingomis veiklos 
apimtimis, darbuotojų skaičiumi bei nevienodais pasiektais rezul
tatais. Lentelėje pateikiama 10 pagal turtą didžiausių analizuojamo 
sektoriaus SVĮ, kurių disponuojamo turto bendra apskaitinė vertė 
2021 metų pabaigoje siekė 368,9 mln. eurų ir sudarė 67,5 proc. viso 
kitų įmonių sektoriaus turto vertės. Iš kitų įmonių sektoriui priskirtų 
SVĮ 2021 metų pabaigoje didžiausią turtą apskaitė keturios Vilniaus 
miesto SVĮ, dvi Vilniaus rajono SVĮ ir po vieną Kauno miesto, Visa
gino, Druskininkų ir Elektrėnų SVĮ.

1 lentelė. 10-ies didžiausių pagal valdomą turtą sektoriaus SVĮ finansiniai 2021 metų rezultatai.

Įmonės pavadinimas 

Savivaldybėms 
priklausanti 

dalis

Turtas 2021 
metų pabaigoje 

(tūkst. eurų)

2021 metų 
pardavimo 

pajamos 
(tūkst. eurų)

2021 metų 
grynasis pelnas 

(tūkst. eurų)

Darbuotojų 
skaičius 

2021 metų 
pabaigoje

ROE

UAB „Grinda“ 100,0% 63 436 22 196 558 454 2,1%

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 100,0% 56 442 2 764 199 40 0,4%

UAB „Vilniaus apšvietimas“ 100,0% 40 474 8 528 1 267 111 4,9%

UAB „Visagino energija“ 100,0% 38 486 13 838 1 462 190 6,5%

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centras AQUA“ 100,0% 37 582 8 113 271 395 1,0%

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 100,0% 31 155 4 436 1 264 61 4,8%

UAB „Nemėžio komunalininkas“ 100,0% 29 418 5 338 957 161 8,6%

UAB „Kauno švara“ 100,0% 29 069 28 477 2 989 538 19,1%

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 100,0% 25 576 7 864 118 173 1,7%

UAB „Nemenčinės komunali ninkas“ 100,0% 17 257 4 614 992 158 17,5%
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 203 258 218 106 +7,3%

Pardavimo savikaina 157 538 172 016 +9,2%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 45 720 46 090 +0,8%

Pardavimo sąnaudos 6 007 6 324 +5,3%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 32 246 32 194 0,2%

Veiklos pelnas (nuostoliai) 7 467 7 573 +1,4%

Kitos veiklos rezultatai 6 276 3 692 41,2%

Finansinė ir investicinė veikla 490 364 +25,8%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 13 253 10 901 -17,7%

Pelno mokestis 1 765 1 656 6,2%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 488 9 245 -19,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 375 423 384 470 +2,4%

Trumpalaikis turtas 143 119 161 034 +12,5%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 82 810 97 662 +17,9%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 1 411 927 -34,3%

Turto iš viso 519 953 546 431 +5,1%

Nuosavas kapitalas 307 808 320 374 +4,1%

Dotacijos, subsidijos 105 853 114 069 +7,8%

Atidėjiniai 1 063 1 004 -5,6%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 103 979 109 303 +5,1%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 42 233 42 823 +1,4%

Finansiniai įsipareigojimai 38 558 37 038 3,9%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 61 746 66 480 +7,7%

Finansiniai įsipareigojimai 7 993 9 707 +21,4%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 1 246 1 677 +34,7%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 519 953 546 431 +5,1%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 2,3% 1,7% 0,6 p. p.

ROE 3,8% 2,9% 0,9 p. p.

D/E 15,1% 14,6% 0,5 p. p.

EBITDA 32 797 31 743 3,2%

EBITDA marža 16,1% 14,6% 1,5 p. p.

Veiklos pelno marža 3,7% 3,5% 0,2 p. p.

Grynojo pelno marža 5,7% 4,2% 1,5 p. p.

GRĄŽA SAVIVALDYBĖMS (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (savivaldybių dalis) 4 455 5 022 +12,7%

Paskirtos pelno įmokos 367 227 38,0%

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms 4 822 5 249 +8,9%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 6 662 6 573 1,3%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 1 021 1 022 +0,1%

2 lentelė. Kitų įmonių sektoriaus finansiniai veiklos rezultatai 2020-2021 m.
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2021 metais kitų įmonių sektoriaus SVĮ kartu uždirbo 218,1 mln. 
eurų pardavimo pajamų, t. y. 7,3 proc. daugiau nei 2020 metais. 
Ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su 2018 metais, pardavimo pa
jamos išaugo 8,5 proc. arba 17,1 mln. eurų. Vertinant nagrinėjamo 
sektoriaus SVĮ paskutiniųjų dviejų metų duomenis, didžiausias par
davimo pajamų prieaugis, siekęs daugiau nei 25 proc., 2021 me
tais užfiksuotas 8iose sektoriaus įmonėse: SĮ Šiaulių oro uostas, 
SĮ  „Kompata“, UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“, UAB „Vild-
mina“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Nemenčinės 
komunalininkas“, UAB „Visagino energija“ ir UAB „Grauduva“. 
Daugiausiai, 83,6 proc. iki 0,5 mln. eurų, paaugo oro uosto paslau
gas teikiančios įmonės SĮ Šiaulių oro uostas pajamos. Augimą 
lėmė tris kartus išaugusios antžeminio aptarnavimo pajamos 
bei du kartus padidėjusios reaktyvinio kuro pardavimo pajamos. 
SĮ  „Kompata“  pajamos augo 48,7 proc. iki 1,2 mln. eurų, dau
giausiai dėl ženkliai, t. y. daugiau nei 37 kartais iki 147,9 tūkst. eurų, 
išaugusių pajamų iš kelių fondo bei 29,6 proc. arba 76,9 tūkst. eurų 
padidėjusių komunalinių atliekų kintamosios dalies pajamų už 
surinkimą ir išvežimą. Nagrinėjamame sektoriuje daugiausiai pa
jamų uždirbo UAB „Kauno švara“, (28,5 mln. eurų), UAB „Grinda“ 
(22,2 mln. eurų), ir UAB „Visagino energija“ (13,8 mln. eurų), kurių 
pajamos sudarė 29,6 proc. viso sektoriaus pajamų. 10ies didžiausių 
pagal turtą SVĮ pajamos siekė 106,2 mln. eurų ir sudarė 48,7 proc. 
viso sektoriaus pajamų.

Didžiausią pardavimo pajamų nuosmukį iš analizuojamo sektoriaus 
įmonių, siekusį 89,9 proc., patyrė UAB „Stoties turgus“. Įmonės 
pardavimo pajamos susitraukė iki 23,2 tūkst. eurų dėl nebevykdo
mos prekybos plotų nuomos adresu M. K. Čiurlionio g. 25B, Kaune. 
UAB „Neringos komunalininkas“ pardavimo pajamos susitraukė 
78,2 proc. ir siekė 73,2 tūkst. eurų, nes po įvykdytos reorganizacijos 
atskyrimo būdu, kuomet visos Įmonės teisės ir pareigos bei turtas 
buvo perkelti į atskirtą ir naujai įsteigtą UAB „Komunalinio turto 
valdymas“, nuo 2021 metų birželio 1 d. Įmonė nebevykdė veik
los. UAB „Dunokai“ pajamos sumažėjo 35,1 proc. iki 1,5 mln. eurų, 
daugiausiai dėl mažesnio užsakymo kiekio iš Tauragės rajono sa
vivaldybės.

Lyginant didžiausių Lietuvos miestų savivaldybes, iš kitų įmonių 
sektoriui priskirtų Vilniaus SVĮ daugiausiai, 8,8 proc. iki 5,5 mln. 
eurų, ūgtelėjo SĮ „Vilniaus planas“ pajamos, kurių augimą lėmė 
didesnis įgyvendinamų projektų skaičius bei augusios projektų 
vertės. UAB „Vilniaus apšvietimas“ pardavimo pajamos pa
didėjo 4,8 proc. iki 8,5 mln. eurų, daugiausiai dėl padidėjusių 
veiklos apimčių. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pajamos paaugo 
2,9 proc. ir siekė 2,8 mln. eurų. Įmonės pajamų augimui įtakos 
turėjo 0,5 proc. padidėjęs valdomas savivaldybei nuosavybės tei
se priklausančių gyvenamųjų patalpų plotas. Didžiausiu teigiamu 
pardavimo pajamų pokyčiu tarp Kauno miesto SVĮ pasižymėjo

UAB  Kauno butų ūkis, kurios pajamos ūgtelėjo 21,9 proc. iki 
3,8 mln. eurų. Pokytį lėmė išaugusios veiklos apimtys. UAB „Kau-
no švara“ – daugiausiai pajamų generavusi Kauno miesto savi
valdybės SVĮ, priskirta kitų įmonių sektoriui, uždirbo 28,5 mln. eurų 
pajamų, t. y. 16,0 proc. daugiau nei 2020 metais. Augimui įtakos 
turėjo 22,0 proc. padidėjusios atliekų tvarkymo pajamos, laiko
tarpio pabaigoje siekusios 20,8 mln. eurų. Klaipėdos miesto visų 
SVĮ pajamos ataskaitiniu laikotarpiu augo, tačiau labiausiai didėjo 
UAB „Vildmina“ pajamos, t. y 36,2 proc. iki 0,2 mln. eurų. Šiam 
pajamų augimui didžiausią įtaką darė administracinio persona
lo pokyčiai bei veiklos ir sąnaudų optimizavimas. UAB „Senasis 
turgus“ pajamas augino 24,4 proc. iki 0,2 mln. eurų, dėl didesnės 
nuomojamų plotų pasiūlos, lankstesnio plotų nuomos admini  s
tra vimo bei efektyvesnių darbo sprendimų, kas didino klientų 
skaičių. Šiaulių miesto savivaldybės SVĮ, priskirtų kitam sek toriui, 
be jau minėto SĮ Šiaulių oro uosto, pardavimo pajamos labiausiai, 
16,6 proc. iki 1,9 mln., eurų padidėjo UAB „Šiaulių gatvių apšvie-
timas“. Įmonės pardavimo pajamų pokytį lėmė 0,1 mln. eurų pa
didėjusios pajamos iš kitų užsakovų, dėl Įmonės konkurencinio 
pranašumo padidėjimo rinkoje ir efektyvesnės veiklos. Panevė
žio miesto savivaldybėje didžiausiu pajamų augimu pasižymėjo 
UAB  „Grauduva“, kurios pajamos padidėjo 27,5 proc. ir siekė 
1,1 mln. eurų, dėl 0,2 mln. eurų ūgtelėjusių laidojimo paslaugų 
pardavimo pajamų. Panevėžio miesto savi valdybėje kitų įmonių 
sektoriui priskirta AB „Panevėžio specialus autotransportas“ 
uždirbo daugiausiai pajamų. Įmonės pajamos ūgtelėjo 22,0 proc. 
ir siekė 7,1 mln. eurų, labiausiai dėl padidėjusių Panevėžio miesto 
savivaldybės užsakymų bei 74,0 proc. išaugusių pajamų iš komer
cinės veiklos, kurios sudarė 0,9 mln. eurų.

Kartu su kitų įmonių sektoriaus pardavimo pajamomis proporcin
gai padidėjo ir pardavimo savikaina, kuri siekė 172,0 mln. eurų, t.  y. 
9,2 proc. daugiau nei 2020 metais. Didžiausia pardavimo savikaina – 
22,6 mln. eurų – fiksuota UAB „Kauno švara“, t .y. 17,4 proc. dau
giau nei 2020 metais. Įmonės pardavimo savikainos augimą lėmė 
didesnės veiklos apimtys bei išaugusios kuro kainos. Sektoriaus par
davimo pajamų augimas 7,3 proc. ir savikainos ūgtelėjimas 9,2 proc. 
lėmė bendrosios pelno maržos mažėjimą 1,4 procentiniu punktu iki 
21,1 proc. Kitų įmonių sektoriaus bendrojo pelno marža pasižymi 
stabilumu ir, lyginant su 2018 metais, sumažėjo vos 1,5 procenti
nio punkto. Veiklos sąnaudų augimas, 0,7 proc. iki 38,5 mln. eurų, 
ne žymiai mažino veiklos pelno maržą iki 3,5 proc. Kitų įmonių sek
toriaus veiklos pelno marža buvo 6,4 procentinio punkto didesnė 
nei viso SVĮ portfelio. Kitų įmonių sektoriaus EBITDA maržos rodik
lis 2021 metais buvo 2,2 procentinio punkto aukštesnis už visų 
SVĮ portfelio vidurkį ir siekė 14,6 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu kitų 
įmonių sektoriaus EBITDA pelningumas buvo pirmą kartą didesnis  
nei SVĮ portfelio vidurkis per paskutinius ketverius metus. Per 2021 
metus sektoriaus EBITDA marža mažėjo 1,6 procentinio punkto iki 
14,6 proc.

2021 metais pelningai veiklą vykdė 74ios iš 101os į kitų įmonių 
sektorių įtrauktų SVĮ. Likusios 27ios šio sektoriaus SVĮ ataskaitiniu 
laikotarpiu patyrė nuostolį, kuris siekė nuo 0,4 tūkst. eurų (SĮ „Jur-
barko planas“) iki 1,0 mln. eurų (UAB „Nemenčinės komunali-
ninkas“). Grynasis pelnas tarp pelningai veikusių įmonių svyravo 
nuo 0,1 tūkst. eurų (SĮ „Kretingos komunalininkas“) iki 3,0 mln. 
eurų (UAB „Kauno švara“). Iš viso kitų įmonių sektoriaus SVĮ per 
2021 metus uždirbo 9,2 mln. eurų grynojo pelno, t. y. 19,5 proc. 
mažiau nei 2020 metais. Didžiausią teigiamą įtaką pelningumui 
turėjo UAB „Visagino energija“, kurios pelnas padidėjo nuo 
0,3 mln. eurų iki 1,5 mln. eurų. Daugiausiai augimą lėmė 37,2 proc. 
iki 11,5 mln. eurų padidėjusios pajamos iš šilumos tiekimo. Didžiau
sią įtaką sektoriaus grynojo rezultato mažėjimui turėjo UAB „Vil-
niaus vystymo kompanija“, kurios grynasis pelnas krito 2,7 mln. 
eurų iki 1,3 mln. eurų. Didžiausią įtaką pokyčiui turėjo 0,7 mln. 
eurų sumažėjusios pajamos iš turto pardavimo bei augusios darbo 
užmokesčio sąnaudos.
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SVĮ portfelio ROESektoriaus ROE

Analizuojamo sektoriaus nuosavo kapitalo grąža ROE 20182021 
metų laikotarpiu buvo aukštesnės nei viso SVĮ portfelio kapi
talo grąža. 2021 metais sektoriaus nuosavybės grąža sumažėjo 
0,9 procentinio punkto iki 2,9 proc. ir buvo 3,2 pro centinio punk
to didesnė už viso SVĮ portfelio grąžą. Aukščiausią ROE rodiklį iš 
10ies didžiausių SVĮ kitų įmonių sektoriuje pasiekė UAB „Kauno 
švara“. Įmonės ROE 20202021 metų laikotarpiu buvo pastovi ir 
siekė 19,1 proc. Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo grąžos 
mažėjimui daugiausia įtakos turėjo UAB „Nemen činės komuna-
lininkas“, kurios anksčiau aptartas grynojo pelno pokytis lėmė 
ROE rodiklio mažėjimą 6,3 procentinio punkto iki 17,5 proc.

2021 metais iš 74ių įmonių, kurios veikė pelningai, dividendus ir 
pelno įmokas akcininkams paskyrė tik 26ios šio sektoriaus SVĮ. Iš 
vi so už 2021 metų veiklos rezultatus paskirtų dividendų ir pelno 
įmokų suma sudarė 5,2 mln. eurų – 8,9 proc. daugiau nei buvo 
paskirta už 2020 metų laikotarpį. Antrus metus iš eilės didžiausią 

dividendų sumą paskyrė UAB „Kauno švara“. Už 2021 metus skir
ti dividendai siekė 2,0 mln. eurų, t. y. tiek pat kiek buvo paskirta 
už 2020 metų rezultatus. Lyginant didžiausių Lietuvos miestų sa
vivaldybes, daugiausiai kitų įmonių sektoriui priklausančios SVĮ 
papildys Kauno miesto savivaldybės biudžetą, į kurį 7ių įmonių 
paskirtų dividendų ir pelno įmokų suma siekė 3,6 mln. eurų 
(4,2 proc. mažiau nei 2020 metais), t. y. 68,2 proc. visų analizuoja
mo sektoriaus paskirtų di videndų ir pelno įmokų. Vilniaus miesto 
savivaldybės biudžetą 3 įmonės papildys 0,9 mln. eurų, Panevėžio 
miesto savivaldybės biudžetui 4 įmonės skyrė 149,5 tūkst. eurų, 
Šiaulių miesto biudžetą 3 SVĮ papildys 85,0 tūkst. eurų, Klaipėdos 
miesto biudžetui 3 įmonės paskyrė 48,2 tūkst. eurų. Penkių didžiųjų 
miestų savivaldybių valdomos SVĮ iš viso paskyrė 4,8 mln. eurų div
idendų ir pelno įmokų. Likusios 11a įmonių, kurios skyrė dividen
dus ar pelno įmokas, bendrai kitų savivaldybių biudžetus papildys 
525,4 tūkst. eurų, t. y. vidutiniškai po maždaug 50,0 tūkst. eurų. 
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Paskirtos pelno įmokos

Kitų įmonių sektoriaus turtas 20182021 metų laikotarpiu kasmet 
vis labiau augo ir 2021 metų pabaigoje siekė 546,4 mln. eurų. Ana
lizuojamo sektoriaus apskaitinė disponuojamo turto vertė ataskaiti
niais metais buvo 20,8 proc. didesnė nei 2018 metais. Daugiausiai 
sektoriaus turto vertės augimui įtakos turėjo UAB „Grinda“, kurios 
valdomas turtas ataskaitinių metų pabaigoje siekė 63,4 mln. eurų, 
t. y. 7,1 mln. eurų arba 12,6 proc. daugiau nei 2020 metų pabaigo
je. Įmonės turto augimą lėmė atliktos investicijos, finansuotos ES 
fondų ir Vilniaus savivaldybės lėšomis ir padidėjęs dotacijų liku
tis 32,1 proc. iki 27,9 mln. eurų, dėl gautos 7,1 mln. eurų dotacijos 
,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ projektui 
vykdyti. Teigiamam sektoriaus pokyčiui reikšmingos įtakos taip pat 
turėjo UAB „Panevėžio gatvės“ , kurios valdomo turto vertė siekė 
8,5 mln. eurų ir, lyginant su 2020 metais, padidėjo 66,5 proc. arba 
3,4 mln. eurų. Pokytį lėmė atlikti didesni mašinų, įrengimų ir trans
porto įsigijimai. Analizuojamu laikotarpiu kitų įmonių sektoriaus tur
to grąža ROA svyravo ir 2021 metais siekė 1,7 proc., t. y. 0,6 procenti
nio punkto mažiau nei 2020 metais. Turto grąžos rodiklio mažėjimą 
lėmė smukęs sektoriaus grynasis pelnas. Kitų įmonių sektoriaus ROA 
ataskaitiniais metais buvo 1,8 procentinio punkto didesnis nei viso 
SVĮ sektoriaus turto grąža.

2021 metų pabaigoje kitų įmonių sektoriaus įsipareigojimų suma, 
siekusi 109,3 mln. eurų, buvo 5,1 proc. didesnė nei ankstesniais 
metais ir didžiausia visu analizuojamu laikotarpiu. Didžiąją dalį 
(60,8 proc.) įsipareigojimų ataskaitiniais metais sudarė trumpalaikiai 
įsipareigojimai, kurie per 2021 metus padidėjo 7,7 proc. iki 66,5 mln. 
eurų, o likusią dalį (39,2 proc.) sudarę ilgalaikiai įsipareigojimai pa
augo 1,4 proc. iki 42,8 mln. eurų. Ilgalaikių įsipareigojimų augimą 
lėmė įmonių ne finansinių skolų ūgtelėjimas 57,4 proc. iki 5,8 mln. 

eurų. Ilgalaikės finansinės skolos, kurios sudarė 37,0 mln. eurų, 
per ataskaitinius metus sumažėjo 3,9 proc. Didžiąją dalį (56,8 mln. 
eurų) sektoriaus trumpalaikių įsipareigojimų sudarė ne finansi
niai įsipareigojimai, kurie per metus padidėjo 5,6 proc. Daugiausiai 
tokių įsipareigojimų turėjo UAB „Kauno švara“ (4,1 mln. eurų, iš jų – 
1,8 mln. eurų su darbo santykiais susiję įsipareigojimai), UAB „Grin-
da“ (3,9 mln. eurų, iš jų 2,3 mln. eurų – su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai) ir AB „Panevėžio butų ūkis“ (3,6 mln. eurų, iš jų – 
3,1 mln. eurų pagal bendrijų prašymus jų reikmėms iš gyventojų ren
kamos lėšos).
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Kitų įmonių sektoriaus finansinės priklausomybės koeficientas D/E 
sumažėjo 0,5 procentinio punkto ir 2021 metų pabaigoje siekė 
14,6 proc. Šį pokytį daugiausiai lėmė beveik nekitęs (0,4 proc.) fi
nansinių įsipareigojimų dydis, kai sektoriaus nuosavas kapitalas 
didėjo 4,1 proc. Nors ataskaitiniu laikotarpiu kitų įmonių sektoriaus 
fi nansinės priklausomybės rodiklis buvo 7,9 procentinio punkto di
desnis nei 2018 metas, lyginant su viso SVĮ portfelio D/E rodikliu, ku
ris siekė 20,9 proc., kitų įmonių sektoriaus rodiklis buvo 6,3 procen
tinio punkto mažesnis. Žema D/E rodiklio reikšmė rodo mažesnę 
įmo nių veiklos riziką bei mažesnę priklausomybę nuo skolintų lėšų.

2021 metų pabaigoje kitų įmonių sektoriuje dirbo 31,5 proc. visų SVĮ 
darbuotojų. Lyginant su 2020 metais, ataskaitinių metų pabaigoje 
analizuojamo sektoriaus SVĮ dirbo 1,3 proc. mažiau darbuotojų – 
6 573 asmenys, iš kurių 1 022 buvo administracijos darbuotojai. Per 
visą analizuojamąjį laikotarpį sektoriuje dirbančių asmenų skaičius 
sumažėjo 4,7 proc. arba 326iais darbuotojais. Kitų įmonių sekto
rius pasižymi tuo, kad jame veikia daug smulkių įmonių. Tik 17oje 
sektoriaus įmonių dirbo 100as arba daugiau asmenų. Daugiausiai 
darbuotojų dirbo UAB „Kauno švara“, 2021 metų pabaigoje dar
buotojų skaičius siekė 538, t. y. 25iais darbuotojais daugiau nei 
2020 metais. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ darbuotojų skai
čius per 2021 metus sumažėjo 29iais ir siekė 173 darbuotojus. Taip 
pat sumažėjo UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA“ darbuotojų skaičius metų pabaigoje siekęs 395 darbuotojus, 
t. y. 26iais darbuotojais mažiau nei ankstesniais metais.

Vertinant SVĮ kitų įmonių sektoriaus veiklos efektyvumą pagal par
davimo pajamas, tenkančias vienam darbuotojui, galima pastebėti 
nežymią augimo tendenciją: nagrinėjamu 20182021 metų laikotar
piu jos kasmet augo ir ataskaitinių metų pabaigoje siekė 33,2 tūkst. 

19,3 22,9

46,6 46,76,7% 7,7%

15,1% 14,6%

Finansinių įsipareigojimų ir D/E rodiklio dinamika

Finansiniai įsipareigojimai (mln. eurų) D/E
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Darbuotojų skaičius Administracijos darbuotojų skaičius 

Darbuotojų skaičiaus dinamika

2018 1231 2019 1231 2020 1231 2021 1231

eurų darbuotojui. Nagrinėjant 5ias pagal turtą didžiausias kitų 
įmonių sektoriaus SVĮ, 20182021 metų laikotarpiu efektyviausiai 
veikė UAB „Vilniaus apšvietimas“, kurios pardavimo pajamos ten
kančios vienam darbuotojui 2,3 karto viršijo analizuojamo sekto
riaus vidurkį. Vienas darbuotojas įmonei uždirbo 76,8 tūkst. eurų, t. y. 
9,4 proc. daugiau nei prieš metus. Taip pat ženkliai sektoriaus vidur
kį  viršijo ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kurios efektyvumas nagrinė
jamu laikotarpiu padidėjo 3,0 proc. ir 2021 metų pabaigoje siekė 
69,1 tūkst. eurų darbuotojui. Labiausiai 27,5 proc. paaugo UAB „Vi-
sagino energija“ efektyvumas, ataskaitinių metų pabai goje siekęs 
72,8 tūkst. eurų. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA“ efektyvumas augo 7,9 proc. iki 20,5 tūkst. eurų, tačiau buvo 
mažesnis nei visos sektoriaus vidurkis. Tik UAB „Grinda“ iš penkių 
didžiausių sektoriaus įmonių efektyvumas mažėjo, t. y. buvo 8,8 proc. 
mažesnis ir siekė 48,9 tūkst. eurų vienam darbuotojui. 
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Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui (tūkst. eurų)
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Vadovaujančių darbuotojų ir 
kolegialių organų narių 

darbo apmokėjimas 2021 metais

Savivaldybės valdomų įmonių rezultatai priklauso nuo dauge
lio veiksnių: teikiamų paslaugų poreikio, politinių sprendimų, 
konkurencinės aplinkos, o kartais net oro sąlygų (ypatingai šilumos 
tinklų sektoriuje). Vienas svarbiausių vaidmenų įmonės veikloje 
tenka jos vadovui, kurio kompetencija, patirtis, derybiniai ir kiti 
turimi įgūdžiai bei žinios dažnai turi įtakos tam, kokius rezultatus 
įmonė pasiekia jo vadovavimo laikotarpiu. Atlygis už atliekamą 
darbą – svarbi motyvacijos siekti kuo geresnių rezultatų dalis. 2021 
metais Lie tuvoje veikė 239 savivaldybės valdomos įmonės, atitin
kamai tokiam pačiam skaičiui jų vadovų buvo mokamas darbo 
užmokestis. Tik 8  proc. SVĮ sudarė savivaldybės įmonės (viso – 19), 
o likusios – savivaldybių valdomos akcinės bendrovės bei uždaro
sios akcinės bendrovės.

Šioje ataskaitoje vidutinis mėnesinis vadovų atlygis apibrėžiamas 
kaip visas vadovo gaunamas ikimokestinis (bruto) darbo užmo
kestis, įskaitant pastoviąją ir kintamąją atlyginimo dalis. Didžio
sios dalies SVĮ vadovų darbo užmokestis buvo skaičiuojamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo nustatytu Lietuvos Res
publikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valsty
bės tarnautojų pareiginės algos baziniu dydžiu, kuris 2021 metais 
siekė 177 eurus. 

Analizė buvo atlikta pagal 239 SVĮ pateiktą informaciją. Pažymėtina, 
jog ne visoms įmonėms pateikus tikslią informaciją apie vadovams 
mokamo darbo užmokesčio struktūrą, buvo analizuojamas suminis 
mėnesinis atlygis vadovams, neišskiriant informacijos apie pastovią ir 
kintamą atlygio dalis. Analizėje gautos premijos parodomos atskirai, 
t. y. vertinant vidutinį vadovų atlygį premijavimas nėra vertinamas.

1 lentelė. Vidutinio vadovų atlygio (DU) , be premijos, palyginimas pagal savivaldybes.

Savivaldybė

                                   2020 metai                                      2021 metai
DU pokytis, 

proc.Darb. 
skaičius

Grynasis 
rezultatas, 
tūkst. eurų

Vidutinis DU, 
eurais

Darb. 
Skaičius

Grynasis 
rezultatas, 
tūkst. eurų

Vidutinis DU, 
eurais

Vilniaus m. 4 456 14 376 5 771 4 255 12 935 6 742 +16,8%

Klaipėdos m. 1 095 4 227 4 504 1 075 883 4 731 +5,0%

Utenos raj. 458 375 3 760 451 665 4 215 +12,1%

Alytaus m. 403 906 3 743 420 1 028 3 964 +5,9%

Panevėžio m. 1 498 3 492 3 849 1 492 1 188 3 891 +1,1%

Ukmergės raj. 246 539 3 448 237 255 3 800 +10,2%

Jonavos raj. 559 194 3 725 565 713 3 724 0,0%

Tauragės raj. 346 576 3 379 340 12 3 602 +6,6%

Šilutės raj. 234 282 3 169 233 87 3 575 +12,8%

Kretingos raj. 270 122 2 661 264 43 3 500 +31,5%

Mažeikių raj. 396 584 3 262 396 504 3 489 +7,0%

Visagino 353 271 3 269 343 1 162 3 411 +4,3%

Druskininkų m. 528 1 121 2 907 499 97 3 376 +16,1%

Kauno m. 2 783 6 292 2 955 2 740 5 173 3 373 +14,1%

Kazlų Rūdos 76 144 2 063 70 95 3 310 +60,4%

Šiaulių m. 905 2 467 3 091 883 1 443 3 309 +7,1%

Marijampolės 346 307 2 813 339 21 3 191 +13,4%

Radviliškio raj. 112 10 2 658 108 31 3 175 +19,5%

Molėtų raj. 166 116 2 987 164 9 3 134 +4,9%

Birštono m. 249 295 3 065 249 173 3 133 +2,2%

Kaišiadorių raj. 173 139 3 353 170 29 3 110 -7,2%

Palangos m. 294 147 2 825 289 68 3 027 +7,2%

Prienų raj. 104 169 2 860 108 282 3 016 +5,5%

Anykščių raj. 207 45 3 041 192 20 2 927 -3,7%

Plungės raj. 173 244 3 202 182 836 2 898 -9,5%
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Savivaldybė

                                   2020 metai                                      2021 metai
DU pokytis, 

proc.Darb. 
skaičius

Grynasis 
rezultatas, 
tūkst. eurų

Vidutinis DU, 
eurais

Darb. 
Skaičius

Grynasis 
rezultatas, 
tūkst. eurų

Vidutinis DU, 
eurais

Raseinių raj. 251 68 2 461 253 228 2 894 +17,6%

Telšių raj. 234 156 2 689 221 86 2 858 +6,3%

Kėdainių raj. 230 27 2 536 219 44 2 753 +8,6%

Elektrėnų 202 212 2 961 205 121 2 739 -7,5%

Vilniaus raj. 391 905 2 602 377 2 010 2 732 +5,0%

Joniškio raj. 116 6 2 600 118 136 2 712 +4,3%

Kelmės raj. 154 164 2 685 150 206 2 710 +0,9%

Alytaus raj. 48 63 2 682 43 181 2 697 +0,6%

Pakruojo raj. 113 44 2 402 114 43 2 681 +11,6%

Akmenės raj. 166 57 2 092 155 36 2 651 +26,7%

Varėnos raj. 160 73 2 588 156 88 2 594 +0,2%

Rietavo 34 149 2 682 34 11 2 585 -3,6%

Trakų raj. 189 235 2 315 185 307 2 538 +9,6%

Kupiškio raj. 129 84 2 284 124 48 2 432 +6,5%

Skuodo raj. 87 146 2 280 82 5 2 419 +6,1%

Šalčininkų raj. 174 10 2 254 172 4 2 401 +6,5%

Zarasų raj. 120 88 2 563 114 172 2 315 -9,7%

Šakių raj. 145 221 2 230 140 106 2 190 -1,8%

Jurbarko raj. 204 2 1 989 198 117 2 190 +10,1%

Rokiškio raj. 249 578 2 138 228 286 2 176 +1,8%

Pasvalio raj. 104 61 1 956 101 41 2 167 +10,8%

Šiaulių raj. 177 324 2 320 177 180 2 159 -6,9%

Klaipėdos raj. 25 16 1 799 21 38 2 126 +18,2%

Kauno raj. 137 14 1 851 142 90 2 092 +13,0%

Lazdijų raj. 67 98 2 202 73 64 2 089 -5,1%

Vilkaviškio raj. 215 99 2 014 196 181 2 088 +3,7%

Biržų raj. 98 186 1 936 89 181 2 050 +5,9%

Neringos 57 91 2 023 61 148 1 977 -2,3%

Kalvarijos 41 99 1 760 45 0 1 947 +10,6%

Ignalinos raj. 201 725 1 790 194 166 1 838 +2,7%

Švenčionių raj. 140 159 1 654 144 10 1 832 +10,8%

Šilalės raj. 124 61 1 763 119 32 1 825 +3,5%

Pagėgių 30 35 1 565 29 46 1 751 +11,9%

Širvintų raj. 138 8 1 377 128 59 1 443 +4,8%

1 lentelės tęsinys

Vilniaus miesto savivaldybės įmonių vadovų atlygis per ataskaitin
ius metus vidutiniškai augo 16,8 proc. ir pasiekė 6 742 eurų sumą, 
kas yra aukščiausias vidutinis atlygis tarp visos Lietuvos Respubli
kos sa vi valdybių valdomų įmonių. Didžiausias mėnesio atlygini
mas mokėtas įmonės AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vadovui, ki
tos šios savivaldybės SVĮ taip pat peržiūrėjo atlygį savo vadovams, 
padidi nant  apie 2040 proc. (UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, 
SĮ „Su sisiekimo paslaugos“, kt.), išskyrus vieną didžiausių atlygių 
2020 m. mokėjusi savo vadovui SVĮ – UAB „Vilniaus vandenys“ – 
2021 m. mažino išmokamą sumą 5 proc. 

Tarp kitų didžiųjų miestų savivaldybės valdomų įmonių, aukščiausi 
vidutiniai vadovų atlygiai buvo mokami Klaipėdos mieste – 4 731 eu
rai, tame tarpe – didžiausias siekė 8 260 eurų, mažiausias – 1 000 eu
rų. Labiausiai atlyginimą 2021 m. vadovui kėlė UAB „Gatvių apšvie-
timas“ – net 55 proc. 

Natūralu, jog išlieka tam tikras atotrūkis tarp vidutinio vadovų dar
bo užmokesčio, mokamo didelį darbuotojų skaičių turinčiose bei 
reikšmingą pelną uždirbančiose savivaldybių valdomose įmonėse 
ir kitų SVĮ. Tačiau iš analizuojamų SVĮ išsiskiria kitų didžiųjų – Kau
no ir Šiaulių miestų – savivaldybių valdomos įmonės, kurių bendras 
agreguotas grynasis pelnas ataskaitiniais metais siekė 6,6 mln. eu rų, 

tačiau vidutinis  vadovų užmokestis buvo mažesnis, nei eilės ra
joninių savivaldybių įmonių, turinčių ženkliai mažesnius darbuoto
jų skaičius bei neretai generuojančias nuostolius. Tarp Kauno mies
to savival dybės valdomų įmonių didžiausi vadovų atlyginimai išliko 
UAB „Kauno vandenys“ bei AB „Kauno energija“ – 5 098 eurai 
bei UAB „Kauno švara“ – 4 086 eurai, tačiau net 7 šios savivaldybės 
valdomų įmonių vadovų DU nesiekė net vidurkio. Šiaulių mieste 
SVĮ vadovų atlygis svyravo nuo 4 514 eurų didžiausio iki 2 124 eurų 
mažiausio, bendrai DU buvo peržiūrėtas ir padidintas visų įmonių 
vadovams 1,315 proc.

Tarp mažesnių savivaldybių sąlyginai aukštais vadovams mokamais 
atlyginimais išsiskiria Utenos rajonas, kuriame didžiausias atlygis 
skirtas UAB „Utenos vandenys“ vadovui – 6 099 eurų (2021 me tais 
padidintas 5,8 proc.) bei UAB „Utenos šilumos tinklai“ – 5 315 eu
rai (2021 metais padidintas 10,6 proc.). Bendras abiejų įmonių dar
buotojų skaičius – 190 arba 42 proc. visų toje savivaldybėje esančių 
SVĮ darbuotojų, grynasis pelnas – 654 tūkst. eurų arba 98 proc. vi
so Utenos SVĮ rezultato. Mažiausiai apmokami vadovai išlieka Šir
vintų rajono SVĮ – čia vidutinis mėnesio atlygis sudaro 1 443 eurų 
ir 2021 metais buvo keliamas tik vienoje įmonėje – UAB „Širvintų 
van denys“. 
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Vertinant darbo užmokesčio duomenis pagal įmonių dydį, vadovau
jantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme 
nurodytais kriterijais (pagal disponuojamą turtą, uždir bamas par
davimo pajamas ir dirbančių asmenų skaičių), 12os didelių įmonių 
kategorijai priskiriamų SVĮ vadovams skirtas mėne sio atlygis daugiau 
nei 2,6 karto viršijo mažų ir labai mažų SVĮ mokamus atlyginimus ir 
1,8 karto – vidutinių SVĮ vadovų atlygį. Šį atotrūkį labiausiai lėmė tai, 
jog didžiųjų įmonių grupei priskirtos SVĮ savo darbuotojų skaičiumi 
bei veiklos apimtimis užima svarbiausią vietą visame SVĮ portfelyje. 
Kaip ir ankstesniais metais, taip ir ataskaitiniu laikotarpiu stebima 
tendencija, jog premijuota mažoji dalis mažų ir labai mažų įmonių 
kategorijos vadovų – 23 proc., 32 proc. – vidutinių, tačiau 58,3 proc. 
didžiųjų įmonių vadovų buvo paskatinta skiriant premiją.

Ataskaitiniais metais už 2020 m. rezultatus premijas savo vadovams 
skyrė 65 SVĮ, iš viso išmokant 303,7 tūkst. eurų. 7 iš 12os didžiųjų 
įmonių savo vadovams išmokėjo iš viso 72,1 tūkst. eurų premijų, 
20 vidutinių įmonių –  107,5 tūkst. eurų, 38 mažų ir labai mažų – 
viso 124,1 tūkst. eurų.

2021 metais didžiausiu vidutiniu atlygiu galėjo pasigirti pelningai 
dirbusio RATC sektoriaus įmonių vadovai – per ataskaitinį laikotarpį 
jis kilo  6,7 proc. ir išliko didžiausiu vidutiniu atlygiu tarp sektorių 
(didžiausias mokėtas vidutinis darbo užmokestis siekė 4 815 eurų, 
mažiausias – 2 746 eurai). Paradoksalu, jog didžiausią sektoriaus 
rezultatą (2,4 mln. eurų grynąjį pelną) sugeneravusios UAB „VAATC“ 
vadovo atlygis yra ženkliai, t. y. ~30 proc. mažesnis, nei nesutiku
sios viešinti savo vadovo atlygio SVĮ, kurios grynasis pelnas nesie kia 
190 tūkst. eurų. Sparčiausiai augo ženklų 309 tūkst. eurų nuostolį 
patyrusio UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro, ir 
pelningai dirbusių UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 
ir UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centro“ vadovų atlygiai, 
ati tinkamai +20,7 proc., +13,6 proc. ir +10,6 proc. Vienintelė RATC 
sektoriaus įmonė, už pasiektus 2020 m. tikslus paskyrusi premiją va
dovui – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.

Vidutinis vandentvarkos sektoriaus vadovų atlygis išliko be
veik nepakitęs, nepaisant to, jog 15 sektoriaus SVĮ didino darbo 
užmokestį vadovui daugiau nei 8 proc. (t.sk. UAB „Giraitės vande
nys“ – 27,3 proc., UAB „Kretingos vandenys“ – 17,7 proc., UAB „Pa
langos vandenys“ – 10,9 proc., UAB „Šilutės vandenys“ – 17,3 proc., 
UAB „Trakų vandenys“ – 8 proc., it kt.). Ženkliai atlyginimus 
mažino UAB „Anykščių vandenys“ (12 proc.), UAB „Kaišiadorių 
vandenys“ (22,9 proc.), UAB „Kuršėnų vandenys“ (22,6 proc.),  
UAB „Zarasų vandenys“ (19,6 proc.), ir kt. Didžiausią vi dutinį mė
nesio darbo užmokestį mokėjo sekančios sektoriaus įmonės: 
1,2 mln. eurų grynąjį pelną uždirbusi AB „Klaipėdos vanduo“ – 

7 965  eurų, 3,1 mln. eurų grynąjį pelną uždirbusi UAB „Vilniaus van
denys“ – 7 715 eurų ir vos 57 tūkst. eurų uždirbusi UAB „Utenos 
vandenys“ – 6 099 eurų, mažiausius mokėjo nuostolius patiriančios 
UAB „Širvintų vandenys“ – 1 711 eurų, UAB „Kuršėnų vandenys“ – 
1 876 eurų bei UAB „Ignalinos vanduo“ – 1 936 eurų. 17 sektoriaus 
įmonių išmokėjo iš viso 37,8 tūkst. eurų premijų už 2020 m. rezultatus. 
Didžiausią paskatinimą savo vadovui skyrė UAB „Jonavos van denys“ – 
7 045 eurus.

Šilumos tinklų sektoriaus vidutinis vadovų atlygis augo 4 proc. ir 
siekė 3 474 eurų. Eilę metų sėkmingus veiklos rezultatus demonstra
vusi įmonė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ istoriškai mokėjo didžiausią 
atlygį savo vadovui. 2021 m. įmonė patyrė 19 mln. eurų nuostolį, 
tačiau įmonės vadovo alga kilo net 41 proc. ir siekė 12 769 eurų. 
Atlyginimus peržiūrėjo ir kitos sektoriaus įmonės, siekdamos kil
stelti pakankamai žemus atlygius iki panašaus į vidutinį sektoriaus: 
pelningai dirbančios UAB „Alytaus šilumos tinklai“ va dovui DU kilo 
11,8 proc., 2020 m. 144 tūkst. eurų nuostolį patyrusios UAB „Kazlų 
Rūdos šilumos tinklai“ vadovo atlygis kilo 60 proc., pelną uždir
bančios UAB „Kretingos šilumos tinklai“ vadovui DU buvo keliamas 
24,3 proc., UAB „Raseinių šilumos tinklai“ didino atlygį 20,8 proc., ir 
kt. Mažesnius atlyginimus mokėjo UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ 
(24,6 proc.), UAB „Lazdijų šiluma“ (10,3 proc.), UAB „Anykščių ši
luma“ (8,6 proc.). 13 sektoriaus SVĮ paskatino vadovus premijomis 
už pasiektus metinius 2020 m. tikslus, iš viso išmokant 91,5 tūkst. 
eurų. Didžiausia premija buvo skirta AB „Kauno energija“ vadovui  – 
16 027 eurų.

Vidutinis SVĮ vadovo atlygis pagal įmonės dydį (eurais)

Didelė Vidutinė Maža  labai maža

20212020 Premijas skyrusios SVĮ 

6 089

7 082
58,3%

32,0%

23,0%
3 534

2 443

3 854

2 643

Vidutinio SVĮ vadovo atlygio pasiskirtymas pagal sektorius (eurais)

20212020

Šilumos tinklai Vandentvarka Viešasis transportasRATC Kitos įmonės

3 590
3 849

3 335 3 474 3 328 3 311
2 813 2 959

2 607 2 818
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Įmonės pavadinimas
Savivaldybė, 

kuriai priklauso SVĮ
Premija, 

eurais
2020 metų grynasis pelnas 

(tūkst. eurų)

UAB „Jonavos vandenys“ Jonavos rajono 7 045 8

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ Jonavos rajono 7 045 180

UAB „Jonavos knyga“ Jonavos rajono 1 550 12

UAB „Birštono vandentekis“ Birštono 2 248 57

UAB „Birštono šiluma“ Birštono 3 210 104

UAB „Prienų vanduo“ Prienų rajono 517 138

UAB „Skuodo vandenys“ Skuodo rajono 5 262 89

UAB „Skuodo autobusai“ Skuodo rajono 1 947 25

UAB „Šilalės vandenys“ Šilalės rajono 300 27

UAB „Trakų vandenys“ Trakų rajono 637 121

AB „Kauno energija“ Kauno miesto 16 027 152

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Vilniaus miesto 12 452 29

UAB „Vildmina“ Klaipėdos miesto 879 0

UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“ Vilkaviškio rajono 5 929 0

Kitų SVĮ vadovų premijavimas ataskaitiniu laikotarpiu buvo siejamas  su gerėjančiais įmonių, kurioms vadovavo, veiklos rezultatais. 

Viešojo transporto sektoriaus įmonių vidutinis vadovų atlygis kilo 
~5 proc. ir siekė 2 959 eurų, t. y. vienas mažiausių tarp visų sektorių. 
2021 m. labiausiai kilo Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių 
SVĮ vadovų atlygiai: 2426 proc. ir buvo vieni aukščiausių tarp sek
toriaus įmonių. Eilė įmonių didino atlyginimus tam, kad jie pasiek
tų sektoriaus vidurkį: UAB „Joniškio autobusų parkas“ (+5,9 proc.), 
UAB „Kretingos autobusų parkas“ (+19 proc.), UAB „Molėtų autobusų 
parkas“ (+23,8 proc.), AB „Pakruojo autotransportas“ (+36,3 proc.), 
UAB „Raseinių autobusų parkas“ (+20,8 proc.) ir kt. Šis sektorius 
išmokėjo premijas vos 7 įmonių vadovams, atsižvelgiant į prastus 
viso sektoriaus rezultatus. Didžiausią premiją skyrė Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vadovui – 
12 452 eurus. 

Kitų įmonių sektoriuje vidutinis vadovų atlygis išliko žemiausias 
ir siekė 2 818 eurų. Net 55 proc. įmonių vadovų 2021 m. uždirbo 
mažesnį, nei vidutinis sektoriaus DU. Didžiausiais mokėtais atly
giais ypač išsiskyrė šios Vilniaus miesto savivaldybei priklausančios 

įmonės: mažų įmonių kategorijai priskiriama, tačiau vieną didžiausių 
pelnų šiame sektoriuje generuojanti UAB „Vilniaus vystymo kom
panija“ – 7 222 eurus, taip pat UAB „Grinda“ – 6 589 eurus, didelė 
ir pelningai dirbanti įmonė. 27 įmonės premijavo savo vadovus už 
2020 m. rezultatus, iš viso išmokėdamos 131,5 tūkst. eurų. Didžiausią 
paskatinimą gavo AB „Panevėžio butų ūkis“ vadovas – 17 589 eurus 
už padidėjusį darbo krūvį ekstremalios padėties metu bei veiklos 
rezultatus (2020 m. uždirbta grynasis pelnas siekė 60 tūkst. eurų). 
UAB  „Vilniaus vystymo kompanija“, 2020 m. uždirbusi 4 mln. eurų 
grynojo pelno, vadovui išmokėjo 12 000 eurų premiją, 353 tūkst. 
eurų grynojo pelno uždirbusi UAB „Jonavos paslaugos“ skyrė va
dovui 10 566 eurų premiją.

Ataskaitiniu laikotarpiu iš visų nagrinėjamų SVĮ buvo 14 įmonių, ku
rios 2020 metais dirbo nuostolingai arba su itin minimaliu pelnu, 
tačiau jų vadovai buvo 2021 metais buvo skatinami premijomis, 
kurių dydis beveik lygus visų metų pelnui arba net didesnis.
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SVĮ valdymo organai yra nurodyti įmonių įstatuose. Dažniau siai su
daromas kolegialus priežiūros ir valdymo organas yra valdyba, ger
okai rečiau renkama stebėtojų taryba (toliau vadinami kolegialiu 
priežiūros ir valdymo organu – KO). Akcininkams nusprendus (daž
niausiai didelių įmonių atveju), SVĮ gali turėti suformuotą tiek valdy
bą, tiek stebėtojų tarybą. 

KO narių atlygį SVĮ lygmenyje reguliuoja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1092 „Dėl Valstybės 
įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudi
mo“. Jis privalomas tik savivaldybės įmonėms. Savivaldybės įmonių 
KO narių atlygio politikoje nustatyta, kad valdybos nariams taikoma 
valandinė apmokėjimo sistema, t. y. KO nariai pildo veiklos ataskaitas, 
o už dirbtas valandas atlyginama pagal valandinį įkainį, kurį nustato 
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Papildomai 
numatyta, jog atlygis KO nariui negali būti didesnis nei 1/5 įmonės 
vadovo darbo užmokesčio ir yra išmokamas kartą per ketvirtį. KO 
narių, kurie yra valstybės tarnautojai, atlygis pervedamas į valstybės 
biudžetą, t. y. įmonė patiria išlaidas, bet konkretus asmuo atlygio už 
darbą KO veikloje negauna. KO nariams taip pat papildomai gali būti 
kompensuojamos patirtos kelionės išlaidos. KO nariams skiriamas at
lygis skatina siekti įmonių veiklos strategijoje nustatytų tikslų, didinti 
KO narių profesionalumą.

Kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių atlygis

Jei 2020 metais SVĮ turėjo suformuotas valdybas ir/arba stebėtojų 
tarybas 44iose savivaldybėse bei 135iose jų valdomose įmonėse, 
tai 2021 metų pabaigoje tik 32 savivaldybėse bei 106iose jų valdo
mose įmonėse, t. y. 44,4 proc. visų SVĮ, veikė valdybos arba stebėto
jų tarybos. Likusiose SVĮ iš viso nėra sudaryta KO, t. y. beveik pusėje 
savivaldybių visų SVĮ vienintelis valdymo organas yra vienasmenis – 
įmonės vadovas.

Akmenės rajono, Anykščių rajono, Biržų rajono, Jonavos rajono, 
Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kau
no rajono, Kėdainių rajono, Kelmės rajono, Kupiškio rajono, Molėtų 
rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Pasvalio rajono, Ra
dviliškio rajono, Skuodo rajono, Šakių rajono, Šilalės rajono, Šilutės 
rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono bei Zarasų rajono savi
valdybėse veikusiose SVĮ KO nebuvo formuojami. 

2020 m. formavusios kolegialius organus, 2021 m. pabaigoje tokių 
nebeturėjo sekančios SVĮ: UAB „Birštono šiluma“, UAB „Biržų auto
busų parkas“, UAB „Biržų šilumos tinklai“, UAB „Biržų vandenys“, 

UAB „Ignalinos autobusų parkas“, UAB „Didžiasalio komunalinės 
paslaugos“, UAB „Ignalinos būtų ūkis“, UAB „Kalvarijos komuna
lininkas“, UAB „Stoties turgus“, UAB „Kėdainių butai“, UAB „Kėdainių 
vandenys“, UAB „Kelmės autobusų parkas“, UAB „Senasis turgus“,
UAB „Kretingos autobusų parkas“, UAB „Kretingos turgus“, UAB „Ku
piškio autobusų parkas“, UAB „Marijampolės autobusų parkas“, 
UAB „Marijampolės šilumos tinklai“, UAB „Sūduvos vandenys“, 
UAB „Ma rijampolės regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Telšių 
regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB Molėtų autobusų parkas, 
UAB „Molėtų šiluma“, UAB Molėtų švara, UAB Molėtų vanduo, 
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, UAB „Rokiškio 
autobusų parkas“, AB „Rokiškio komunalininkas“, UAB „Švenčionių 
švara“, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, UAB „Utenos regiono atliekų 
tvarkymo centras“, AB „Visagino mechanizacija“, UAB „Zarasų van
denys“, UAB „Zarasų autobusai“, UAB „Zarasų būstas“.

Atitinkamai, 2021 metais mažėjo ir dirbusių valdybos narių skaičius – 
ataskaitiniais metais jų darbavosi ~20 proc. mažiau, nei ankstesniais 
metais, tačiau augo nepriklausomų narių proporcija: jei 2020 m. 
nepriklausomi nariai sudarė 33,2 proc., tai 2021 m. – jau 43,8 proc. 

Daugiausiai nepriklausomų KO narių pritraukta šilumos tinklų sek
toriuje – 2021 metais šie nariai sudarė 51 proc. visų KO narių. Kituose 
sektoriuose nepriklausomų narių dalis buvo mažesnė: viešojo tran
sporto bei vandentvarkos sektoriuose ~45 proc., kitų įmonių sek
toriuje ~44 proc., o RATC – vos 13 proc. 

2021 metais SVĮ buvo labiau linkusios atlyginti nepriklausomiems 
KO nariams už jų darbą valdybose bei stebėtojų tarybose: jei 2020 
metais 59 įmonės skyrė jiems užmokestį, tai 2021 metais atlygis KO 
nariams buvo mokamas jau 66iose SVĮ. Įmonių siekis pritraukti į sa
vo KO sudėtį nepriklausomus profesionalus lemia tai, jog dalyje SVĮ 
atlyginimas mokamas tik nepriklausomiems KO nariams. 

Iš viso per 2021 metus KO nariams savivaldybės valdomose įmonė se 
buvo išmokėta 1,4 mln. eurų, t. y. 17,3 proc. daugiau, nei 2020 metais. 
Ataskaitiniu laikotarpiu išmokėta už darbą valdybose – 1,3 mln. eurų, 
už darbą stebėtojų tarybose – 0,1 mln. eurų. 

Pagal SVĮ pateiktus duomenis, 2021 metais daugiausiai atlygin
ta buvo už darbą šilumos tinklų įmonių KO. Čia iš viso išmokėta 
451,4 tūkst. eurų arba 13 proc. daugiau, nei 2020 metais. Regioninių 
atliekų tvarkymo centrų išmokėto atlygio KO nariams suma buvo 
mažiausia iš visų sektorių – 17,1 tūkst. eurų. 

Didžiausius atlygius šilumos tinklų sektoriuje savo KO nariams 
išmokėjo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ – 181,5 tūkst. eurų, AB „Kau
no energija“ – 69,3 tūkst. eurų bei UAB „Alytaus šilumos tinklai“ – 
46 tūkst. eurų. Vandentvarkos sektoriaus įmonės, mokėju sios 
didžiausią atlygį KO nariams buvo UAB „Vilniaus vandenys“ –

100,8 tūkst. eurų, UAB „Kauno vandenys“ – 69,3 tūkst. eurų ir 
AB „Klaipėdos vanduo“ – 35,4 tūkst. eurų. Viešojo transporto sek  
toriuje išsiskyrė UAB „Vilniaus viešasis transportas“, mokėjęs 
86,4 tūkst. eurų, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ – 61,8 tūkst. eurų bei 
UAB „Kauno autobusai“ – 46,2 tūkst. eurų. RATC sektoriuje atlygį 
KO nariams mokėjo vienintelė įmonė – UAB Klaipėdos regiono at
liekų tvarkymo centras – 17,1 tūkst. eurų. Kitų įmonių sektoriuje 
teigiamai išsiskyrė UAB „Vilniaus apšvietimas“, sumokėjęs KO na
riams iš viso 58,2 tūkst. eurų, UAB „Kauno švara“, skyrusi 55,6 tūkst. 
eurų atlygį bei SĮ „Vilniaus planas“ – 48,8 tūkst. eurų.

Savivaldybės, 
kuriose suformuota KO

44

32

SVĮ, kuriose suformuota KO

20212020

106

135
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KO narių, veikusių 2021 metais, skaičius pagal sektorius

Didžiųjų SVĮ išmokėti atlygiai KO nariams (eurais)

KO narių atlygis (eurais) pagal sektorius

20212020

20212020

Šilumos tinklai

Vandentvarka

Viešasis transportas

Kitos įmonės

RATC

KO nariai Nepriklausomi KO nariai

17 125

451 371

372 731

288 219

285 461

16 946

399 823

289 746

214 476

284 733

AB  „Šiaulių energija”

UAB  „Kauno autobusai”

AB  „Kauno energija”

AB  „Panevėžio energija”

UAB  „Kauno vandenys”

UAB „Vilniaus vandenys“

UAB „Druskininkų sveikatinimo 
ir poilsio centras AQUA“

AB  „Klaipėdos energija”

UAB  „Grinda”

AB  „Klaipėdos vanduo”

UAB  „Vilniaus viešasis transportas”

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

0

2 100

36 000

30 624

74 497

46 218

35 413

69 327

69 327

86 375

100 800

181 544

0

2 400

18 000

30 396

34 744

43 389

56 813

65 106

65 489

57 944

100 800

161 502

Šilumos tinklai

Vandentvarka

Viešasis transportas

Kitos įmonės 232
101

54
119

133

31
4

68

113
51

RATC
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12os didžiųjų SVĮ išmokėtas atlygis valdybų bei stebėtojų tary
bų nariams sudarė 52,2 proc. visų SVĮ mokėto atlygio KO nariams. 
Absoliuti dauguma didelių SVĮ mokėjo atlygį savo KO nariams, 
tačiau nei 2020 m., nei 2021 m. atlygio neskyrė vienintelė įmonė – 
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“.  

Pabrėžtina, jog didžiųjų SVĮ mokamas atlygis KO nariams bendrai 
išaugo 15 proc., t. y. nuo 636,5 tūkst. eurų iki 732,2 tūkst. Atlygis augo 
labiausiai įmonėse: AB „Klaipėdos energija“ – 114 proc., UAB „Grin
da“ – 100 proc. bei UAB „Vilniaus viešasis transportas“ – 49 proc.  

Vidutinio dydžio SVĮ KO nariams išmokėto atlygio portfelis 2021 m. 
augo 20 proc. ir siekė 357,7 tūkst. eurų. Didžiausius atlygius už KO 
nario veiklą išmokėjo Vilniaus miesto savivaldybės įmonės SĮ „Su
sisiekimo paslaugos“ bei UAB „Vilniaus apšvietimas“ išmokėjusios 
atitinkamai 61,8 tūkst. eurų ir 58,2 tūkst. eurų sumas. 

Mažų ir labai mažų SVĮ mokami atlygiai KO nariams 2020 metais didė
jo taip pat reikšmingai – 20 proc., iš viso buvo išmokėta 325 tūkst. 

eurų. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ buvo daugiausiai šiame sektoriu
je mokėjusia įmone – 61,8 tūkst. eurų arba 19 proc. viso sektoriaus 
išmokėtos sumos. 

Visoms SVĮ, suformavusioms kolegialius organus, rekomenduojama 
nustatyti kas mėnesį mokamą fiksuotą atlygį valdybos ir/ar stebė
tojų tarybos nariams, o SVĮ kolegialių organų primininkams turėtų 
būti mokamas mažiausiai du kartus didesnis nei nario atlyginimas. 

Vidutinio dydžio SVĮ, mokėjusios didžiausius atlygius KO nariams

UAB „Klaipėdos autobusų parkas”

UAB „Kauno švara”

UAB „Dzūkijos vandenys”

UAB „Plungės vandenys”

UAB „Vilniaus apšvietimas”

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

20212020

22 573

22 800

27 673

55 572

58 200

61 750

28 829

19 800

18 999

51 690

32 482

50 160

Mažos ir labai mažos SVĮ, mokėjusios didžiausią atlygį KO nariams (eurais)

UAB „Plungės autobusų parkai“

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“

UAB „Alytaus šilumos tinklai“

SĮ „Vilniaus planas“

20212020

16 262

32 150

33 019

43 423

45 951

48 792

9 862

8 983

16 785

28 971

57 600

49 568
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Vidaus sandoriai

Lietuvoje vidaus sandorius apibrėžia ir jų teikimo procedūras bei 
apribojimus numato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 
Siekiant didinti vidaus sandorių skaidrumą ir mažinti konkurencijos 
ribojimą, 2017 m. liepos 1 d. priimti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeiti
mai sugriežtino tokių sandorių sudarymo tvarką. Nuo tada valstybės 
valdomos įmonės ir bendrovės, kuriose valstybei nuosavybės teise 
priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame 
akcininkų susirinkime, visai nebegali sudaryti vidaus sandorių, o 
savivaldybėms buvo palikta teisė juos sudaryti, kai perkant viešojo 
pirkimo būdu neįmanoma užtikrinti paslaugos nepertraukiamumo, 
geros kokybės ir prieinamumo. 2019 metais savivaldybėms galiojan
tis vidaus sandorių reglamentavimas su jų valdomomis įmonėmis 
tapo liberalesnis.

Savivaldybių vidaus sandorių tvarkai Lietuvoje reikšmingą įtaką 
turėjo 2019 m. spalio 3 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo by
loje C285/18 priimtas sprendimas dėl vidaus sandorių ribojimo. Ši 
institucija atsakydama į Aukščiausiojo Teismo užduotus klausimus, 
pateikė išaiškinimus dėl to, ar valstybės narės turi teisę riboti vidaus 
sandorių sudarymą kitais nei Europos Sąjungos teisėje įtvirtintais 
pagrindais. Iki tol kildavo diskusijų, nes vidaus sandoriai įstatymų 
leidėjo pradėti riboti naujais pagrindais, apie kuriuos Europos Sąjun
gos viešųjų pirkimų direktyvose neužsimenama. Buvo nurodyta, jog 
Europos Sąjungos direktyvų nuostatos, numatančios sąlygas vidaus 
sandoriams, negali būti aiškinamos kaip numatančios įpareigojimą 
sudaryti vidaus sandorius, kai tokios sąlygos yra tenkinamos. Taigi, 
valstybės narės gali nustatyti papildomas, Europos Sąjungos teisėje 
neįtvirtintas, vidaus sandorių sudarymo ar ribojimo sąlygas.

Savivaldybės, jų valdomos įmonės, privatūs paslaugų teikėjai bei 
teismai taip pat nesutarė dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo bei Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo, vertinant vidaus 
sandorio teisėtumą. 2019 metų pabaigoje Seimas ir Aukščiausiasis 
Teismas pripažino Viešųjų pirkimų įstatymo pirmenybę prieš kitus 
įstatymus. 

2019 m. gegužės 30 d. priimti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, 
numatant galimybę keisti pirkimui skirtų lėšų sumą, kai ji nėra nuro
dyta pirkimo dokumentuose ir perkančioji organizacija gali pagrįsti 
ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodytos kainos priimti
numą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu. Šie 
pakeitimai, taip pat reikšmingai atsispindintys ir vidaus sandorių su
darymo procese, buvo patvirtinti, atsižvelgiant į praktikoje pirkimų 
vykdytojų patiriamus sunkumus dėl griežto šiuo metu galiojančio 
viešųjų pirkimų pasiūlymų reglamentavimo. 

Taip pat, siekiant įgyvendinti E. sąskaitų direktyvos1 nuostatas, įt
virtinta pareiga perkančiosioms organizacijoms, vykdant pirkimo 
sutartis, sąskaitas teikti tik elektroniniu būdu. Šis reikalavimas galioja 

ir vidaus sandoriams. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos 
tiekėjo pasirinktomis priemonėmis, o šio standarto neatitinkančios 
– tik naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“. Pažymėtina, kad 
perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras privalo pri
imti ir jas apdoroti naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis. Tokiu būdu užtikrinama, kad valstybės informaci nė
je sistemoje sukaupta tinkama informacija apie vykdomas pirkimų 
sutartis. 

2019 m. gruodžio 20 d. priimti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų sub
jektų, įstatymo pakeitimai, kuriais sušvelninta ankstesnė vidaus san
dorių tvarka. Jais įtvirtinta galimybė savivaldybėms pačioms spręsti, 
kas ir kokia tvarka teiks  viešąsias paslaugas, tokias kaip vandens ir 
šilumos tiekimas, nuotekų valymas ir atliekų tvarkymas, keleivių veži
mas vietinio susisiekimo maršrutais, savivaldybių viešųjų teritorijų ir 
gatvių priežiūra, maitinimas ugdymo, globos ar sveikatos priežiūros 
įstaigose. Be to, vidaus sandoris dabar gali būti sudaromas ir tais 
atvejais, kai teikiant paslaugas turi būti valdomas ir naudojamas 
savivaldybių ar savivaldybių juridinių asmenų nekilnojamasis turtas ir 
kitas ūkio subjektas tokios paslaugos negalėtų teikti savo patalpose. 
Taigi, savivaldybės nuo šiol turi galimybę įvertinti ir pačios spręsti dėl 
geriausio paslaugų ar darbų įsigijimo būdo – tai daryti vidaus sando
rio pagrindu ar atiduoti paslaugų ar darbų vykdymą rinkai, skelbiant 
viešąjį pirkimą. 

Pagal naujausius Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, savivaldy
bių valdomoms įmonėms numatytos papildomos sąlygos vidaus 
sandorių sudarymui, kurios numato, kad vidaus sandorio sudarymas 
galimas tik tokiais atvejais, kuomet:

•	 įprastas paslaugų pirkimas viešojo pirkimo būdu neužtikrina 
paslaugų teikimo nepertraukiamumo, kokybės ir prieinamumo, 
arba

•	 teikiamos vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, 
atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros 
ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba svei
katos priežiūros įstaigose paslaugos, arba

•	 teikiant viešąsias paslaugas turi būti valdomas ir naudojamas 
savivaldybių ar savivaldybių juridinių asmenų nekilnojamasis 
turtas ir kitas ūkio subjektas tokios paslaugos negalėtų teikti 
savo patalpose, arba

•	 steigiant naują juridinį asmenį ar pavedant vykdyti šios viešo
sios paslaugos teikimą, kuris yra ūkinė veikla, jau veikiančiai sa
vivaldybės valdomai įmonei buvo gautas Lietuvos Respublikos 
konkurencijos tarybos sutikimas. 

1     2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2014/92/ES dėl 
mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų 
perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo 
sąskaitomis
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2     Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S91 „Dėl 
Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.

Taip pat savivaldybių administracijų sudaromi vidaus sandoriai turi 
atitikti šiuos reikalavimus:

•	 gali būti sudaromi tik tarp subjektų, kurie vieni kitų atžvilgiu 
įgyvendina kontrolę, t. y. perkančioji organizacija kitą per
kančiąją organizaciją kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar 
struktūrinį padalinį, darydama lemiamą įtaką jos strateginiams 
tikslams ir reikšmingiems sprendimams;

•	 perkančioji organizacija sudaro vidaus sandoriu pagrįstą su
tartį su kita perkančiąja organizacija tik jeigu kontroliuojamas 
subjektas ne mažiau kaip 80 proc. pajamų per paskutinius 
3 finansinius metus gauna iš veiklos, skirtos kontroliuojančios 
perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar funkcijoms 
atlikti (pavyzdžiui, jeigu SVĮ per pastaruosius 3 metus gavo 
ne mažiau nei 80 proc. pajamų iš ją kontroliuojančios savival
dybės, kurios poreikiams tenkinti buvo vykdoma veikla); 

•	 kontroliuojamoje perkančiojoje organizacijoje nėra tiesioginio 
privataus kapitalo dalyvavimo;

•	 vykdant pirkimo sutartis, sąskaitos faktūros teikiamos tik elek
troniniu būdu. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas 
faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės siste
mos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai pirkimo 
sutartys sudaromos žodžiu;

•	 per 15 dienų nuo vidaus sandorio sudarymo ar nuo kiekvieno 
jo pakeitimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje siste
moje perkančioji organizacija privalo paskelbti sudarytas su
tartis ir visus jos pakeitimus bei per 30 dienų nuo ataskaitinių 
kalendorinių metų pabaigos Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti 
ataskaitas apie vidaus sandorių pagrindu vykdytus pirkimus už 
praėjusius metus.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, visos savival
dybės turi teikti informaciją Viešųjų pirkimų tarnybai apie sudaromus 
vidaus sandorius su savivaldybių valdomomis įmonėmis. Informaci
jos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 
tvarkos aprašas2  nu mato, kad perkančioji organizacija suvestinę apie 
visus pirkimus (išskyrus mažos vertės ir supapras tintus pirkimus) bei 
vidaus sandorius skelbia kasmet iki kovo 15 d. Šiame apraše nuro
domas skelbiamos pirkimų suvestinės turinys – joje privalomai turi 
būti pažymėta, jeigu pirkimas bus atliekamas kaip vidaus sandoris. 
Šioje ataskaitos dalyje pateikiama vidaus sandorių sudarymo analizė, 
paremta Viešųjų pirkimų tarnybos statistine informacija. 

2021 metų duomenimis galiojančių vidaus sandorių tarp savivaldy
bių administracijų ir SVĮ (SĮ, AB, UAB) buvo 154, t. y. 20 sandorių 
dau giau nei 2020 metais. Šiuos sandorius sudarė 35ios Lietuvos sa
vivaldybių administracijos su 59iomis SVĮ. Daugiausiai galiojančių 
vidaus sandorių buvo sudariusios Kauno rajono (41 sandorį), Šiau
lių  rajono (24 sandorių), Kauno miesto (14 sandorių), Panevėžio mie
sto (7 sandoriai) ir Švenčionių rajono (6 sandorių)savivaldybės. Per 
ataskaitinius metus sudaryta 50 naujų vidaus sandorių, o likę san
doriai iš ankstesnių metų sudaryti ilgesniam laikotarpiui ir tebega
lioja nagrinėjamais 2021 metais. Nagrinėjamu laikotarpiu sudarytų 
vidaus sandorių pagrindu sutarta savivaldybėms suteikti paslaugų 
už 144,7 mln. eurų. Ši vertė nėra galutinė ir gali skirtis atsižvelgiant 
į tai, kad dalies sandorių vertė pagrįsta patiriamų faktinių nuostolių 
kompensavimu. 

Dėl sugriežtintų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų apribojus vidaus 
sandorius galinčias sudaryti perkančiąsias organizacijas, nuo 2018 
metų naujų vidaus sandorių nebegalėjo sudaryti valstybės valdo
mos įmonės. Dėl šios priežasties bendroje 20182021 metų suda
rytų vidaus sandorių vertės struktūroje absoliučią daugumą užėmė 
savivaldybių administracijos. Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos 
duomenimis, 2018 metais be savivaldybių administracijų vidaus 
sandorio būdu paslaugas pirko tik AB „Energijos skirstymo operato
rius“ ir UAB „Ignitis“ (iki 2019 m. rugsėjo 6 d. – UAB „Lietuvos ener
gijos tiekimas“). Bendra jų sudarytų ir 2018 metais galiojusių vi daus 
sandorių vertė – 19,4 mln. eurų arba 4,1 proc. visų vidaus sandorių 

sudarytų 2018 metais. 2019 metais kitos perkančiosios organiza
cijos buvo AB „Ignitis grupė“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, 
Finansų ministerija bei UAB Verslo aptarnavimo centras, kurių ben
dra sudarytų sandorių vertė buvo lygi 21,1 mln. eurų. Nagrinėja
mu laikotarpiu savivaldybių administracijos vidaus sandorius su
darė ne tik su į SVĮ portfelį įtrauktomis SĮ, UAB ir AB teisinės formos 
įmonė mis, bet ir su viešosiomis įstaigomis. 2019 ir 2020 metais Vil
niaus miesto savivaldybė sudarė po 1 sutartį su VšĮ „Vilniaus mies
to parkai“ ir VšĮ „Sveikas miestas“ , kurių vertės atitinkamai lygios 
2,8  mln. eurų ir 0,7 mln. eurų. 2021 metais visos vidaus sandorių 
sutartys buvo atliekamos tik tarp savivaldybių administracijų ir jų 
pavaldume veikiančių įmonių. 

Vidaus sandorių pagrindu sudarytos sutartys skiriasi ne tik savo 
veiklos pobūdžiu, apimtimis, bet ir trukme bei verte. Vidutinė me
tinė 2021 metais Lietuvoje galiojusių vidaus sandorių vertė siekė 
241,7 mln. eurų. Daugiausiai per vienerius metus už pagal vidaus 
sando rį suteiktas paslaugas sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija – 107,1 mln. eurų. Už 76,1 mln. eurų per metus pa
slaugų buvo suteikta Kauno miesto savivaldybei, kiek mažesnės vidu
tinės metinės sandorių vertės buvo tarp Pa ne vėžio miesto (12,3 mln. 
eurų), Vilniaus rajono (7,9 mln. eurų), Ute nos rajono (5,1 mln. eurų) 
ir Palangos miesto (4,8 mln. eurų) savi valdybių admi nistracijų ir jų 
pavaldume veikiančių įmonių. Likusių savivaldybių bendra vidutinė 
metinė vidaus sandorių vertė siekė 28,5 mln.  eurų. 

Vidutinė 2021 metais galiojusių vidaus sandorių metinė vertė
pagal savivaldybes (mln. eurų)

Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba

2017-2021 metais sudarytų vidaus sandorių vertės pasiskirstymas 
pagal perkančiąsias organizacijas

Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba
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2021 metais savivaldybių sudarytų vidaus sandorių vertė sumažėjo 
3,4 proc. Tam įtakos galėjo turėti sudarytų vidaus sandorių skai čius: 
2020 metais jų buvo sudaryta 82, kai 2021 metais buvo sudaryti 49 
nauji vidaus sandoriai. Ataskaitiniais metais 67,3 proc. sudarytų vi
daus sandorių terminas iki 10 metų, likusių (32,7 proc.) terminas – 

ilgesnis nei 10 metų. Ilgiausią vidaus sandorį sudarė Pakruojo rajono 
savivaldybės administracija su UAB „Pakruojo šiluma“  įmonė 
15a metų už 185,4 tūkst. eurų tieks šilumą Pakruojo rajono Lygumų 
pagrindinei mokyklai.

Perkančiosios organizacijos pavadinimas Subjekto, su kuriuo sudarytas vidaus 
sandoris, pavadinimas

2020 metai 2021 metai

Sudarytų 
vidaus 

sandorių 
skaičius

Vidaus 
sandorių 

vertė 
(tūkst. eurų)

Sudarytų 
vidaus 

sandorių 
skaičius

Vidaus 
sandorių 

vertė 
(tūkst. eurų)

Akmenės rajono savivaldybės administracija
UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas 1 1 880  

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 1 2 420  

Alytaus rajono savivaldybės administracija SĮ Simno komunalininkas 1 600  

Anykščių rajono savivaldybės administracija UAB Anykščių komunalinis ūkis 1 4 000  

Elektrėnų savivaldybės administracija UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 3 220  

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 1 450 1 133

Kalvarijos savivaldybės administracija UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 1 290  

Kauno miesto savivaldybės administracija

SĮ „Kauno planas“ 1 167  

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“   1 5 100

UAB Kauno butų ūkis 3 371 2 341

UAB „Kauno autobusai“   1 5 635

Kauno rajono savivaldybės administracija UAB Komunalinių paslaugų centras 20 4 412 21 18 540

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai 1 1 500  

Kelmės rajono savivaldybės administracija
UAB Kelmės vietinis ūkis 1 2 079

UAB “Kelmės autobusų parkas”   1 3 993

Kretingos rajono savivaldybės administracija
SĮ „Kretingos komunalininkas“ 1 7 370 1 20 110

UAB Kretingos autobusų parkas   1 16 000

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
UAB „Kupiškio komunalininkas“ 3 7 100  

UAB „Kupiškio autobusų parkas“ 1 1 026  

Molėtų rajono savivaldybės administracija
UAB „Molėtų švara“ 1 4 200  

UAB „Molėtų autobusų parkas“ 1 1 261  

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
UAB „Pakruojo šiluma“ 1 310 1 185

UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2 1 894  

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ 3 83 000 1 5 000

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 1 8 000  

UAB „Panevėžio gatvės”   2 1 890

Plungės rajono savivaldybės administracija UAB „Plungės autobusų parkas“ 1 6 300  

Raseinių rajono savivaldybės administracija UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 1 24 1 30

Šiaulių miesto savivaldybės administracija UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ 1 720  

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
UAB Kuršėnų komunalinis ūkis 15 3 127 8 1 939

UAB Kuršėnų autobusų parkas 1 819  

Šilalės rajono savivaldybės administracija UAB “Šilalės autobusų parkas”   1 3 513

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 3 6 191 1 73

UAB „Švenčionių švara“ 3 10 579 1 145

Telšių rajono savivaldybės administracija UAB Telšių autobusų parkas 1 1 615  

Trakų rajono savivaldybės administracija UAB „Trakų paslaugos“   1 1 488

Utenos rajono savivaldybės administracija
UAB Utenos autobusų parkas 2 1 594  

UAB „Utenos komunalininkas“ 2 30 974 1 61

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 1 2 400  

UAB „Kybartų darna“ 1 1 200  

Vilniaus miesto savivaldybės administracija UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 1 597 500  

Vilniaus rajono savivaldybės administracija SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas   1 5 500

UAB „Nemenčinės komunalininkas“   1 30 000

UAB „Nemėžio komunalininkas“   1 25 000

 Iš viso 82 795 592 50 144 675

Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba
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Lyginant su 2020 metais, 2021 metais savivaldybių administraci
jų sudarytų vidaus sandorių su SVĮ kiekis sumažėjo 39,0 proc. iki 
50ties sandorių, o jų vertė buvo daugiau nei 5 kartus mažesnė. 
Ataskaitiniais metais sudarytų sandorių galiojimo laikotarpiu 
nu matyta savivaldybėms suteikti paslaugų už 144,7 mln. eurų. 
Vilniaus rajono savivaldybė sudarė didžiausios bendros vertės 
vidaus sandorius, siekusius 60,5 mln. eurų. UAB „Nemenčinės 
ko munalininkas“ sudarė 30,0 mln. eurų vertės vidaus sandorį, 
UAB „Nemėžio komunalininkas“ sandorio vertė siekė 25,0 mln. 
eurų, o SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas – 5,5 mln. eurų. Šie 
vidaus sandoriai buvo sudaryti 10ies metų terminui, o šių san
dorių objektas, remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, 
nebuvo apibrėžtas. Kretingos rajono savivaldybės administracija 
sudarė  9erių metų 20,1 mln. eurų, vidaus sandorį su SĮ „Kretin-
gos komunalininkas“, kurio pagrindu įmonė turės teikti komu
nalinių atliekų, bešeiminin kių atliekų surinkimo Kretingos rajono 
savivaldybės teritorijoje, jų tvarkymo, atidavimo atliekų tvarkyto
jui paslaugas. UAB „Komuna linių paslaugų centras“ su Kauno 
rajono savivaldybe sudarė vidaus sandorių, kurių bendra vertė 
siekė 18,5 mln. eurų. Didžioji dalis (61,9 proc.) sandorių, daugiau
sia 10 čiai metų, buvo sudaryti šilumos tiekimo ir vandens šildymui 
mo kykloms bei kitoms įstaigoms, kurių vertė siekė 18,3 mln. eurų, 
o likusi dalis (38,1 proc.) – teritorijų ir gatvių priežiūros paslaugos 
vieniems me tams gyvenvietėse, kurių vertė siekė 0,2 mln. eurų.                         

Naujų vidaus sandorių 2021 metais daugiausiai sudarė Kauno ra
jono savivaldybė, kuri pasirašė 21 sutartį su UAB Komunalinių 
paslaugų centru. Šiaulių rajono savivaldybė pasirašė 8 sutartis su 
UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“, kurių vertė siekė 1,9 mln. eurų, 

o vidutinė trukmė 6eri metai. Šių sutarčių objektai – teritorijų ir gat
vių priežiūros bei tvarkymo paslaugos ir atliekų surinkimo iš kapinių 
bei bendro naudojimo teritorijų paslaugos skirtingose seniūnijose. 
Kitose savivaldybėse sandorių skaičius svyravo nuo 1 iki 4.

2021 metais sudarytų vidaus sandorių vertė 
pagal savivaldybes (mln. eurų)

Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba
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Alytaus rajono

Kelmės rajono

Anykščių rajono 

Kretingos rajono

Kalvarijos

Kupiškio rajono

Elektrėnų

Molėtų rajono

Kaišiadorių rajono

Pakruojo rajono

Panevėžio miesto

Šiaulių rajono

Raseinių rajono

Švenčionių rajono

Kauno rajono

Kauno miesto

Plungės rajono

Šilalės rajono

Šiaulių miesto

Telšių rajono

Trakų rajono

Utenos rajono

Vilkaviškio rajono

Vilniaus miesto
Vilniaus rajono

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

2

2

2

2

2

3

4

6

3

3

3

4
4

4

4

20
21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16
8

1

1

1

1

1
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Savivaldybės valdomų 
bendrovių suteikta parama

Savivaldybės valdomų įmonių paramos teikimo tvarką reglamen
tuoja Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas. Vadovau
jantis šiuo įstatymu, paramą teikti gali tik savivaldybės valdomos 
akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, o savivaldybės įmonės 
paramos teikti negali. Paramą teikti gali tik tos SVĮ, kurios ataskaiti
niu laikotarpiu veikė pelningai, o paramos gavėjas per pastaruosius 
3 metus, vykdydamas ankstesnę paramos gavimo sutartį, nėra pa
daręs esminių sutarties sąlygų pažeidimų. SVĮ negali sudaryti tokių 
paramos teikimo sutarčių, kuriose numatomas bendrovės įsipa
reigojimas skirti paramą iš ateinančių finansinių metų lėšų. Spren
dimas skirti paramą gali būti priimamas ne vėliau kaip iki einamųjų 
metų, kuriais buvo patvirtintas praėjusių finansinių metų finansinių 
ataskaitų rinkinys, pabaigos. Taip pat bendrovės negali teikti para
mos politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos Respub
likos Seimo, Vyriausybės, savivaldybių tarybų narių ir politinių parti
jų vienasmenių ir kolegialių valdymo organų narių bei jų artimųjų 
įsteigtiems fondams ir įstaigoms. 

Paramą teikiančios savivaldybės valdomos bendrovės iki 2019 m. 
kovo 9 d. privalėjo vadovautis Paramos teikimo tvarkos aprašu1. 
Jame buvo numatoma, kad jeigu bendrovė paramą teikia per spe
cialiai tam tikslui įsteigtus paramos fondus, tuomet gali vadovau
tis La bdaros ir paramos fondų įstatymo nuostatas atitinkančiomis 
konkretaus bendrovės tam tikslui įsteigto paramos fondo paramos 
valdymo taisyklėmis. Iki Paramos teikimo tvarkos aprašui netenkant 
galios bendrovė paramai per metus galėjo skirti ne daugiau kaip 
3 proc. ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, o vienam pa
ramos gavėjui per metus skiriama suma negalėjo viršyti 0,3 mln. 
eurų. Paramos teikimo tvarkos aprašui netekus galios, savivaldybės 
valdomos bendrovės, teikdamos paramą, vadovaujasi Labdaros ir 
paramos įstatymu. Pagrindinės nuostatos tiek šiame įstatyme, tiek 
ir prieš tai galiojusiame Paramos teikimo tvarkos apraše išliko tos pa
čios: bendrovės paramos negali teikti, jeigu praėjusiais finansi niais 
metais patyrė nuostolių, taip pat jos yra įpareigotos savo inter neto 
svetainėje viešinti paramos valdymo taisykles ir informaciją apie su
teiktą paramą. 

Pagal naujausią Labdaros ir paramos įstatymo redakciją, SVĮ tei
kiamos paramos vienam paramos gavėjui suma negali būti didesnė 
kaip 0,2 mln. eurų per metus, o apskritai paramai skiriama ben
drovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno dalis turi būti ne 
didesnė kaip:

•	 10 proc. SVĮ ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, jeigu 
jis neviršijo 0,5 mln. eurų;

•	 5 proc. SVĮ ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, jeigu jis 
buvo didesnis kaip 0,5 mln. eurų, bet neviršijo 2,0 mln. eurų;

•	 3 proc. SVĮ ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, bet ne 
daugiau 0,5 mln. eurų, jeigu grynasis pelnas ataskaitiniais fi
nansiniais metais buvo didesnis kaip 2,0 mln. eurų.

1     2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 533 „Dėl Val
stybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, netekęs 
galios 2019 m. kovo 9 d.

Paramą teikiančios SVĮ ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos 
suteikimo privalo savo interneto svetainėse paskelbti informaciją 
apie einamaisiais metais ir ne mažiau kaip per 3 praėjusius finan
sinius metus suteiktą paramą (paramos gavėją, paramos tikslą bei 
sumą ir teikimo laikotarpį). Teikdamos paramą, SVĮ privalo vadovau
tis bendrovių paramos teikimo taisyklėmis. Jose turi būti nustatyta: 
socialinės atsakomybės politikos kryptys ir remtinos sritys, paramos 
teikimo tikslai, paramos gavėjams taikomi reikalavimai, paramos 
panaudojimo tikslai, paraiškų gauti paramą teikimo tvarka ir verti
nimo kriterijai bei kitos bendrovei svarbios ir su paramos teikimu 
susijusios nuostatos. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Labdaros ir paramos 
įstatymu nustatyta, jog SVĮ interneto svetainėse turi būti skelbiama 
ne tik prieš tai aprašyta informacija apie jų pačių teikiamą paramą, 
bet ir apie jų patronuojamųjų bendrovių ir per patronuojamąsias 
bendroves susijusių paskesnių eilių patronuojamųjų bendrovių su
teiktą paramą.

Labdaros ir paramos įstatyme nurodoma, jog savivaldybės valdo
mos bendro vės, teikdamos paramą turi vadovautis šiais principais: 
ati tikties savivaldybės valdomos bendrovės veiklos tikslams, tiks
lingumo, skaidrumo bei nešališkumo. Pirmasis principas reiškia, kad 
priimant sprendimus dėl paramos skyrimo turi būti siekiama, kad 
ją gautų tie pareiškėjai, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti paramos 
panaudojimo tikslai labiausiai atitinka SVĮ veiklos tikslus, socialinės 
atsakomybės politikos kryptis ir deklaruojamas vertybes. Tikslingu
mo principas įtvirtina tai, jog paramą gali gauti pareiškėjai, kurių vyk
doma veikla sukuria vertę srityse, kuriose veikia pati SVĮ. Skaidrumo 
principas nurodo, kad visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi, 
aiškūs ir suprantami paramos vertinimo ir skyrimo kriterijai. Neša
liškumo principas reiškia, kad tais atvejais, kai paraiškos vertinimas 
gali sukelti interesų konfliktą, priimant sprendimą, vertintojas privalo 
nusišalinti nuo sprendimo priėmimo.

2021 metais paramą teikė 29 iš 219 savivaldybės valdomų akcinių 
ir uždarųjų akcinių bendrovių. SVĮ suteiktos paramos suma siekė 
355,3 tūkst. eurų. Palyginimui, 2020 metais paramą teikė 34 sa
vivaldybės valdomų bendrovių, o bendra paramos suma sudarė 
443,7 tūkst. eurų. Iš viso per ataskaitinius metus parama suteikta 
114ai gavėjų, kaip ir 2020 metais. Bendra suteiktos paramos dalis 
nuo SVĮ, skyrusių paramą, grynojo pelno siekė 1,5 proc., kai prieš 
metus ji buvo lygi 1,6 proc. Paramos skyrimo taisyklės viešinamos 
25ių savivaldybės valdomų bendrovių interneto svetainėse. 2021 
metais iš 29ių bendrovių, teikusių paramą, 9ios neviešino paramos 
skyrimo taisyklių. Remiantis Labdaros ir paramos įstatymo nuosta
tomis SVĮ privalo savo interneto svetainėje viešinti informaciją apie 
suteiktą paramą trejų metų laikotarpiu. Ataskaitiniais metais 5ios 
paramą teikusios bendrovės neskelbė šios informacijos. Paramos 
informacijos neviešino UAB „Neringos energija“ ir UAB „Tauragės 
šilumos tinklai“. O UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ viešino
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tik 20172018 m. paramos informaciją, bendrovė UAB „Molėtų ši-
luma“ skelbė informaciją apie 20192020 m. paramą, o UAB „Rad-
viliškio šiluma“ –  tik apie naujausią 2022 metų paramą. Šios trys 
aukščiau minėtos bendrovės savo interneto svetainėje nepateikė 
informacijos apie suteiktą paramą 2021 metais.

Iš visų SVĮ daugiausiai paramos ketvirtus metus iš eilės skyrė 
AB  „Klaipėdos energija“. Suteiktos paramos suma siekė 96,0 tūkst. 
eurų arba 5,0 proc. nuo praėjusio laikotarpio grynojo pelno. Parama 
skirta 28iems gavėjams, daugiausiai – 19,0 tūkst. eurų Bendrovė 
skyrė Klaipėdos karatė kiokušin klubui „SHODAN“, vaikų sportinės 
veiklos vystymui. Antrą pagal dydį paramos sumą ataskaitiniais me
tais, siekusią 58,8 tūkst. eurų arba 4,0 proc. nuo praėjusio laikotarpio 
grynojo pelno, skyrė UAB „Vilniaus šilumos tinklai“. Parama buvo 
skirta 4iems gavėjams, iš jų įmonei VšĮ „Lietuvos energetikos mu
ziejus“ skirta 35,8 tūkst. eurų. AB „Klaipėdos vanduo“ 2021 metais 
paskirta parama siekė 40,0 tūkst. eurų arba 2,7 proc. nuo praėjusio 
laikotarpio grynojo pelno. Parama skirta 7iems gavėjams, didžiau
sia suma – 20,5 tūkst. eurų 12kos funkcinių lovų įsigijimui atiteko 
įmonei  VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“.

Ataskaitiniais metais bendrovės UAB „Radviliškio šiluma“ skirta 
paramos suma nuo grynojo rezultato buvo didesnė nei nustatyta 
Labdaros ir paramos įstatymo nuostatuose. Šios bendrovės gry
nasis pelnas 2020 metais neviršijo 0,5 mln. eurų ribos, todėl skir
iama parama galėjo siekti ne daugiau nei 10 proc. nuo 2020 metų 

grynojo pelno. Tačiau minėtos įmonės teikta parama 2021 m. buvo 
0,7 tūkst., o tai sudarė 12,1 proc. 2020 metų grynojo pelno, kuris siekė 
5,8  tūkst. eurų. 

2021 metais paramą teikė 4ios bendrovės, kurių veikla 2020 metais 
buvo nuostolinga. Bendrovės teikė paramą nepaisydamos patir
to nuostolio, nors vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu, tai 
nėra leistina. UAB „Tauragės šilumos tinklai“, 2020 metais patyru
si 136,8 tūkst. eurų nuostolį, paramai VšĮ „Tauragės šilumos tinklai“ 
profesinei sąjungai skyrė 0,6 tūkst. eurų. UAB „Molėtų šiluma“, 
fiksavusi 100,7 tūkst. eurų nuostolį, Molėtų rankinio klubui skyrė 
2,0 tūkst. eurų. UAB „Anykščių šiluma“, patyrusi 75,7 tūkst. eurų 
nuostolį, ataskaitiniais metais suteikė 0,5 tūkst. eurų paramą 
įmonei VšĮ „Prasmingas garsas“. UAB „Neringos energija“, fiksavusi 
15,7 tūkst. eurų nuostolį, paskyrė 0,7 tūkst. eurų Nidos kultūros ir 
turizmo informacijos centrui „Agila“. 

2021 metais bendras savivaldybių, kurių įmonės teikė paramą, skai
čius suma žėjo nuo 17 iki 15. Didžiausia paramos teikė Klaipėdos mies
to savivaldybės įmonės, Vilniaus miesto savivaldybė iš penktos vietos 
pakilo į antrąją, Kauno miesto savivaldybei priklausan čios įmonės 
2020 m. buvusios antroje vietoje ir skyrusios 81,7 tūkst. eurų paramos, 
ataskaitiniu laikotarpiu suteikė 9,4 tūkst. eurų ir pa teko į 6tą vietą. 
Tarp daugiausiai paramos sky rusių savivaldybių  SVĮ ataskaitiniu lai
kotarpiu pateko ir Ukmergė, čia pa ramos skirta 19,0 tūkst. eurų, kai 
2020 m. paramos suma siekė vos 0,3 tūkst. eurų.

Penkių savivaldybių, kurių įmonės teikė daugiausiai paramos, buvo 
92,7 proc. visų SVĮ suteiktos paramos. Klaipėdos miesto savivaldybė
je paramą skyrė 5ios bendrovės iš 8ių, paramai skirta suma padidė
jo 15,3 tūkst. eurų arba 11,6 proc. Paramos suma siekė 147,7  tūkst. 
eurų, iš jų daugiausiai – 65,0 proc. skyrė AB „Klaipėdos energija“ ir 
27,1 proc. – AB „Klaipėdos vanduo“. Vilniaus miesto savivaldybėje, 
kaip ir 2020 metais, paramą skyrė dvi bendrovės iš 7ių. Bendra para
mos suma siekė 85,5 tūkst. eurų, tai yra 63,2 proc. daugiau negu pra
ėjusiais metais. 58,8 tūkst. eurų skyrė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
ir 26,7 tūkst. eurų – UAB „VAATC“.  Panevėžio rajono savival dybėje 
paramos teikėjų sumažėjo, 2020 metais buvo 3, o ataskaiti niais 
metais 2 iš 9ių, lyginant su praėjusiais metais, paramos nebeskyrė 
UAB „Panevėžio autobusų parkas“. Bendra paramos suma siekė 
43,7 tūkst. eurų, t. y. sumažėjo 13,0 tūkst. eurų arba 22,9 proc. Didžiau
sią dalį paramos teikė UAB „Aukštaitijos vandenys“ – 66,4 proc., 
o likusią dalį – AB „Panevėžio energija“.  Utenos rajono skiriama 
parama sumažėjo 2,4 karto iki 33,5 tūkst. eurų.  Tai labiausiai lėmė 
27,2 tūkst. eurų mažesnė UAB „Utenos vandenys“ ir 17,9  tūkst. 
eurų mažesnė UAB „Utenos šilumos tinklai“ suteikta parama. 

2021 metais SVĮ suteiktos paramos verčių pasiskirstymas pagal savivaldybes (tūkst. eurų) 

Klaipėdos miesto 

Vilniaus miesto 

Panevėžio miesto

Utenos rajono 

Ukmergės rajono

Kauno miesto

Šiaulių miesto

Molėtų rajono 

Kitos savivaldybės 6,8

2,0

7,7

9,4

19,0

33,5

43,7

85,5

147,7

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

Klaipėdos miesto

Kauno miesto

Utenos rajono

Panevežio miesto

Vilniaus miesto

Ukmergės rajono

2020 2021

52,4

56,7

80,6

81,7

132,4 147,7

33,5
43,7

85,5

19,0



71

Tuo metu, Ukmergės rajono teikiama parama išaugo daugiau nei 
63 kartus ir siekė 19,0 tūkst. eurų. 2020 metais paramą skyrė tik 
UAB „Ukmergės vandenys“, o paramos suma sudarė vos 0,3 tūkst. 
eurų. Ataskaitiniais metais anksčiau minėta bendrovė teikė 10 tūkst. 
eurų paramą 4iems gavėjams, didžiausia suma skirta Ukmergės 
kraštotyros muziejui – 9,5 tūkst. eurų. Taip pat šiame rajone 9,0 tūkst. 
eurų paramą teikė UAB „Ukmergės autobusų parkas“, visa suma 
buvo skirta Ukmergės meno mokyklai.    

Apibendrinant 2021 metais savivaldybės valdomų bendrovių teik
tą paramą, galima pastebėti, jog vienos SVĮ vidutiniškai suteiktos 
paramos suma sumažėjo nuo 13,1 tūkst. eurų iki 12,3 tūkst. eurų. 

Taip pat vienam gavėjui vidutiniškai suteiktos paramos suma ma
žėjo nuo 3,9 tūkst. eurų iki 3,1 tūkst. eurų. Didžiausia paramos teikėja 
ataskaitiniu laikotarpiu išliko AB „Klaipėdos energija“, kuri 28iems 
gavėjams skyrė 96 tūkst. eurų. Paramos gavėjų spektras išliko pla
tus, SVĮ paramą gavo sporto organizacijos (VšĮ „Neptūno krepšinio 
klubas“, Klaipėdos karatė kiokušin klubas „SHODAN“, VšĮ „Krepši
nio klubas Lietkabelis“ ir kt.), asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
(VĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė“, VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“), 
kultūros organizacijos (VšĮ „Klaipėdos šventės“, VšĮ Lietuvos ener
getikos muziejus, VšĮ „Meno idėjos“, Ukmergės kraštotyros muziejus 
ir kt.) ir kiti.

Įmonė

2020 metai  2021 metai 

Suteikta 
parama 

(tūkst. eurų)

Gavėjų 
skaičius 

Įmonės 
praėjusio 

laikotarpio 
grynasis pelnas 

(tūkst. eurų) 

Suteiktos 
paramos dalis 
nuo praėjusio 

laikotarpio 
grynojo pelno

Suteikta 
parama 

(tūkst. eurų) 

Gavėjų 
skaičius 

Įmonės 
praėjusio 

laikotarpio 
grynasis pelnas 

(tūkst. eurų) 

Suteiktos 
paramos dalis 
nuo praėjusio 

laikotarpio 
grynojo pelno

UAB „Anykščių vandenys“ 0,2 1 8,6  0,4 2 9,8 4,1%

UAB „Anykščių šiluma“     0,5 1 75,7 

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ 7,0 1 48,6 14,4%    

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centras AQUA“

15,0 2 1 284,2 1,2%    

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“     1,5 1 212,0 0,7%

UAB „Kauno vandenys“ 29,1 4 1 697,2 1,7% 2,2 1 1 487,7 0,1%

UAB „Kauno švara“ 22,3 4 2 314,5 1,0% 7,2 3 2 550,3 0,3%

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 10,0 1 777,8 1,3%    

UAB „Laboratorinių bandymų centras“ 10,3 2 277,2 3,7%    

UAB Kauno butų ūkis 10,0 1 156,5 6,4%    

AB „Klaipėdos vanduo“ 40,0 1 819,8 4,9% 40,0 7 1 509,0 2,7%

AB „Klaipėdos energija“ 70,0 7 1 444,0 4,8% 96,0 28 1 922,6 5,0%

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarky
mo centras

12,5 6 120,5 10,4% 1,2 3 149,2 0,8%

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 5,4 1 265,1 2,0% 5,5 1 304,9 1,8%

UAB „Gatvių apšvietimas“ 4,5 2 44,7 10,1% 5,0 4 301,6 1,7%

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ 2,8 1 41,8 6,7%    

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 1,2 6 79,9 1,5% 1,0 7 43,3 2,3%

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ 2,0 1 98,9 2,0%    

UAB „Molėtų šiluma“ 3,6 2 16,3 22,1% 2,0 1 100,7 

UAB „Neringos energija“ 0,3 1 31,5  0,7 1 15,7 

AB „Panevėžio energija“ 35,0 13 740,0 4,7% 14,7 6 1 763,3 0,8%

UAB „Aukštaitijos vandenys“ 19,0 5 711,0 2,7% 29,0 4 926,9 3,1%

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 2,7 1 65,8 4,1%    

UAB „Plungės šilumos tinklai“     0,0 1 122,6 0,0%

UAB „Radviliškio šiluma“ 1,0 2 12,3 8,1% 0,7 2 5,8 12,1%

UAB „Šakių vandenys“ 0,2 1 110,2     

UAB „Šiaulių vandenys“ 2,2 3 448,0 0,5% 3,5 4 600,8 0,6%

AB „Šiaulių energija“ 3,0 1 765,6 0,4% 4,2 2 1 660,4 0,3%

UAB „Šilutės vandenys“ 0,6 1 29,0     

UAB Tauragės šilumos tinklai 0,5 1 35,0 1,4% 0,6 1 136,8 

UAB „Ukmergės autobusų parkas“     9,0 1 137,2 6,6%

UAB „Ukmergės vandenys“ 0,3 1 110,0 0,3% 10,0 4 165,2 6,1%

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 44,6 17 893,9 5,0% 26,7 7 266,7 10,0%

UAB „Utenos vandenys“ 33,4 16 353,9 9,4% 6,2 6 62,8 9,9%

UAB „Utenos butų ūkis“ 0,6 1 18,7 3,2% 0,6 1 19,0 3,2%

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo 
centras“

2,0 1 196,2 1,0%    

UAB „Varėnos šiluma“     1,1 2 37,3 2,9%

UAB „Varėnos vandenys“     0,3 1 5,1 5,9%

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 39,2 1 6 447,4 0,6% 58,8 4 7 418,9 0,8%

UAB „VAATC“ 13,2 5 2 790,9 0,5% 26,7 8 2 410,5 1,1%

Iš viso: 443,7 114 22 896,5 1,9% 355,3 114 23 764,0 1,5%
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Įmonių 
aprašymai  

Turinys
             

       UAB „Vilniaus viešasis transportas“    

       UAB „Kauno autobusai“   

       AB „Vilniaus šilumos tinklai“   

       AB „Kauno energija“   

       AB „Klaipėdos energija“   

       AB „Šiaulių energija“   

       AB „Panevėžio energija“   

       UAB „Visagino energija“   

       UAB „Vilniaus vandenys“   

       UAB „Kauno vandenys“   

       AB „Klaipėdos vanduo“   

       UAB „Šiaulių vandenys“   

       UAB „Aukštaitijos vandenys“        

       UAB „Dzūkijos vandenys“      

       UAB „Utenos vandenys“       

       UAB „Kėdainių vandenys“       

       UAB „Telšių vandenys“       

       UAB „Plungės vandenys“      

       UAB „Vilniaus apšvietimas“   

       UAB „Druskininkų sveikatinimo 
       ir poilsio centras AQUA“   

       UAB „VAATC“         

       UAB „Kauno švara“     

       UAB Klaipėdos regiono atliekų 
       tvarkymo centras    

       UAB „Grinda“        

       SĮ „Vilniaus miesto būstas“        
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Įmonė

Pardavimo 
pajamos

Grynasis pelnas
Dividendai / pelno 

įmokos (iš viso)
Turtas

Nuosavas 
kapitalas

Darbuotojai

ROE
Tūkst. 

eurų

Dalis 
port -
felyje 

(proc.)

Tūkst. 
eurų

Poveikis 
portfelio 

rezul tatui 
(proc.)

Tūkst. 
eurų

Dalis 
port -
felyje 

(proc.)

Tūkst. 
eurų

Dalis 
port -
felyje 

(proc.)

Tūkst. 
eurų

Dalis 
port -
felyje 

(proc.)

Tūkst. 
eurų

Dalis 
port -
felyje 

(proc.)

UAB „Vilniaus viešasis 
transportas“

22 968 2,3% 3 411 66,7% 0 0,0% 94 846 2,7% 35 051 2,2% 1 900 9,1% 9,3%

UAB „Kauno autobusai“ 19 037 1,9% 122 2,4% 0 0,0% 69 124 2,0% 14 366 0,9% 1 111 5,3% 0,9%

AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“

160 475 16,4% 18 966 371,1% 0 0,0% 188 068 5,4% 84 604 5,4% 574 2,8% 19,6%

AB „Kauno energija“ 50 963 5,2% 72 1,4% 0 0,0% 179 934 5,2% 89 745 5,7% 377 1,8% 0,1%

AB „Klaipėdos energija“ 37 644 3,9% 883 17,3% 0 0,0% 81 367 2,3% 47 166 3,0% 287 1,4% 1,8%

AB „Šiaulių energija“ 27 411 2,8% 1 349 26,4% 105 1,7% 72 290 2,1% 42 764 2,7% 223 1,1% 3,2%

AB „Panevėžio energija“ 36 982 3,8% 383 7,5% 119 1,9% 94 297 2,7% 56 345 3,6% 419 2,0% 0,7%

UAB „Visagino energija“ 13 838 1,4% 1 462 28,6% 0 0,0% 38 486 1,1% 23 109 1,5% 190 0,9% 6,5%

UAB „Vilniaus vandenys“ 38 779 4,0% 3 120 61,1% 0 0,0% 173 303 5,0% 133 218 8,5% 659 3,2% 2,4%

UAB „Kauno vandenys“ 24 957 2,6% 538 10,5% 0 0,0% 197 845 5,7% 116 873 7,4% 362 1,7% 0,5%

AB „Klaipėdos vanduo“ 17 615 1,8% 1 160 22,7% 290 4,7% 147 070 4,2% 69 255 4,4% 347 1,7% 1,7%

UAB „Šiaulių vandenys“ 9 770 1,0% 76 1,5% 0 0,0% 114 315 3,3% 60 293 3,8% 243 1,2% 0,1%

UAB „Aukštaitijos vandenys“ 9 781 1,0% 294 5,8% 88 1,4% 64 781 1,9% 26 793 1,7% 231 1,1% 1,1%

UAB „Dzūkijos vandenys“ 4 894 0,5% 52 1,0% 0 0,0% 45 315 1,3% 18 860 1,2% 131 0,6% 0,3%

UAB „Utenos vandenys“ 4 708 0,5% 57 1,1% 0 0,0% 52 365 1,5% 16 804 1,1% 123 0,6% 0,3%

UAB „Kėdainių vandenys“ 4 135 0,4% 24 0,5% 0 0,0% 46 144 1,3% 18 241 1,2% 118 0,6% 0,1%

UAB „Telšių vandenys“ 3 341 0,3% 116 2,3% 0 0,0% 41 827 1,2% 7 075 0,4% 110 0,5% 1,7%

UAB „Plungės vandenys“ 2 618 0,3% 12 0,2% 0 0,0% 32 541 0,9% 6 254 0,4% 67 0,3% 0,2%

UAB „Vilniaus apšvietimas“ 8 528 0,9% 1 267 24,8% 630 10,2% 40 474 1,2% 26 428 1,7% 111 0,5% 4,9%

UAB „Druskininkų sveika
tinimo ir poilsio centras 
AQUA“

8 113 0,8% 271 5,3% 0 0,0% 37 582 1,1% 25 744 1,6% 395 1,9% 1,0%

UAB „VAATC“ 13 917 1,4% 2 349 46,0% 0 0,0% 71 204 2,0% 23 867 1,5% 73 0,4% 4,3%

UAB „Kauno švara“ 28 477 2,9% 2 989 58,5% 2 000 32,4% 29 069 0,8% 16 127 1,0% 538 2,6% 19,1%

UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras

10 380 1,1% 175 3,4% 0 0,0% 31 184 0,9% 3 912 0,2% 77 0,4% 0,8%

UAB „Grinda“ 22 196 2,3% 558 10,9% 180 2,9% 63 436 1,8% 27 425 1,7% 454 2,2% 2,1%

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2 764 0,3% 199 3,9% 0 0,0% 56 442 1,6% 56 194 3,6% 40 0,2% 0,4%

       Rodyklė vaizduoja teigiamą pokytį;

       Rodyklė vaizduoja neigiamą pokytį;

Lentelėje pateikiami pokyčiai yra vertinami atsižvelgiant į praėjusio ataskaitinio laiko-
tarpio pabaigoje fiksuotus rezultatus, t. y. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenys yra lyginami su 
2020 m. gruodžio 31d. duomenimis.
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2020 metais Įmonė eksploatavo 875,3 km geriamojo vandens tinklų ir 903,7 km 
3nuotekų tinklų. Ataskaitiniais metais išgauta 6,9 mln. m  vandens, t. y. 5,6 proc. 

3
mažiau nei 2019 metais. Realizuoto geriamojo vandens kiekis siekė 6,1 mln. m  ir, 

lyginant su 2019 metais, sumažėjo 1,4 proc. Vandens netektys tinkluose sumažėjo 

nuo 15,9 proc. iki 12,2 proc. Surinktų nuotekų kiekis iš vartotojų išliko stabilus ir 
3 3

siekė 5,9 mln. m . Išvalytų nuotekų kiekis sumažėjo 4,5 proc. iki 10,4 mln. m .

Ataskaitiniais metais Įmonės pardavimo pajamos siekė 9,5 mln. eurų, t. y. 2,8 

proc. daugiau nei 2019 metais. Didžiąją dalį pardavimo pajamų sudarė nuotekų 

tvarkymo (53,1 proc.) ir vandens tiekimo (39,0 proc.) pajamos. Pajamų augimą lėmė 

155,3 tūkst. eurų didesnės pajamos už taršą, abonentų išleidžiamose nuotekose 

nustačius viršytus sutartinius taršos rodiklius, 98,3 tūkst. eurų paaugusios pardavimo 

veiklos pajamos ir 88,5 tūkst. eurų ūgtelėjusios pajamos dėl Panevėžio miesto ir 

Panevėžio rajono tarybų sprendimu nuo 2019 m. liepos 1 d. bazinių geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų perskaičiavimo. Nustatytos kainos 

galiojo visus 2020 metus.

Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 metais siekė 8,6 mln. eurų, t. y. buvo 

0,7 proc. didesnės nei 2019 metais. Įmonės pardavimo savikaina padidėjo 7,3 proc. 

dėl išaugusių sąnaudų technologiniam kurui, technologinėms medžiagoms, darbo 

užmokesčiui. Tai lėmė bendrojo pelno maržos susitraukimą 3,3 procentinio punkto 

iki 21,4 proc. Išlaidų augimą amortizavo 0,3 mln. eurų ERGO Insurance SE draudimo 

išmoka, kompensuojanti dumblo apdorojimo įrenginių statybos defektų šalinimo 

sąnaudas. Įmonės veiklos pelno marža padidėjo 1,9 procentiniais punktais iki 9,6 

proc. Pajamų augimas turėjo teigiamos įtakos Įmonės EBITDA rodiklio ūgtelėjimui 

12,3 proc. iki 2,7 mln. eurų, o grynasis pelnas padidėjo 30,4 proc. iki 0,9 mln. eurų. 

Ataskaitiniais metais Įmonės paskirstytinasis pelnas siekė 847,2 tūkst. eurų, 

dividendams paskirta 360,0 tūkst. eurų, t. y. 10,8 proc. daugiau nei už 2019 metus. 

Likusi pelno dalis paskirstyta atitinkamai: 375,9 tūkst. eurų investicijoms, 46,3 tūkst. 

eurų į privalomąjį rezervą, 35,0 tūkst. kolektyvo reikmėms ir 30,0 tūkst. eurų paramai. 

2020 metais Įmonės įsipareigojimai siekė 5,1 mln. eurų, t. y. 2,2 proc. daugiau nei 

2019 metais. 3,6 mln. eurų visų įsipareigojimų sudarė ilgalaikės Europos investicijų 

banko ir AB SEB banko paskolos, skirtos vandentvarkos inf rastruktūros 

rekonstravimui ir plėtrai. 

Uždirbtas didesnis grynasis pelnas lėmė turto grąžos ROA rodiklio augimą 0,3 

procentinio punkto iki 1,5 proc. Taip pat kapitalo grąžos rodiklis ROE paaugo iki 3,5 

proc., t. y. 0,8 procentinio punkto, lyginant su 2019 metais. 

Investicijos į ilgalaikį turtą mažėjo 32,4 proc. iki 2,9 mln. eurų. ES struktūrinių 

fondų parama sudarė 0,9 mln. eurų. Didžioji dalis investicijų, t. y. 1,3 mln. eurų, skirta 

projektui „Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“.

UAB „Aukštaitijos vandenys“
Geriamojo vandens paėmimas, gerinimas ir tiekimas vartotojams bei nuotekų surinkimas, 

valymas ir išvalyto vandens išleidimas į atvirus telkinius Panevėžio mieste ir rajone

EBITDA didėjo 12,3 proc.

Uždirbta 30,4 proc. daugiau grynojo pelno

Nuosavo kapitalo grąža augo iki 3,5 proc.  

◆ 2020 m. gegužės 28 d. su Finansų ministerija pasirašyta paskolos 

sutartis, pagal kurią skirta iki 1,6 mln. eurų papildoma paskola, 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir 

plėtros projektui finansuoti;

◆ 2020 m. rugsėjo 10 d. pasirašyta patikėjimo sutartis su Panevėžio 

miesto savivaldybe dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurių vertė 1,0 

mln. eurų, perdavimo valdyti ir naudoti neatlygintinai;

◆ 2020 m. III ketvirtį baigtas įgyvendinti 2,0 mln. eurų vertės „Panevėžio 

miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ projektas, kurio 16,7 

proc. lėšų sudarė ES struktūrinių fondų parama.

◆ 2021 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 

buvo pakeisti bendrovės įstatai ir valdymo struktūra – neliko valdybos ir 

stebėtojų tarybos.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:

Generalinis 

direktorius

Saulius 

Venckus

www.avandenys.lt

 

 

  

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2019 METAI 2020 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 9 271 9 534 +2,8%

Pardavimo savikaina 6 982 7 491 +7,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 289 2 043 -10,8%

Pardavimo sąnaudos 340 380 +11,7%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 231 745 -39,5%

Kitos veiklos rezultatai 13 52 +299,2%

Finansinė ir investicinė veikla

 

-37

 

-52

 

-43,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

 

694

 

917

 

+32,1%

Pelno mokestis

 

-17

 

-10

 

+38,8%

Grynasis pelnas (nuostoliai)

 

711

 

927

 

+30,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ)

 

2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

Ilgalaikis turtas

 

60 194

 

60 747

 

+0,9%

Trumpalaikis turtas

 

3 272

 

3 563

 

+8,9%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

1 718

 

1 955

 

+13,8%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

24

 

19

 

-21,2%

Turto iš viso

 

63 489

 

64 328

 

+1,3%

Nuosavas kapitalas

 

26 257

 

26 859

 

+2,3%

Dotacijos, subsidijos

 

31 285

 

31 533

 

+0,8%

Atidėjiniai 906

 

784

 

-13,5%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

 

5 027

 

5 135

 

+2,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

 

3 258

 

3 409

 

+4,7%

Finansiniai įsipareigojimai

 

3 258

 

3 186

 

-2,2%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai

 

1 769

 

1 726

 

-2,5%

Finansiniai įsipareigojimai

 

222

 

385

 

+73,3%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

15

 

17

 

+17,9%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
 

63 489
 

64 328
 

+1,3%

RODIKLIAI 2019-12-31  2020-12-31  POKYTIS

ROA 1,1%  1,5%  +0,4 p. p.

ROE 2,7%

 
3,5%

 
+0,8 p. p.

D/E 13,2%

 

13,3%

 

+0,1 p. p.

EBITDA 2 366

 

2 657

 

+12,3%

EBITDA marža

 

25,5%

 

27,9%

 

+2,4 p. p.

Grynojo pelno marža

 

7,7%

 

9,7%

 

+2,0 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ (TŪKST. EURŲ)

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Paskirti dividendai 

 

325

 

360

 

+10,8%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Darbuotojų skaičius

 

236

 

231

 

-2,1%

Administracijos darbuotojų skaičius

 

9

 

8

 

-11,1%

AKCININKAI (2020-12-31)

     

Panevėžio miesto savivaldybė 95,0%

Panevėžio rajono savivaldybė 5,0%

VADOVYBĖ (2021-07-01)

Generalinis direktorius Saulius Venckus

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

2,8%

2,9%

1,6%
1,7%

7,1% 6,9%

3,2% 3,5%3,3%
2,5% 2,7%

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Visos SVĮ Panevėžio miesto savivaldybė

UAB „Aukštaitijos vandenys“

834

646
711

927

380
310 325 360

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

8 587
8 714

9 271

9 534

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

1,5%

6,4%

2,8%
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Ataskaitiniais metais Įmonė eksploatavo 221,5 km vandentiekio ir 356,6 km 
3nuotekų tinklų. 2020 metais išgauta 2,8 mln. m  vandens, t. y. 1,3 proc. mažiau 

nei 2019 metais. Realizuoto geriamojo vandens kiekis padidėjo 1,7 proc. iki 2,3 
3mln. m . Augimą lėmė didesnis daugiabučių namų gyventojų suvartojamas 

vandens kiekis ir padidėjęs šalto vandens poreikis karšto vandens ruošimui. 

Vandens netektys sumažėjo 2,7 procentiniais punktais ir siekė 17,0 proc. 
3Ataskaitiniais metais surinktų ir sutvarkytų nuotekų kiekis siekė 2,2 mln. m , t. 

y. 0,7 proc. daugiau nei 2019 metais.

Ataskaitiniais metais Įmonės pardavimo pajamos augo 6,2 proc. iki 4,8 mln. 

eurų. 96,8 proc. pajamų Įmonė uždirbo iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo. Pajamų augimą lėmė 1,2 proc. 

išaugusios pardavimų apimtys ir VERT patvirtintos didesnės paslaugų kainos. 

Įmonės savikaina augo tolygiai, ką demonstruoja stabili bendrojo pelno marža, 

siekusi 35,4 proc.

Bendrovės sąnaudos pagrindinei veiklai vykdyti siekė 4,7 mln. eurų, t. y. 6,2 

proc. daugiau nei 2019 metais. Išlaidų augimą lėmė 280,2 tūkst. eurų 

padidėjusios darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 25,8 tūkst. eurų 

ūgtelėjusios elektros energijos išlaidos, 20,1 tūkst. eurų paaugusios atliktų 

einamojo remonto ir aptarnavimo paslaugų pagal sutartis sąnaudos. 

Nepaisant teigiamos pajamų dinamikos, EBITDA nežymiai, t. y. 1,2 proc., 

susitraukė, atitinkamai mažėjo ir grynasis pelnas: 3,6 proc. iki 168,2 tūkst. eurų, 

kai 2019 metais buvo uždirbta 174,5 tūkst. eurų. To priežastis – fiksuotų, t. y. 

administracinių, kaštų augimas 8,1 proc. Pažymėtina, kad 2018-2020 metų 

laikotarpiu Įmonė pasinaudojo pelno mokesčio lengvata dėl vykdomų investicijų 

ir pelno mokestis nebuvo mokamas.

2020 metų paskirstytinas Įmonės pelnas siekė 203,1 tūkst. eurų, taip pat kaip ir už 

2017-2019 metus, lėšos dividendams išmokėti nebuvo skirtos. Darbuotojų 

premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems poreikiams paskirta 33,6 

tūkst. eurų, į privalomąjį rezervą perversta 8,9 tūkst. eurų. Likusi pelno dalis 

perkelta į kitus finansinius metus.

Per 2020 metus finansiniai įsipareigojimai padidėjo 20,5 proc. iki 1,8 mln. eurų. 

Finansines Įmonės skolas sudarė Finansų ministerijos suteiktos ilgalaikės 

investicinės paskolos ir mokama šių paskolų einamųjų metų dalis. Paskolos 

skirtos investicinių projektų finansavimui: „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 

Alytaus mieste“ ir „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

Alytaus mieste“.

Investicijos į ilgalaikį turtą siekė 3,1 mln. eurų, t. y. 11,1 proc. mažiau nei 2019 

metais. Ataskaitiniais metais investicijas sudarė 2,0 mln. eurų ES struktūrinių 

fondų lėšos, 0,6 mln. eurų įmonės nuosavų lėšų ir 0,4 mln. eurų paskolų. Lėšos 

buvo naudojamos vandentvarkos infrastruktūros plėtrai ir atnaujinimui bei 

aplinkosaugos projektui finansuoti.

Didesni Įmonės finansiniai įsipareigojimai lėmė skolos ir nuosavybės santykinio 

rodiklio D/E augimą 1,5 procentinio punkto iki 9,7 proc. Ataskaitiniais metais 

Įmonės turto ir kapitalo rodikliai išliko stabilūs: turto grąžos rodiklis ROA siekė 0,4 

proc., o kapitalo grąžos rodiklis ROE – 0,9 proc.

UAB „Dzūkijos vandenys“
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje 

Pardavimo pajamos paaugo 6,2 proc.

Grynasis pelnas susitraukė 3,6 proc.

Finansiniai įsipareigojimai padidėjo 20,5 proc.    

◆ Gruodžio 2 d. akcininkų susirinkimas išrinko naują Įmonės valdybą;

◆ 2020 metais sukurta nauja Įmonės interneto svetainė;

◆ 2020 metais Alytaus miesto savivaldybės turtiniu įnašu, 99,4 tūkst. eurų, 

padidintas Įmonės įstatinis kapitalas, papildomai išleista 342 616 

paprastųjų vardinių akcijų.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:

Generalinis 

direktorius

Jurijus 

Červiakovskis

Valdybos 

pirmininkas

Bronius 

Bieliauskas

www.vandenys.lt

 

 

  

               Bendrovė 
   Dzūkijos vandenys

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2019 METAI 2020 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 4 526 4 807 +6,2%

Pardavimo savikaina 2 911 3 106 +6,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 616 1 701 +5,3%

Pardavimo sąnaudos 305 286 -6,1%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 184 1 279 +8,1%

Kitos veiklos rezultatai

 

68

 

43

 

-36,4%

Finansinė ir investicinė veikla

 

-20

 

-10

 

+48,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

 

175

 

168

 

-3,6%

Pelno mokestis

 

0

 

0

 

-

Grynasis pelnas (nuostoliai)

 

175

 

168

 

-3,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ)

 

2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

Ilgalaikis turtas

 

43 464

 

44 386

 

+2,1%

Trumpalaikis turtas

 

1 646

 

2 040

 

+24,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

893

 

1 301

 

+45,8%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

19

 

19

 

+1,6%

Turto iš viso

 

45 128

 

46 445

 

+2,9%

Nuosavas kapitalas

 

18 540

 

18 807

 

+1,4%

Dotacijos, subsidijos

 

23 765

 

24 724

 

+4,0%

Atidėjiniai 55

 

22

 

-60,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

 

2 768

 

2 891

 

+4,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

 
1 428

 

1 696

 

+18,8%

Finansiniai įsipareigojimai

 
1 428

 
1 696

 
+18,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 1 340  1 195  -10,8%

Finansiniai įsipareigojimai 87  129  +48,9%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0

 
0

 
-

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

 

45 128

 

46 445

 

+2,9%

RODIKLIAI 2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

ROA 0,4%

 

0,4%

 

-

ROE 0,9%

 

0,9%

 

-

D/E 8,2%

 

9,7%

 

+1,5 p. p.

EBITDA 1 301

 

1 285

 

-1,2%

EBITDA marža

 

28,7%

 

26,7%

 

-2,0 p. p.

Grynojo pelno marža

 

3,9%

 

3,5%

 

-0,4 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ (TŪKST. EURŲ)

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Paskirti dividendai 

 

0

 

0

 

-

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Darbuotojų skaičius

 

136

 

131

 

-3,7%

Administracijos darbuotojų skaičius

 

54

 

54

 

-

AKCININKAI (2020-12-31)

     

Alytaus miesto savivaldybė

 

99,9%

Fiziniai asmenys

 

0,1%

VADOVYBĖ (2021-07-01)

     

Generalinis direktorius Jurijus Červiakovskis

Valdybos pirmininkas Bronius Bieliauskas*

Valdybos nariai
Arturas Zablackas*

Palmira Raškauskienė

*Nepriklausomas narys (-ė)

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

2,8% 2,9%

1,6%
1,7%

0,9% 0,9%

-1,2%

2,2%

1,1% 1,2%
0,9% 0,9%

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Visos SVĮ Alytaus miesto savivaldybė UAB „Dzūkijos vandenys“

202 211

175 168

0 0 0 0

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

4 486

4 325

4 526

4 807

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

-3,6% 4,7%

6,2%

89

Ataskaitiniais metais Įmonė eksploatavo 221,5 km vandentiekio ir 356,6 km 
3nuotekų tinklų. 2020 metais išgauta 2,8 mln. m  vandens, t. y. 1,3 proc. mažiau 

nei 2019 metais. Realizuoto geriamojo vandens kiekis padidėjo 1,7 proc. iki 2,3 
3mln. m . Augimą lėmė didesnis daugiabučių namų gyventojų suvartojamas 

vandens kiekis ir padidėjęs šalto vandens poreikis karšto vandens ruošimui. 

Vandens netektys sumažėjo 2,7 procentiniais punktais ir siekė 17,0 proc. 
3Ataskaitiniais metais surinktų ir sutvarkytų nuotekų kiekis siekė 2,2 mln. m , t. 

y. 0,7 proc. daugiau nei 2019 metais.

Ataskaitiniais metais Įmonės pardavimo pajamos augo 6,2 proc. iki 4,8 mln. 

eurų. 96,8 proc. pajamų Įmonė uždirbo iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo. Pajamų augimą lėmė 1,2 proc. 

išaugusios pardavimų apimtys ir VERT patvirtintos didesnės paslaugų kainos. 

Įmonės savikaina augo tolygiai, ką demonstruoja stabili bendrojo pelno marža, 

siekusi 35,4 proc.

Bendrovės sąnaudos pagrindinei veiklai vykdyti siekė 4,7 mln. eurų, t. y. 6,2 

proc. daugiau nei 2019 metais. Išlaidų augimą lėmė 280,2 tūkst. eurų 

padidėjusios darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 25,8 tūkst. eurų 

ūgtelėjusios elektros energijos išlaidos, 20,1 tūkst. eurų paaugusios atliktų 

einamojo remonto ir aptarnavimo paslaugų pagal sutartis sąnaudos. 

Nepaisant teigiamos pajamų dinamikos, EBITDA nežymiai, t. y. 1,2 proc., 

susitraukė, atitinkamai mažėjo ir grynasis pelnas: 3,6 proc. iki 168,2 tūkst. eurų, 

kai 2019 metais buvo uždirbta 174,5 tūkst. eurų. To priežastis – fiksuotų, t. y. 

administracinių, kaštų augimas 8,1 proc. Pažymėtina, kad 2018-2020 metų 

laikotarpiu Įmonė pasinaudojo pelno mokesčio lengvata dėl vykdomų investicijų 

ir pelno mokestis nebuvo mokamas.

2020 metų paskirstytinas Įmonės pelnas siekė 203,1 tūkst. eurų, taip pat kaip ir už 

2017-2019 metus, lėšos dividendams išmokėti nebuvo skirtos. Darbuotojų 

premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems poreikiams paskirta 33,6 

tūkst. eurų, į privalomąjį rezervą perversta 8,9 tūkst. eurų. Likusi pelno dalis 

perkelta į kitus finansinius metus.

Per 2020 metus finansiniai įsipareigojimai padidėjo 20,5 proc. iki 1,8 mln. eurų. 

Finansines Įmonės skolas sudarė Finansų ministerijos suteiktos ilgalaikės 

investicinės paskolos ir mokama šių paskolų einamųjų metų dalis. Paskolos 

skirtos investicinių projektų finansavimui: „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 

Alytaus mieste“ ir „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

Alytaus mieste“.

Investicijos į ilgalaikį turtą siekė 3,1 mln. eurų, t. y. 11,1 proc. mažiau nei 2019 

metais. Ataskaitiniais metais investicijas sudarė 2,0 mln. eurų ES struktūrinių 

fondų lėšos, 0,6 mln. eurų įmonės nuosavų lėšų ir 0,4 mln. eurų paskolų. Lėšos 

buvo naudojamos vandentvarkos infrastruktūros plėtrai ir atnaujinimui bei 

aplinkosaugos projektui finansuoti.

Didesni Įmonės finansiniai įsipareigojimai lėmė skolos ir nuosavybės santykinio 

rodiklio D/E augimą 1,5 procentinio punkto iki 9,7 proc. Ataskaitiniais metais 

Įmonės turto ir kapitalo rodikliai išliko stabilūs: turto grąžos rodiklis ROA siekė 0,4 

proc., o kapitalo grąžos rodiklis ROE – 0,9 proc.

UAB „Dzūkijos vandenys“
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje 

Pardavimo pajamos paaugo 6,2 proc.

Grynasis pelnas susitraukė 3,6 proc.

Finansiniai įsipareigojimai padidėjo 20,5 proc.    

◆ Gruodžio 2 d. akcininkų susirinkimas išrinko naują Įmonės valdybą;

◆ 2020 metais sukurta nauja Įmonės interneto svetainė;

◆ 2020 metais Alytaus miesto savivaldybės turtiniu įnašu, 99,4 tūkst. eurų, 

padidintas Įmonės įstatinis kapitalas, papildomai išleista 342 616 

paprastųjų vardinių akcijų.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:

Generalinis 

direktorius

Jurijus 

Červiakovskis

Valdybos 

pirmininkas

Bronius 

Bieliauskas

www.vandenys.lt

 

 

  

               Bendrovė 
   Dzūkijos vandenys

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2019 METAI 2020 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 4 526 4 807 +6,2%

Pardavimo savikaina 2 911 3 106 +6,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 616 1 701 +5,3%

Pardavimo sąnaudos 305 286 -6,1%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 184 1 279 +8,1%

Kitos veiklos rezultatai

 

68

 

43

 

-36,4%

Finansinė ir investicinė veikla

 

-20

 

-10

 

+48,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

 

175

 

168

 

-3,6%

Pelno mokestis

 

0

 

0

 

-

Grynasis pelnas (nuostoliai)

 

175

 

168

 

-3,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ)

 

2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

Ilgalaikis turtas

 

43 464

 

44 386

 

+2,1%

Trumpalaikis turtas

 

1 646

 

2 040

 

+24,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

893

 

1 301

 

+45,8%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

19

 

19

 

+1,6%

Turto iš viso

 

45 128

 

46 445

 

+2,9%

Nuosavas kapitalas

 

18 540

 

18 807

 

+1,4%

Dotacijos, subsidijos

 

23 765

 

24 724

 

+4,0%

Atidėjiniai 55

 

22

 

-60,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

 

2 768

 

2 891

 

+4,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

 
1 428

 

1 696

 

+18,8%

Finansiniai įsipareigojimai

 
1 428

 
1 696

 
+18,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 1 340  1 195  -10,8%

Finansiniai įsipareigojimai 87  129  +48,9%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0

 
0

 
-

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

 

45 128

 

46 445

 

+2,9%

RODIKLIAI 2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

ROA 0,4%

 

0,4%

 

-

ROE 0,9%

 

0,9%

 

-

D/E 8,2%

 

9,7%

 

+1,5 p. p.

EBITDA 1 301

 

1 285

 

-1,2%

EBITDA marža

 

28,7%

 

26,7%

 

-2,0 p. p.

Grynojo pelno marža

 

3,9%

 

3,5%

 

-0,4 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ (TŪKST. EURŲ)

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Paskirti dividendai 

 

0

 

0

 

-

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Darbuotojų skaičius

 

136

 

131

 

-3,7%

Administracijos darbuotojų skaičius

 

54

 

54

 

-

AKCININKAI (2020-12-31)

     

Alytaus miesto savivaldybė

 

99,9%

Fiziniai asmenys

 

0,1%

VADOVYBĖ (2021-07-01)

     

Generalinis direktorius Jurijus Červiakovskis

Valdybos pirmininkas Bronius Bieliauskas*

Valdybos nariai
Arturas Zablackas*

Palmira Raškauskienė

*Nepriklausomas narys (-ė)

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

2,8% 2,9%

1,6%
1,7%

0,9% 0,9%

-1,2%

2,2%

1,1% 1,2%
0,9% 0,9%

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Visos SVĮ Alytaus miesto savivaldybė UAB „Dzūkijos vandenys“

202 211

175 168

0 0 0 0

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

4 486

4 325

4 526

4 807

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

-3,6% 4,7%

6,2%

88

2020 metais Įmonė eksploatavo 356,0 km vandentiekio tinklų ir 258,2 km nuotekų 
3tinklų. Per ataskaitinius metus išgauta 1,7 mln. m  vandens, t. y. 6,1 proc. 

mažiau nei 2019 metais. Realizuoto vandens kiekis padidėjo 1,4 proc. iki 1,3 mln. 
3m . Vandens netektys 2020 metais sudarė 29,1 proc. ir, lyginant su 2019 metais, 

3
sumažėjo 5,7 procentiniais punktais. Ataskaitiniais metais išvalyta 2,8 mln. m  

nuotekų, t. y. 13,7 proc. daugiau nei 2019 metais.

2020 metais Įmonės pardavimo pajamos siekė 3,9 mln. eurų, t. y. 13,2 proc. 

daugiau nei 2019 metais. Didžiąją dalį pajamų sudarė nuotekų tvarkymo 

pajamos (56,3 proc.) ir vandens tiekimo pajamos (30,8 proc.). Nuotekų tvarkymo 

pajamų augimą 22,9 proc. lėmė 2020 metų vasarį pasikeitę įkainiai ir padidėjęs 

nuotekų kiekis. 

Įmonės sąnaudos padidėjo 6,7 proc. iki 3,9 mln. eurų. Sąnaudų augimą lėmė 

61,8 proc. ūgtelėjusios bendrosios ir administracinės sąnaudos. Pokyčiui 

daugiausiai įtakos turėjo 138,9 tūkst. eurų didesnės darbo užmokesčio sąnaudos, 

90,8 tūkst. eurų padidėjusios medžiagų, remonto, paslaugų išlaidos ir 66,9 tūkst. 

eurų papildomos turto vertės sumažėjimo sąnaudos. Spartesnis Įmonės pajamų 

nei savikainos augimas turėjo įtakos bendrojo pelno maržos padidėjimui 7,6 

procentinio punkto iki 26,7 proc., o veiklos pelningumas, augęs 6,0 procentiniais 

punktais, tapo teigiamas ir siekė 0,2 proc. Įmonės EBITDA sudarė 0,7 mln. eurų ir 

paaugo 13,4 proc. Taip pat 57,5 proc. iki 6,3 tūkst. eurų ūgtelėjo Įmonės grynasis 

pelnas.

Įmonės nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitiniais metais siekė 2,4 mln. eurų. 

2020 metais uždirbtas pelnas skirtas nuostolių mažinimui, o likusi nuostolio dalis 

perkelta į kitus finansinius metus. 

Per 2020 metus Įmonės valdomo turto vertė padidėjo 14,8 proc. ir laikotarpio 

pabaigoje siekė 43,2 mln. eurų. Turto augimą lėmė dėl atliktų investicijų 5,0 mln. 

eurų ūgtelėjęs ilgalaikis turtas. Per 2020 metus Įmonė investavo 6,4 mln. eurų, t. 

y. 3,4 karto daugiau nei 2019 metais. Investicijų augimą lėmė vykdomi 

vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtros ir rekonstrukcijos darbai. ES 

struktūrinių fondų parama padidėjo 3,8 karto iki 2,2 mln. eurų. 2020 metais 

pradėtas įgyvendinti 3,5 mln. eurų vertės projektas „Kėdainių miesto nuotekų 

valymo įrenginių rekonstrukcija“, kurio 80,0 proc. finansuojama ES struktūrinių 

fondų lėšomis.

Įmonės įsipareigojimai padidėjo 2 kartus iki 5,0 mln. eurų. Didžiausią įtaką 

augimui turėjo 0,9 mln. eurų ūgtelėjusios skolos tiekėjams bei 0,7 mln. eurų 

padidėjusios kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Finansinės 

Įmonės skolos siekė 1,4 mln. eurų, t. y. 45,0 proc. daugiau nei 2019 metais. 

Įsipareigojimų augimą lėmė su Finansų ministerija sudarytos kreditavimo 

sutartys investicinių projektų finansavimui.

Įmonės turto grąžos ROA ir nuosavo kapitalo ROE rodikliai išliko lygūs 0,0 proc. dėl 

žemo grynojo veiklos rezultato ir padidėjusių nuosavo kapitalo ir turto straipsnių. 

Padidintas įstatinis kapitalas ir augusios Įmonės finansinės skolos lėmė 

finansinės priklausomybės rodiklio D/E augimą 1,9 procentinio punkto iki 7,6 proc.

UAB „Kėdainių vandenys“
Geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo 

tvarkymas bei paviršinių nuotekų tvarkymas Kėdainių mieste ir rajone

Grynasis pelnas padidėjo 57,5 proc.

Valdomo turto vertė paaugo 14,8 proc.

Įsipareigojimai padidėjo 2 kartus iki 5,3 mln. eurų  

◆ Vasario 21 d. 1,6 mln. eurų Kėdainių rajono savivaldybės įnašu padidintas 

Įmonės įstatinis kapitalas, išleidžiant 536 048 paprastąsias vardines 

akcijas;

◆ Pasirašytos 1,1 mln. eurų vertės sutartys su Finansų ministerija dėl 

investicinių paskolų suteikimo.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:

Direktorius

Rimgaudas 

Praninskas

www.kedainiuvandenys.lt

 

 

  

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2019 METAI 2020 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 3 442 3 895 +13,2%

Pardavimo savikaina 2 785 2 856 +2,5%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 657 1 039 +58,1%

Pardavimo sąnaudos 343 197 -42,4%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 515 833 +61,8%

Kitos veiklos rezultatai 221 31 -85,9%

Finansinė ir investicinė veikla

 

-5

 

-14

 

-166,7%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

 

15

 

26

 

+69,7%

Pelno mokestis

 

11

 

20

 

+74,1%

Grynasis pelnas (nuostoliai)

 

4

 

6

 

+57,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ)

 

2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

Ilgalaikis turtas

 

36 365

 

41 375

 

+13,8%

Trumpalaikis turtas

 

1 278

 

1 828

 

+43,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

478

 

1 011

 

+111,6%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

8

 

13

 

+64,6%

Turto iš viso

 

37 651

 

43 216

 

+14,8%

Nuosavas kapitalas

 

16 571

 

18 130

 

+9,4%

Dotacijos, subsidijos

 

18 568

 

20 053

 

+8,0%

Atidėjiniai 0

 

0

 

-

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

 

2 513

 

5 033

 

+100,3%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

 

1 671

 

2 598

 

+55,5%

Finansiniai įsipareigojimai

 

900

 

1 324

 

+47,2%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai

 

842

 

2 435

 

+189,2%

Finansiniai įsipareigojimai

 

46

 

46

 

-

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0

 

0

 

-

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
 

37 651
 

43 216
 

+14,8%

RODIKLIAI 2019-12-31  2020-12-31  POKYTIS

ROA 0,0%  0,0%  -

ROE 0,0%
 

0,0%
 

-

D/E 5,7%

 

7,6%

 

+1,9 p. p.

EBITDA 587

 

666

 

+13,4%

EBITDA marža

 

17,0%

 

17,1%

 

+0,1 p. p.

Grynojo pelno marža

 

0,1%

 

0,2%

 

+0,1 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ (TŪKST. EURŲ)

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Paskirti dividendai 

 

0

 

0

 

-

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Darbuotojų skaičius

 

129

 

122

 

-5,4%

Administracijos darbuotojų skaičius

 

12

 

12

 

-

AKCININKAI (2020-12-31)

     

Kėdainių rajono savivaldybė 99,9%

Fiziniai asmenys 0,1%

VADOVYBĖ (2021-07-01)

Direktorius Rimgaudas Praninskas

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

 
2,8%

2,9%

1,6%
1,7%

0,7%

-0,1% -0,3%

0,1%0,5%
0,0% 0,0% 0,0%

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Visos SVĮ Kėdainių rajono savivaldybė

UAB „Kėdainių vandenys“

54

4 4 6

0
0 0 0

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

3 197
3 481 3 442

3 895

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

8,9%
-1,1% 13,2%



74

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 20212018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Vilniaus miesto savivaldybė

UAB „Vilniaus viešasis transportas“

0,9%

36,7%
10,1%

40 726,3 40 345,0

25 554,0
22 968,0

4,3%
2,8% 3,1%

2,8%
0,3%

0,4%

2,7%
0,1%

9,3%

1,6% 1,7%
2,9% 108,8

956,7

37,0

3 411,0

0,0 0,0 0,0 0,0

UAB „Vilniaus viešasis transportas“
Keleivių vežimas autobusais ir troleibusais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais

www.vilniausviesasistransportas.lt

Patirtas 3,4 mln. eurų grynasis nuostolis.

Finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 16,5 proc.

Turtas mažėjo 10,9 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• Gruodžio mėn. patvirtinta paraiška Klimato kaitos programos lėšoms gauti įsigy-

jant 50 vnt. troleibusų, pagal šią paraišką bus gauta 10 mln. eurų parama.
• Ataskaitiniais metais finansines ataskaitas Įmonė pradėjo rengti pagal Tarptau-

tinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Dėl šios 
priežasties atsirado neatitikimų 2020 m. duomenyse ataskaitiniu laikotarpiu ir praėjusiais 
metais. 

Per 2021 metus Įmonė  pervežė 99,6 mln. keleivių, t. y. 14,5 proc. mažiau 
nei 2020 metais. Transporto priemonių rida mažėjo 8,1 proc. iki 31,8 mln. km. 
Pagrindinės priežastys, lėmusios Įmonės veiklos apimčių mažėjimą, buvo keleivių su
varžymai dėl COVID19 pandemijos (dėl to sumažinta užsakomoji rida) ir dalies rinkos 
perleidimas privatiems vežėjams. Įmonės transporto priemonių parką 2021 metais 
sudarė 678 autobusų ir troleibusų, 2020 metais buvo 686 vienetai.

Įmones pardavimo pajamos mažėjo 10,1 proc. ir laikotarpio pabaigoje 
siekė 23,0 mln. eurų. Iš keleivių gautos pajamos už bilietus, kurios sudarė 66,7 proc. 
visų pajamų, dėl mažesnio pervežtų keleivių skaičiaus sumažėjo 1,2  mln. eurų iki 
15,3 mln. eurų. Likusią dalį pajamų (33,3 proc.) sudarė Įmonei skirtos transporto leng
vatos, kurios, lyginant su 2020 metais, mažėjo 15,7 proc. iki 7,6 mln. eurų.  Pagal pa
tvirtintą naują Apskaitos politiką kompensacijos (dotacijos iš savivaldybės biudžeto) 
yra pripažįstamos kaip dotacijos, susijusios su pajamomis. Tokiu atveju šios pajamos lai
kotarpio pabaigoje sudarytų 55,0 mln. eurų, kurios mažėjo 6,9 proc. 2021 metais Įmonė 
apskaičiavo 2,8 mln. eurų mažesnį savivaldybės biudžeto lėšų poreikį, kuris siekė 
40,7 mln. eurų. Mažesnis lėšų poreikis nustatytas dėl sumažėjusios ridos ir mažesnių 
lengva tinio keleivių vežimo pajamų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 
26,6 mln. eurų ir, lyginant su 2020 metais, didėjo 3,4 proc. Didžiausią po
veikį sąnaudų augimui turėjo 32,7 proc. arba 2,2 mln. eurų didėjusios dyzelino ir 
dujų sąnaudos bei 16,5 proc. arba 0,8 mln. eurų išaugusios transporto priemonių 
nusidėvėjimo sąnaudos. Sumažėjusios Įmonės pajamos ir išaugusios sąnaudos lėmė 
grynojo nuostolio didėjimą. Ataskaitiniu laikotarpiu patirtas 3 411,0 tūkst. eurų 
grynasis nuostolis, kai prieš metus nuostolis siekė 37,0  tūkst. eurų. Ati tinkamai 
42,1 proc. iki 3,7 mln. eurų. mažėjo ir EBITDA rodiklis. 

Per 2021 metus Įmonės turtas mažėjo 10,9 proc. iki 94,8 mln. eurų. Ilgalaikis 
turtas mažėjo 10,1 proc. iki 83,0 mln. eurų, kurio reikšmingą dalį (54,3 mln. eurų) su
darė transporto priemonių balansinė vertė, ataskaitiniu laikotarpiu mažėjusi 13,0 proc. 
Trumpalaikio turto struktūroje reikšmingą dalį sudariusios per vienus metus gautinos 
sumos, mažėjo 13,4 proc. iki 9,8 mln. eurų, dėl mažėjusios SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir 
Vilniaus miesto savivaldybės skolos už suteiktas paslaugas.

2021 m. Įmonės įsipareigojimai susitraukė 9,6 proc. iki 45,3 mln. eurų. Didžiąją 
dalį (76,5 proc.) įsipareigojimų sudarė finansinė skola, kuri mažėjo 16,5 proc. iki 
34,6 mln. eurų. Tam įtakos turėjo laiku grąžinamos paskolos pagal ilgalaikės nuomos 
sutartis.   

Įmonės finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo (D/E) santykis siekė 
98,8 proc., t. y. 9,0 procentinio punkto mažiau nei 2020 metais. Dėl patirto grynojo 
nuostolio Įmonės turto ir nuosavo kapitalo grąžos rodikliai mažėjo atitinkamai 3,4 ir 
9,2 procentinio punkto,  ROA sudarė 3,4 proc., o ROE  9,3 proc. 

 

Generalinis direktorius
Darius Aleknavičius

Valdybos pirmininkė
Dr. Danuta Narbut

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 25 554 22 968 10,1%

Pardavimo savikaina 16 594 17 935 +8,1%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 960 5 033 -43,8%

Pardavimo sąnaudos 4 35 +775,0%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 9 120 8 627 5,4%

Kitos veiklos rezultatai 646 766 +18,6%

Finansinė ir investicinė veikla 495 1 143 130,9%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -13 -4 006 -30 715,4%

Pelno mokestis 24 595 

Grynasis pelnas (nuostoliai) -37 -3 411 -9 118,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 92 258 82 964 -10,1%

Trumpalaikis turtas 14 176 11 882 -16,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 747 989 43,4%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

0 0 -

Turto iš viso 106 434 94 846 -10,9%

Nuosavas kapitalas 38 462 35 051 -8,9%

Dotacijos, subsidijos 14 707 11 896 -19,1%

Atidėjiniai 3 213 2 645 -17,7%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 50 052 45 254 -9,6%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

35 572 29 371 17,4%

Finansiniai įsipareigojimai 33 762 27 769 17,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

14 480 15 883 +9,7%

Finansiniai įsipareigojimai 7 694 6 862 10,8%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 106 434 94 846 -10,9%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,0% 3,4% 3,4 p. p.

ROE 0,1% 9,3% 9,2 p. p.

D/E 107,8% 98,8% 9,0 p. p.

EBITDA 6 369 3 690 42,1%

EBITDA marža 24,9% 16,1% 8,8 p. p.

Grynojo pelno marža 0,1% 14,9% 14,8 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 2 071 1 900 8,3%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 190 175 7,9%

AKCININKAI (2021-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius Darius Aleknavičius

Valdybos pirmininkė  Dr. Danuta Narbut

Valdybos nariai Dr. Laura AugytėKamarauskienė*
Rimantas Baravykas

Gytis Bendorius*
Valdas Puzeras*

Vladislav Kondratovič*

*Nepriklausomas narys, (-ė)

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika
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UAB „Kauno autobusai“
Keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais

www.kaunoautobusai.lt

Generalinis direktorius
Mindaugas Grigelis

Valdybos pirmininkas
Petras Ganiprauskas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 20 762 19 037 8,3%

Pardavimo savikaina 17 828 17 537 1,6%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 934 1 500 -48,9%

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 3 149 1 630 48,2%

Kitos veiklos rezultatai 416 346 16,7%

Finansinė ir investicinė veikla 63 64 0,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 138 152 +11,7%

Pelno mokestis 23 31 +34,3%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 115 121 +5,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 55 046 60 430 +9,8%

Trumpalaikis turtas 20 641 8 218 -60,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 778 3 684 79,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

515 475 -7,9%

Turto iš viso 76 202 69 123 -9,3%

Nuosavas kapitalas 14 245 14 366 +0,9%

Dotacijos, subsidijos 33 29 -10,3%

Atidėjiniai 898 1 087 +21,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 60 757 53 516 -11,9%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

46 755 42 071 10,0%

Finansiniai įsipareigojimai 32 332 28 762 11,0%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

14 002 11 445 18,3%

Finansiniai įsipareigojimai 4 231 4 231 0,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

269 125 -53,7%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 76 202 69 123 -9,3%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,2% 0,2% 0,0 p. p.

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

D/E 256,7% 229,7% 27,0 p. p.

EBITDA 5 019 6 480 +29,1%

EBITDA marža 24,2% 34,0% +9,8 p. p.

Grynojo pelno marža 0,5% 0,6% +0,1 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 1 172 1 111 5,2%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 120 120 0,0%

AKCININKAI (2021-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Mindaugas Grigelis

Valdybos pirmininkas  Petras Ganiprauskas*

Valdybos nariai  Giedrius Kazlauskas
Aida Radauskaitė*
Julija Mažeikienė*
Artūras Andriuška

*Nepriklausomas narys, (-ė)

Bendrosios ir administracinės sąnaudos sumažėjo 48,2 proc.

Grynasis pelnas augo 5,2 proc.

Turtas mažėjo 9,3 proc.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• Įmonė per pirmą ketvirtį priėmė ir pradėjo eksploatuoti likusius 46 iš 100 naujų hi-

draulinių autobusų. Investicija finansuota ilgalaike 21,5 mln. eurų paskola suteikta tarptau-
tinio Europos Tarybos vystymo banko ženkliai pagerino teikiamų paslaugų kokybę, suma-
žino CO2 emisijas bei eksploatacines sąnaudas. 

• Savarankiškai parengus paraišką UAB „Kauno autobusai“ laimėjo pirmą vietą ir 
užsitikrino 10 mln. eurų finansavimą iš Klimato kaitos programos lėšų, administruojamų 
Aplinkos projektų valdymo agentūros, 78 naujų hibridinių SGD varomų autobusų įsigijimui. 
Nauji autobusai Įmonę turėtų pasiekti 2022 m. pabaigoje – 2023 m. pradžioje.

• Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. pradėta naudoti nauja e. bilietų sistema „Žiogas“.

2021 metų sausio – gruodžio mėnesiais Įmonė pervežė 28,4 mln. keleivių, kai 
2020 metais buvo 0,2 proc. mažiau. Transporto priemonių rida sumažėjo 9,8 proc. iki 
20,3 mln. km. tam įtakos turėjo keleivių suvaržymai ir veiklos ribojimai, dėl COVID19 pan
demijos. 2021 metais Įmonės autobusų parką sudarė 296 autobusai (2020 metais – 294), 
55 mažos talpos autobusai (2020 metais – 51) ir 149 troleibusai (2020 metais – 152).

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pardavimo pajamos mažėjo 8,3 proc. iki 
19,0 mln. eurų. Didžiausią dalį (42,0 proc. arba 8,0 mln. eurų) Įmonės pardavimo pa
jamų sudarė lengvatinių bilietų pardavimai, pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartis 
pasirašytas su Kauno miesto savivaldybe, už kuriuos buvo gautos dotacijos. Veiklos 
apimčių mažėjimas lėmė šių pajamų kritimą 15,3 proc. Vienkartinių bilietų pardavimo 
pajamos, kurios gene ravo 7,1 mln. eurų pajamų, augo 14 proc., o terminuotų bilietų 
pajamos krito 22,0 proc. ir siekė 3,9 mln. eurų.

2021 metais Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos mažėjo 8,6 proc. iki 
19,2 mln. eurų. Didžiausią įtaką šiam pasikeitimui turėjo sumažėjęs darbuotojų skai
čius, kuris lėmė darbo užmokesčio sąnaudų susitraukimą. Darbo užmokesčio sąnaudų 
kritimas buvo pagrindi nė priežastis, lėmusi bendrųjų ir administracinių sąnaudų mažė
jimą 48,2 proc., iki 1,6 mln. eurų (2020 m. šios sąnaudos sudarė 3,1 mln. eurų), sąnaudų 
mažėjimą lėmė išaugęs subsidijų poreikis nuo 10,0 mln. eurų iki 13,4 mln. eurų. Per 2021 
metus Įmonė uždirbo 121,9 tūkst. eurų grynojo pelno, t. y. 5,2 proc. daugiau negu 
2020 metais. EBITDA rodiklis augo 29,1 proc. iki 6,5 mln. eurų, tam įtakos turėjo 1,5 mln. 
eurų išaugusi nusidė vėjimo ir amortizacijos suma dėl naujų transporto priemonių įve
dimo į eksploataciją. 

Ataskaitiniais metais, kaip ir 2020 metais, Įmonės privalomasis rezervas sudarė 1/10 
įstatinio kapitalo dydžio, t. y. 1,1 mln. eurų. 2021 metų paskirstytinasis pelnas sudarė 
2,4 mln. eurų, kuris buvo perkeltas į kitus finansinius metus. Įmonė 20182021 metų lai
kotarpiu akcininkui dividendų neskyrė, nes buvo vykdomos investicijos į ilgalaikį turtą.

Įmonės turtas per metus sumažėjo 9,3 proc. iki 69,1 mln. eurų. Ilgalaikio turto, 
sudariusio 87,4 proc. viso Įmonės turto, 9,8 proc. augimą  iki 60,4 mln. eurų lėmė 9,9 proc. 
padidėjęs ilgalaikis materialusis turtas. Trumpalaikis turtas per metus sumažėjo 60,2 proc. 
iki 8,2 mln. eurų, dėl 79,3 proc. mažesnės pinigų sumos banko sąskaitoje. Pagal pasirašytą 
kredito sutartį su CEB banku 2020 metais buvo gautos piniginės lėšos į sąskaitą, kurios 
ataskaitiniais metais buvo panaudotos atsiskaityti su autobusų MAN tiekėju.

Per 2021 metus Įmonės įsipareigojimai sumažėjo 11,9 proc. ir laikotarpio pabaigoje 
sudarė 53,5 mln. eurų. Finansinės skolos sudarė 33,0 mln. eurų visų Įmonės įsipa-
reigojimų ir buvo 9,8 proc. mažesnės nei praėjusiu laikotarpiu.

Dėl mažesnės finansinės skolos Įmonės finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 
(D/E) santykis sumažėjo 27,0 procentinio punkto ir siekė 229,7 proc. Turto ir nuosavo ka
pitalo grąžos rodikliai išliko beveik tokio paties dydžio kaip ir 2020 m. ROA sudarė 0,2 proc., 
o ROE – 0,9 proc.  

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 20212018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Kauno miesto savivaldybė

UAB „Kauno autobusai“

373,4

373,4
373,4 121,9

29 106,3 30 076,8

20 761,7 19 036,8

+3,3%

31,0%
8,3%

4,5%

2,6% 2,1%2,7%2,9%

1,6% 1,7%

0,3%
1

0,8% 0,9%
0,4%

0,0 0,0 0,0 0,0
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AB „Vilniaus šilumos tinklai“
Šilumos ir karšto vandens tiekimas Vilniaus miesto savivaldybėje

www.chc.lt

Veiklos sąnaudos augo 81,4 proc.

Grynojo pelno pokytis 26,4 mln. eurų.

Finansiniai įsipareigojimai didėjo 5,4 karto. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
•  Birželio mėn. pradėtos 11 mln. eurų vertės vamzdynų rekonstrukcijos.
•  Užbaigta garo katilo rekonstrukcija, po kurios į aplinką išmetamų azoto oksidų kiekis su-

mažėjo daugiau nei tris kartus. 
•  Liepos mėn. atliktas kapitalinis biokuro katilo remontas, po kurio padidėjo šilumos ir elek-

tros energijos gaminimo efektyvumas bei sumažėjo išmetamas CO2 kiekis. 

Per 2021 metus į tinklus buvo patiekta 2,8 mln. MWh šilumos energijos – 
20,8 proc. daugiau nei 2020 metais. Įmonės nuosavuose šaltiniuose buvo paga minta 
57,2 proc. arba 1,8 mln. MWh visos patiektos šilumos, likusi dalis (42,8 proc.) buvo perkama iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų. Nuosavuose šaltiniuose pagamintos šilumos kiekis augo 
18,0 proc., o perkamos šilumos iš NŠG apimtys didėjo 19,8 proc. Didėjusias tiekimo apimtis 
nulėmė  didesnis šilumos poreikis, dėl žemesnės vidutinės lauko oro temperatūros. 56,2 proc. 
t. y. 4,5 procentinio punkto mažiau negu 2020 metais, centralizuotos šilumos energijos Vil
niaus mieste buvo pagaminta iš atsi naujinančių išteklių. Atsinaujinančių išteklių dalis mažė jo 
dėl šaltesnės žiemos ir ilges nio dujinių katilų darbo laiko.

Įmonė, vykdydama papildomą reguliuojamą veiklą, t. y. karšto vandens tiekimą, patiekė 
5,2 mln. m3 karšto vandens – 3,3 proc. mažiau nei 2020 metais. Taip pat buvo realizuota 93,1 
tūkst. MWh elektros energijos (11,4 proc. mažiau nei praėjusiais metais). Elektros energiją 
gaminama kogeneracijos būdu, kai bendro technologinio proceso metu gaminama šilumos 
bei elektros energija, taip sunaudojant mažiau kuro nei ga minant atskiruose šaltiniuose.

Ataskaitiniais metais Įmonės pagrindinės veiklos pardavimo pajamos siekė 
160.5 mln. eurų, t. y. 49,3 proc. daugiau nei 2020 metais. Didžiausią įtaką pajamų 
augimui turėjo 49,2 mln. eurų išaugusios šilumos tiekimo pajamos. Esminius pokyčius lėmė  
didesnė  šilumos  tiekimo kaina, dėl didesnių gamtinių dujų, biokuro ir šilumos įsigijimų iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų kainų bei didesnis šilumos poreikis esant žemesnei vidu
tinei lauko oro temperatūrai. 

Ataskaitiniu laikotarpiu išaugusios gamtinių dujų, biokuro ir šilumos įsigijimų iš NŠG 
kainos lėmė drastišką 81,4 proc. veiklos sąnaudų didėjimą iki 185,3 mln. eurų. Dėl regulia-
vimo, kuris numato kaštų įtraukimą į kainą su dviejų mėnesių atidėjimu, 2021 metais 
Įmonė patyrė 19,0 mln. eurų nuostolį, kai 2020 metais buvo uždirbtas 7,4 mln. eurų 
pelnas. Įmonės EBITDA rodiklis taip pat buvo neigiamas 13,6 mln. eurų.

Per 2021 metus Įmonės finansiniai įsipareigojimai didėjo daugiau nei 5 kartus ir 
laikotarpio pabaigoje siekė 45,1 mln. eurų. Įsipareigojimų augimą lėmė 2021 m. sumažėjęs 
Įmonės grynųjų pinigų likutis ir ženkliai išaugusi finansinė skola. Pagrindinė finansinės skolos 
augimo priežastis  šilumos kainodaros reguliavimas, pagal kurį kuro kainos į galutinę šilumos 
kainą įskaičiuojamos tik po dviejų mėnesių. O prasidėjus 20212022 m. šildymo sezonui ir stip
riai išaugus gamtinių dujų kainoms, pastarosios viršijo Įmonės įplaukas ir siekiant subalansuoti 
pinigų srautus 2021 m. lapkričio 5 d. įmonė su AB SEB banku pasirašė trumpalaikio kreditavimo 
sutartį. Maksimali kredito linijos suma – 50,0 mln. eurų, 2021 m. buvo pasinaudota 37,9 mln. 
eurų kredito limitu.

 
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės turto (ROA) ir nuosavo kapitalo (ROE) grąžos rodikli

ai atitinkamai mažėjo 16,4 procentinio punkto iki 11,3 proc. ir 26,8 procentinio punkto iki 
26,8 proc. Finansinės priklausomybės (D/E) rodiklis, dėl išaugusių finansinių skolų padidėjo 
45,7 procentinio punkto, lyginant su 2020 metais, ir siekė 53,3 proc.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė į ilgalaikį turtą investavo 11,7 mln. eurų, t. y. 
120,7 proc. daugiau nei 2020 metais.  Įmonės nuosavos lėšos sudarė 72,2 proc. investicijų, 
liku si dalis buvo finansuota ES paramos lėšomis. Investicijų augimui įtakos turėjo tai, kad buvo 
įgyvendinami jau pradėti šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektai. Didžioji dalis inves
ticijų buvo skirta: šilumos tinklų rekonstrukcijai (7,7 mln. eurų), naujų vartotojų šilumos tinklų 
prijungimui (1,1 mln. eurų) ir elektrinių ir katilinių modernizavimo projektams (1,8 mln. eurų).

Generalinis direktorius
Gerimantas Bakanas

Valdybos pirmininkas
Adomas Bužinskas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 107 505 160 475 +49,3%

Pardavimo savikaina 70 545 137 003 +94,2%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 36 960 23 472 -36,5%

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 31 643 48 332 +52,7%

Kitos veiklos rezultatai 2 643 1 603 39,4%

Finansinė ir investicinė veikla 230 123 46,7%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 8 190 -23 134 -

Pelno mokestis 772 4 169 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 419 -18 966 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 107 055 115 192 +7,6%

Trumpalaikis turtas 41 221 72 877 +76,8%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 018 1 490 90,7%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

0 0 -

Turto iš viso 148 276 188 068 +26,8%

Nuosavas kapitalas 108 571 84 604 -22,1%

Dotacijos, subsidijos 10 665 13 801 +29,4%

Atidėjiniai 7 222 24 185 +234,9%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 21 428 64 134 +199,3%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

6 851 2 287 66,6%

Finansiniai įsipareigojimai 6 377 1 797 71,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

14 577 61 847 +324,3%

Finansiniai įsipareigojimai 1 907 43 334 +2 172,8%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

389 1 344 +245,5%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 148 276 188 068 +26,8%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 5,1% 11,3% 16,4 p. p.

ROE 7,1% 19,6% 26,7 p. p.

D/E 7,6% 53,3% +45,7 p. p.

EBITDA 17 301 13 618 

EBITDA marža 16,1% 8,5% 24,6 p. p.

Grynojo pelno marža 6,9% 11,8% 18,7 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 4 972 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 576 574 0,3%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 92 97 +5,4%

AKCININKAI (2021-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 99,4%

UAB „Vilniaus Energija“ 0,3%

Fiziniai asmenys 0,3%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Gerimantas Bakanas

Valdybos pirmininkas  Adomas Bužinskas

Valdybos nariai  Edvardas Varoneckas
Vitalijus Orlovas*

Eglė Čiužaitė*
Valdas Janonis*

*Nepriklausomas narys, (-ė)

5 938,1 6 447,4 7 418,9

18 965,7

6,1%
4,3%
2,9%

6,6%

1,6%

7,1%
3,1%
1,7%

19,6%

2,8%
0,3%

140 877,8 129 996,6
107 504,8

160 475,2

0,0 0,0 0,0
4 972,0

7,7%
17,3%

+49,3%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Vilniaus miesto savivaldybė

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

2,8%

https://www.chc.lt/lt
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AB „Kauno energija“
Šilumos gamyba ir tiekimas bei karšto vandens tiekimas Kaune, Jurbarke ir Kauno rajone.
AB „Kauno energija“ patronuojamoji įmonė yra UAB „GO Energy LT“ (valdomų akcijų dalis 100 proc.).

www.kaunoenergija.lt

Grynojo pelno teigiamas pokytis siekė 224 tūkst. eurų.

Trumpalaikis turtas augo daugiau nei 2 kartus.

Finansiniai įsipareigojimai didėjo 34,4 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
•  2021 m. lapkričio 26 d. priimtas sprendimas įmonę AB „Petrašiūnų katilinė” reorga-

nizuoti ir prijungti prie AB „Kauno energija”. 

Ataskaitiniais metais Įmonių grupė į tinklus patiekė 1,5 mln. MWh šilumos 
energijos, t. y. 21,1 proc. daugiau nei 2020 metais. Įmonių grupei priklausan čiuo
se gamybos šaltiniuose buvo pagaminta 30,5 proc. arba 0,5 mln. MWh visos šilumos 
energijos (9,4 proc. daugiau nei 2020 metais), o trūkstamas energijos kiekis, didėjęs 
27,1 proc. iki 1,1 mln. MWh, buvo nupirktas iš nepriklausomų šilumos gamintojų.

2021 metais Įmonių grupės pardavimo pajamos didėjo 21,3 proc. iki 
51,0  mln. eurų. Pardavimo pajamų augimui daugiausiai įtakos turėjo didesnis par
duotas šilumos kiekis, lyginant su 2020 metais, bei 2,3 proc. padidėjusi šilumos kaina, 
nuo 3,55 ct/kWh 2020 metais iki 3,63 ct/kWh 2021 metais. 

Įmonių grupė uždirbo 72,0 tūkst. eurų grynojo pelno, kai 2020 m. buvo 
patirtas 152,0 tūkst. eurų nuostolis. Pardavimo pajamos buvo mažesnės negu 
patirtos veiklos sąnaudos, pastarųjų ir augimo tempas buvo 3,6 procentinio punkto 
didesnis negu pardavimų apyvartos. Tačiau teigiamam rezultatui daugiausiai įtakos 
turėjo kitos veiklos pajamos, kurių didžiausią dalį (3,2 mln. eurų) sudarė 2021  m.  kovo  
4 d.  Lietuvos  apeliaciniame  teisme laimėta byla prieš Lietuvos sveikatos mokslų uni
versiteto ligoninės Kauno klinikas, dėl kompensacijos už šilumos rezervinę galią, ir su
darytos taikos sutarties, kurioje taip pat numatyta kompensacija.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonių grupės turtas augo 10,5 proc. iki 180,0 mln. eurų. 
Reikšmingiausiai didėjo trumpalaikis turtas, nuo 10,7 mln. iki 23,2 mln. eurų, dėl beveik 
1/3 iki 16,5 mln. eurų padidėjusių pirkėjų įsiskolinimų.

Įmonių grupės finansiniai įsipareigojimai padidėjo 34,4 proc. ir laikotarpio 
pabaigoje siekė 35,7 mln. eurų. Finansinės skolos augimo priežastis – 2021 m. rug
pjūčio 16 d. paimta 12 mln. eurų paskola iš Europos investicinio banko. Dalį gautos 
paskolos Įmonių grupė panaudojo turimų paskolų grąžinimui. 

Finansiniai grąžos rodikliai augo nežymiai: ROE siekė 0,1 proc., ROA  0,0 proc. Fi
nansinės priklausomybės rodiklis ataskaitiniais metais didėjo 10,1 procentinio punkto 
ir siekė 39,7 proc., dėl padidėjusių finansinių skolų. 

2021 metais įvykdyta investicijų už 14,0 mln. eurų, t. y.  34,3 proc. mažiau 
nei 2020 metais. Ataskaitiniais metais 6,8 mln. eurų investicijų sudarė paskolos, 
4,5 mln. eurų įvairių fondų lėšos ir 2,7 mln. eurų nuosavos lėšos. Palyginimui, 2020 me
tais investicijoms buvo panaudota 3,9 mln. eurų nuosavų lėšų, 6,9 mln. eurų įvairių 
fondų lėšų ir 10,5 mln. eurų paskolų. Didžioji dalis investicijų buvo skirta šilumos tie
kimo trasų modernizavimui ir šilumos gamybos katilų atnaujinimui.

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Valdybos pirmininkas
Nerijus Mordas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 42 030 50 963 +21,3%
Pardavimo savikaina 40 117 52 201 +30,1%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 913 -1 238 -
Pardavimo sąnaudos 1 195 1 062 11,1%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 877 1 945 32,4%
Kitos veiklos rezultatai 1 282 4 109 +220,5%
Finansinė ir investicinė veikla 881 348 60,5%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 4 212 +5 200,0%
Pelno mokestis 156 140 10,3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -152 72 -
BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 152 174 156 713 +3,0%
Trumpalaikis turtas 10 729 23 221 +116,4%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 800 3 696 +105,3%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

0 0 -

Turto iš viso 162 903 179 934 +10,5%
Nuosavas kapitalas 89 673 89 745 +0,1%
Dotacijos, subsidijos 29 966 32 715 +9,2%
Atidėjiniai 1 022 1 042 +2,0%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 42 105 56 222 +33,5%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

30 411 39 607 +30,2%

Finansiniai įsipareigojimai 23 534 32 658 +38,8%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

11 694 16 615 +42,1%

Finansiniai įsipareigojimai 3 011 3 014 +0,1%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

137 210 +53,3%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 162 903 179 934 +10,5%
RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
ROA 0,1% 0,0% +0,1 p. p.
ROE 0,2% 0,1% +0,3 p. p.
D/E 29,6% 39,7% +10,1 p. p.
EBITDA 6 567 7 197 +9,6%
EBITDA marža 15,6% 14,1% 1,5 p. p.
Grynojo pelno marža 0,4% 0,1% +0,5 p. p.
INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 365 377 +3,3%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 6 31 +416,7%

AKCININKAI (2021-12-31)
Kauno miesto savivaldybė 92,8%
Kauno rajono savivaldybė 3,8%
Jurbarko rajono savivaldybė 1,7%
Kiti smulkūs akcininkai 1,7%
VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Tomas Garasimavičius

Valdybos pirmininkas  Nerijus Mordas

Valdybos nariai  Paulius Keras
Algimantas Stasys Anužis

Karolis Šiugžda

Stebėtojų tarybos pirmininkas Antanas Etneris*

Stebėtojų tarybos nariai  Rūta ŠimkaitytėKudarauskienė
Konstantinas Pesenka*

Mindaugas Šimkus
Saulius Lazauskas

Justas Limanauskas
*Nepriklausomas narys, (-ė)

932,8

152,0

72,0

3 963,4
61 316,5

54 649,4
42 030,0

50 963,0

0,0 0,0 0,0
1 051,9

10,9%
23,1%

+21,3%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Kauno miesto savivaldybė

AB „Kauno energija“

4,4%

1,0%

0,2%

0,1%

2,9%
1,6% 1,7%

0,3%

4,5%

2,7% 2,6% 2,1%

https://www.kaunoenergija.lt/
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AB „Klaipėdos energija“
Šilumos energijos termofikaciniu vandeniu ir garu gamyba, paskirs tymas ir pardavimas 
vartotojams, šilumos tiekimas ir pardavimas Klaipėdos mieste ir rajone

www.klenergija.lt

Grynojo pelno neigiamas pokytis siekė 2,8 mln. eurų.

Įsipareigojimai didėjo 29,2 proc. 

EBITDA mažėjo 50,6 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
•  2021 m. pabaigoje pasirašyta 0,8 mln. eurų kreditavimo sutartis su SEB banku ab-

sorcinio siurblio įrengimui Klaipėdos rajoninėje katilinėje. 

Įmonė per ataskaitinius metus į tinklus patiekė 900,6 tūkst. MWh šilumos 
energijos – 14,0 proc. daugiau nei 2020 metais, dėl išaugusio šilumos parda-
vimo. Įmonės nuosavuose šaltiniuose buvo pagaminta 36,1 proc. arba 324,9 tūkst. 
MWh visos patiektos šilumos, kas buvo 41,5 proc. daugiau nei 2020 metais. Šilumos 
gamybos padidėjimą įmonės šaltiniuose lėmė išaugęs šilumos poreikis, kurio negalė
jo patenkinti superkama šiluma iš NŠG. Likusią tiekiamos šilumos energiją (63,9 proc. 
arba 575,7 tūkst. MWh) Įmonė pirko iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kurios kiekis 
augo 2,5 proc. Didžijai daliai (53,9 proc.) visos šilumos energijai nuosavuose šaltiniuose 
gaminti Įmonė degino biokurą. 

2021 metais Įmonės pardavimo pajamos didėjo 32,8 proc. iki 37,6 mln. 
eurų. Pajamų augimui įtakos turėjo dvi priežastys  dėl žemesnės lauko oro temper
atūros išaugęs šilumos poreikis ir dėl išaugusių superkamos šilumos bei gamtinių dujų 
ir biokuro kainų padidėjusi šilumos kaina. Dėl pirmosios priežasties pajamų uždirbta 
4,3 mln. eurų daugiau nei 2020 m., o antroji priežastis lėmė dar 5,0 mln. eurų apyvartos 
didėjimą. 

Įmonės sąnaudos ataskaitiniais metais siekė 39,4 mln. eurų, t. y. 34,5 proc. 
daugiau nei 2020 metais. 25,7 mln. eurų sudarė kuro, pirktos šilumos ir kitos tiesioginės 
sąnaudos, patiriamos šilumos ir karšto vandens gamyboje. Šios sąnaudos, palyginus su 
2020 m., išaugo 61,8 proc., o tam daugiausiai įtakos turėjo per metus 19,5 proc. padi
dė jusi biokuro, kuris deginamo kuro struktūroje sudarė 53,0 proc., kaina. Taip pat buvo 
padidinta šilumos gamyba piko ir rezerviniais katilais, kurie degina gamtines dujas ir ma
zutą, dėl šios priežasties išaugo sudegintų gamtinių dujų kiekis, kurių žaliavos kaina nuo 
2021 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn. pabrango net 2,7 karto. 

2021 m. Įmonė patyrė 0,9 mln. eurų nuostolį, kai 2020 m. buvo uždirb-
tas 1,9 mln. eurų grynasis pelnas. Dėl patirto nuostolio EBITDA rodiklis sumažėjo 
50,6  proc., lyginant su 2020 m., ir siekė 2,7 mln. eurų.  Pagrindinė priežastis, lėmusi 
ataskaitinio laikotarpio nuostolį – galiojančios šilumos kainos nepadengė išaugusių 
tiesioginių kintamų šilumos tiekimo sąnaudų.

Įmonės finansinių įsipareigojimų suma siekė 11,4 mln. eurų, t. y. 16,6 proc. 
daugiau negu 2020 metais. Tam įtakos turėjo 83,4 proc. išaugusios trumpalaikės finan
sinės skolos, kurios siekė 7,4 mln. eurų. Gautinų sumų vėlavimo padengimui ir trumpalai
kiam pinigų srautų trūkumui valdyti Įmonė buvo jau anksčiau sudariusi kredito sutartis, o 
2021 m. pabaigoje papildomai sudaryta kreditavimo sutartis su SEB banku. Pasiskolintos 
lėšos buvo naudojamos absorbcinio siurblio įrengimui Klaipėdos rajoninėje katilinėje. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės turto (ROA) ir nuosavo kapitalo (ROE) grąžos rodikliai 
buvo neigiami ir atitinkamai siekė 1,1 proc. ir 1,8 proc., tam įtakos turėjo nuostolinga 
Įmonės veikla. Išaugusios finansinės skolos finansinės priklausomybės koeficientą (D/E) 
didino 4,3 procentinio punkto iki 24,1 proc. 

2021 metais investicijoms išleista 5,6 mln. eurų, t. y. 20,8 proc. mažiau nei 
2020 metais. Ataskaitiniais metais investicijas sudarė: 0,4 mln. eurų ES struktūrinių 
fondų parama, 1,4 mln. eurų lėšos už nepanaudotų apyvartinių taršos leidimų par
davimą, 0,1  mln. eurų Aplinkos projektų valdymo agentūros parama, 0,8 mln. eurų 
paskolos investiciniams projektams ir 2,9 mln. eurų nuosavos įmonės lėšos. Didžioji 
dalis (54,4 proc.) investicijų sumos buvo skirta infrastruktūros gerinimui šilumos per
davimui, o likusi dalis (43,3 proc.) šilumos gamybai ir (2,3 proc.) mažmeniniam aptar
navimui gerinti. 

Generalinis direktorius
Antanas Katinas

Valdybos pirmininkas
Edvardas Simokaitis

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 28 354 37 644 +32,8%
Pardavimo savikaina 25 668 35 531 +38,4%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 686 2 113 -21,3%
Pardavimo sąnaudos 856 981 +14,6%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 780 2 925 +5,2%
Kitos veiklos rezultatai 2 703 663 75,5%
Finansinė ir investicinė veikla 173 235 +36,2%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 924 -895 -
Pelno mokestis 2 12 
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 923 -883 -
BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 67 628 68 021 +0,6%
Trumpalaikis turtas 12 116 13 316 +9,9%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 263 467 63,0%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

41 30 -25,8%

Turto iš viso 79 785 81 367 +2,0%
Nuosavas kapitalas 49 185 47 166 -4,1%
Dotacijos, subsidijos 16 100 15 501 -3,7%
Atidėjiniai 88 88 0,0%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 14 373 18 566 +29,2%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

5 733 4 015 30,0%

Finansiniai įsipareigojimai 5 733 4 015 30,0%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

8 640 14 550 +68,4%

Finansiniai įsipareigojimai 4 002 7 340 +83,4%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

39 46 +18,6%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 79 785 81 367 +2,0%
RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
ROA 2,4% 1,1% 3,5 p. p.
ROE 3,9% 1,8% 5,7 p. p.
D/E 19,8% 24,1% +4,3 p. p.
EBITDA 5 459 2 694 50,6%
EBITDA marža 19,3% 7,2% 12,1 p. p.
Grynojo pelno marža 6,8% 2,3% 9,1 p. p.
INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 857 0 
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 292 287 1,7%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 32 38 +18,8%

AKCININKAI (2021-12-31)
Klaipėdos miesto savivaldybė 75,5%
UAB GREN Lietuva 19,5%
Bank Julius Bear and Co, Lithuania main account 4,3%
Fiziniai asmenys 0,7%
VADOVYBĖ (2022-08-01)
Generalinis direktorius  Antanas Katinas
Valdybos pirmininkas  Edvardas Simokaitis

Valdybos nariai  Rimantas Tenenė
Kęstutis Jonkus

Stebėtojų tarybos pirmininkas    Inga Kubilienė
Stebėtojų tarybos nariai  Vitalijus Žuta

Daiva Berankienė*
Justas Jankauskas*

Rimas Rusinas*
Diana Grigalionienė

*Nepriklausomas narys, (-ė)

1 922,6

883,0

37 402,1
33 736,8

28 354,2

37 643,9

0,0

9,8%
16,0%

+32,8%
3 055,5

1 444,0

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Klaipėdos miesto savivaldybė

AB „Klaipėdos energija“

6,4%

3,0%
2,9%

3,0%

1,6%

3,9%
2,8%
1,7%

1,8%

0,5%

0,3%

1,9% 857,5701,4
1 326,2
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AB „Šiaulių energija“
Šilumos ir elektros energijos bei karšto vandens gamyba ir tiekimas varto tojams Šiaulių mieste ir rajone

www.senergija.lt

Grynasis pelnas sumažėjo 18,8 proc.

Trumpalaikis turtas augo 33,4 proc.

Įsipareigojimai padidėjo 33,8 proc.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• Užbaigtas 2020 m. pabaigoje pradėtas atliekinės šilumos energijos panaudojimo 

projektas, kurio metu Įmonės elektrinėje įrengti 7 kompresoriniai šilumos siurbliai, skirti 
išnaudoti kondensato, susidarančio termofikacinės elektrinės kondensacinių dūmų ekono-
maizeriuose, šilumą. Nauja kompresorinė šilumos siurblių sistema padės sumažinti orga-
ninės kilmės kuro naudojimą ir padidins šilumos gamybos efektyvumą. 

Per 2021 metus į tinklus buvo patiekta 499,0 tūkst. MWh šilumos energi-
jos – 18,2 proc. daugiau nei 2020 metais. 99,9 proc. šilumos pagaminta Įmonės 
nuosavuose šaltiniuose. Ataskaitiniais metais faktinėje šilumos gamybos kuro struk
tūroje 71,4 proc. sudarė biokuras. Taip pat buvo realizuota 59,3 tūkst. MWh elektros 
energijos, t. y. 12,4 proc. daugiau nei 2020 metais.

Ataskaitiniais metais Įmonės pardavimo pajamos didėjo 31,4 proc. iki 
27,4 mln. eurų. Pajamų augimui daugiausiai įtakos turėjo 42,7 proc. arba 5,8 mln. eurų, 
lyginant su 2020 metais, padidėjusios šilumos tiekimo pajamos, kurios laikotarpio pa
baigoje siekė 19,5 mln. eurų. Tokiam pokyčiui esminės įtakos turėjo didesnis šilumos 
poreikis, dėl žemesnės lauko oro temperatūros. Per ataskaitinius metus vartotojams 
grąžinta 0,3 mln. eurų praėjusiu laikotarpiu papildomai gautų pajamų, dėl šilumos 
kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo faktiškai patirtoms sąnaudoms. Iš 
elektros energijos gamybos veiklos uždirbta 5,2 mln. eurų (0,6 mln. eurų daugiau nei 
praėjusiais metais), dėl didesnio parduotos elektros energijos kiekio.

Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos siekė 26,1 mln. eurų, ir lyginant su 
2020 metais, padidėjo 36,2 proc. Pardavimo savikainos (25,2 mln. eurų) didėjimą 
37,7 proc. lėmė 6,9 mln. eurų didesnės išlaidos kuro technologijai, dėl pakilusių kuro 
kainų, bei padidėjusio sunaudoto kuro kiekio. Lyginant su 2020 metais, biokuro kai
na padidėjo 17,5 proc., gamtinių dujų kaina  113,1 proc. Sparčiau augusios sąnaudos 
lėmė Įmonės grynojo pelno mažėjimą 18,8 proc. iki 1,3  mln. eurų. Atitinkamai 7,8 proc. 
mažėjo Įmonės EBITDA rodiklis, kuris siekė 4,9 mln. eurų.

Įmonės paskirstytinas pelnas sudarė 4,3 mln. eurų, iš jų ataskaitinių metų gryna
sis pelnas – 1,3 mln. eurų, pervedimai iš rezervų 2,9 mln. eurų. Už 2021 metų rezu-
ltatus Įmonė dividendams paskyrė 105,0 tūkst. eurų – 40,0 proc. daugiau nei 
buvo paskirta už 2020 metų rezultatus. Likusi paskirstytinojo pelno dalis paskirta 
į privalomąjį ir kitus rezervus, iš jų 3,4 mln. eurų investicinių projektų įgyvendinimui.

2021 metais Įmonės įsipareigojimų suma siekė 10,7 mln. eurų, t. y. 33,8 
proc. daugiau nei 2020 metais. Iš jų 7,5 mln. eurų sudarė  ilgalaikės ir trumpalaikės 
finansinės skolos. Dalis negrąžintų finansinių skolų buvo ilgalaikių įsipareigojimų su
mos iš ankstesnių metų, likusią dalį finansinių skolų sudarė 2021 metais panaudota 
2,5 mln. eurų trumpalaikio kreditavimo paskola apyvartinėms lėšoms.. Ataskaitiniais 
metais 2,1 karto didėjo ir skolos tiekėjams, kurių suma viršijo 2,6 mln. eurų. Šių skolų 
augimui didžiausios įtakos turėjo didėjusios kuro kainos. 

Uždirbtas mažesnis Įmonės grynasis pelnas lėmė turto grąžos (ROA) rodiklio 
mažėjimą 0,6 procentinio punkto iki 1,9 proc. Nuosavybės grąžos (ROE) rodiklis su
mažėjo 0,9 procentinio punkto iki 3,2 proc.

Ataskaitiniais metais investicijoms buvo skirta 6,5 mln. eurų, t. y. 22,6 proc. 
daugiau nei 2020 metais. Didžioji dalis (3,4 mln. eurų) investicijų buvo skirta šilumos 
trasų rekonstrukcijai, iš kurių 1,4 mln. eurų investicijų sudarė ES struktūrinių fondų 
parama, o 2,0 mln. eurų Įmonės lėšų. 

Generalinis direktorius
Virgilijus Pavlavičius

Valdybos pirmininkė
Vaida Kalasevičienė

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 20 867 27 411 +31,4%

Pardavimo savikaina 18 330 25 237 +37,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 536 2 174 -14,3%

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 869 913 +5,0%

Kitos veiklos rezultatai 107 104 2,6%

Finansinė ir investicinė veikla 166 192 +15,5%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 940 1 557 -19,7%

Pelno mokestis 280 209 25,4%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 660 1 349 -18,8%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 59 956 61 909 +3,3%

Trumpalaikis turtas 7 672 10 235 +33,4%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 730 963 44,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

194 146 -24,6%

Turto iš viso 67 822 72 290 +6,6%

Nuosavas kapitalas 41 491 42 764 +3,1%

Dotacijos, subsidijos 18 187 18 683 +2,7%

Atidėjiniai 128 117 -8,9%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 8 016 10 726 +33,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

4 612 2 762 40,1%

Finansiniai įsipareigojimai 4 612 2 762 40,1%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

3 404 7 965 +134,0%

Finansiniai įsipareigojimai 1 314 4 719 +259,1%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 67 822 72 290 +6,6%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 2,5% 1,9% 0,6 p. p.

ROE 4,1% 3,2% 0,9 p. p.

D/E 14,3% 17,5% +3,2 p. p.

EBITDA 5 323 4 909 7,8%

EBITDA marža 25,5% 17,9% 7,6 p. p.

Grynojo pelno marža 8,0% 4,9% 3,1 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 75 105 +40,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 231 223 3,5%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 23 22 4,3%

AKCININKAI (2021-12-31)

Šiaulių miesto savivaldybė 95,3%

Šiaulių rajono savivaldybė 4,6%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Virgilijus Pavlavičius

Valdybos pirmininkė  Vaida Kalasevičienė

Valdybos nariai  Brigita Mareckienė
Jurgita Mickūnė

Ligita Balsienė
Virgilijus Pavlavičius
Audronė Čepulienė

661,6 765,6

1 660,4

1 348,7
24 607,6 22 626,2 20 866,6

27 410,6

8,1% 7,8%

+31,4%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Šiaulių miesto savivaldybė

AB „Šiaulių energija“

1,9%

4,1%
3,2%

1,7%
2,1%

1,2%

2,9%

1,6% 1,7%

0,3% 0,0 99,9 74,9 104,9
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AB „Panevėžio energija“
Šilumos ir karšto vandens bei elektros energijos gamyba ir tiekimas Panevėžio, 
Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio ir Zarasų miestuose bei rajonuose

www.pe.lt

Veiklos sąnaudos augo 29,3 proc. 

Grynasis pelnas sumažėjo 78,3 proc. 

Įsipareigojimai didėjo 13,1 proc.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
•  Nuo 2021 m. birželio mėn. pradėta eksploatuoti 150 kW galios saulės fotovoltinė 

elektrinė, kuri per ataskaitinį laikotarpį pagamino 104,1 MWh elektros energijos. 
•  2021 m. užbaigti ankstesniais laikotarpiais pradėti vykdyti projektai, susiję su šilu-

mos tinklų statyba ir rekonstravimu.

Įmonė per 2021 metus į tinklus patiekė 770,3 tūkst. MWh šilumos energi-
jos – 17,0 proc. daugiau nei 2020 metais. Padidėjusias tiekimo apimtis nulėmė 
žemesnė vidutinė lauko oro temperatūra 2021 metais. Nuosavuose šilumos gamy
bos šaltiniuose buvo pagaminta 69,0 proc. visos tiekiamos šilumos, o likusi dalis 
(31,0  proc.) pirkta iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Biokuro sunaudojimas 
gamybai sudarė 82,2 proc. nuo viso kuro energetinės vertės, tai 9,6 procentinio 
punkto mažiau negu 2020 m., šiam pasikeitimui įtakos turėjo tai, kad išaugusiam 
vartotojų poreikiui tenkinti buvo papildomai naudojami iškastiniu kuru deginami ka
tilai. Taip pat Įmonė, vykdydama kitą veiklą, patiekė 1,1 mln. m3  karšto vandens, t. y. 
1.0 proc. mažiau nei 2020 metais. O pagamintos elektros energijos kiekis padidėjo 
net 68,8  proc. ir sudarė 12,9 tūkst. MWh. 

2021 metais Įmonės pardavimo pajamos augo 25,4 proc. iki 37,0 mln. eurų.  
Didžiąją dalį (74,3 proc.) visos apyvartos sudarė šilumos pardavimai, 14,5 proc.  karšto 
vandens pardavimai, 10,8 proc. – elektros energijos veikla ir 0,4 proc. – kiti pardavimai. 
Reikšmingiausiai augo šilumos pardavimai, kurie didėjo 19,3 proc. bei didino pajamas 
5,3 mln. eurų.

Įmonės sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu siekė 37,2 mln. eurų ir, lyginant 
su 2020 metais augo 29,3 proc. Didžiąją išlaidų dalį sudarė šilumos ir karšto van
dens tiekimo sąnaudos (89,5 proc.), kurios didėjo dėl kintamų sąnaudų, iš kurių kuro 
sąnaudos technologijai sudarė didžiausią dalį ir siekė 11,0 mln. eurų, kas buvo beveik 
dvigubai daugiau nei 2020 metais.

 
Grynasis pelnas mažėjo 78,3 proc. iki 383,2 tūkst. eurų.  Esminę įtaką įmonės 

veiklos rezultatams turėjo pajamų ir sąnaudų pasikeitimai pagrindinėje veikloje.

Ataskaitiniais metais Įmonės paskirstytinas pelnas siekė 462,0 tūkst. eurų, o už 
2021 metų rezultatus dividendams buvo paskirta 121,2 tūkst. eurų, 

Bendra įsipareigojimų suma padidėjo 13,1 proc. iki 8,4 mln. eurų. Didžiau
sios įtakos įsipareigojimų augimui turėjo trumpalaikės skolos tiekėjams, kurios didėjo 
beveik 2 kartus nuo 3,6 mln. eurų iki 7,3 mln. eurų, lyginant su 2020 m.  Tačiau pirmą 
kartą per paskutinius 5 metus Įmonė neturėjo finansinių skolų. 

Ataskaitiniais metais mažėjo Įmonės turto ir kapitalo grąžos rodikliai. ROA 
krito 1,4 procentinio punkto, iki 0,4 proc., o ROE  2,5 procentinio punkto, iki 0,7 proc. 
Tam įtakos turėjo grynojo pelno mažėjimas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu investicijoms buvo skirta 4,5 mln. eurų, t. y. 
40,5 proc. mažiau nei 2020 metais. Investicijos į šilumos trasų modernizavimą 
sudarė didžiąją dalį ataskaitinio laikotarpio lėšų, t. y. 3,1 mln. eurų. Taip pat 2021 
metais buvo užbaigti ankstesniais metais pradėti vykdyti projektai, susiję su šilumos 
tinklų statyba ir rekonstravimu, dalinai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšomis.

Generalinis direktorius
 ir valdybos pirmininkas
Petras Diksa

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 29 483 36 982 +25,4%
Pardavimo savikaina 25 349 33 891 +33,7%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 134 3 091 -25,2%
Pardavimo sąnaudos 0 0 
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 3 449 3 343 3,1%
Kitos veiklos rezultatai 636 526 17,2%
Finansinė ir investicinė veikla 441 108 75,6%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 762 382 -78,3%
Pelno mokestis 1 1 +38,1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 763 383 -78,3%
BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 86 889 84 530 -2,7%
Trumpalaikis turtas 8 377 9 723 +16,1%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 131 787 +502,2%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

64 44 -31,7%

Turto iš viso 95 331 94 297 -1,1%
Nuosavas kapitalas 56 484 56 345 -0,2%
Dotacijos, subsidijos 30 191 28 373 -6,0%
Atidėjiniai 1 252 1 203 -3,9%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 7 403 8 375 +13,1%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

4 2 44,2%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

7 399 8 372 +13,2%

Finansiniai įsipareigojimai 2 635 0 
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 95 331 94 297 -1,1%
RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
ROA 1,8% 0,4% 1,4 p. p.
ROE 3,2% 0,7% 2,5 p. p.
D/E 4,7% 0,0% 4,7 p. p.
EBITDA 5 961 5 023 15,7%
EBITDA marža 20,2% 13,6% 6,6 p. p.
Grynojo pelno marža 6,0% 1,0% 5,0 p. p.
INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 513 119 76,8%
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 431 419 2,8%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 6 6 0,0%

AKCININKAI (2021-12-31)
Panevėžio miesto savivaldybė 59,4%
Kėdainių rajono savivaldybė 13,4%
Rokiškio rajono savivaldybė 6,8%
Kupiškio rajono savivaldybė 5,9%
Pasvalio rajono savivaldybė 5,7%
Zarasų rajono savivaldybė 4,8%
Panevėžio rajono savivaldybė 2,2%
VADOVYBĖ (2022-08-01)
Generalinis direktorius  Petras Diksa
Valdybos pirmininkas  Petras Diksa
Valdybos nariai Tomas Jukna

Arvydas Šatas
Stebėtojų tarybos pirmininkas  Jokūbas Leipus
Stebėtojų tarybos nariai Darius Vadluga

Egidijus Mikalajūnas*
Mantas Burokas*
Rimantas Bakas*

*Nepriklausomas narys, (-ė)

5 169,2

740,0

1 763,3

383,2

37 023,2 34 581,0
29 482,7

36 981,7+25,4%

14,7%
6,6%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Panevėžio miesto savivaldybė

AB „Panevėžio energija“

2,9%
3,2%

9,8%

1,6%
3,2%

1,7%

3,5%
3,2%

0,3%

1,2%
0,7%1,3%

228,8 119,0512,5732,1
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UAB „Visagino energija“
Šilumos energijos bei karšto ir geriamojo vandens gamyba ir tiekimas,
nuotekų tvarkymo paslaugos Visagino savivaldybėje

www.visaginoenergija.lt

Bendrosios ir administracinės sąnaudos mažėjo 70,3 proc.

Grynasis pelnas augo 5,3 karto.

Įsipareigojimai padidėjo 22,3 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• 2021 m. kovo 18 d. patvirtinta 2021–2025 m. Įmonės veiklos strategija. 

Įmonė 2021 metais patiekė į centralizuotą šilumos tinklą 236,4 tūkst. MWh 
šilumos energijos, t. y. 16,2 proc. daugiau nei 2020 metais. Nuosavuose šaltiniuo
se pagaminta 64,3 proc. patiektos šilumos, o likusi dalis supirkta iš nepriklausomų šilu
mos gamintojų. Pati Įmonė pagamino 151,9 tūkst. MWh šilumos energijos – 47,5 proc. 
daugiau nei 2020 metais. Taip pat Įmonė išgavo, paruošė ir į centralizuotą geriamo
jo vandens tinklą patiekė 990,5 tūkst. m3  geriamojo vandens (3,8 proc. mažiau nei 
2020 metais) bei surinko 1,1 mln. m3 nuotekų.

Įmonės pardavimo pajamos augo 28,3 proc. iki 13,8 mln. eurų. Pagrindinis 
Įmonės pajamų šaltinis – šilumos energijos gamyba ir tiekimas, kuris sudarė 79 proc. 
arba 11,5 mln. eurų visų pardavimo pajamų. Šios pajamos didėjo 3,1 mln. eurų, dėl 
šaltesnio šildymo sezono ir padidėjusios šilumos kainos. 

Pardavimo savikaina ataskaitiniai metais, lyginant su 2020 m., padidėjo 
17,5 proc. iki 11,3 mln. eurų. Savikainos augimą lėmė kuro ir elektros energijos kainų 
šuolis bei padidėjęs šilumos realizacijos kiekis. Įmonės bendrosios ir administracinės 
sąnaudos siekė 0,4 mln. eurų, t. y. 70,3 proc. mažiau nei ankstesniais metais. Šios 
sąnaudos mažėjo dėl atsargų – rezervinio kuro, dyzelinio kuro, skirto šildymui, nuvertė
jimo atstatymo, abejotinų skolų kritimo ir sumažėjusių turto nusidėvėjimo sąnaudų. 
Sparčiau augusios Įmonės pajamos ir lėtesnis veiklos sąnaudų didėjimas tei-
giamai paveikė grynąjį rezultatą. Įmonės grynasis pelnas augo 5,3 karto iki 1,5 mln. 
eurų, o EBITDA didėjo 37,3 proc. ir laikotarpio pabaigoje siekė 3,1 mln. eurų.

Ataskaitiniais metais Įmonės paskirstytinas pelnas siekė 1,5 mln. eurų, dividen
dams išmokėti lėšos nebuvo skirtos, jos panaudotos rezervų didinimui. Didžiąją dalį 
pelno, 1,1 mln. eurų, buvo planuojama skirti investicinių projektų įgyvendinimui.  
Įmonė dividendų nemokėjo ir už 2020 metus.

Įmonės įsipareigojimai padidėjo 22,3 proc. iki 3,1 mln. eurų, didžiausią įtaką 
augimui turėjo šoktelėjusios finansinės skolos. 1,1 mln. eurų įsipareigojimų sudarė 
skola AB Šiaulių bankui už suteiktą kreditą šilumos tinklų modernizavimui.

Ataskaitiniais metais uždirbtas didesnis grynasis pelnas lėmė grąžos 
rodiklių augimą. ROA didėjo 3,1 procentinio punkto, iki 3,9 proc., ROE augimas siekė 
5,2 procentinio punkto iki 6,5 proc. O dėl padidėjusių finansinių skolų, finansinės 
priklausomybės rodiklis augo 1,6 procentinio punkto, iki 4,7 proc.

Investicijos sumažėjo 2,7 karto ir siekė 1,1 mln. eurų. Šilumos gamybos ir 
tie kimo veiklai vykdyti investuota 273,6 tūkst. eurų. Geriamojo vandens ir nuotekų 
tvarkymo veikloje investuota – 717,3 tūkst. eurų, iš kurių didžioji dalis skirta magi
stra linio slėginio buitinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimui. Dar 102,2 tūkst. eurų 
investuota siekiant patobulinti veiklos valdymą įdiegiant elektroninę dokumentų 
valdymo sistemą, o pardavimo proceso tobulinimui septyniuose daugiabučiuose 
namuose įrengtos nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos prietaisų sistemos.

Generalinis direktorius
Zigmas Jurgutavičius

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 10 788 13 838 +28,3%

Pardavimo savikaina 9 596 11 280 +17,5%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 192 2 558 +114,6%

Pardavimo sąnaudos 598 537 10,3%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 375 408 70,3%

Kitos veiklos rezultatai 1 066 57 94,6%

Finansinė ir investicinė veikla 48 44 8,6%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 333 1 714 +415,0%

Pelno mokestis 55 252 +356,6%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 278 1 462 +426,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 29 061 27 403 -5,7%

Trumpalaikis turtas 8 185 11 069 +35,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 443 2 564 +4,9%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

7 14 +108,1%

Turto iš viso 37 253 38 486 +3,3%

Nuosavas kapitalas 21 647 23 109 +6,8%

Dotacijos, subsidijos 12 823 12 020 -6,3%

Atidėjiniai 217 218 +0,6%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 562 3 135 +22,3%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

209 598 +185,4%

Finansiniai įsipareigojimai 180 585 +225,0%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

2 353 2 537 +7,8%

Finansiniai įsipareigojimai 495 495 0,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

4 4 +13,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 37 253 38 486 +3,3%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,8% 3,9% +3,1 p. p.

ROE 1,3% 6,5% +5,2 p. p.

D/E 3,1% 4,7% +1,6 p. p.

EBITDA 2 246 3 083 +37,3%

EBITDA marža 20,8% 22,3% +1,5 p. p.

Grynojo pelno marža 2,6% 10,6% +8,0 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 189 190 +0,5%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 5 5 0,0%

AKCININKAI (2021-12-31)

Visagino savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Zigmas Jurgutavičius
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Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Visagino savivaldybė

UAB „Visagino energija“
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UAB „Vilniaus vandenys“
Geriamojo vandens tiekimas iš giluminių gręžinių ir nuotekų tvarkymas Vilniaus mieste, 
Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijose

www.vv.lt

Grynojo pelno teigiamas pokytis siekė 5,1 mln. eurų. 

Finansiniai įsipareigojimai augo 73,9 proc. 

Turtas didėjo 10,6 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
•  Europos investicijų bankas Įmonei suteikė 50 mln. eurų siekiantį kreditą, skirtą infrastruktūros 

atnaujinimui. 2021 m. kovo 31 d. pasirašyta sutartis dėl pirmos dalies 20 mln. eurų paskolos gavimo.
•  Įmonės įstatinis kapitalas 2021 m. padidintas du kartus: rugsėjo 10 d. Vilniaus rajono savi valdybės 

perduodamu turtiniu įnašu – 289,7 tūkst. eurų; gruodžio 15 d. Šalčininkų rajono savival dybės piniginiu 
įnašu – 200 tūkst. eurų.

•  2021 m. lapkričio 29 d. pasirašytos dviejų projektų finansavimo sutartys, pagal kurias skirta 
7,8 mln. grąžinamoji subsidija nuotekų surinkimo tinklų plėtrai. 

 
Įmonė 2021 metais aptarnavo 272,0 tūkst. klientų (1,9 proc. daugiau nei 2020 me-

tais), kuriems per parą patiekė vidutiniškai 91,4 tūkst. m³ (2,6 proc. daugiau nei 2020 me-
tais) vandens ir išvalė apie 115,0 tūkst. m³ (7,4 proc. daugiau nei 2020 metais) nuotekų. 
2020 metais buvo išgauta 33,4 mln. m³ geriamojo vandens (2,2 proc. daugiau nei 2020 
metais), o parduota 28,2 mln. m³ geriamojo vandens (1,0 proc. daugiau nei 2020 metais). Skir
tumai tarp į vamzdynus patiekto bei parduoto geriamojo vandens kiekio atsiranda dėl techninių 
priežasčių (nesandarumų ir avarijų), tačiau didelę įtaką tam turi ir netinkamas klientų apskaitos 
prietaisų rodmenų dekla ravimas. Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė iš viso surinko ir išvalė 
42,0 mln. m³ nuotekų (2020 metais išvalyta 40,3 mln. m³), o nuotekų tvarkymo paslaugų pardavė 
32,2 mln. m³ (4,9 proc. daugiau nei 2020 m.). Įmonė išvalo didesnį nuotekų kiekį nei parduoda, dėl 
lie taus vandens infiltracijos į nuotekų surinkimo sistemą. 

Ataskaitiniais metais Įmonės pajamos padidėjo 13,8 proc. ir siekė 42,4 mln. eurų. 
Didžiausias buvo kitų pajamų augimas  12,7 karto, kadangi Įmonė pardavė nebenaudojamus 
pastatus Vilniaus centre, už kuriuos gavo 3,3 mln. eurų grynojo pelno. Tuo metu pardavimo 
pajamos augo 4,9 proc. iki 38,8 mln. eurų. Didžiąją dalį pajamų sudarė nuotekų tvarkymo 
(20,1 mln. eurų) ir geriamojo vandens tiekimo (14,8 mln. eurų) pajamos, kurios per 2021 metus 
atitinkamai padidėjo 6,9 proc. ir 2,9 proc. Pardavimo pajamų augimui įtakos tu rėjo sugriežtinta 
nuotekų taršos kontrolė ir didesnis klientams suteiktų paslaugų kiekis.

Įmonės veiklos sąnaudos ataskaitiniais metais buvo 0,3 proc. mažesnės nei pra-
ėjusiais metais ir siekė 39,2 mln. eurų. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį 2021 metais sudarė darbo 
užmokesčio ir susijusių mokesčių (14,4 mln. eurų) bei ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 
(8,8 mln. eurų) sąnaudos, kurios atitinkamai augo 1,4 proc. ir 18,9 proc. Didžiausią įtaką sąnaudų 
mažėjimui turėjo atidėjinių teismams sąnaudų kritimas nuo 2,2 mln. eurų 2020 metais iki 0,9 mln. 
eurų 2021 metais. 2021 m. Įmonė uždirbo 3,1 mln. eurų grynojo pelno, kai 2020 m. buvo patir-
tas beveik 2,0 mln. eurų nuostolis. Pagrindinė priežastis, dėl kurios buvo uždirbtas gryna sis pel
nas – Įmonės ilgalaikio turto Vilniaus centre pardavimas. Dėl išaugusių pajamų  2,3 karto didėjo 
EBITDA rodiklis ir siekė 12,1 mln. eurų. 

Per 2021 metus Įmonės turtas padidėjo 10,6 proc. iki 173,3 mln. eurų. 90,7 proc. viso 
valdomo turto sudarė ilgalaikis turtas, kuris palyginus su 2020 m. šoktelėjo 10,0 proc. Augimui 
įtakos turėjo didelės apimties investicijos į vandenviečių, eksploatuojamų tinklų ir stočių re novaciją, 
dumblo apdorojimo įrenginių atnaujinimą, transporto parko atnaujinimą, vandens apskaitos prie
taisų keitimą ir kt. 

Per 2021 metus Įmonės finansiniai įsipareigojimai, lyginant su praėjusiais metais, išau-
go 73,9 proc. iki 18,0 mln. eurų. Tai lėmė 2021 metais gauta 5,0 mln. eurų paskolos dalis pagal 
ataskaitiniais metais Įmonės pasirašytą sutartį su Europos investicijų banku dėl 20,0 mln. eurų pasko
los suteikimo  20202025 m. investiciniams projektams finansuoti. Taip pat pasi rašytos dvi paskolų 
sutartys su UAB  „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, pagal kurias 2021 m. buvo gauta 3,2 mln. eurų, 
gautos lėšos skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtrai.

Geresni Įmonės rezultatai, lyginant su praėjusiais metais, atsispindi finansiniuose rodik liuose: 
nuosavo kapitalo (ROE) ir turto (ROA) grąža didėjo atitinkamai 3,9 ir 3,2 procentinio punkto 
iki 2,4 proc. ir 1,9 proc. Dėl gautų paskolų Įmonės finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 
santykis (D/E) padidėjo 5,5 procentinio punkto ir sudarė 13,5 proc.

Per 2021 metus Įmonė investicijoms skyrė 30,6 mln. eurų, t. y. 2 kartus daugiau nei 
2020 metais. Didžioji dalis investicijų (26,6 mln. eurų) buvo skirta infrastruktūros plėtrai ir mo
dernizavimui, o likusi investicijų dalis (4,0 mln. eurų) nukreipta į vandens/nuotekų stočių, elektros 
įrenginių, informacinių sistemų, transporto priemonių parko, laboratorinės įrangos atnaujinimą.

Generalinis direktorius
Saulius Savickas

Valdybos pirmininkas
Adomas Bužinskas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 36 984 38 779 +4,9%
Pardavimo savikaina 24 677 26 031 +5,5%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 307 12 749 +3,6%

Pardavimo sąnaudos 4 057 4 447 +9,6%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 10 558 8 683 17,8%
Kitos veiklos rezultatai 285 3 621 +1171,4%
Finansinė ir investicinė veikla 80 9 +88,3%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -2 104 3 230 -

Pelno mokestis 112 110 
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 992 3 120 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 142 923 157 264 +10,0%

Trumpalaikis turtas 12 741 14 906 +17,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 043 7 348 +21,6%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

999 1 133 +13,5%

Turto iš viso 156 663 173 303 +10,6%

Nuosavas kapitalas 129 608 133 218 +2,8%

Dotacijos, subsidijos 44 174 +293,2%

Atidėjiniai 1 093 1 358 +24,2%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 25 919 38 554 +48,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

10 582 18 139 +71,4%

Finansiniai įsipareigojimai 9 717 17 291 +78,0%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

15 337 20 415 +33,1%

Finansiniai įsipareigojimai 661 755 +14,3%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 156 663 173 303 +10,6%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 1,3% 1,9% +3,2 p. p.
ROE 1,5% 2,4% +3,9 p. p.
D/E 8,0% 13,5% +5,5 p. p.
EBITDA 5 347 12 057 +125,5%
EBITDA marža 14,5% 31,1% +16,6 p. p.
Grynojo pelno marža 5,4% 8,0% +13,4 p. p.
INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 695 659 5,2%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 183 191 +4,4%

AKCININKAI (2021-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 93,7%
Vilniaus rajono savivaldybė 2,8%
Švenčionių rajono savivaldybė 2,0%
Šalčininkų rajono savivaldybė 1,5%
VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Saulius Savickas
Valdybos pirmininkas  Adomas Bužinskas
Valdybos nariai  Edvardas Varoneckas

Miroslav Romanovski
Rytis Ambrazevičius*

Robertas Šerėnas*
Jurgita Petrauskienė*

*Nepriklausomas narys, (-ė)
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Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Vilniaus miesto savivaldybė

UAB „Vilniaus vandenys“
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UAB „Kauno vandenys“
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Kauno mieste ir rajone

www.kaunovandenys.lt

Grynasis pelnas sumažėjo 63,9 proc.

Valdomo turto vertė išaugo 5,4 proc.

Įsipareigojimai didėjo 73,1 proc.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• Balandžio 2 d. pasirašyta 28,8 mln. eurų paskolos sutartis su Europos vystymo banko 

taryba 2020-2022 metų Įmonės veiklos ir plėtros plane numatytų investicijų įgyvendinimui.
• Gruodžio 22 d. Valdybos posėdyje patvirtintas Įmonės 2022 metų biudžetas bei išana-

lizuotas Viešųjų pirkimų planas 2022 metams. 

2021 metais Įmonė eksploatavo 1,4 tūkst. km vandens tinklų ir 1,4 tūkst. km nuotekų 
tinklų. Buvo išgauta 24,6 mln. m3 vandens (2020 metais – 24,1 mln. m3), o rea lizuotas ge
riamojo vandens kiekis siekė 18,7 mln. m3, t. y. 3,3 proc. daugiau nei 2020 metais. Nagri
nėjamais metais ir gyventojų, ir juridinių asmenų vandens vartojimas padidėjo. Tikėtina, 
kad suvartojamo vandens augimui įtakos turėjo po karantino dėl COVID19 atsigavęs 
ver slas. Ataskaitiniais metais surinkta ir išvalyta 25,9 mln. m3 nuotekų, t. y. 6,7 proc. dau
giau nei 2020 metais. Įmonė 2021 metais teikė paslaugas 349,1 tūkst. Kauno miesto ir 
rajono gyventojams.

Įmonės pardavimo pajamos sumažėjo 0,5 proc. iki 25,0 mln. eurų. Didžiąją 
dalį pajamų sudarė nuotekų tvarkymo (48,8 proc.) ir vandens tiekimo (35,8 proc.) pa
jamos. Pardavimo pajamų mažėjimą lėmė 0,4 mln. eurų sumažėjusios vandens tiekimo, 
dėl 2021 metais birželio 1 d. įsigaliojusios mažesnės perskaičiuotos bazinės kainos, ir 
0,3 mln. eurų paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos.

Ataskaitiniais metais Įmonės sąnaudos siekė 24,0 mln. eurų, t. y, 0,5 proc. 
mažiau nei 2020 metais. Mažesnes nei ankstesnį laikotarpį sąnaudas daugiausia 
lėmė pigesni šulinių dangčiai, didesnės vandens bei nuotekų tinklų renovacijos, o 
ne einamojo remonto apimtys. Įmonės veiklos pelnas mažėjo tik 1,4 proc., tačiau dėl 
mažesnio kitos veiklos pelno ir patirto nuostolio iš finansinės ir investicinės veiklos, 
grynasis pelnas sumažėjo 63,9 proc., lyginant su 2020 m., ir siekė 0,5 mln. eurų. 
Kitos veiklos rezultato pasikeitimui įtakos turėjo tai, kad gauta mažiau ilgalaikio turto 
pardavimo pajamų, o neigiamą finansinės ir investicinės veiklos rezultatą lėmė žalos 
aplinkai atlyginimas. Tai atitinkamai atliepė ir EBITDA rodiklį, kuris 2021 m. mažėjo 
9,0 proc. ir sudarė 8,1 mln. eurų.

Ataskaitiniais metais paskirstytinas Įmonės pelnas siekė 3,1 mln. eurų. Dividendai 
nebuvo paskirti, nes akcininko įsakymu nuspręsta pelną palikti investicinių projektų vyk
dymui.

Įmonės valdomo turto vertė 2021 metų pabaigoje siekė 197,8 mln. eurų, t.  y. 
5,4 proc. daugiau nei 2020 metais. Turto vertės augimą lėmė vykdomi ilgalaikiai in
vesticiniai projektai dėl kurių 11,5 mln. eurų padidėjo ilgalaikio turto vertė. 

Įmonės įsipareigojimai šoktelėjo 73,1 proc. iki 23,0 mln. eurų. Augimą 
lėmė 6,8  mln. eurų padidėjusios finansinės skolos, dėl pasirašytų paskolos sutarčių su 
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ ir Europos vystymo banko taryba. Paskolų lė
šos skirtos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcijai ir plėtrai.

Dėl Įmonės finansinių įsipareigojimų augimo skolos ir nuosavybės rodiklis D/E di
dėjo nuo 7,3 proc. iki 13,2 proc. Sumažėjęs grynasis pelnas ir išaugęs valdomas turtas 
lėmė turto grąžos (ROA) rodiklio mažėjimą 0,5 procentinio punkto iki 0,3 proc. Taip pat 
0,8 procentinio punkto mažėjo nuosavo kapitalo (ROE) rodiklis, kuris siekė 0,5 proc. 

2021 metais Įmonė vykdė 3 investicinius projektus, kurių finansavimui gauta 
4,9 mln. eurų lėšų iš ES struktūrinių fondų. 2020 – 2022 metų laikotarpiu Įmonė planuoja 
investuoti 26,5 mln. eurų nuosavų, 28,8 mln. eurų skolintų ir 10,3 mln. eurų ES struktūrinių 
fondų lėšų. 

Generalinis direktorius
Ramūnas Petras Šulskus

Valdybos pirmininkas
Konstantinas Pesenka

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 25 084 24 957 0,5%

Pardavimo savikaina 23 113 22 920 0,8%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 971 2 037 +3,4%

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 976 1 057 +8,4%

Kitos veiklos rezultatai 379 75 80,3%

Finansinė ir investicinė veikla 36 533 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 410 522 -63,0%

Pelno mokestis 78 16 +79,8%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 488 538 -63,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 177 382 188 878 +6,5%

Trumpalaikis turtas 9 863 8 562 -13,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 344 5 119 19,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

390 405 +3,9%

Turto iš viso 187 635 197 845 +5,4%

Nuosavas kapitalas 118 535 116 873 -1,4%

Dotacijos, subsidijos 55 009 57 349 +4,3%

Atidėjiniai 786 590 -25,0%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 13 290 23 011 +73,1%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

8 380 15 899 +89,7%

Finansiniai įsipareigojimai 8 246 14 965 +81,5%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

4 910 7 112 +44,8%

Finansiniai įsipareigojimai 375 497 +32,6%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

15 22 +48,3%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 187 635 197 845 +5,4%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,8% 0,3% 0,5 p. p.

ROE 1,3% 0,5% 0,8 p. p.

D/E 7,3% 13,2% +5,9 p. p.

EBITDA 8 915 8 112 9,0%

EBITDA marža 35,5% 32,5% 3,0 p. p.

Grynojo pelno marža 5,9% 2,2% 3,7 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 2 200 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 373 362 2,9%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 17 17 0,0%

AKCININKAI (2021-12-31)

Kauno miesto savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius Ramūnas Petras Šulskus

Valdybos pirmininkas  Konstantinas Pesenka

Valdybos nariai  Mindaugas Šimkus*
Antanas Etneris*

Gediminas Ganatauskas*
Saulius Lazauskas

*Nepriklausomas narys, (-ė)

25 084,0

UAB „Kauno vandenys“

1,4%

1 687,7 1 697,2
1 487,7

537,8
24 364,1

24 579,4

24 957,02 300,0 2 200,0

+0,9%

+2,1% 0,5%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Kauno miesto savivaldybė

4,5%

2,9%

1,4%

2,7%

1,6%

2,6%

1,7%
1,3%

2,1%

0,3%

0,5%

0,0 0,0

http://www.kaunovandenys.lt
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AB „Klaipėdos vanduo“
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugos 
Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms

www.vanduo.lt

Veiklos sąnaudos didėjo 2,7 proc. 

Grynasis pelnas krito 23,1 proc.

 Įsipareigojimai mažėjo 4,9 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• 2021 m. įdiegta unikali ir analogų Lietuvoje neturinti kvapų mažinimo sistema smė-

liagaudėse, kurios veikimas paremtas aktyvios oksidacijos technologija. 
• Parengtas 2022-2024 m. veiklos planas, numatantis didesnes nei 50 mln. eurų inves-

ticijas į infrastruktūros bei kito turto plėtrą, rekonstrukciją, atnaujinimą ir modernizavimą.
•  Pirmą kartą Įmonės istorijoje parengta socialinės atsakomybės ataskaita. 
• 2021 m. pabaigoje po rekonstrukcijos darbų, atidarytas modernus, šiuolaikiškas ir 

saugiam klientų aptarnavimui pritaikytas centras.
 
2021 metais Įmonė eksploatavo 1,1 tūkst. km vandentiekio tinklų ir 1,3 tūkst. km 

nuotekų tinklų. Ataskaitiniais metais išgauto vandens kiekis padidėjo 3,7 proc. iki 
12,2 mln. m3. Parduota 10,0 mln. m3 vandens, t. y. 0,8 proc. daugiau nei 2020 metais. 
Didžiausią įtaką tam turėjo karantino metu taikyti ribojimai, dėl kurių sumažėjo įmonių 
vandens suvartojimas, tačiau 2 proc. padidėjo pardavimai gyventojams. Vandens netektys 
sudarė 18,0 proc. ir, lyginant su 2020 metais, padidėjo 2,4 procentinio punkto. Sutvarkytų 
nuotekų kiekis siekė 9,9 mln. m3, t. y. 1,8 proc. daugiau nei 2020 metais.

2021 metais Įmonės pardavimo pajamos siekė 17,6 mln. eurų, t. y. 0.6 proc. 
daugiau nei 2020 metais. Didžiąją dalį sudarė nuotekų tvarkymo (48,8 proc.) ir van
dens tiekimo  (40,7 proc.) pajamos. Įmonės pajamų augimą lėmė nuotekų tvarkymo 
pajamų padidėjimas 97,8 tūkst. eurų.

Ataskaitiniais metais Įmonės veiklos sąnaudos didėjo 2,7 proc. iki 16,8 mln. 
eurų. Išlaidų augimą labiausiai lėmė 151,2 tūkst. eurų padidėjusios nusidėvėjimo są
naudos ir 376,8 tūkst. eurų ūgtelėjusios darbo užmokesčio sąnaudos. Dėl sąnaudų 
augimo ir mažesnio kitos veiklos rezultato, grynasis pelnas sumažėjo 23,1 proc. 
ir siekė 1,2 mln. eurų.  Atitinkamai mažėjo ir Įmonės EBITDA rodiklis, sudaręs 6,0 mln. 
eurų, t. y. 3,3 proc. mažiau negu 2020 m. 

2021 metais paskirstytinas Įmonės pelnas siekė 2,5 mln. eurų, dividendams 
paskirta 0,3 mln. eurų. Įmonės akcininko Klaipėdos miesto savivaldybės lūkesčių rašte 
numatyta, kad dividendų  išmokėjimas  sudaro  iki  50  %  paskirstytino pelno (į kurį nėra 
įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti  pervedimai  iš  rezervų  perskirstymui)  
sumos, bet  ne  daugiau  kaip 50 %  nuo  bazinėje kainoje  pagal VERT metodiką nus
tatytos investicijų grąžos.

Įmonės valdomo turto vertė krito 0,8 proc. ir ataskaitinių metų pa baigoje 
siekė 147,1 mln. eurų. Turto vertės mažėjimui įtakos turėjo tai, kad nusidė vėjimo 
suma viršijo investicijų sumą, kuri sumažėjo dėl pabaigtų investicinių projektų, dalinai 
finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų.

Įmonės įsipareigojimai krito 4,9 proc. iki 8,5 mln. eurų. Tam įtakos turėjo 
16,0 proc. sumažėjusi finansinė skola, kuri 2021 m. siekė 4,6 mln. eurų, kai, palyginimui, 
2020 m. Įmonės finansinės skolos sudarė 5,5 mln. eurų. Ataskaitinių metų finansinė sko
la sumažėjo, kadangi buvo grąžinta 0,9 mln. eurų paskolos dalis.

Dėl ataskaitiniais metais uždirbto mažesnio grynojo pelno, turto grąžos (ROA) 
rodiklis krito 0,2 procentinio punkto, iki 0,8 proc., o nuosavybės grąžos (ROE) rodiklis 
0,5 procentinio punkto, iki 1,7 proc.

Įmonės investicijos į ilgalaikį turtą sudarė 4,6 mln. eurų, t. y, 3,2 karto mažiau 
nei 2020 metais. Įmonė vykdė penkis dalinai iš Struktūrinių fondų finansuojamus pro
jektus, kurių finansavimą sudarė 3,8 mln. eurų nuosavų lėšų ir 0,8 mln. eurų Struktūrinių 
fondų bei valstybės biudžeto lėšų. 

Generalinis direktorius
Benitas Jonikas

Valdybos pirmininkė
Regina Derkinytė  
Kaupienė

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 17 517 17 615 +0,6%
Pardavimo savikaina 13 457 14 043 +4,4%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 060 3 572 -12,0%
Pardavimo sąnaudos 1 257 1 184 5,8%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 621 1 549 4,4%
Kitos veiklos rezultatai 478 468 2,1%
Finansinė ir investicinė veikla 47 42 +9,8%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 613 1 265 -21,6%
Pelno mokestis 104 105 +1,1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 509 1 160 -23,1%
BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 144 127 141 030 -2,1%
Trumpalaikis turtas 4 137 5 987 +44,7%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 857 3 585 +93,1%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

55 53 -3,8%

Turto iš viso 148 319 147 070 -0,8%
Nuosavas kapitalas 68 338 69 255 +1,3%
Dotacijos, subsidijos 68 066 66 340 -2,5%
Atidėjiniai 3 027 2 742 -9,4%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 8 888 8 450 -4,9%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

4 910 3 959 19,4%

Finansiniai įsipareigojimai 4 627 3 749 19,0%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

3 978 4 491 +12,9%

Finansiniai įsipareigojimai 878 878 0,0%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 282 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 148 319 147 070 -0,8%
RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
ROA 1,0% 0,8% 0,2 p. p.
ROE 2,3% 1,7% 0,6 p. p.
D/E 8,1% 6,7% 1,4 p. p.
EBITDA 6 222 6 017 3,3%
EBITDA marža 35,5% 34,2% 1,3 p. p.
Grynojo pelno marža 8,6% 6,6% 2,0 p. p.
INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 244 290 +18,9%
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 352 347 1,4%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 32 36 +12,5%

AKCININKAI (2021-12-31)
Klaipėdos miesto savivaldybė 83,5%
Klaipėdos rajono savivaldybė 15,6%
Neringos miesto savivaldybė 0,9%
VADOVYBĖ (2022-08-01)
Generalinis direktorius  Benitas Jonikas
Valdybos pirmininkė  Regina Derkintytė – Kaupienė*

Valdybos nariai  Alina Mikalauskė
Diana Gerasimovienė

Valdas Tekorius*
Stebėtojų tarybos pirmininkas  Valdemaras Anužis*
Stebėtojų tarybos nariai  Viktoras Krolis*

Rapolas Striūkas*
Irena Gailiuvienė

Ričardas Zulcas
Inga Kubilienė

*Nepriklausomas narys, (-ė)

916,5 819,8

1 509,0

1 160,0

15 282,9
15 754,9

17 516,8 17 615,1

+3,1%

+11,2%

+0,6%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Klaipėdos miesto savivaldybė

AB „Klaipėdos vanduo“

3,0%
2,9%

1,4%

1,9%
1,6%
1,3%

2,8%

1,7%
2,3%

0,5%

0,3%

1,7%

0,0 0,0
243,9 290,0

http://www.vanduo.lt
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UAB „Šiaulių vandenys“
Geriamojo vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų tvarkymo paslaugų
teikimas Šiaulių miesto bei aplinkinėse gyvenvietėse

www.siauliuvandenys.lt

Sąnaudos, susijusios su pagrindine veikla, didėjo 12,0 proc.

Grynojo pelno neigiamas pokytis siekė 676,4 tūkst. eurų.

Finansinė skola išaugo 21,4 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• 2021 m. du kartus buvo padidintas Įmonės įstatinis kapitalas ir šiuo pagrindu keisti 

įstatai. Bendra įstatinio kapitalo didinimo suma sudarė 3,4 mln. eurų.
• Pasirašyta projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų“ 

pirkimo - pardavimo sutartis,  pagal kurią už 274,5 tūkst. Eur (be PVM) nuotekų  valykloje  bus  
pastatyta  500  kW  galios  saulės  fotovoltinė  elektrinė. 

• Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.  taikomos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos.

• Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu 
Nr. A-1821 buvo panaikinta Įmonės valdyba ir nustatytas vienasmenis valdymo organas – 
ge ne ralinis direktorius.

Ataskaitiniais metais Įmonė eksploatavo 642,2 km vandentiekio tinklų ir 905,8 km 
nuotekų tinklų, iš kurių 262,6 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų. Buvo išgauta 
4,5  mln. m3 geriamojo vandens, t. y. 4,1 proc. daugiau nei 2020 metais. Par duo to 
geriamojo vandens kiekis augo 0,2 proc. iki 3,8 mln. m3, o vandens netektys tink luose 
iki vandentiekio įvadų didėjo 2,9 procentinio punkto ir sudarė 10,4 proc. Per 2021 me-
tus Įmonės išvalytų nuotekų kiekis didėjo 15,2 proc. iki 8,1 mln. m3. Įmonė aptar
navo 54,8 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų (372 vnt. daugiau nei 2020 metais).

 
2021 metais Įmonės pardavimo pajamos didėjo 2,9 proc. iki 9,8 mln. eurų. 

Didžiąją dalį pajamų sudarė nuotekų tvarkymo (58,3 proc.) ir geriamojo vandens tie
kimo (34,1 proc.) pajamos, kurios atitinkamai didėjo  5,4 proc. ir mažėjo 1,3 proc. Ben
drą pajamų augimą lėmė ūgtelėjusi teikiamų paslaugų apimtis ir nuo rugpjūčio mėn.  
pradėtos taikyti vidutiniškai 3 proc. didesnės paslaugų kainos.

Ataskaitiniais metais Įmonės sąnaudos pagrindinei veiklai siekė 9,9 mln. 
eurų, t. y. 12,0 proc. daugiau nei 2020 m. Pagrindinė priežastis, lėmusi šį pokytį – 
63,6 proc. arba 647,1 tūkst. eurų išaugusios energetinių išteklių sąnaudos, iš kurių 
129,0  tūkst. eurų dėl suvartotų didesnių kiekių ir 518,1 tūkst. eurų dėl per 2021 m. 
II pusmetį išaugusių kainų. Spartesnis sąnaudų augimas ataskaitiniais metais lėmė 
75,6 tūkst. eurų nuo stolį.  EBITDA rodiklis mažėjo 18,8 proc. iki 2,3 mln. eurų. 

2021 metais Įmonės paskirstytinas pelnas siekė 0,5 mln. eurų, kaip ir 2020 m., lė
šos dividendams išmokėti nebuvo skirtos. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus, sudarė  
5,0  tūkst. eurų, o likusi suma   532,9  tūkst. eurų perkelta į kitus metus.

Įmonės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai padidėjo 2,2 proc. iki 
9,2 mln. eurų. Tam įtakos turėjo 21,4 proc. išaugusios finansinės skolos, kurios 
2021 metų pabaigoje sudarė 7,6 mln. eurų. Finansinės skolos padidėjo dėl 2021 me
tais pasirašytos kre di tavimo sutarties, skirtos įmonės 20202022 m. veiklos plane nu
matytų priemonių ir investicinių projektų finansavimui.

Nuosavo kapitalo ir finansinių įsipareigojimų augimas lėmė skolos ir nuosavybės san
tykinio rodiklio D/E padidėjimą 1,8 procentinio punkto iki 12,7 proc. Dėl patirto gryno
jo nuo stolio, turto pelningumo rodiklis (ROA) sumažėjo 0,6 procentinio punkto, o nuo
savo  kapitalo (ROE) rodiklis  1,2 procentinio punkto ir abu šie rodikliai siekė 0,1 proc.

Investicijos siekė 2,9 mln. eurų, t. y. 21,0 proc. mažiau nei 2020 metais.  Visa 
investicijų suma skirta ilgalaikio turto įsigijimui ir atnaujinimui. 2021 metų investicijos 
buvo vykdomos iš nuosavų lėšų, išskyrus projektą „Kvapų šalinimo sistemos įrengimas 
pagrindinėje nuotekų siurblinėje“, kurio vertė 0,1 mln. eurų. Šio projekto vykdymui iš 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo buvo skirta subsidija 70 proc. tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų kompensavimui.

Generalinis direktorius
Jonas Matkevičius

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 9 491 9 770 +2,9%

Pardavimo savikaina 7 435 8 425 +13,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 056 1 345 -34,6%

Pardavimo sąnaudos 319 344 +7,8%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 089 1 136 +4,3%

Kitos veiklos rezultatai 47 116 +147,4%

Finansinė ir investicinė veikla 45 54 20,8%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 649 -73 -

Pelno mokestis 48 2 95,4%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 601 -76 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 110 269 110 520 +0,2%

Trumpalaikis turtas 2 948 3 773 +28,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 532 2 300 +50,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

16 22 +37,1%

Turto iš viso 113 233 114 315 +1,0%

Nuosavas kapitalas 57 699 60 293 +4,5%

Dotacijos, subsidijos 46 392 44 673 -3,7%

Atidėjiniai 112 111 -0,4%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 9 023 9 224 +2,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

5 854 7 140 +22,0%

Finansiniai įsipareigojimai 5 854 7 140 +22,0%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

3 169 2 083 34,3%

Finansiniai įsipareigojimai 429 489 +14,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

8 15 +100,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 113 233 114 315 +1,0%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,5% 0,1% 0,6  p. p.

ROE 1,1% 0,1% 1,2 p. p.

D/E 10,9% 12,7% +1,8 p. p.

EBITDA 2 894 2 349 18,8%

EBITDA marža 30,5% 24,0% 6,5 p. p.

Grynojo pelno marža 6,3% 0,8% 7,1 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 50 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 243 243 0,0%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 26 26 0,0%

AKCININKAI (2021-12-31)

Šiaulių miesto savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Jonas Matkevičius

425,1 448,0

600,8

75,6

9 018,1
9 226,6

9 491,1

9 769,9

0,0

+2,3%

+2,9%

+2,9%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Šiaulių miesto savivaldybė

UAB „Šiaulių vandenys“

2,9%

1,7%

0,9%

1,6%

0,9%

1,7%
2,1%

1,1%

0,3%

1,2%

0,1%
50,00,0

120,0
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Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

Grynasis pelnas mažėjo 68,3 proc.

Grąža akcininkui sumažėjo 75,5 proc.

Pardavimo pajamos augo 2,6 proc.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
•  Pasirašyta saulės elektrinės (250 kW) įrengimo finansavimo sutartis, kurio įgyvendi-

nimas planuojamas 2023 metais, o jo vertė siekė 215 tūkst. eurų.
•  Pasirašyta patikėjimo sutartis (valdyti ir naudoti neatlygintinai) su Panevėžio rajono 

savivaldybe dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Ramygalos vandens bokšto, kurio vertė siekė 
943,4 tūkst. eurų.

•  Baigti trys projektai iš vykdomo investicinio projekto “Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone”, kurių vertė 
siekė 5,3 mln. eurų.

2021 metais Įmonė eksploatavo 889,5 km ilgio geriamojo vandens tinklų bei 
921,1 km ilgio nuotekų tinklų. Veiklos apimtys išliko panašiame lygyje, kaip ir 2020 me
tais: iš gręžinių buvo išgauta 6,9 mln. m³ vandens, o parduota 6,1 mln. m³ van-
dens (12,6 proc. vandens netektys tinkluose); iš vartotojų buvo surinka 6,0 mln. 
m³ nuotekų, o bendros išvalytos nuotekos siekė 11,8 mln.  m³. Įmonė turėjo su
dariusi 52,0 tūkst. sutarčių su klientais (487 vnt. daugiau nei 2020 metais).

Įmonės apyvarta 2021 metais buvo 2,6 proc. didesnė nei praėjusiais metais 
ir siekė 9,8 mln. eurų. Didžiąją dalį pajamų (54,9 proc.) sudariusios nuotekų tvar kymo 
pajamos augo 7,2 proc. iki 5,4 mln. eurų, dėl kilusių paslaugų teikimo įkainių ir augusių 
veiklos apimčių. Mažesnę dalį pajamų (36,3 proc.) sudariusios geriamojo vandens pa
jamos krito 3,4 proc. iki 3,6 mln. eurų. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos augo 10,3 proc., 
daugiausiai dėl ženkliai išaugusių technologinio kuro, šiluminės energijos ir darbo 
užmokesčio sąnaudų, bei siekė 9,5 mln. eurų. Tai lėmė Įmonės grynojo pelno mažė-
jimą 68,3 proc. iki 0,3 mln. eurų. Atitinkamai mažėjo EBITDA rodiklis 21,3 proc. 
iki 2,1 mln. eurų, o jos pelningumas krito 6,5 procentinio punkto iki 21,4 proc.

Prastesni finansiniai rezultatai lėmė ir sumažėjusią grąžą akcininkui. Įmonė už 
2021 metų rezultatus išmokėjo 88,2 tūkst. eurų į savivaldybės biudžetą, kai už 
2020  metų rezultatus buvo išmokėta 360,0 tūkst. eurų.  

Įmonės įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį išaugo 7,1 proc. ir siekė 5,5 mln. 
eurų. Iš jų 3,2 mln. eurų sudarė finansinės skolos kredito įstaigoms, kurios mažė-
jo 10,5 proc., kas atitinkamai mažino ir D/E rodiklį 1,4 procentinio punkto iki 
11,9 proc. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės finansiniai grąžos rodikliai, lyginant su praėju
siais metais, prastėjo: turto pelningumo (ROA) rodiklis mažėjo 1,0 procentinio punk
to iki 0,5 proc., o nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) krito 2,4 procentinio punkto 
ir siekė 1,1 proc.   

Generalinis direktorius
Saulius Venckus

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 9 534 9 781 +2,6%

Pardavimo savikaina 7 491 8 145 +8,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 043 1 636 -19,9%

Pardavimo sąnaudos 380 411 +8,0%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 745 945 +26,9%

Kitos veiklos rezultatai 52 56 +8,2%

Finansinė ir investicinė veikla 52 48 +9,4%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 917 289 -68,5%

Pelno mokestis 10 5 +49,0%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 927 294 -68,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 60 747 61 033 +0,5%

Trumpalaikis turtas 3 563 3 727 +4,6%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 955 1 741 10,9%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

19 21 +15,1%

Turto iš viso 64 328 64 781 +0,7%

Nuosavas kapitalas 26 859 26 793 -0,2%

Dotacijos, subsidijos 31 533 31 641 +0,3%

Atidėjiniai 784 836 +6,7%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 5 135 5 501 +7,1%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

3 409 2 810 17,6%

Finansiniai įsipareigojimai 3 186 2 810 11,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

1 726 2 691 +55,9%

Finansiniai įsipareigojimai 385 384 0,1%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

17 10 -40,4%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 64 328 64 781 +0,7%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

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

ROE 3,5% 1,1% 2,4 p. p.

D/E 13,3% 11,9% 1,4 p. p.

EBITDA 2 657 2 092 21,3%

EBITDA marža 27,9% 21,4% 6,5 p. p.

Grynojo pelno marža 9,7% 3,0% 6,7 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai  360 88 75,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 231 231 0,0%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 8 8 0,0%

AKCININKAI (2021-12-31)

Panevėžio miesto savivaldybė 95,0%

Panevėžio rajono savivaldybė 5,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Saulius Venckus

UAB „Aukštaitijos vandenys“
Geriamojo vandens paėmimas, gerinimas ir tiekimas vartotojams bei nuotekų surinkimas,
valymas ir išvalyto vandens išleidimas į atvirus telkinius Panevėžio mieste ir rajone

www.avandenys.lt
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2020 metais Įmonė eksploatavo 875,3 km geriamojo vandens tinklų ir 903,7 km 
3nuotekų tinklų. Ataskaitiniais metais išgauta 6,9 mln. m  vandens, t. y. 5,6 proc. 

3mažiau nei 2019 metais. Realizuoto geriamojo vandens kiekis siekė 6,1 mln. m  ir, 

lyginant su 2019 metais, sumažėjo 1,4 proc. Vandens netektys tinkluose sumažėjo 

nuo 15,9 proc. iki 12,2 proc. Surinktų nuotekų kiekis iš vartotojų išliko stabilus ir 
3 3

siekė 5,9 mln. m . Išvalytų nuotekų kiekis sumažėjo 4,5 proc. iki 10,4 mln. m .

Ataskaitiniais metais Įmonės pardavimo pajamos siekė 9,5 mln. eurų, t. y. 2,8 

proc. daugiau nei 2019 metais. Didžiąją dalį pardavimo pajamų sudarė nuotekų 

tvarkymo (53,1 proc.) ir vandens tiekimo (39,0 proc.) pajamos. Pajamų augimą lėmė 

155,3 tūkst. eurų didesnės pajamos už taršą, abonentų išleidžiamose nuotekose 

nustačius viršytus sutartinius taršos rodiklius, 98,3 tūkst. eurų paaugusios pardavimo 

veiklos pajamos ir 88,5 tūkst. eurų ūgtelėjusios pajamos dėl Panevėžio miesto ir 

Panevėžio rajono tarybų sprendimu nuo 2019 m. liepos 1 d. bazinių geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų perskaičiavimo. Nustatytos kainos 

galiojo visus 2020 metus.

Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 metais siekė 8,6 mln. eurų, t. y. buvo 

0,7 proc. didesnės nei 2019 metais. Įmonės pardavimo savikaina padidėjo 7,3 proc. 

dėl išaugusių sąnaudų technologiniam kurui, technologinėms medžiagoms, darbo 

užmokesčiui. Tai lėmė bendrojo pelno maržos susitraukimą 3,3 procentinio punkto 

iki 21,4 proc. Išlaidų augimą amortizavo 0,3 mln. eurų ERGO Insurance SE draudimo 

išmoka, kompensuojanti dumblo apdorojimo įrenginių statybos defektų šalinimo 

sąnaudas. Įmonės veiklos pelno marža padidėjo 1,9 procentiniais punktais iki 9,6 

proc. Pajamų augimas turėjo teigiamos įtakos Įmonės EBITDA rodiklio ūgtelėjimui 

12,3 proc. iki 2,7 mln. eurų, o grynasis pelnas padidėjo 30,4 proc. iki 0,9 mln. eurų. 

Ataskaitiniais metais Įmonės paskirstytinasis pelnas siekė 847,2 tūkst. eurų, 

dividendams paskirta 360,0 tūkst. eurų, t. y. 10,8 proc. daugiau nei už 2019 metus. 

Likusi pelno dalis paskirstyta atitinkamai: 375,9 tūkst. eurų investicijoms, 46,3 tūkst. 

eurų į privalomąjį rezervą, 35,0 tūkst. kolektyvo reikmėms ir 30,0 tūkst. eurų paramai. 

2020 metais Įmonės įsipareigojimai siekė 5,1 mln. eurų, t. y. 2,2 proc. daugiau nei 

2019 metais. 3,6 mln. eurų visų įsipareigojimų sudarė ilgalaikės Europos investicijų 

banko ir AB SEB banko paskolos, skirtos vandentvarkos inf rastruktūros 

rekonstravimui ir plėtrai. 

Uždirbtas didesnis grynasis pelnas lėmė turto grąžos ROA rodiklio augimą 0,3 

procentinio punkto iki 1,5 proc. Taip pat kapitalo grąžos rodiklis ROE paaugo iki 3,5 

proc., t. y. 0,8 procentinio punkto, lyginant su 2019 metais. 

Investicijos į ilgalaikį turtą mažėjo 32,4 proc. iki 2,9 mln. eurų. ES struktūrinių 

fondų parama sudarė 0,9 mln. eurų. Didžioji dalis investicijų, t. y. 1,3 mln. eurų, skirta 

projektui „Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste“.

UAB „Aukštaitijos vandenys“
Geriamojo vandens paėmimas, gerinimas ir tiekimas vartotojams bei nuotekų surinkimas, 

valymas ir išvalyto vandens išleidimas į atvirus telkinius Panevėžio mieste ir rajone

EBITDA didėjo 12,3 proc.

Uždirbta 30,4 proc. daugiau grynojo pelno

Nuosavo kapitalo grąža augo iki 3,5 proc.  

◆ 2020 m. gegužės 28 d. su Finansų ministerija pasirašyta paskolos 

sutartis, pagal kurią skirta iki 1,6 mln. eurų papildoma paskola, 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir 

plėtros projektui finansuoti;

◆ 2020 m. rugsėjo 10 d. pasirašyta patikėjimo sutartis su Panevėžio 

miesto savivaldybe dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurių vertė 1,0 

mln. eurų, perdavimo valdyti ir naudoti neatlygintinai;

◆ 2020 m. III ketvirtį baigtas įgyvendinti 2,0 mln. eurų vertės „Panevėžio 

miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ projektas, kurio 16,7 

proc. lėšų sudarė ES struktūrinių fondų parama.

◆ 2021 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 

buvo pakeisti bendrovės įstatai ir valdymo struktūra – neliko valdybos ir 

stebėtojų tarybos.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:

Generalinis 

direktorius

Saulius 

Venckus

www.avandenys.lt

 

 

  

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2019 METAI 2020 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 9 271 9 534 +2,8%

Pardavimo savikaina 6 982 7 491 +7,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 289 2 043 -10,8%

Pardavimo sąnaudos 340 380 +11,7%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 231 745 -39,5%

Kitos veiklos rezultatai 13 52 +299,2%

Finansinė ir investicinė veikla

 

-37

 

-52

 

-43,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

 

694

 

917

 

+32,1%

Pelno mokestis

 

-17

 

-10

 

+38,8%

Grynasis pelnas (nuostoliai)

 

711

 

927

 

+30,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ)

 

2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

Ilgalaikis turtas

 

60 194

 

60 747

 

+0,9%

Trumpalaikis turtas

 

3 272

 

3 563

 

+8,9%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

1 718

 

1 955

 

+13,8%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

24

 

19

 

-21,2%

Turto iš viso

 

63 489

 

64 328

 

+1,3%

Nuosavas kapitalas

 

26 257

 

26 859

 

+2,3%

Dotacijos, subsidijos

 

31 285

 

31 533

 

+0,8%

Atidėjiniai 906

 

784

 

-13,5%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

 

5 027

 

5 135

 

+2,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

 

3 258

 

3 409

 

+4,7%

Finansiniai įsipareigojimai

 

3 258

 

3 186

 

-2,2%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai

 

1 769

 

1 726

 

-2,5%

Finansiniai įsipareigojimai

 

222

 

385

 

+73,3%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

15

 

17

 

+17,9%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
 

63 489
 

64 328
 

+1,3%

RODIKLIAI 2019-12-31  2020-12-31  POKYTIS

ROA 1,1%  1,5%  +0,4 p. p.

ROE 2,7%

 
3,5%

 
+0,8 p. p.

D/E 13,2%

 

13,3%

 

+0,1 p. p.

EBITDA 2 366

 

2 657

 

+12,3%

EBITDA marža

 

25,5%

 

27,9%

 

+2,4 p. p.

Grynojo pelno marža

 

7,7%

 

9,7%

 

+2,0 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ (TŪKST. EURŲ)

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Paskirti dividendai 

 

325

 

360

 

+10,8%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Darbuotojų skaičius

 

236

 

231

 

-2,1%

Administracijos darbuotojų skaičius

 

9

 

8

 

-11,1%

AKCININKAI (2020-12-31)

     

Panevėžio miesto savivaldybė 95,0%

Panevėžio rajono savivaldybė 5,0%

VADOVYBĖ (2021-07-01)

Generalinis direktorius Saulius Venckus

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika
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UAB „Aukštaitijos vandenys“

3,2%
2,9%
2,5%

3,2%

1,6%

2,7%

3,5%

1,7%
1,2%

1,1%

0,3%

http://www.avandenys.lt


87

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

Pagrindinės veiklos sąnaudos didėjo 4,2 proc. 

Grynasis pelnas krito 69,0 proc. ir siekė 52,2 tūkst. eurų

Įsipareigojimai sumažėjo 20,5 proc.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• Nuo 2021 metų vartotojams apie šalto vandens tiekimo nutraukimus Įmonė pradėjo 

informuoti trumposiomis žinutėmis (SMS) arba el. paštu. 
• Alytaus miesto tarybos sprendimu buvo nustatytos naujos bazinės geriamojo van-

dens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, kurios 
pradėtos taikyti nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įmonė eksploatavo 221,3 km vandentiekio 
tink lų ir 212,9 km nuotekų tinklų. 2021 metais Įmonė vykdydama pagrindinę veik-
lą pardavė 2 334,0 tūkst. m3 geriamojo vandens ir sutvarkė 2 255,0 tūkst. m3 
nuotekų, t. y. abiejų veiklų apimtys augo po 0,8 proc. Įmonės aptarnaujamų abonentų 
kiekis per metus padidėjo 1,6 proc. iki 12,8 tūkst.  

2021 metais Įmonės pagrindinės veiklos pardavimo pajamos siekė 4,9 mln. 
eurų, t. y. 1,8 proc. daugiau nei 2020 m. Didžiąją dalį (52,6 proc. arba 2,6 mln. 
eurų) šių pajamų sudarė nuotekų tvarkymo pajamos, kurios per metus padidėjo 1,3 
proc. Kiek mažiau (29,6 proc.) sudariusios geriamojo vandens tiekimo pajamos augo 
2,8 proc. iki 1,4 mln. eurų. Likusią dalį pagrindinės veiklos pajamų sudarė papildomi 
mokesčiai už taršą išleidžiamose nuotekose (3,3 proc. arba 0,2 mln. eurų), pardavimo 
kaina (11,3 proc. arba 0,6 mln. Eurų) ir paviršinių nuotekų tvarkymas sudarė 0,2 mln. 
eurų arba 3,3 proc.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos didėjo 4,2 proc. 
iki 4,9 mln. eurų, daugiausiai dėl energetinių išteklių kainų augimo. Sparčiau augu-
sios sąnaudos nei pajamos lėmė Įmonės grynojo pelno kritimą 69,0 proc. iki 
52,2 tūkst. eurų. Atitinkamai mažėjo grynasis Įmonės pelningumas bei EBITDA, kurie 
laikotarpio pabaigoje atitinkamai siekė 1,1 proc. ir 1,2 mln. eurų.

Įmonės paskirstytinasis pelnas finansinių metų pabaigoje siekė 85,9 tūkst. eurų, 
iš kurio 2,6 tūkst. eurų buvo paskirta į privalomąjį rezervą, 10,4 tūkst. eurų darbuotojų 
premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems poreikiams, o likęs nepaskirsty ti
nasis pelnas perkeltas į kitus finansinius metus. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės disponuojamas turtas mažėjo 2,4 proc. ir 
sudarė 45,3 mln. eurų. Ilgalaikis Įmonės turtas mažėjo 2,9 proc. iki 43,1 mln. eurų, 
daugiausiai dėl nudėvėjimo, o trumpalaikis turtas augo 9,0 proc. iki 2,2 mln. eurų, dau
giausiai dėl 15,8 proc. iki 1,5 mln. eurų didėjusių pinigų ir pinigų ekvivalentų.

Įmonės įsipareigojimai per 2021 metus sumažėjo 20,5 proc. iki 2,3 mln. eurų. 
Didžiąją dalį (77,4 proc. arba 1,8 mln. eurų) įsipareigojimų sudariusi finansinė 
skola mažėjo 2,7 proc. Atitinkamai 0,3 procentinio punkto mažėjo Įmonės finansinės 
priklausomybės rodiklis (D/E), kuris metų pabaigoje siekė 9,4 proc.

Prastesni rezultatai lėmė Įmonės finansinių grąžos rodiklių mažėjimą: turto 
pelningumo rodiklis (ROA) mažėjo 0,3 procentinio punkto ir siekė 0,1 proc., o nuosavo 
kapitalo pelningumas (ROE) krito 0,6 procentinio punkto iki 0,3 proc.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė investavo 0,9 mln. eurų, iš kurių didžioji dalis 
(0,7 mln. eurų) buvo finansuojama vidiniais Įmonės šaltiniais, o likusi dalis ES struktūri
nių fondų lėšomis ir paskolomis. Daugiausiai lėšų buvo skirta eksploatuojamos infra
struktūros atstatymui bei tinklų statybai.

Generalinis direktorius
Jurijus Červiakovskis

Valdybos pirmininkas
Bronius Bieliauskas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 4 807 4 894 +1,8%

Pardavimo savikaina 3 106 3 263 +5,1%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 701 1 631 -4,2%

Pardavimo sąnaudos 286 315 +10,0%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 279 1 288 +0,7%

Kitos veiklos rezultatai 43 13 69,2%

Finansinė ir investicinė veikla 10 12 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 168 52 -69,0%

Pelno mokestis 0 0 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 168 52 -69,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 44 386 43 078 -2,9%

Trumpalaikis turtas 2 040 2 224 +9,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 301 1 508 +15,8%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

19 13 -29,6%

Turto iš viso 46 445 45 315 -2,4%

Nuosavas kapitalas 18 807 18 860 +0,3%

Dotacijos, subsidijos 24 724 24 136 -2,4%

Atidėjiniai 22 22 0,0%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 891 2 297 -20,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

1 696 1 647 2,9%

Finansiniai įsipareigojimai 1 696 1 647 2,9%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

1 195 651 45,6%

Finansiniai įsipareigojimai 129 130 +0,7%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 46 445 45 315 -2,4%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,4% 0,1% 0,3 p. p.

ROE 0,9% 0,3% 0,6 p. p.

D/E 9,7% 9,4% 0,3 p. p.

EBITDA 1 265 1 185 6,3%

EBITDA marža 26,3% 24,2% 2,1 p. p.

Grynojo pelno marža 3,5% 1,1% 2,4 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 131  131  0,0%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 54 54 0,0%

AKCININKAI (2021-12-31)

Alytaus miesto savivaldybė 99,9%

Fiziniai asmenys 0,1%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Jurijus Červiakovskis

Valdybos pirmininkas  Bronius Bieliauskas*

Valdybos nariai Palmira Raškauskienė
Arturas Zablackas*

*Nepriklausomas narys, (-ė)

UAB „Dzūkijos vandenys“
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje

www.vandenys.lt
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Ataskaitiniais metais Įmonė eksploatavo 221,5 km vandentiekio ir 356,6 km 
3nuotekų tinklų. 2020 metais išgauta 2,8 mln. m  vandens, t. y. 1,3 proc. mažiau 

nei 2019 metais. Realizuoto geriamojo vandens kiekis padidėjo 1,7 proc. iki 2,3 
3mln. m . Augimą lėmė didesnis daugiabučių namų gyventojų suvartojamas 

vandens kiekis ir padidėjęs šalto vandens poreikis karšto vandens ruošimui. 

Vandens netektys sumažėjo 2,7 procentiniais punktais ir siekė 17,0 proc. 
3Ataskaitiniais metais surinktų ir sutvarkytų nuotekų kiekis siekė 2,2 mln. m , t. 

y. 0,7 proc. daugiau nei 2019 metais.

Ataskaitiniais metais Įmonės pardavimo pajamos augo 6,2 proc. iki 4,8 mln. 

eurų. 96,8 proc. pajamų Įmonė uždirbo iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo. Pajamų augimą lėmė 1,2 proc. 

išaugusios pardavimų apimtys ir VERT patvirtintos didesnės paslaugų kainos. 

Įmonės savikaina augo tolygiai, ką demonstruoja stabili bendrojo pelno marža, 

siekusi 35,4 proc.

Bendrovės sąnaudos pagrindinei veiklai vykdyti siekė 4,7 mln. eurų, t. y. 6,2 

proc. daugiau nei 2019 metais. Išlaidų augimą lėmė 280,2 tūkst. eurų 

padidėjusios darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 25,8 tūkst. eurų 

ūgtelėjusios elektros energijos išlaidos, 20,1 tūkst. eurų paaugusios atliktų 

einamojo remonto ir aptarnavimo paslaugų pagal sutartis sąnaudos. 

Nepaisant teigiamos pajamų dinamikos, EBITDA nežymiai, t. y. 1,2 proc., 

susitraukė, atitinkamai mažėjo ir grynasis pelnas: 3,6 proc. iki 168,2 tūkst. eurų, 

kai 2019 metais buvo uždirbta 174,5 tūkst. eurų. To priežastis – fiksuotų, t. y. 

administracinių, kaštų augimas 8,1 proc. Pažymėtina, kad 2018-2020 metų 

laikotarpiu Įmonė pasinaudojo pelno mokesčio lengvata dėl vykdomų investicijų 

ir pelno mokestis nebuvo mokamas.

2020 metų paskirstytinas Įmonės pelnas siekė 203,1 tūkst. eurų, taip pat kaip ir už 

2017-2019 metus, lėšos dividendams išmokėti nebuvo skirtos. Darbuotojų 

premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems poreikiams paskirta 33,6 

tūkst. eurų, į privalomąjį rezervą perversta 8,9 tūkst. eurų. Likusi pelno dalis 

perkelta į kitus finansinius metus.

Per 2020 metus finansiniai įsipareigojimai padidėjo 20,5 proc. iki 1,8 mln. eurų. 

Finansines Įmonės skolas sudarė Finansų ministerijos suteiktos ilgalaikės 

investicinės paskolos ir mokama šių paskolų einamųjų metų dalis. Paskolos 

skirtos investicinių projektų finansavimui: „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 

Alytaus mieste“ ir „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

Alytaus mieste“.

Investicijos į ilgalaikį turtą siekė 3,1 mln. eurų, t. y. 11,1 proc. mažiau nei 2019 

metais. Ataskaitiniais metais investicijas sudarė 2,0 mln. eurų ES struktūrinių 

fondų lėšos, 0,6 mln. eurų įmonės nuosavų lėšų ir 0,4 mln. eurų paskolų. Lėšos 

buvo naudojamos vandentvarkos infrastruktūros plėtrai ir atnaujinimui bei 

aplinkosaugos projektui finansuoti.

Didesni Įmonės finansiniai įsipareigojimai lėmė skolos ir nuosavybės santykinio 

rodiklio D/E augimą 1,5 procentinio punkto iki 9,7 proc. Ataskaitiniais metais 

Įmonės turto ir kapitalo rodikliai išliko stabilūs: turto grąžos rodiklis ROA siekė 0,4 

proc., o kapitalo grąžos rodiklis ROE – 0,9 proc.

UAB „Dzūkijos vandenys“
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje 

Pardavimo pajamos paaugo 6,2 proc.

Grynasis pelnas susitraukė 3,6 proc.

Finansiniai įsipareigojimai padidėjo 20,5 proc.    

◆ Gruodžio 2 d. akcininkų susirinkimas išrinko naują Įmonės valdybą;

◆ 2020 metais sukurta nauja Įmonės interneto svetainė;

◆ 2020 metais Alytaus miesto savivaldybės turtiniu įnašu, 99,4 tūkst. eurų, 

padidintas Įmonės įstatinis kapitalas, papildomai išleista 342 616 

paprastųjų vardinių akcijų.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:

Generalinis 

direktorius

Jurijus 

Červiakovskis

Valdybos 

pirmininkas

Bronius 

Bieliauskas

www.vandenys.lt

 

 

  

               Bendrovė 
   Dzūkijos vandenys

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2019 METAI 2020 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 4 526 4 807 +6,2%

Pardavimo savikaina 2 911 3 106 +6,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 616 1 701 +5,3%

Pardavimo sąnaudos 305 286 -6,1%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 184 1 279 +8,1%

Kitos veiklos rezultatai

 

68

 

43

 

-36,4%

Finansinė ir investicinė veikla

 

-20

 

-10

 

+48,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

 

175

 

168

 

-3,6%

Pelno mokestis

 

0

 

0

 

-

Grynasis pelnas (nuostoliai)

 

175

 

168

 

-3,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ)

 

2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

Ilgalaikis turtas

 

43 464

 

44 386

 

+2,1%

Trumpalaikis turtas

 

1 646

 

2 040

 

+24,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

893

 

1 301

 

+45,8%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

19

 

19

 

+1,6%

Turto iš viso

 

45 128

 

46 445

 

+2,9%

Nuosavas kapitalas

 

18 540

 

18 807

 

+1,4%

Dotacijos, subsidijos

 

23 765

 

24 724

 

+4,0%

Atidėjiniai 55

 

22

 

-60,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

 

2 768

 

2 891

 

+4,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

 
1 428

 

1 696

 

+18,8%

Finansiniai įsipareigojimai

 
1 428

 
1 696

 
+18,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 1 340  1 195  -10,8%

Finansiniai įsipareigojimai 87  129  +48,9%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0

 
0

 
-

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

 

45 128

 

46 445

 

+2,9%

RODIKLIAI 2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

ROA 0,4%

 

0,4%

 

-

ROE 0,9%

 

0,9%

 

-

D/E 8,2%

 

9,7%

 

+1,5 p. p.

EBITDA 1 301

 

1 285

 

-1,2%

EBITDA marža

 

28,7%

 

26,7%

 

-2,0 p. p.

Grynojo pelno marža

 

3,9%

 

3,5%

 

-0,4 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ (TŪKST. EURŲ)

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Paskirti dividendai 

 

0

 

0

 

-

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Darbuotojų skaičius

 

136

 

131

 

-3,7%

Administracijos darbuotojų skaičius

 

54

 

54

 

-

AKCININKAI (2020-12-31)

     

Alytaus miesto savivaldybė

 

99,9%

Fiziniai asmenys

 

0,1%

VADOVYBĖ (2021-07-01)

     

Generalinis direktorius Jurijus Červiakovskis

Valdybos pirmininkas Bronius Bieliauskas*

Valdybos nariai
Arturas Zablackas*

Palmira Raškauskienė

*Nepriklausomas narys (-ė)

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

2,8% 2,9%

1,6%
1,7%

0,9% 0,9%

-1,2%

2,2%

1,1% 1,2%
0,9% 0,9%

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Visos SVĮ Alytaus miesto savivaldybė UAB „Dzūkijos vandenys“

202 211

175 168

0 0 0 0

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

4 486

4 325

4 526

4 807

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

-3,6% 4,7%

6,2%211,2
174,5 168,2

52,2
4 324,5

4 526,0

4 807,4
4 893,9

+4,7%

+6,2%

+1,8%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Alytaus miesto savivaldybė

UAB „Dzūkijos vandenys“

2,9%

1,2%
1,1%

1,6%
0,9%

1,2%

1,7%
0,9%

2,1%

0,3%

0,3%

2,3%

0,0 0,0 0,0 0,0
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Ataskaitiniais metais Įmonė eksploatavo 221,5 km vandentiekio ir 356,6 km 
3nuotekų tinklų. 2020 metais išgauta 2,8 mln. m  vandens, t. y. 1,3 proc. mažiau 

nei 2019 metais. Realizuoto geriamojo vandens kiekis padidėjo 1,7 proc. iki 2,3 
3mln. m . Augimą lėmė didesnis daugiabučių namų gyventojų suvartojamas 

vandens kiekis ir padidėjęs šalto vandens poreikis karšto vandens ruošimui. 

Vandens netektys sumažėjo 2,7 procentiniais punktais ir siekė 17,0 proc. 
3Ataskaitiniais metais surinktų ir sutvarkytų nuotekų kiekis siekė 2,2 mln. m , t. 

y. 0,7 proc. daugiau nei 2019 metais.

Ataskaitiniais metais Įmonės pardavimo pajamos augo 6,2 proc. iki 4,8 mln. 

eurų. 96,8 proc. pajamų Įmonė uždirbo iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo. Pajamų augimą lėmė 1,2 proc. 

išaugusios pardavimų apimtys ir VERT patvirtintos didesnės paslaugų kainos. 

Įmonės savikaina augo tolygiai, ką demonstruoja stabili bendrojo pelno marža, 

siekusi 35,4 proc.

Bendrovės sąnaudos pagrindinei veiklai vykdyti siekė 4,7 mln. eurų, t. y. 6,2 

proc. daugiau nei 2019 metais. Išlaidų augimą lėmė 280,2 tūkst. eurų 

padidėjusios darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 25,8 tūkst. eurų 

ūgtelėjusios elektros energijos išlaidos, 20,1 tūkst. eurų paaugusios atliktų 

einamojo remonto ir aptarnavimo paslaugų pagal sutartis sąnaudos. 

Nepaisant teigiamos pajamų dinamikos, EBITDA nežymiai, t. y. 1,2 proc., 

susitraukė, atitinkamai mažėjo ir grynasis pelnas: 3,6 proc. iki 168,2 tūkst. eurų, 

kai 2019 metais buvo uždirbta 174,5 tūkst. eurų. To priežastis – fiksuotų, t. y. 

administracinių, kaštų augimas 8,1 proc. Pažymėtina, kad 2018-2020 metų 

laikotarpiu Įmonė pasinaudojo pelno mokesčio lengvata dėl vykdomų investicijų 

ir pelno mokestis nebuvo mokamas.

2020 metų paskirstytinas Įmonės pelnas siekė 203,1 tūkst. eurų, taip pat kaip ir už 

2017-2019 metus, lėšos dividendams išmokėti nebuvo skirtos. Darbuotojų 

premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems poreikiams paskirta 33,6 

tūkst. eurų, į privalomąjį rezervą perversta 8,9 tūkst. eurų. Likusi pelno dalis 

perkelta į kitus finansinius metus.

Per 2020 metus finansiniai įsipareigojimai padidėjo 20,5 proc. iki 1,8 mln. eurų. 

Finansines Įmonės skolas sudarė Finansų ministerijos suteiktos ilgalaikės 

investicinės paskolos ir mokama šių paskolų einamųjų metų dalis. Paskolos 

skirtos investicinių projektų finansavimui: „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 

Alytaus mieste“ ir „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas 

Alytaus mieste“.

Investicijos į ilgalaikį turtą siekė 3,1 mln. eurų, t. y. 11,1 proc. mažiau nei 2019 

metais. Ataskaitiniais metais investicijas sudarė 2,0 mln. eurų ES struktūrinių 

fondų lėšos, 0,6 mln. eurų įmonės nuosavų lėšų ir 0,4 mln. eurų paskolų. Lėšos 

buvo naudojamos vandentvarkos infrastruktūros plėtrai ir atnaujinimui bei 

aplinkosaugos projektui finansuoti.

Didesni Įmonės finansiniai įsipareigojimai lėmė skolos ir nuosavybės santykinio 

rodiklio D/E augimą 1,5 procentinio punkto iki 9,7 proc. Ataskaitiniais metais 

Įmonės turto ir kapitalo rodikliai išliko stabilūs: turto grąžos rodiklis ROA siekė 0,4 

proc., o kapitalo grąžos rodiklis ROE – 0,9 proc.

UAB „Dzūkijos vandenys“
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje 

Pardavimo pajamos paaugo 6,2 proc.

Grynasis pelnas susitraukė 3,6 proc.

Finansiniai įsipareigojimai padidėjo 20,5 proc.    

◆ Gruodžio 2 d. akcininkų susirinkimas išrinko naują Įmonės valdybą;

◆ 2020 metais sukurta nauja Įmonės interneto svetainė;

◆ 2020 metais Alytaus miesto savivaldybės turtiniu įnašu, 99,4 tūkst. eurų, 

padidintas Įmonės įstatinis kapitalas, papildomai išleista 342 616 

paprastųjų vardinių akcijų.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:

Generalinis 

direktorius

Jurijus 

Červiakovskis

Valdybos 

pirmininkas

Bronius 

Bieliauskas

www.vandenys.lt

 

 

  

               Bendrovė 
   Dzūkijos vandenys

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2019 METAI 2020 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 4 526 4 807 +6,2%

Pardavimo savikaina 2 911 3 106 +6,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 616 1 701 +5,3%

Pardavimo sąnaudos 305 286 -6,1%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 184 1 279 +8,1%

Kitos veiklos rezultatai

 

68

 

43

 

-36,4%

Finansinė ir investicinė veikla

 

-20

 

-10

 

+48,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

 

175

 

168

 

-3,6%

Pelno mokestis

 

0

 

0

 

-

Grynasis pelnas (nuostoliai)

 

175

 

168

 

-3,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ)

 

2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

Ilgalaikis turtas

 

43 464

 

44 386

 

+2,1%

Trumpalaikis turtas

 

1 646

 

2 040

 

+24,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

893

 

1 301

 

+45,8%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

19

 

19

 

+1,6%

Turto iš viso

 

45 128

 

46 445

 

+2,9%

Nuosavas kapitalas

 

18 540

 

18 807

 

+1,4%

Dotacijos, subsidijos

 

23 765

 

24 724

 

+4,0%

Atidėjiniai 55

 

22

 

-60,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

 

2 768

 

2 891

 

+4,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

 
1 428

 

1 696

 

+18,8%

Finansiniai įsipareigojimai

 
1 428

 
1 696

 
+18,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai 1 340  1 195  -10,8%

Finansiniai įsipareigojimai 87  129  +48,9%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0

 
0

 
-

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

 

45 128

 

46 445

 

+2,9%

RODIKLIAI 2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

ROA 0,4%

 

0,4%

 

-

ROE 0,9%

 

0,9%

 

-

D/E 8,2%

 

9,7%

 

+1,5 p. p.

EBITDA 1 301

 

1 285

 

-1,2%

EBITDA marža

 

28,7%

 

26,7%

 

-2,0 p. p.

Grynojo pelno marža

 

3,9%

 

3,5%

 

-0,4 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ (TŪKST. EURŲ)

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Paskirti dividendai 

 

0

 

0

 

-

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Darbuotojų skaičius

 

136

 

131

 

-3,7%

Administracijos darbuotojų skaičius

 

54

 

54

 

-

AKCININKAI (2020-12-31)

     

Alytaus miesto savivaldybė

 

99,9%

Fiziniai asmenys

 

0,1%

VADOVYBĖ (2021-07-01)

     

Generalinis direktorius Jurijus Červiakovskis

Valdybos pirmininkas Bronius Bieliauskas*

Valdybos nariai
Arturas Zablackas*

Palmira Raškauskienė

*Nepriklausomas narys (-ė)

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

2,8% 2,9%

1,6%
1,7%

0,9% 0,9%

-1,2%

2,2%

1,1% 1,2%
0,9% 0,9%

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Visos SVĮ Alytaus miesto savivaldybė UAB „Dzūkijos vandenys“

202 211

175 168

0 0 0 0

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

4 486

4 325

4 526

4 807

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

-3,6% 4,7%

6,2%

http://www.vandenys.lt
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Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

Grynasis pelnas mažėjo 9,7 proc.

Turto vertė augo 15,8 proc.

Finansiniai įsipareigojimai padidėjo 21,6 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• 2021 metais pradėjo veikti elektroninė savitarnos svetainė, kurioje klientai gali 

apmokėti sąskaitas, peržiūrėti išrašytų sąskaitų ir apmokėjimų istoriją.
• Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino perskaičiuotas geriamojo vandens tie-

kimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kuriomis klientai atsiskaitys už Įmonės 
suteiktas paslaugas nuo 2022 metų.

 
2021 metais Įmonė eksploatavo 365,8 km vandentiekio ir 258,3 km nuotekų 

tinklų. Disponuojamais vandentiekio tinklais buvo išgauta 2,4 mln. m3 vandens 
(0,9 proc. mažiau nei 2020 metais), o vandens netektys didėjo 1,9 procentinio punk
to iki 9,3 proc., daugiausiai dėl išaugusio avarijų kiekio. Įmonės nuotekų valyklose 
buvo išvalyta 3,9 mln. m3 nuotekų, iš kurių 2,4 mln. m3 sudarė iš vartotojų ir abonentų 
surinktos nuotekos, o 1,4 mln. m3 infiltracinis vanduo. Įmonės paslaugomis iš viso 
naudojasi 16,2 tūkst. klientų, t. y. 1,7 proc. daugiau nei 2020 metais. 

Tiek vandens, tiek nuotekų 2021 metais patiekta ir surinkta mažiau nei 2020 
metais. Tai lėmė, kad Įmonės pardavimo pajamos ataskaitiniu laikotarpiu buvo 
1,2 proc. mažesnės, nei praėjusiais metais, ir siekė 4,7 mln. eurų. Vandens tieki
mo pajamos, sudariusios 43,9 proc. arba 2,1 mln. eurų visų pajamų, mažėjo 3,0 proc., 
nuotekų surin kimo ir valymo pajamos (2,3 mln. eurų) didėjo 0,1 proc., o likusią dalį 
(0,3 mln. eurų) sudariusios pardavimo veiklos pajamos didėjo 1,3 proc.

Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos krito 0,7 proc. ir siekė 4,7 mln. eurų, dau
giausiai dėl 86,3 tūkst. eurų mažesnių personalo sąnaudų. Spartesnis pajamų nei 
sąnaudų mažėjimas lėmė Įmonės grynojo pelno kritimą 9,7 proc. iki 56,7 tūkst. 
eurų. Didelių pokyčių pelningumo rodikliuose nebuvo fiksuojama: grynasis pelnin
gumas mažėjo 0,1 procentinio punkto iki 1,2 proc., o EBITDA pelningumas augo 
1,3 procentinio punkto ir siekė 24,3 proc.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės disponuojamo turto vertė padidėjo 
15,8 proc. ir sudarė 52,4 mln. eurų. Didžiąją dalį (47,8 mln. eurų) turto struktū roje 
sudarė ilgalaikis materialus turtas, kuris didėjo 12,6 proc., dėl atliekamų investicijų į 
ilga laikį turtą. Taip pat reikšmingai augo (75,3 proc. iki 3,6 mln. eurų) Įmonės pinigai, 
dėl 2,0 mln. eurų iki 3 mln. eurų augusios nepanaudotos dotacijos dumblo deginimo 
projektui.

Įmonės įsipareigojimai didėjo 59,0 proc., lyginant su praėjusiais metais, 
ir sudarė 3,8 mln. eurų. Didžiąją dalį ( 60,7 proc.) visų įsipareigojimų sudarę finansi
niai įsiparei gojimai didėjo 21,6 proc. iki 2,3 mln. eurų.  Taip pat daugiau nei 3 kartus iki 
1,5 mln. eurų augo Įmonės nefinansinės skolos, daugiausiai dėl išaugusių skolų tiekė
jams bei mokėtinų sumų Sodrai.

Įmonės finansiniai grąžos rodikliai reikšmingai nekito: turto pelningumo (ROA) 
rodiklis išliko nepakitęs ir siekė 0,1 proc., o nuosavo kapitalo (ROE) pelningumas ma
žėjo 0,1 procentinio punkto iki 0,3 proc. Augusios finansinės skolos lėmė D/E rodiklio 
didėjimą 2,4 procentinio punkto iki 13,6 proc.

2021 metais Įmonė atliko darbų ir įsigijo ilgalaikio turto už 7,2 mln. eurų. Šios in
vesticijos buvo atliekamos dotacijomis (5,1 mln. eurų), skolintomis (0,9 mln. eurų) ir 
nuosavomis (1,2 mln. eurų) lėšomis. Didžioji dalis (82,2 proc.) visų investicijų buvo skirta 
Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybai, o likusios lėšos panaudotos infrastruk
tūros plėtrai, rekonstrukcijoms, atstatymams ar įsigijimams.

Generalinis direktorius
Gintaras Diržauskas

Stebėtojų tarybos 
pirmininkas
Vytautas Leika 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 4 766 4 708 1,2%

Pardavimo savikaina 3 695 3 757 +1,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 071 951 -11,2%

Pardavimo sąnaudos 208 221 +6,0%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 792 686 13,4%

Kitos veiklos rezultatai 36 54 +50,6%

Finansinė ir investicinė veikla 26 30 16,1%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 82 69 -15,5%

Pelno mokestis 19 13 34,6%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 63 57 -9,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 42 445 47 845 +12,7%

Trumpalaikis turtas 2 737 4 508 +64,7%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 074 3 635 +75,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

23 12 -48,5%

Turto iš viso 45 205 52 365 +15,8%

Nuosavas kapitalas 16 747 16 804 +0,3%

Dotacijos, subsidijos 26 086 31 790 +21,9%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 373 3 772 +59,0%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

1 513 1 920 +26,9%

Finansiniai įsipareigojimai 1 513 1 920 +26,9%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

860 1 853 +115,5%

Finansiniai įsipareigojimai 372 372 0,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 45 205 52 365 +15,8%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,1% 0,1% 0,0 p. p.

ROE 0,4% 0,3% 0,1 p. p.

D/E 11,3% 13,6% +2,3 p. p.

EBITDA 1 097 1 145 +4,3%

EBITDA marža 23,0% 24,3% +1,3 p. p.

Grynojo pelno marža 1,3% 1,2% 0,1 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 127 123 3,1%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 14 14 0,0%

AKCININKAI (2021-12-31)

Utenos rajono savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius   Gintaras Diržauskas

Stebėtojų tarybos pirmininkas  Vytautas Leika

Stebėtojų tarybos nariai  Rimantas Bakas*
Donata Lubienė

Sigita Paškevičienė
Rimantas Šiaučiūnas*

*Nepriklausomas narys, (-ė)

UAB „Utenos vandenys“
Geriamo vandens gavyba, gerinimas ir centralizuotas tiekimas vartotojams, 
nuotekų surinkimas ir išvalymas Utenos mieste ir rajone

www.utenosvandenys.lt

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Utenos rajono savivaldybė

UAB „Utenos vandenys“

484,6

353,9

62,8 56,7

4 979,4
5 048,9

4 766,3
4 708,1

+1,4%

5,6%

1,2%

2,9%
3,0% 3,1%

1,6%
2,1% 1,7%

0,8%
0,4%

0,3%

1,5%

0,3%

3,6%

0,0 0,00,0 0,0

http://www.utenosvandenys.lt
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Grynasis pelnas didėjo iki 24,1 tūkst. eurų.

Valdomas turtas ūgtelėjo 6,8 proc. 

Finansinė skola didėjo 28,2 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• 2021 m. balandžio 26 d. padidintas Įmonės įstatinis kapitalas 86,8 tūkst. eurų, išlei džiant 

29 938 vienetus paprastųjų vardinių akcijų.
• 5 metų laikotarpiui pasirašyta sutartis su UAB „Green Genius“ „Dėl geografiškai nuto-

lusios  saulės  šviesos  elektrinės  nuomos“. Elektros kiekis, kurį planuojama pagaminti per me-
tus – 1250 kWh/kWp.

• 2021 m. gruodžio 20 d. išnagrinėta civilinė byla ir sudaryta Taikos sutartis su įmone 
ADB „Gjensidige“, pagal kurią draudimo bendrovė privalėjo sumokėti 135 tūkst. eurų draudimo 
išmoką nuostoliams atlyginti. Kadangi neužbaigti sutartyje su UAB „Kauno dujotiekio staty-
ba“, kurioje draudimo bendrovė buvo laiduotoja, prisiimti įsipareigojimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė eksploatavo 358,0 km vandentiekio tinklų ir 261,8 km 
nuotekų tinklų. Per 2021 metus buvo išgauta 1,8 mln. m3 vandens, t. y. 6,9 proc. 
daugiau nei 2020 metais. Realizuoto vandens kiekis padidėjo 8,3 proc. iki 1,4 mln. m3. 
Vandens netektys 2021 metais sudarė 22,4 proc. ir, lyginant su 2020 metais, sumažėjo 
1,0 procentinio punkto.  Ataskaitiniais metais išvalyta 2,9 mln. m3 nuotekų, t. y. 4,9  
proc. daugiau nei 2020 metais. 2021 metų pabaigoje Įmonė aptarnavo 19,8 tūkst. vnt. 
vartotojų ir abonentų.

Ataskaitiniais metais Įmonės pardavimo pajamos siekė 4,1 mln. eurų, t. y. 
6,2 proc. daugiau nei 2020 metais. Didžiąją dalį pajamų sudarė nuotekų tvarkymo pa
jamos (59,8 proc. arba 2,3 mln. eurų) ir vandens tiekimo pajamos (31,4 proc. arba 1,3 mln. 
eurų), kurios atitinkamai didėjo 6,1 proc. ir 8,2 proc. Pajamų augimą lėmė 2021 metais 
padidėjusios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos apimtys.

Įmonės sąnaudos didėjo 9,8 proc. iki 4,3 mln. eurų. Sąnaudų augimą lėmė 
9,0 proc. ūgtelėjusi savikaina. Nors Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos didėjo, tačiau 
ataskaitiniais metais buvo gauta 127,5 tūkst. eurų draudimo išmoka, kuri lėmė kitos veik
los pajamų augimą. Dėl šios priežasties, Įmonės grynasis pelnas augo 3,8 karto iki 
24,1 tūkst. eurų. Atitinkamai didėjo ir  EBITDA rodiklis, sudaręs 0,7 mln. eurų ir augęs 
1,7 proc.

Įmonės nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitiniais metais siekė 2,4 mln. eurų. 
Uždirbtas pelnas buvo skirtas nuostolių mažinimui, o likusi nuostolio dalis perkelta į kitus 
finansinius metus. 

Per 2021 metus Įmonės valdomo turto vertė padidėjo 6,8 proc. ir laikotar-
pio pabaigoje siekė 46,1 mln. eurų. Turto augimą lėmė dėl investicijų į infrastruktūrą 
7,1 proc. iki 44,2 mln. eurų ūgtelėjęs ilgalaikis materialus turtas. 

Įmonės įsipareigojimai padidėjo 8,4 proc. iki 5,5 mln. eurų. Tam įtakos turėjo 
28,2 proc. išaugusi finansinė skola iki 1,8 mln. eurų.  Įsipareigojimų didėjimą lėmė pa
naudota paskolų dalis pagal ankstesniais metais sudarytas kreditavimo sutartis inves
ticinių projektų finansavimui.

Nors grynasis pelnas 2021 metais buvo didesnis, lyginant su 2020 m., tačiau 
Įmonės turto grąžos ROA ir nuosavo kapitalo grąžos ROE rodikliai augo 
nereikšmingai ir siekė 0,1 proc. Padidintas įstatinis kapitalas ir kartu didėjusios 
Įmonės finansinės skolos lėmė skolos ir nuosavybės santykinio rodiklio D/E augimą 
2,1 procentinio punkto iki 9,6 proc.

Per 2021 metus investuota 0,9 mln. eurų, t. y. 4,4 karto mažiau nei 2020 
metais. 91,7 proc. investicijų atlikta Įmonės lėšomis, likusi dalis finansuota ES fondų 
lėšomis. Investicijos buvo skirtos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtrai ir re
konstrukcijai. ES struktūrinių fondų parama padidėjo 42,7 proc. iki 3,1 mln. eurų. 

Direktorius
Rimgaudas Praninskas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 3 895 4 135 +6,2%

Pardavimo savikaina 2 856 3 112 +9,0%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 039 1 023 -1,6%

Pardavimo sąnaudos 197 183 7,4%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 833 973 +16,9%

Kitos veiklos rezultatai 31 154 +395,2%

Finansinė ir investicinė veikla 14 16 13,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 26 4 -83,7%

Pelno mokestis 20 20 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 24 +282,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 41 375 44 310 +7,1%

Trumpalaikis turtas 1 828 1 822 -0,3%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 011 840 16,9%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

13 12 -7,7%

Turto iš viso 43 216 46 144 +6,8%

Nuosavas kapitalas 18 130 18 241 +0,6%

Dotacijos, subsidijos 20 053 22 344 +11,4%

Atidėjiniai 0 104 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 5 033 5 455 +8,4%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

2 598 3 400 +30,9%

Finansiniai įsipareigojimai 1 324 1 725 +30,2%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

2 435 2 055 15,6%

Finansiniai įsipareigojimai 45 32 29,6%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 43 216 46 144 +6,8%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

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

ROE 0,0% 0,1% +0,1 p. p.

D/E 7,6% 9,6% +2,0 p. p.

EBITDA 666 677 +1,7%

EBITDA marža 17,1% 16,4% 0,7 p. p.

Grynojo pelno marža 0,2% 0,6% +0,4 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 122 118 3,3%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 12 11 8,3%

AKCININKAI (2021-12-31)

Kėdainių savivaldybė 99,9%

Fiziniai asmenys 0,1%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Direktorius  Rimgaudas Praninskas

UAB „Kėdainių vandenys“
Geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas 
bei paviršinių nuotekų tinklų tvarkymas Kėdainių mieste ir rajone

www.kedainiuvandenys.lt
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2020 metais Įmonė eksploatavo 356,0 km vandentiekio tinklų ir 258,2 km nuotekų 
3tinklų. Per ataskaitinius metus išgauta 1,7 mln. m  vandens, t. y. 6,1 proc. 

mažiau nei 2019 metais. Realizuoto vandens kiekis padidėjo 1,4 proc. iki 1,3 mln. 
3m . Vandens netektys 2020 metais sudarė 29,1 proc. ir, lyginant su 2019 metais, 

3
sumažėjo 5,7 procentiniais punktais. Ataskaitiniais metais išvalyta 2,8 mln. m  

nuotekų, t. y. 13,7 proc. daugiau nei 2019 metais.

2020 metais Įmonės pardavimo pajamos siekė 3,9 mln. eurų, t. y. 13,2 proc. 

daugiau nei 2019 metais. Didžiąją dalį pajamų sudarė nuotekų tvarkymo 

pajamos (56,3 proc.) ir vandens tiekimo pajamos (30,8 proc.). Nuotekų tvarkymo 

pajamų augimą 22,9 proc. lėmė 2020 metų vasarį pasikeitę įkainiai ir padidėjęs 

nuotekų kiekis. 

Įmonės sąnaudos padidėjo 6,7 proc. iki 3,9 mln. eurų. Sąnaudų augimą lėmė 

61,8 proc. ūgtelėjusios bendrosios ir administracinės sąnaudos. Pokyčiui 

daugiausiai įtakos turėjo 138,9 tūkst. eurų didesnės darbo užmokesčio sąnaudos, 

90,8 tūkst. eurų padidėjusios medžiagų, remonto, paslaugų išlaidos ir 66,9 tūkst. 

eurų papildomos turto vertės sumažėjimo sąnaudos. Spartesnis Įmonės pajamų 

nei savikainos augimas turėjo įtakos bendrojo pelno maržos padidėjimui 7,6 

procentinio punkto iki 26,7 proc., o veiklos pelningumas, augęs 6,0 procentiniais 

punktais, tapo teigiamas ir siekė 0,2 proc. Įmonės EBITDA sudarė 0,7 mln. eurų ir 

paaugo 13,4 proc. Taip pat 57,5 proc. iki 6,3 tūkst. eurų ūgtelėjo Įmonės grynasis 

pelnas.

Įmonės nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitiniais metais siekė 2,4 mln. eurų. 

2020 metais uždirbtas pelnas skirtas nuostolių mažinimui, o likusi nuostolio dalis 

perkelta į kitus finansinius metus. 

Per 2020 metus Įmonės valdomo turto vertė padidėjo 14,8 proc. ir laikotarpio 

pabaigoje siekė 43,2 mln. eurų. Turto augimą lėmė dėl atliktų investicijų 5,0 mln. 

eurų ūgtelėjęs ilgalaikis turtas. Per 2020 metus Įmonė investavo 6,4 mln. eurų, t. 

y. 3,4 karto daugiau nei 2019 metais. Investicijų augimą lėmė vykdomi 

vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtros ir rekonstrukcijos darbai. ES 

struktūrinių fondų parama padidėjo 3,8 karto iki 2,2 mln. eurų. 2020 metais 

pradėtas įgyvendinti 3,5 mln. eurų vertės projektas „Kėdainių miesto nuotekų 

valymo įrenginių rekonstrukcija“, kurio 80,0 proc. finansuojama ES struktūrinių 

fondų lėšomis.

Įmonės įsipareigojimai padidėjo 2 kartus iki 5,0 mln. eurų. Didžiausią įtaką 

augimui turėjo 0,9 mln. eurų ūgtelėjusios skolos tiekėjams bei 0,7 mln. eurų 

padidėjusios kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Finansinės 

Įmonės skolos siekė 1,4 mln. eurų, t. y. 45,0 proc. daugiau nei 2019 metais. 

Įsipareigojimų augimą lėmė su Finansų ministerija sudarytos kreditavimo 

sutartys investicinių projektų finansavimui.

Įmonės turto grąžos ROA ir nuosavo kapitalo ROE rodikliai išliko lygūs 0,0 proc. dėl 

žemo grynojo veiklos rezultato ir padidėjusių nuosavo kapitalo ir turto straipsnių. 

Padidintas įstatinis kapitalas ir augusios Įmonės finansinės skolos lėmė 

finansinės priklausomybės rodiklio D/E augimą 1,9 procentinio punkto iki 7,6 proc.

UAB „Kėdainių vandenys“
Geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo 

tvarkymas bei paviršinių nuotekų tvarkymas Kėdainių mieste ir rajone

Grynasis pelnas padidėjo 57,5 proc.

Valdomo turto vertė paaugo 14,8 proc.

Įsipareigojimai padidėjo 2 kartus iki 5,3 mln. eurų  

◆ Vasario 21 d. 1,6 mln. eurų Kėdainių rajono savivaldybės įnašu padidintas 

Įmonės įstatinis kapitalas, išleidžiant 536 048 paprastąsias vardines 

akcijas;

◆ Pasirašytos 1,1 mln. eurų vertės sutartys su Finansų ministerija dėl 

investicinių paskolų suteikimo.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:

Direktorius

Rimgaudas 

Praninskas

www.kedainiuvandenys.lt

 

 

  

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2019 METAI 2020 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 3 442 3 895 +13,2%

Pardavimo savikaina 2 785 2 856 +2,5%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 657 1 039 +58,1%

Pardavimo sąnaudos 343 197 -42,4%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 515 833 +61,8%

Kitos veiklos rezultatai 221 31 -85,9%

Finansinė ir investicinė veikla

 

-5

 

-14

 

-166,7%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

 

15

 

26

 

+69,7%

Pelno mokestis

 

11

 

20

 

+74,1%

Grynasis pelnas (nuostoliai)

 

4

 

6

 

+57,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ)

 

2019-12-31

 

2020-12-31

 

POKYTIS

Ilgalaikis turtas

 

36 365

 

41 375

 

+13,8%

Trumpalaikis turtas

 

1 278

 

1 828

 

+43,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

478

 

1 011

 

+111,6%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

8

 

13

 

+64,6%

Turto iš viso

 

37 651

 

43 216

 

+14,8%

Nuosavas kapitalas

 

16 571

 

18 130

 

+9,4%

Dotacijos, subsidijos

 

18 568

 

20 053

 

+8,0%

Atidėjiniai 0

 

0

 

-

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

 

2 513

 

5 033

 

+100,3%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

 

1 671

 

2 598

 

+55,5%

Finansiniai įsipareigojimai

 

900

 

1 324

 

+47,2%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai Įsipareigojimai

 

842

 

2 435

 

+189,2%

Finansiniai įsipareigojimai

 

46

 

46

 

-

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0

 

0

 

-

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
 

37 651
 

43 216
 

+14,8%

RODIKLIAI 2019-12-31  2020-12-31  POKYTIS

ROA 0,0%  0,0%  -

ROE 0,0%
 

0,0%
 

-

D/E 5,7%

 

7,6%

 

+1,9 p. p.

EBITDA 587

 

666

 

+13,4%

EBITDA marža

 

17,0%

 

17,1%

 

+0,1 p. p.

Grynojo pelno marža

 

0,1%

 

0,2%

 

+0,1 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ (TŪKST. EURŲ)

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Paskirti dividendai 

 

0

 

0

 

-

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS

 

2019 METAI

 

2020 METAI

 

POKYTIS

Darbuotojų skaičius

 

129

 

122

 

-5,4%

Administracijos darbuotojų skaičius

 

12

 

12

 

-

AKCININKAI (2020-12-31)

     

Kėdainių rajono savivaldybė 99,9%

Fiziniai asmenys 0,1%

VADOVYBĖ (2021-07-01)

Direktorius Rimgaudas Praninskas

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

 
2,8%

2,9%

1,6%
1,7%

0,7%

-0,1% -0,3%

0,1%0,5%
0,0% 0,0% 0,0%

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Visos SVĮ Kėdainių rajono savivaldybė

UAB „Kėdainių vandenys“

54

4 4 6

0
0 0 0

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

3 197
3 481 3 442

3 895

2017 metai 2018 metai 2019 metai 2020 metai

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)

8,9%
-1,1% 13,2%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Kėdainių rajono savivaldybė

UAB „Kėdainių vandenys“

3,6 4,0
6,3

24,1 3 481,0 3 442,0
3 894,9

4 134,6

1,1%

+13,2% +6,2%
2,9%

0,0%

0,1%

1,6%

0,0%

0,3%

1,7%

0,0%
0,1%

0,3%

0,1%
0,2%

0,0 0,0 0,00,0

http://www.kedainiuvandenys.lt
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Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

Pardavimo pajamos augo 4,6 proc.

Įsipareigojimai didėjo 57,1 proc. 

Grynasis pelnas sumažėjo 47,2 proc.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• 2021 m. sausio 20 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsaky-

mu buvo patvirtinta nauja Įmonės valdyba.
• Bankrutavus rangovui, buvo sustabdytas investicinio projekto “Telšių miesto NVĮ 

rekonstrukcija, padidinti fosforo išvalymo efektyvumą” įgyvendinimas. 
• 2021 m. lapkričio 25 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Įmonės įstati-

nis kapitalas buvo padidintas turtiniu įnašu, kurio vertė siekė 1 881,1 tūkst. eurų.
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė eksploatavo 355,5 km vandentiekio  ir 221,3 km 

nuotekų tinklų. Vykdydama pagrindinę veiklą įmonė išgavo 1,4 mln. m3 vandens 
ir išvalė 3,7 mln. m3 nuotekų, kurių kiekiai atitinkamai mažėjo 1,1 proc. ir didėjo 
8,3 proc. 2021 metais Įmonė aptarnavo 16,6 tūkst. abonentų ir vartotojų, kai prieš 
metus 16,5 tūkst.

2021 metais Įmonės apyvarta didėjo 4,6 proc. ir laikotarpio pabaigoje 
siekė 3,3 mln. eurų. Pokyčius lėmė didžiausių vartotojų AB „Žemaitijos pienas“ ir 
UAB  „Scandye“ 100,9 tūkst. eurų padidėjusi geriamojo vandens ir nuotekų realizacija. 
Pardavimo pajamų struktūroje didžiąją dalį (1,8 mln. eurų) sudariusios nuotekų tvar
kymo pajamos augo 10,7 proc., dėl padidėjusios nuotekų tvarkymo kainos. Vandens 
tiekimo (1,2 mln. eurų), paviršinių nuotekų tvarkymo (0,3 mln. eurų) ir pardavimų 
veiklos (0,1 mln. eurų) pajamos reikšmingai nekito, lyginant su praėjusiais metais. 

Įmonės sąnaudos augo sparčiau nei pardavimo pajamos, t. y. 7,7 proc. iki 
3,2  mln. eurų, labiausiai dėl padidėjusių elektros energijos, remontų, degalų, dar
bo užmokesčio sąnaudų. Spartesnis sąnaudų didėjimas lėmė Įmonės grynojo 
pelno kritimą 47,2 proc. iki 116,2 tūkst. eurų. Atitinkamai mažėjo ir pelningumo 
rodikliai: grynasis pelningumas krito 3,4 procentinio punkto iki 3,5 proc., o EBITDA 
mažėjimas siekė 17,4 proc. ir siekė 438,7 tūkst. eurų.

2021 metais Įmonės disponuojamas turtas augo 4,6 proc. ir sudarė 41,8 
mln. eurų. Turto struktūroje labiausiai augo ilgalaikis materialus turtas, kuris didėjo 
3,5 proc. iki 37,6 mln. eurų, dėl investicijų į vandens tiekimo ir paviršinių nuotekų 
surinkimo infrastruktūrą. Taip pat reikšmingai augo ir Įmonės pinigai laikomi bankuo
se, kurie didėjo 33,5 proc. iki 1,9 mln. eurų, dėl gauto finansavimo, vykdomo su ES 
lėšomis, projektams.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės įsipareigojimai didėjo 57,1 proc. ir su-
darė 5,5 mln. eurų. Finansiniai įsipareigojimai, sudarę 34,1 proc. visų įsipareigojimų, 
mažėjo nežymiai – 3,4 proc. Likę įsipareigojimai, sudarę 3,6 mln. eurų, didėjo daugiau 
nei dvigubai, dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos perduoto kaip investicija 
ilgalaikio turto, kuris bus įregistruotas 2022 metais kaip padidintas įstatinis kapitalas.

Prastesni rezultatai lėmė Įmonės finansinių grąžos rodiklių kritimą: turto 
pelningumas (ROA) mažėjo 0,3 procentinio punkto iki 0,3 proc., o nuosavo kapitalo 
pelningumas (ROE) krito 1,5 procentinio punkto ir siekė 1,7 proc. 

Per 2021 metus Įmonės investicijos siekė 3,0 mln. eurų, kurių didžiąją dalį (62,9 
proc. arba 1,9 mln. eurų) sudarė Telšių rajono administracijos savivaldybės perduo
tas turtinis įnašas, kuriuo bus didinamas įstatinis kapitalas. Kita investicijų dalis buvo 
skirta ilgalaikės infrastruktūros įrengimams, įsigijimams, rekonstrukcijoms ar kitiems 
investiciniams projektams.

Generalinis direktorius
Raimondas Račkauskas

Valdybos pirmininkas
Edmundas Vaitkevičius

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 3 196 3 341 +4,6%

Pardavimo savikaina 2 417 2 593 +7,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 779 748 -3,9%

Pardavimo sąnaudos 156 138 12,1%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 422 495 +17,4%

Kitos veiklos rezultatai 41 22 47,3%

Finansinė ir investicinė veikla 21 21 +3,8%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 220 116 -47,2%

Pelno mokestis 0 0 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 220 116 -47,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 36 373 37 626 +3,4%

Trumpalaikis turtas 3 610 4 190 +16,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 405 1 876 +33,5%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

6 11 +66,7%

Turto iš viso 39 989 41 827 +4,6%

Nuosavas kapitalas 6 969 7 075 +1,5%

Dotacijos, subsidijos 29 548 29 294 -0,9%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 3 473 5 457 +57,1%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

1 850 1 784 3,6%

Finansiniai įsipareigojimai 1 850 1 784 3,6%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

1 623 3 673 +126,4%

Finansiniai įsipareigojimai 77 77 0,1%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 39 989 41 827 +4,6%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,6% 0,3% 0,3 p. p.

ROE 3,2% 1,7% 1,5 p. p.

D/E 27,7% 26,3% 1,4 p. p.

EBITDA 531 439 17,4%

EBITDA marža 16,6% 13,1% 3,5 p. p.

Grynojo pelno marža 6,9% 3,5% 3,4 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai  0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 115 110 4,3%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 21 22 +4,8%

AKCININKAI (2021-12-31)

Telšių rajono savivaldybės administracija 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Raimondas Račkauskas

Valdybos pirmininkas  Edmundas Vaitkevičius

Valdybos nariai Arūnas Tamošauskas*
Dangeras Aleksandrovas*

Romanas Kančiauskas*
Kristina Jankauskienė

Virginijus Micius

*Nepriklausomas narys, (-ė)

UAB „Telšių vandenys“
Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugos Telšių regione

www.telsiuvandenys.lt

2,9%

1,7%

0,3%

46,3

111,8

220,0

116,2
3 197,9 3 195,3 3 195,6

3 341,0

0,1%

0,0%

+4,6%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Telšių rajono savivaldybė

UAB „Telšių vandenys“

0,7%

1,4%
1,7%

0,8%

3,2%

1,3%
1,7%

0,8%
1,6%

0,0 0,0 0,0 0,0

http://www.telsiuvandenys.lt
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Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

Pardavimo pajamos augo 8,2 proc.

Patirtas grynasis nuostolis, siekęs 12,3 tūkst. eurų.

Įsipareigojimai padidėjo 34,6 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• Rugsėjo 3 d. pasirašyta „Vandens netekčių Plungės miesto vandentiekyje mažinimo 

darbai“ sutartis, kurią įgyvendinus bus sumažinti vandens nuostoliai tinkluose.
• 2021 metų pabaigoje buvo baigti faktiniai projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra 

Plungės mieste“ ir „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Plungės 
mieste, Plungės aglomeracijoje“ darbai, kuriuos įgyvendinus buvo nutiesta 2,2 km nuotekų 
tinklų, 1,6 km vandentiekio tinklų ir pastatyta 1 nuotekų perpumpavimo stotis su nešmenų 
atskyrimo įranga.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė eksploatavo 242 km vandentiekio ir 218,7 km 
nuotekų tinklų. Per 2021 metus išgauta 2,0 mln. m požeminio vandens, realizuota 
1,4  mln. m3 geriamojo vandens. Dėl vykdomos vandentiekio tinklų infrastruktūros 
plėtros, gyventojų suvartojamo kiekio ir įmonių gamybinės apimties padidėjimo, ge
riamojo vandens parduota 5,1 proc. daugiau nei 2020 metais. Vandens netektys tink
luose sudarė 29,5 proc., t. y. 2,5 procentinio punkto daugiau nei 2020 metais. Šio rodiklio 
augimui įtakos turėjo didesnis avarijų skaičius bei karantino laikotarpiu apribotas kon
trolierių darbas tikrinant skaitiklių rodmenis. 2021 metais surinktų ir iš valytų nuotekų 
kiekis augo 19,8 proc. iki 2,6 mln. m3. Įmonės paslaugomis naudojosi 12,6  tūkst. var
totojų ir 452 abonentai. 

Augusios veiklos apimtys lėmė Įmonės pardavimo pajamų didėjimą 8,2 proc. 
iki 2,6 mln. eurų. Didžiąją dalį pajamų sudariusios nuotekų tvarkymo (48,4 proc.) ir 
vandens tiekimo (41,6 proc.) paslaugų pajamos atitinkamai augo 12,6 proc. ir 5,3 proc. 

Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2020 metais, šoktelėjo 
14,6 proc. ir siekė 2,6 mln. eurų. Pagrindinės priežastys, lėmusios sąnaudų augimą, 
buvo didėjusios darbo užmokesčio, elektros energijos, turto nusidėvėjimo ir veiklos 
mokesčių sąnaudos. Sparčiau augusios sąnaudos nei pajamos lėmė pirmą kartą, 
per 2018-2021 metų laikotarpį, Įmonės patirtą nuostolį, kuris siekė 6,5 tūkst. 
eurų. Atitinkamai buvo paveikti ir pelningumo rodikliai, t. y. grynasis pelningumas siekė 
0,5 proc., o EBITDA mažėjo 27,3 proc. iki 324,0 tūkst. eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, Įmonės dispo-
nuojamas turtas mažėjo 0,4 proc. ir sudarė 32,5 mln. eurų. Didžiąją dalį (31,5 mln. 
eurų) viso Įmonės turto sudaręs ilgalaikis materialusis turtas mažėjo 0,8 proc., daugiau
siai dėl įgyvendintų mažesnės vertės investicinių projektų ataskaitiniu laikotarpiu bei 
nu dėvimo ir nurašomo nebenaudojamo turto, kurių vertė buvo didesnė nei įsigijimų. 

Įmonės įsipareigojimai per 2021 metus padidėjo 34,6 proc. ir laikotarpio pa-
baigoje siekė 1,9 mln. eurų. Įsipareigojimų struktūroje didžiausią dalį sudarė Įmonės 
finansiniai įsipareigojimai (1,4 mln. eurų), kurie didėjo 20,4 proc., dėl sudarytos paskolos 
sutarties su UAB “Viešųjų investicijų plėtros agentūra” investicinio projekto finansavimui.  

Prastesni rezultatai, daugiausiai dėl patirto nuostolio, atsispindėjo ir finansiniuose 
grąžos rodikliuose: turto pelningumo (ROA) rodiklis mažėjo 0,5 procentinio punkto iki 
0,0 proc., o nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) krito 2,4 procentinio punkto ir siekė 
0,2 proc. Išaugę finansiniai įsipareigojimai didino Įmonės finansinės priklausomybės 
(D/E) rodiklį 3,8 procentiniais punktais iki 22,2 proc.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės investicijos sudarė 0,7 mln. eurų, iš kurių didžioji 
dalis (0,4 mln. eurų) buvo skirta projekto „Geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tink
lų plėtra Plungės mieste“ įgyvendinimui užbaigimui (nutiesta 2,2 km. nuotekų tink lų ir 
1,6 km. vandentiekio tinklų). Likusios investicijos skirtos Įmonės infrastruktūros plėtrai, 
įrangos atnaujinimui, transporto įsigijimui ir pan.

  

Generalinis direktorius
Alvydas Jasevičius

Valdybos pirmininkas
Vaidotas Balynas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 2 421 2 618 +8,2%

Pardavimo savikaina 1 605 1 815 +13,1%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 815 803 -1,5%

Pardavimo sąnaudos 60 69 +15,7%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 626 740 +18,3%

Kitos veiklos rezultatai 7 10 +47,1%

Finansinė ir investicinė veikla 14 16 15,0%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 123 -12 -

Pelno mokestis 16 0 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 139 -12 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 31 834 31 588 -0,8%

Trumpalaikis turtas 828 948 +14,5%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 487 622 +27,7%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

5 5 +6,5%

Turto iš viso 32 666 32 541 -0,4%

Nuosavas kapitalas 6 266 6 254 -0,2%

Dotacijos, subsidijos 24 970 24 362 -2,4%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1 430 1 925 +34,6%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

1 152 1 292 +12,2%

Finansiniai įsipareigojimai 1 152 1 292 +12,2%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

279 633 +127,1%

Finansiniai įsipareigojimai 0 95 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 32 666 32 541 -0,4%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,4% 0,0% 0,4 p. p.

ROE 2,2% 0,2% 2,4 p. p.

D/E 18,4% 22,2% +3,8 p. p.

EBITDA 446 324 27,3%

EBITDA marža 18,4% 12,4% 6,0 p. p.

Grynojo pelno marža 5,7% 0,5% 6,2 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 69 67 2,9%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 17 16 5,9%

AKCININKAI (2021-12-31)

Plungės rajono savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Alvydas Jasevičius

Valdybos pirmininkas  Vaidotas Balynas*

Valdybos nariai  Laura GarbenčiūtėBakienė
Šarūnas Prieskienis*

Arvydas Liutika
Renata Šlekonienė

*Nepriklausomas narys, (-ė)

UAB „Plungės vandenys“
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Plungės rajono savivaldybės 
teritorijos gyventojams ir įmonėms 

www.plungesvandenys.lt

7,6% 5,7%
2,5%

0,2%

422,2

340,5

138,6

12,3

2 561,8

2 686,7

2 420,5

2 617,9

0,0 0,0 0,0 0,0

+4,9%

9,9%
+8,2%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)
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Pardavimo pajamos augo 4,8 proc.

Grynasis pelnas didėjo 10,4 proc.

Įsipareigojimai mažėjo 5,5 proc.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• Lapkričio mėn. Įmonė pradėjo bendradarbiauti su UAB „Grinda“ ir per bendrąjį ge-

dimų pagalbos skambutį (tel. Nr. 1355) pradėti fiksuoti apšvietimo tinklo gedimai. Taip pat 
gyventojams suteikta galimybė patiems interaktyviai fiksuoti gedimus, internetinėje for-
moje, patalpintoje UAB „Vilniaus apšvietimas“ internetiniame puslapyje.

2021 metų pabaigoje Įmonės valdomą apšvietimo tinklą sudarė 772 maitinimo 
punktai, 230 skirstomųjų spinų, 11,3 km oro linijų, 1590,0 km kabelinių linijų, 391,5 km 
oro kabelinių linijų ir 59,3 tūkst. šviesos taškai. Įmonė vykdydama 20192021 metų 
modernizavimo projektą ir jo įgyvendinimą ataskaitiniu laikotarpiu pakeitė 28,5 tūkst. 
vnt. šviestuvų lempų, 10,6 tūkst. vnt. gembių, 4,8 tūkst. vnt. apšvietimo atramų ir 
123 km elektros kabelio. O vykdydama pagrindinius remonto darbus pakeitė 2,3 tūkst. 
perdegusių lempų, 119 vnt. atramų,  4,2 km oro linijų ir oro kabelio linijų, 16,2 km ka
belių linijų, 730 vnt. šviestuvų ir 8 vnt. maitinimo ir skirstymo spinų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pardavimo pajamos augo 4,8 proc. ir lai-
kotarpio pabaigoje siekė 8,5 mln. eurų. Augimui įtakos turėjo miesto apšvietimo 
tinklo priežiūros pajamos, kurios didėjo 3,7 proc., lyginant su praėjusiais metais, ir 
sudarė 78,1 proc. arba 6,7 mln. eurų visos apyvartos. Didžiąją dalį (8,2 mln. eurų) pa
jamų Įmonė uždirbo iš vidaus sandorių su Vilniaus miesto savivaldybe, o likusi dalis 
(0,3 mln. eurų) gauta iš kitų užsakovų. 

Didėjusios veiklos apimtys lėmė sąnaudų didėjimą 3,0 proc. iki 7,3 mln. eurų, 
tačiau augimas buvo lėtesnis nei apyvartos. Tai lėmė Įmonės grynojo pelno 
augimą 10,4 proc., kuris laikotarpio pabaigoje siekė 1,3 mln. eurų. Įmonės 
EBITDA taip pat augo (14,3 proc.) ir siekė 2,7 mln. eurų.

Ataskaitinių metų laikotarpio pabaigoje Įmonės paskirstytinas pelnas siekė 
1,7 mln. eurų, dividendams išmokėti paskirta 0,6 mln. eurų, į privalomąjį rezervą per
vesta 0,2 mln. eurų, o į kitus rezervus 0,8 mln. eurų.

2021 metais Įmonės turtas beveik nekito, lyginant su 2020 metais, ir laikotarpio 
pabaigoje siekė 40,5 mln. eurų. Turto struktūroje daugiausiai vertės sudarė ilgalaikis 
materialus turtas (25,8 mln. eurų) bei pinigai ir jų ekvivalentai (11,0 mln. eurų).

Įmonės įsipareigojimai per metus sumažėjo 5,5 proc. ir siekė 14,0 mln. 
eurų. Tam daugiausiai įtakos turėjo grąžinamas kreditas, kuris buvo skirtas Vilniaus 
miesto apšvietimo tinklo modernizacijos projektui atlikti. Finansinės Įmonės skolos 
sudarė didžiąją dalį (92,7 proc.) visų įmonės įsipareigojimų, kurie ataskaitinio laiko
tarpio pabaigoje buvo 6,9 proc. mažesni nei prieš metus. Atitinkamai 5,2 procentinio 
punkto krito Įmonės finansinės priklausomybės (D/E) rodiklis ir laikotarpio pabaigoje 
siekė 49,3 proc.

Finansiniai grąžos rodikliai kito nežymiai: turto pelningumas (ROA) mažėjo 
0,3  procentinio punkto iki 3,1 proc., dėl didėjusio pelno, o nuosavo kapitalo pel
ningumas (ROE) augo 0,3 procentinio punkto iki 4,9 proc. Įmonės grynasis pelnin
gumas didėjo 0,8 procentinio punkto iki 14,9 proc.

Generalinis direktorius
Andrius Deimantas

Valdybos pirmininkas
Vytautas Kelminskas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 8 141 8 528 +4,8%

Pardavimo savikaina 6 318 6 379 +1,0%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 823 2 149 +17,9%

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 740 889 +20,1%

Kitos veiklos rezultatai 84 37 56,4%

Finansinė ir investicinė veikla 19 30 58,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 148 1 267 +10,4%

Pelno mokestis 0 0 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 148 1 267 +10,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 25 582 26 097 +2,0%

Trumpalaikis turtas 14 925 14 359 -3,8%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 504 10 953 +4,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

18 18 -3,3%

Turto iš viso 40 525 40 474 -0,1%

Nuosavas kapitalas 25 662 26 428 +3,0%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 14 863 14 045 -5,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

13 016 11 697 10,1%

Finansiniai įsipareigojimai 13 016 11 697 10,1%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

1 847 2 349 +27,2%

Finansiniai įsipareigojimai 958 1 320 +37,8%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 40 525 40 474 -0,1%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 3,4% 3,1% 0,3 p. p.

ROE 4,6% 4,9% 0,3 p. p.

D/E 54,5% 49,3% 5,2 p. p.

EBITDA 2 375 2 714 +14,3%

EBITDA marža 29,2% 31,8% +2,6 p. p.

Grynojo pelno marža 14,1% 14,9% +0,8 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai  500 630 +26,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 116 111 4,3%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 12 9 25,0%

AKCININKAI (2021-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Andrius Deimantas

Valdybos pirmininkas Vytautas Kelminskas

Valdybos nariai  Alfredas Laurinavičius
Almantas Šimonis

Pranciškus Vitta
Arūnas Visockas

*Nepriklausomas narys, (-ė)

UAB „Vilniaus apšvietimas“
Kokybiškas, elektros energiją tausojantis, saugumą kelyje užtikrinantis, gatvių, 
pėsčiųjų ir dviračių takų bei viešųjų erdvių apšvietimo paslaugų teikimas

www.vilniausapsvietimas.lt
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Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Vilniaus miesto savivaldybė

UAB „Vilniaus apšvietimas“
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Grynasis nuostolis sumažėjo daugiau nei 3 kartus. 

Trumpalaikis turtas išaugo 2,4 karto. 

Įsipareigojimai didėjo 11,1 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
•  2021 m. balandžio 22 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji Įmonės įstatai.
•  2021 m. liepos 26 d. buvo sudaryta nauja Įmonės valdyba, paskirta 4 metų kadencijai. 

Ataskaitiniais metais (per 7 veiklos mėnesius) Įmonė vandens parke priėmė 
216,7 tūkst. lankytojų, t. y. 10,0 proc. mažiau negu ankstesniais metais. Įmonės val
domuose viešbučiuose AQUA ir FLORES per metus buvo parduota 22,3 tūkst. kam
barių, t. y. 1,3 proc. mažiau nei 2020 metais, o vidutinis metinis kambarių užimtumas 
krito 1,0 procentinio punkto iki 45,0 proc. Druskininkų gydykla 2021 metais suteikė 
80,1 tūkst. procedūrų ir, lyginant su 2020 metais, šis skaičius padidėjo 3,1 proc. Anali
zuojamu laikotarpiu, per 6 vykdytos veiklos mėnesius, Snow arenoje buvo parduota 
15,7 tūkst. vienkartinių bilietų. 

Kadangi Įmonės veikla 2021 m. buvo ribojama dėl COVID19, tai pardavimo pa-
jamos augo labai neženkliai, t. y.  1,4 proc. iki 8,1 mln. eurų.  Daugiausiai pajamų 
uždirbta iš vandens parko (3,4 mln. eurų) ir viešbučių (3,3 mln. eurų) veiklos. 

2021 m. Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos mažėjo 5,8 proc. iki 8,4 mln. 
eurų. Sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudariusios bendrosios ir administracinės 
sąnaudos krito 15,3 proc. ir siekė 3,1 mln. eurų. Pardavimų savikaina mažėjo 1,4 proc. iki 
2,4 mln. eurų, o pardavimo sąnaudos išaugo 2,5 proc. ir siekė 2,9 mln. eurų.  Spartesnis 
sąnaudų mažėjimas ir pardavimo pajamų augimas lėmė 3,6 karto mažėjusį 
grynąjį nuostolį, kuris siekė 271,3 tūkst. eurų (2020 m. buvo patirtas 854,3 tūkst. 
eurų grynasis nuostolis).

Įmonės disponuojamo turto vertė 2021 metų pabaigoje siekė 37,6 mln. 
eurų ir, lyginant su 2020 metais,  padidėjo 2,6 proc. Didžiausią įtaką pokyčiui turėjo 
2,7 mln. eurų iki 3,7 mln. eurų padidėję Įmonės pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Per ataskaitinius metus Įmonės įsipareigojimai didėjo 11,1 proc. ir siekė 
11,7 mln. eurų. Augimą lėmė atidėtas valstybinio socialinio draudimo įmokų įsisko
linimas, kuris sudarė 775,0 tūkst. eurų.  Taip pat 73,4 proc. augo skolos tiekėjams. 

Nors Įmonės grąžos rodikliai didėjo, tačiau dėl patirto grynojo nuostolio vis 
dar buvo fiksuojamos neigiamos reikšmės. Nuosavybės grąžos (ROE) rodiklis didėjo 
2,2 procentinio punkto ir siekė 1,0 proc., o turto grąža (ROA) augo 1,6 procentinio 
punkto ir siekė 0,7 proc. Mažėjęs nuosavas kapitalas lėmė įsiskolinimo rodiklio (D/E) 
didėjimą 0,3 procentinio punkto iki 34,3 proc. 

Įmonės investicijos į ilgalaikį turtą siekė 93,4 tūkst. eurų, t. y. 8,2 karto mažiau negu 
2020 metais. 

Generalinis direktorius
Edmundas Antanaitis

Valdybos pirmininkė
Vaiva Žagunienė

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 7 998 8 113 +1,4%

Pardavimo savikaina 2 447 2 412 1,4%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 551 5 700 +2,7%

Pardavimo sąnaudos 2 816 2 886 +2,5%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 3 608 3 056 15,3%

Kitos veiklos rezultatai 25 0 

Finansinė ir investicinė veikla 154 109 +29,3%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -1 002 -351 +65,0%

Pelno mokestis 147 80 +46,1%

Grynasis pelnas (nuostoliai) -854 -271 +68,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 34 839 33 380 -4,2%

Trumpalaikis turtas 1 724 4 170 +141,9%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 994 3 665 +268,6%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

57 32 -42,8%

Turto iš viso 36 619 37 582 +2,6%

Nuosavas kapitalas 26 015 25 744 -1,0%

Dotacijos, subsidijos 112 181 +61,3%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 10 492 11 657 +11,1%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

8 402 7 633 9,2%

Finansiniai įsipareigojimai 8 153 7 019 13,9%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

2 090 4 025 +92,6%

Finansiniai įsipareigojimai 702 1 811 +158,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 36 619 37 582 +2,6%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 2,3% 0,7% +1,6 p. p.

ROE 3,2% 1,0% +2,2 p. p.

D/E 34,0% 34,3% +0,3 p. p.

EBITDA 771 1 382 +79,3%

EBITDA marža 9,6% 17,0% +7,4 p. p.

Grynojo pelno marža 10,7% 3,3% +7,3 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai  0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 422 395 6,4%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 15 15 0,0%

AKCININKAI (2021-12-31)

Druskininkų savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius Edmundas Antanaitis

Valdybos pirmininkė  Vaiva Žagunienė

Valdybos nariai  Aušra Nedzinskienė
Julija Ramanauskienė
Evelina Raulušaitienė

Rimantas Palionis
Lina Gaidžiūnaitė

*Nepriklausomas narys, (-ė)

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA“ Poilsio organizavimo, sveikatingumo centrų, sportinė bei kita veikla, orientuota 

į gyventojų bei atvykstančių turistų visapusišką laisvalaikio poreikių tenkinimą
www.akvapark.lt
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Druskininkų  savivaldybė

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 15 784 13 917 11,8%
Pardavimo savikaina 12 186 10 726 12,0%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 598 3 191 -11,3%
Pardavimo sąnaudos 1 2 +25,0%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 651 749 +15,1%
Kitos veiklos rezultatai 16 62 +275,8%
Finansinė ir investicinė veikla 26 4 
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 2 936 2 505 -14,7%
Pelno mokestis 525 156 70,3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 411 2 349 -2,5%
BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 42 498 41 801 -1,6%
Trumpalaikis turtas 27 876 29 372 +5,4%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 24 492 27 564 +12,5%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

23 30 +30,1%

Turto iš viso 70 397 71 204 +1,1%
Nuosavas kapitalas 20 687 23 867 +15,4%
Dotacijos, subsidijos 32 517 30 985 -4,7%
Atidėjiniai 7 771 9 005 +15,9%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 4 597 2 043 -55,6%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

2 241 0 

Finansiniai įsipareigojimai 2 241 0 
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

2 356 2 043 13,3%

Finansiniai įsipareigojimai 522 0 
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

4 826 5 304 +9,9%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 70 397 71 204 +1,1%
RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
ROA 3,5% 3,3% 0,2 p. p.
ROE 4,6% 4,3% 0,3 p. p.
D/E 5,2% 0,0% 5,2 p. p.
EBITDA 3 989 3 629 9,0%
EBITDA marža 25,3% 26,1% +0,8 p. p.
Grynojo pelno marža 15,3% 16,9% +1,6 p. p.
INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 70 73 +4,3%
Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 16 13 18,8%
AKCININKAI (2021-12-31)
Vilniaus miesto savivaldybė 74,9%
Vilniaus rajono savivaldybė 7,3%
Ukmergės rajono savivaldybė 4,3%
Trakų rajono savivaldybė 3,1%
Švenčionių rajono savivaldybė 3,1%
Elektrėnų savivaldybė 2,4%
Šalčininkų rajono savivaldybė 3,1%
Širvintų rajono savivaldybė 1,8%
VADOVYBĖ (2022-08-01)
Generalinis direktorius  Tomas Vaitkevičius
Valdybos pirmininkas Nepaskirtas

Valdybos nariai

 Adomas Bužinskas
Alvydas Karalius

Darius Kvedaravičius
Justinas Kontrimavičius

Olia Lukaševič
Romuald Monkevič

Gediminas Ratkevičius
Tomas Vaitkevičius

Darius Varnas
Stebėtojų tarybos pirmininkas Nepaskirtas

Stebėtojų tarybos nariai
 Raimondas Ivaškevičius

Dovilė Audėjūtė
Josif Rybak

*Nepriklausomas narys, (-ė)

Pardavimo pajamos mažėjo 11,8 proc.

Nuosavas kapitalas didėjo 15,4 proc.

Įsipareigojimų suma krito 55,6 proc. 

2021 metais Įmonė vykdydama veiklą Vilniaus regione sutvarkė 308,3 tūkst. 
tonų atliekų, t. y. 24,2 proc. mažiau nei per 2020 metus. Mišrių komunalinių atliekų, 
tvarkomų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose, lyginant su 
2020  metais, sumažėjo 0,7 proc. iki 219,9 tūkst. tonų. Sąvartyne tvarkomų atliekų 
kiekis, lyginant su 2020 metais, krito 52,3 proc., iki 88,4 tūkst. tonų. Ataskaitiniu laiko
tarpiu Įmonė eks ploatavo 17 didelių gabaritų ir 6 žaliųjų atliekų surinkimo aikš teles, 
kuriose tvarkomų atliekų kiekis išaugo 26,3 proc., iki 23,8 tonų. 

2021 metais Įmonės pardavimo pajamos siekė 13,9 mln. eurų, t. y. 11,8 proc. 
mažiau nei 2020 metais. Didžiąją dalį pajamų sudariusios atliekų tvarkymo sistemos 
veiklos pardavimo pajamos (89,5 proc.) mažėjo 0,8 proc., lyginant su 2020 metais, ir 
laikotarpio pabaigoje siekė 12,5 mln. eurų. Teikiamų sąvartyno paslaugų pajamos, 
sudariusios 7,0 proc. visos Įmonės apyvartos, krito 66,1 proc. iki 1,0 mln. eurų, tam 
įtakos turėjo gamybinių atliekų kiekio šalinimui sumažėjimas 9,0 proc. ir atliekų 
saugojimo paslaugos apimčių sumažėjimas 94,0 proc. 

Kritusios Įmonės veiklos apimtys lėmė pardavimų savikainos mažėjimą 
12,0 proc., lyginant su 2020 metais, kuri laikotarpio pabaigoje siekė 10,7 mln. 
eurų. Per 2021 metus Įmonė uždirbo 2,3 mln. eurų grynojo pelno, t. y. 2,5 proc. mažiau 
nei praėjusiais metais. Atitinkamai neigiamas pokytis pastebimas Įmonės EBITDA, kuri 
mažėjo 9,0 proc. iki 3,6 mln. eurų.

Įmonės 2021 metų  paskirstytinasis pelnas siekė 8,3 mln. eurų. 2021 m. 
buvo planuojama padidinti privalomąjį rezervą, ir į jį paskirti 157,5 tūkst. eurų,  
o likusią dalį paskirti į kitus rezervus, kurie bus naudojami Vilniaus regioninio 
nepavojingų atliekų sąvartyno III, V ir asbesto sekcijų įrengimui.

Per 2021 metus Įmonės turtas padidėjo 1,1 proc. iki 71,2 mln. eurų. 12,5 proc. 
išaugo Įmonės piniginės lėšos, esančios bankinėse sąskaitose, kurios laikotarpio pa
baigoje siekė 27,6 mln. eurų. Nusidėvėjimo procesas lėmė ilgalaikio materialaus turto 
mažėjimą 3,9 proc. iki 40,8 mln. eurų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės įsipareigojimų suma krito 55,6 proc. iki 
2,0 mln. eurų. Tam įtakos turėjo grąžinta paskola, dėl šios priežasties Įmonė laikotarpio 
pabaigoje neturėjo finansinių skolų.

Kadangi Įmonės grynasis pelnas ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo, tai lėmė turto 
grąžos (ROA) rodiklio kritimą 0,2 procentiniu punktu iki 3,3 proc. Dėl nuosavo kapita
lo augimo ir grynojo pelno mažėjimo 0,3 procentiniu punktu krito nuosavo kapitalo 
grąžos (ROE) rodiklis iki 4,3 proc. 

2021 metais Įmonė investicijoms į ilgalaikį turtą skyrė 5,8 proc. mažiau 
nei prieš metus, t. y. 2,6 mln. eurų. Investicijos buvo skirtos konteinerinių aikštelių 
įrengimui, atliekų tankintuvo, savivarčio automobilio, ekskavatorinio bei teleskopinio 
krautuvo, savikrovės konteinerinės puspriekabės, traktoriaus ir kitų įrenginių pirkimui. 

  

Generalinis direktorius
Tomas Vaitkevičius

UAB „VAATC“
Komunalinių ir kitų atliekų tvarkymas, Vilniaus regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 
bei viešųjų interesų atliekų tvarkymo srityje tenkinimas

www.vaatc.lt
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Grynasis pelnas augo 17,2 proc.

Pardavimo pajamos ūgtelėjo 16,0 proc.

Turtas didėjo 1,9 proc.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• 2021 m. pasirašytos 2 sutartys su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru dėl atliekų 

pervežimo iš KRATC atliekų priėmimo aikštelių HOOK ir ASK tipo konteineriais.
• Birželio 18 d. patvirtintas strateginis veiklos planas 2021–2026 m. 
• 2021 m. komunalines atliekas pradėta vežti iš Birštono, Prienų rajono ir Kaišiadorių 

rajono.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė vykdydama veiklą surinko 912,1 tūkst. m³ 
komunalinių atliekų, tai 1,9 proc. daugiau nei 2020 metais. Taip pat per 2021 
metus išvežė 8,2 tūkst. m³ statybinių atliekų (7,9 proc. daugiau nei 2020 metais), 
mechanizuotai prižiūrėjo ir tvarkė 3,8 mln. m² gatvių bei kitų tvarkomų teritorijų, ran
kiniu būdu pri žiūrėjo ir tvarkė daugiau kaip 55,1 mln. m² Kauno miesto ploto, surinko 
13,0 tūkst. m3 šiukšlių, išasfaltavo 21,9 tūkst. m² kelio dangos (57,0 proc. mažiau nei 
2020 metais) ir atliko daug kitų darbų. 

2021 metais Įmonės pardavimo pajamos siekė 28,5 mln. eurų, t. y. 16,0 proc. 
daugiau nei 2020 metais. Didžiąją dalį pardavimo pajamų (73,1 proc.) sudariusios 
atliekų tvarkymo pajamos augo 22,0 proc., tam įtakos turėjo Kauno regiono atliekų 
tvarkymo centro pakeltas atliekų tvarkymo mokestis ir surinktas didesnis komun
alinių atliekų kiekis. Mažesnę dalį pardavimo pajamų sudariusios miesto tvarkymo 
(21,9 proc.) pajamos didėjo  12,5 proc., lyginant su 2020 metais, dėl didelio kiekio 
sniego žiemos laikotarpiu.

Įmonės sąnaudos padidėjo 15,7 proc. iki 24,9 mln. eurų. Labiausiai išlaidų 
didėjimą lėmė kuro kainų ir darbų apimties augimas. Sąnaudos kurui didėjo 
581,9  tūkst. eurų, t. y. 46,4 proc., šių sąnaudų augimą lėmė ne tik didesnė kuro kaina, 
kuri augo 23,6 proc., bet ir dėl pradėto naujo komunalinių atliekų vežimo maršruto 
Prienų ir Kaišiadorių rajonuose bei Birštono mieste. 2021 metais Įmonės grynasis pel
nas siekė 3,0 mln., t. y. 17,2 proc. daugiau nei 2020 metais. Daugiausiai įtakos veiklos 
rezultato augimui turėjo 1,1 mln. eurų didesnis atliekų tvarkymo pelnas. Atitinkamai 
ūgtelėjo ir Įmonės EBITDA rodiklis, sudaręs 6,7 mln. eurų ir augęs 27,5 proc.

2021 metais Įmonės paskirstytinas pelnas siekė 9,7 mln. eurų, dividendams 
išmokėti paskirta 2,0 mln. eurų.

Įmonės valdomo turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 29,1 mln. 
eurų, kas buvo 1,9 proc. daugiau nei 2020 metais. Daugiausiai įtakos augimui turė
jo 12,1 proc. didėjusios per vienerius metus gautinos sumos,  šį augimą lėmė pirkėjų 
įsiskolinimo didėjimas nuo 3,7 mln. eurų 2020 metais iki 3,9 mln. eurų 2021 metais. Taip 
pat 12,4 proc. didėjo Įmonės pinigai bei buvo įsigyta ilgalaikio turto už 3,5 mln. eurų.

Ataskaitiniais metais Įmonės įsipareigojimai šoktelėjo 3,9 proc. ir siekė 
9,6 mln. eurų. Tam įtakos turėjo 19,4 proc. iki 4,1 mln. eurų išaugę trumpalaikiai įsi
pareigojimai, kurių didėjimą labiausiai lėmė augusi skola tiekėjams. Tuo metu finan
sinės skolos sumažėjo 5,2 proc. iki 5,5 mln. eurų.

Finansinių Įmonės skolų mažėjimas lėmė skolos ir nuosavybės rodiklio D/E kriti
mą 4,2 procentinio punkto iki 34,3 proc. Grynojo pelno padidėjimas didino Įmonės 
nuosavybės grąžos rodiklį (ROE) 1,6 procentiniu punktu iki 19,1 proc., o turto grąžos 
rodiklį (ROA) 0,7 procentinio punkto iki 10,4 proc.

Investicijos į ilgalaikį turtą sumažėjo 55,0 proc. iki 3,5 mln. eurų. Investicijos 
daugiausiai buvo skirtos ilgalaikio turto įsigijimui ir įrangos atnaujinimui. Investicijoms 
panaudota 1,8 mln. eurų nuosavų Įmonės lėšų.

Generalinis direktorius
Saulius Lazauskas

Valdybos pirmininkė
Petras Ganiprauskas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 24 557 28 477 +16,0%

Pardavimo savikaina 19 266 22 620 +17,4%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 291 5 857 +10,7%

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 243 2 264 +0,9%

Kitos veiklos rezultatai 42 68 +62,8%

Finansinė ir investicinė veikla 89 144 61,4%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 3 000 3 517 +17,2%

Pelno mokestis 449 527 +17,3%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 550 2 989 +17,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 20 376 20 036 -1,7%

Trumpalaikis turtas 8 058 8 899 +10,4%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 702 4 160 +12,4%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

93 134 +44,1%

Turto iš viso 28 527 29 069 +1,9%

Nuosavas kapitalas 15 138 16 127 +6,5%

Dotacijos, subsidijos 3 899 3 102 -20,4%

Atidėjiniai 230 216 -5,8%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 9 261 9 624 +3,9%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

4 069 3 978 2,3%

Finansiniai įsipareigojimai 4 069 3 978 2,3%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

5 192 5 646 +8,8%

Finansiniai įsipareigojimai 1 761 1 551 11,9%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 28 527 29 069 +1,9%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 9,7% 10,4% +0,7 p. p.

ROE 17,5% 19,1% +1,6 p. p.

D/E 38,5% 34,3% 4,2 p. p.

EBITDA 5 246 6 691 +27,5%

EBITDA marža 21,4% 23,5% +2,1 p. p.

Grynojo pelno marža 10,4% 10,5% +0,1 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 2 000 2 000 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 513 538 +4,9%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 43 42 2,3%

AKCININKAI (2021-12-31)

Kauno miesto savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Saulius Lazauskas

Valdybos pirmininkas  Petras Ganiprauskas*

Valdybos nariai
 Jolita Kruopienė

Aida Radauskaitė*
Mindaugas Šimkus *

*Nepriklausomas narys, (-ė)

UAB „Kauno švara“
Komunalinių atliekų tvarkymas, miesto priežiūra ir valymas, viešųjų erdvių remontas 
Kauno mieste ir rajone

www.svara.lt
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Pardavimo pajamos augo 14,6 proc.

Grynasis pelnas didėjo 17,0 proc.

Finansiniai įsipareigojimai ūgtelėjo 27,6 proc.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
•  Nuo spalio 18 d. Įmonės direktorės pareigas pradėjo vykdyti Roma Budrienė.
• Įmonė sudarė naują kreditavimo sutartį su „Luminor“ banku, dėl 8,2 mln. eurų 

finansavimo. Didžiąją dalį paskolos (6,2 mln. eurų) Įmonė skirs investicijoms į žiedine 
ekonomika ir ekologija paremtus sprendimus atliekų tvarkymui, o likę 2 mln. eurų bus 
panaudoti bendrovės turimų įsipareigojimų refinansavimui.

2021 metais į Klaipėdos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, didžiųjų at
liekų apdorojimo aikštelę ir mechaninį atliekų rūšiavimo įrenginį priėmė 167,4 tūkst. 
tonų atliekų, t. y. 0,5 proc. daugiau nei 2020 m. Daugiausiai priimta mišrių komuna
linių atliekų – 98,7 tūkst. tonų. Ataskaitiniais metais veikė 11 didelių gabaritų atliekų 
surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių, kuriose priimta 29,5 tūkst. tonų 
atliekų, t. y. 5,3 proc. daugiau negu 2020 metais. Didžiąją dalį priimtų atliekų sudarė 
žaliosios (52,0 proc.) ir  statybinės (21,0 proc.) atliekos. Įmonė eksploatavo 1 regionin
iu nepavojingų atliekų sąvartynu ir 11 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikštelėmis. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės pardavimo pajamos didėjo 14,6 proc. ir 
laikotarpio pabaigoje siekė 10,4 mln. eurų. Pagrindinė to priežastis buvo augęs 
priimtų kitų (ne savivaldybių) atliekų kiekis bei gautos papildomos neplanuotos pa
jamos už antrinių žaliavų perrūšiavimą.

2021 metais Įmonės pagrindinės veiklos sąnaudos siekė 10,2 mln. eurų, t. y. 
buvo 16,1 proc. didesnės nei 2020 metais. Ženkliausiai augo regioninio sąvartyno, 
didelių gabaritų atliekų apdorojimo aikštelės sąnaudos su atidėjiniais, t. y. 52,3 proc. 
iki 1,4 mln. eurų, dėl 2020 metų viduryje pradėtos eksploatuoti sąvartyno aikštelės 
nusidėvėjimo kaštų. Nors ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės sąnaudos didėjo labiau nei 
apyvarta, tačiau vykdomos investicijos ženkliai sumažino apmokestinamąjį pelną, kas 
lėmė 2021 metais Įmonės grynojo pelno augimą 17,0 proc. iki 174,5 tūkst. eurų. Gautos 
lengvatos atsispindi Įmonės EBITDA rodiklyje, kuris per metus sumažėjo 9,4 proc. ir 
laikotarpio pabaigoje siekė 0,8 mln. eurų.

Per 2021 metus Įmonės turtas padidėjo 6,6 proc. ir sudarė 31,2 mln. eurų.  
Turto struktūroje didžiąją dalį (27,7 mln. eurų) sudarė ilgalaikis turtas, kuris augo 
9,7  proc. Augimui daugiausia įtakos turėjo vykdomos ilgalaikio materialiojo turto 
statybos. Trumpalaikis turtas, siekęs 3,4 mln. eurų, krito 12,5 proc., dėl 17,0 proc. arba 
0,4 mln. eurų mažėjusių pinigų ir pinigų ekvivalentų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonės įsipareigojimai augo 29,8 proc. iki 4,9 mln. 
eurų. Finansiniai įsipareigojimai, sudarę 64,5 proc. arba 3,2 mln. eurų visų įsiparei
gojimų, didėjo 27,6 proc., dėl pasirašytos 8,2 mln. eurų kreditavimo sutarties su AB Lu
minor banku, kuri bus skirta įsipareigojimams refinansuoti bei investicijoms. Augę fi
nansiniai įsipareigojimai atitinkamai didino Įmonės D/E rodiklį 2,6 procentinio punkto 
iki 13,6  proc.

Įmonės finansiniai grąžos rodikliai 2021 metais reikšmingai nekito, turto pelnin
gumas (ROA) siekė 0,6 proc., o nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) 0,8 proc. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė į ilgalaikį turtą investavo 4,2 mln. eurų ES struk
tūrinių fondų, savivaldybės ir nuosavų lėšų. Didžioji dalis (2,2 mln. eurų) buvo skirta 
projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuo
do ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ finansavimui. Klaipėdos regioninio 
sąvartyno III sekcijos įrengimui buvo skirta 1,1 mln. eurų, o šlako apdorojimo aikštelės 
II  etapo įrengimo darbams – 0,7 mln. eurų.

Generalinė direktorė
Roma Budrienė

Valdybos pirmininkas
Ramūnas Povilanskas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 9 056 10 380 +14,6%
Pardavimo savikaina 6 833 7 862 +15,1%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 223 2 518 +13,3%
Pardavimo sąnaudos 0 0 
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 920 2 304 +20,0%
Kitos veiklos rezultatai 51 18 65,4%
Finansinė ir investicinė veikla 68 58 +14,1%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 285 173 -39,2%
Pelno mokestis 136 1 
Grynasis pelnas (nuostoliai) 149 175 +17,0%
BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 25 233 27 670 +9,7%
Trumpalaikis turtas 3 896 3 410 -12,5%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 223 1 845 17,0%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

116 104 -10,5%

Turto iš viso 29 246 31 184 +6,6%
Nuosavas kapitalas 3 738 3 912 +4,7%
Dotacijos, subsidijos 18 814 19 451 +3,4%
Atidėjiniai 2 884 2 884 -0,0%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 3 802 4 935 +29,8%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

1 918 2 999 +56,3%

Finansiniai įsipareigojimai 1 918 2 999 +56,3%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

1 884 1 936 +2,8%

Finansiniai įsipareigojimai 575 183 68,1%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

8 2 -74,1%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 29 246 31 184 +6,6%
RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS
ROA 0,5% 0,6% +0,1 p. p.
ROE 0,7% 0,8% +0,1 p. p.
D/E 11,1% 13,6% +2,5 p. p.
EBITDA 848 769 9,4%
EBITDA marža 9,4% 7,4% 2,0 p. p.
Grynojo pelno marža 1,6% 1,7% +0,1 p. p.
INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 76 77 +1,3%
Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 16 15 6,3%
AKCININKAI (2021-12-31)
Klaipėdos miesto savivaldybė 90,6%
Neringos savivaldybė 6,5%
Šilutės rajono savivaldybė 0,9%
Klaipėdos rajono savivaldybė 0,5%
Kiti akcininkai 1,5%
VADOVYBĖ (2022-08-01)
Generalinis direktorius Roma Budrienė
Valdybos pirmininkas  Ramūnas Povilanskas*
Valdybos nariai Renata Chockevičienė

Edvardas Simokaitis
Stebėtojų tarybos pirmininkė  Aldona Staponkienė*
Stebėtojų tarybos nariai  Vigantas Žala*

Linas Rudys*
Rasa Jievaitienė

Janina Kobozeva
*Nepriklausomas narys, (-ė)

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, sandėliavimas, apdorojimas, perdirbimas ir prekyba jomis, 
skolų administravimas ir išieškojimas

www.kratc.lt
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Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)

Paskirti dividendai (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)Visos SVĮ

Klaipėdos miesto savivaldybė

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
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Grynasis pelnas sumažėjo 39,2 proc. 

Valdomas turtas didėjo 12,6 proc. 

Dotacijos augo 32,1 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
•  2021 metais parengė ir patvirtino naują strateginės veiklos planą 2021–2024  metų lai-

kotarpiui.
• 2 „Grindos“ prižiūrimi paplūdimiai įvertinti tarptautiniu Mėlynosios vėliavos apdo va-

nojimu – tai vieninteliai Lietuvoje gėlavandeniai paplūdimiai, gavę šį prestižinį įvertinimą.
• Įmonė parengė paplūdimių priežiūros standartą.

Ataskaitiniais metais buvo įrengta ir suremontuota 201,0 tūkst. m2 važiuojamųjų dan
gų ir šaligatvių, t. y. 47,8 proc. mažiau nei 2020 metais. Įmonė sudariusi 1 330 galiojančias 
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis, apimančias 1 620 objektų. 2021–2022 
metų žiemos sezono metu prižiūrėjo 1 708 Vilniaus miesto gatvių, t. y. 18 gatvių daugiau 
nei 2020–2021 metų žiemos sezonu. Taip pat organizavo gelbėtojų darbą dešimtyje vie
šųjų paplūdimių ir vykdė kitas veiklas.

Įmonės pardavimo pajamos 2021 metais siekė 22,2 mln. eurų, t. y. 11,4 proc. 
mažiau nei 2020 metais.  Daugiausiai pajamų įmonei generavo miesto tvarkymas 
(8,8 mln. eurų), gatvių remontas (6,8 mln. eurų), paviršinių nuotekų tvarkymas (3,5 mln. 
eurų) ir avarijų likvidavimas (1,2 mln. eurų). Didžiąją dalį (86,4 proc.) pajamų įmonė gau
na iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal tiesiogines (vidaus sandorio) sutartis ir laimėtus 
viešuosius konkursus.  Siekiant didinti įmonės konkurencingumą bei užtikrinti finansinės 
būklės tvarumą ir veiklos stabilumą, įmonei keliamas uždavinys didinti iš kitų privačių sub
jektų uždirbamų pajamų dalį. Ataskaitiniais metais iš kitų privačių subjektų Įmonė uždirbo 
3,0 mln. eurų, t. y. 6,5 proc. daugiau nei 2020 metais.

2021 metais Įmonės sąnaudos krito 10,5 proc. iki 21,4 mln. eurų. Parda vimo sa
vikaina siekė 20,0 mln. eurų, t. y. 10,0 proc. mažiau nei 2020 metais. Šiuos poky čius lėmė 
didžiosios dalies subrangovų darbų atsisakymas, sumažėjusios gatvių remonto darbų 
užsakymų apimtys bei mažesnės sunaudotų medžiagų ir kuro apimtys.  Ataskaiti niais 
metais įmonės grynasis pelnas siekė 0,6 mln. eurų, t. y. 39,2 proc. mažiau nei 2020 
metais. Grynojo pelno kritimui įtakos turėjo išaugęs taršos mokestis iš stacio narių taršos 
šaltinių, padidėjusios kuro ir kitų atsargų bei paslaugų kainos, išaugęs darbo užmokestis 
bei nusidėvėjimo sąnaudos.

2021 m. paskirstytinas įmonės pelnas sudarė 14,8 mln. eurų. Iš jų 180,0 tūkst. eurų 
paskirta dividendams išmokėti (2020 metais – 150,0 tūkst. eurų), o likusi nepaskirstyta pel
no dalis perkelta į kitus finansinius metus..

Įmonės valdomo turto vertė 2021 metų pabaigoje siekė 63,4 mln. eurų ir, ly-
ginant su 2020 metais padidėjo 12,6 proc. Turto vertės augimui įtakos turėjo atliktos 
investicijos, finansuotos ES fondų ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis ir avansu gautos 
finansavimo lėšos (7,1 mln. eurų dotacija projektui ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 
Vilniaus mieste“ vykdyti. Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės dotacijų likutis padidėjo 32,1 proc. 
(iki 27,9 mln. Eurų).

Įmonės įsipareigojimai sumažėjo 5,4 proc. iki 7,6 mln. eurų. Ataskaitiniais metais 
finansiniai įsipareigojimai siekė 3,7 mln. eurų, t. y. 11,6 proc. mažiau nei 2020 metais. Tam 
įtakos turėjo sumažėjusi ilgalaikė finansinė skola.

Įmonės finansinių įsipareigojimų kritimas ir 1,5 proc. padidėjusi nuosavo ka pitalo 
suma lėmė skolos ir nuosavybės rodiklio D/E mažėjimą 2,0 procentinio punkto iki 
13,6 proc. Turto grąžos (ROA) rodiklis mažėjo 1,0 procentinio punkto iki 0,9 proc., o nuo
savybės grąžos (ROE) rodiklis krito 1,4 procentinio punkto iki 2,1 proc.

Įmonės investicijos į ilgalaikį turtą siekė 5,7 mln. eurų, t. y. 2,1 karto mažiau 
nei 2020 metais. Investicijos buvo skirtos paviršinių nuotekų sistemų Vilniaus mieste tvar
kymui ir vystymui bei technikos parko atnaujinimui.

  

Generalinis direktorius
Andrius Griškevičius

Valdybos pirmininkas
Vygintas Bubnys

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 25 063 22 196 11,4%

Pardavimo savikaina 22 210 19 979 10,0%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 852 2 217 -22,3%

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 704 1 436 15,7%

Kitos veiklos rezultatai 34 82 +139,9%

Finansinė ir investicinė veikla 67 197 193,0%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 115 667 -40,2%

Pelno mokestis 197 109 44,8%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 918 558 -39,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 34 538 37 353 +8,1%

Trumpalaikis turtas 21 762 26 046 +19,7%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 328 18 505 +29,1%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

26 38 +42,9%

Turto iš viso 56 327 63 436 +12,6%

Nuosavas kapitalas 27 017 27 425 +1,5%

Dotacijos, subsidijos 21 083 27 848 +32,1%

Atidėjiniai 167 125 -25,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 8 045 7 609 -5,4%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

3 264 2 664 18,4%

Finansiniai įsipareigojimai 3 264 2 664 18,4%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

4 781 4 945 +3,4%

Finansiniai įsipareigojimai 942 1 056 +12,2%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

15 429 +2 778,2%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 56 327 63 436 +12,6%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 2,0% 0,9% 1,1 p. p.

ROE 3,5% 2,1% 1,4 p. p.

D/E 15,6% 13,6% 2,0 p. p.

EBITDA 3 503 3 428 2,1%

EBITDA marža 14,0% 15,4% +1,4 p. p.

Grynojo pelno marža 3,7% 2,5% 1,2 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 150 180 +20,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 468 454 3,0%
Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 26 26 0,0%

AKCININKAI (2021-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius  Andrius Griškevičius

Valdybos pirmininkas Vygintas Bubnys*

Valdybos nariai Vitalijus Andrejevas*
Nerijus Datkūnas*

Agnė Šataitė
Gintautas Runovičius

*Nepriklausomas narys, (-ė)

UAB „Grinda“
Įmonė teikia miestui būtinas paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Pagrindinės paslaugos: gatvių ir kelių tiesimas 
bei priežiūra; mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies valymas; paviršinių nuotekų tinklų priežiūra; vidaus inžinerinių tinklų 
avarijų paslaugos; beglobių gyvūnų kontrolė; miesto paplūdimių priežiūra ir gelbėjimo tarnybos organizavimas. www.grinda.lt
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Vilniaus miesto savivaldybė

UAB „Grinda“
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98

Nuosavo kapitalo pelningumo dinamika Indėlio į savivaldybių biudžetą dinamika Pardavimo pajamų dinamika

Grynasis pelnas augo 32,6 proc. 

Įsipareigojimai sumažėjo 71,5 proc. 

Pardavimo pajamos ūgtelėjo 2,9 proc. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI:
• 2021 m. pirmą kartą parengta Įmonės įvaizdžio ir komunikacijos strategija, kurios 

pagrindiniai tikslai: išgryninti pagrindines Įmonės žinutes tikslinėms auditorijoms, kurti 
ekspertinį įvaizdį, gerinti Įmonės teikiamų paslaugų įvaizdį visuomenėje, edukuoti apie 
Įmonės teikiamas paslaugas.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įmonė valdė 141,4 tūkst. m² gyvenamų-
jų patalpų ploto, t. y. 0,5 proc. daugiau nei 2020 metų pabaigoje, valdomo ploto 
vertė padidėjo 0,9 proc. iki 51,9 mln. eurų. Šiuos pokyčius lėmė tai, kad per 2021 
metus buvo grąžinta 61 bei nurašyta 50 turto vienetų, o gauti 39 turtiniai vienetai ad
ministravimui, kurių vertė buvo žymiai didesnė negu nurašyto ir grąžinto turto.

2021 metais Įmonės pardavimo pajamos siekė 2,8 mln. eurų ir buvo 2,9 proc. 
didesnės nei 2020 metais. Didžiąją dalį pajamų (93,0 proc.) sudarė patalpų nuomos 
pajamos, kurios ataskaitiniu laikotarpiu buvo 1,2 proc. didesnės nei prieš metus. 

Įmonės veiklos sąnaudos siekė 2,6 mln. eurų, t. y. 1,2 proc. daugiau negu 
2020 m. Sąnaudų augimui įtakos turėjo 34,6 proc. iki 0,4 mln. eurų didėjusios par
davimų sąnaudos. Augęs valdomo ploto kiekis lėmė grynojo pelno didėjimą 
32,6 proc. iki 199,1 tūkst. eurų. EBITDA rodiklis augo 5,6 proc. ir sudarė 0,9 mln. eurų.

Nors Įmonė 2021 metais dirbo pelningai, tačiau pervedimai į savivaldybės biu
džetą nebuvo daromi, nes paskirstytinasis nuostolis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
siekė 1,8 mln. eurų. 

Ataskaitiniais metais Įmonės turtas didėjo 0,6 proc. iki 56,4 mln. eurų, dau
giausia dėl augusio valdomų patalpų ploto, kuris sąlygojo ir didesnę vertę.

Per 2021 m. Įmonės įsipareigojimai sumažėjo 71,5 proc. iki 248,5 tūkst. Šią 
sumą sudarė tik trumpalaikiai įsipareigojimai, iš kurių 29,1 proc. skolos tiekėjams. Ly
ginant su 2020 m. įsipareigojimai tiekėjams sumažėjo daugiau negu 9 kartus. Finansi
nių skolų, kaip ir ankstesniais metais, Įmonė neturėjo. 

Tiek nuosavo kapitalo (ROE), tiek ir turto (ROA) grąžos rodikliai didėjo 0,1 
procentinio punkto ir laikotarpio pabaigoje siekė 0,4 proc. Didesnis augimas atsi
spindi grynojo pelningumo rodiklyje, kuris sudarė 7,2 proc., t. y. 1,6 procentinio punkto 
daugiau nei 2020 metais.  

Generalinė direktorė
Rosita Žibelienė

Valdybos pirmininkas
Rokas Uscila

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 2 686 2 764 +2,9%

Pardavimo savikaina 1 414 1 450 +2,5%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 272 1 314 +3,3%

Pardavimo sąnaudos 323 434 +34,6%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 850 734 13,6%

Kitos veiklos rezultatai 9 2 74,4%

Finansinė ir investicinė veikla 53 60 +13,3%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 161 208 +29,4%

Pelno mokestis 11 9 14,7%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 150 199 +32,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 51 482 51 924 +0,9%

Trumpalaikis turtas 4 593 4 507 -1,9%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 756 3 666 2,4%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos 
pajamos

11 12 +10,5%

Turto iš viso 56 085 56 442 +0,6%

Nuosavas kapitalas 55 212 56 194 +1,8%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 873 249 -71,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

0 0 

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

873 249 71,5%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos

0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 56 085 56 442 +0,6%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 0,3% 0,4% +0,1 p. p.

ROE 0,3% 0,4% +0,1 p. p.

D/E 0,0% 0,0% 

EBITDA 862 910 +5,6%

EBITDA marža 32,1% 32,9% +0,8 p. p.

Grynojo pelno marža 5,6% 7,2% +1,6 p. p.

INDĖLIS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETĄ
(TŪKST. EURŲ)

2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirtos pelno įmokos 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 40 40 0,0%
Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 39 40 +2,6%

AKCININKAI (2021-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 100,0%

VADOVYBĖ (2022-08-01)

Generalinis direktorius Rosita Žibelienė

Valdybos pirmininkė  Rokas Uscila*

Valdybos nariai  Laimutė Urbšienė*
Julija Abromavičienė*

Rosita Žibelienė
Almantas Šimonis

*Nepriklausomas narys, (-ė)

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Patikėjimo teise valdo, naudoja bei disponuoja Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise 
priklausantį Įmonei perduotą turtą

www.vmb.lt
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Vilniaus miesto savivaldybė

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
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ĮMONIŲ, SVĮ PORTFELIO IR SEKTORIŲ RODIKLIŲ 
SKAIČIAVIMO METODIKA

Turto grąža (ROA). Turto grąžos rodiklis apskaičiuojamas paskutinių 
dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš turto balan
sinės vertės ataskaitinio laiko pradžioje ir pabaigoje vidurkio. 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE). Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis 
apskaičiuojamas paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuosto
lius) dalinant iš nuosavo kapitalo balansinės vertės ataskaitinio laiko 
pradžioje ir pabaigoje vidurkio. 

Vertinant SVĮ nuosavo kapitalo grąžą, atsižvelgiant į tai, kad didžioji da
lis regioninių atliekų tvarkymo centrų turto yra suformuota dotacijų 
pagrindu, ir siekiant gauti labiau tarpusavyje palyginamus duomenis, 
RATC sektoriui priskirtų įmonių grąža buvo vertinama naudojant sum
inę nuosavo kapitalo ir dotacijų vertę, t. y. vertinama, kiek grynojo pel
no tenka vienam nuosavo kapitalo ir dotacijų eurui.

Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E). Rodiklis apskai
čiuojamas ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų sumą 
dalinant iš nuosavo kapitalo.

Vertinant SVĮ finansinės priklausomybės koeficientą, atsižvelgiant į 
tai, kad didžioji dalis regioninių atliekų tvarkymo centrų turto yra su
formuota dotacijų pagrindu, ir siekiant gauti labiau tarpusavyje paly
ginamus duomenis, RATC sektoriui priskirtų įmonių koeficientas buvo 

Analizuojant SVĮ portfelį, ankstesnių laikotarpių palyginamieji duome
nys naudojami vadovaujantis 2021 metų SVĮ portfelio sudėtimi.
Į portfelio rezultatus įtraukti konsoliduotieji UAB „Vilniaus vystymo 
kompanija“ ir AB „Kauno energija“ įmonių grupių finansiniai re
zultatai.

Ataskaitoje įmonių pavadinimai naudojami tokie, kokie buvo fiksuoja
mi iki 2022 m. liepos 1 d. Dėl šios priežasties, kai kurių įmonių pavadin
imams pasikeitus vėliau, jie gali nesutapti su pateikiamais ataskaitoje 
arba aktualiame SVĮ sąraše, kurį galima rasti www.governance.lt.

vertinamas naudojant suminę nuosavo kapitalo ir dotacijų vertę, t. y. 
vertinama, kiek finansinių įsipareigojimų tenka vienam nuosavo ka
pitalo ir dotacijų eurui.

Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortiza ci-
ją (EBITDA). Rodiklis, apskaičiuojamas iš ikimokestinio pelno atimant 
finansinės veiklos rezultatą bei pridedant ilgalaikio turto nusidėvėjimą 
ir amortizaciją.

Veiklos pelningumas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėji mą 
ir amortizaciją (EBITDA marža). Rodiklis apskaičiuojamas EBITDA 
vertę dalinant iš pardavimo pajamų.

Veiklos pelno marža. Rodiklis, apskaičiuojamas veiklos pelną dali
jant iš grynosios apyvartos.

Grynojo pelno marža. Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant grynąjį pel
ną iš grynosios apyvartos.

Atliekant analizę pagal savivaldybes, SVĮ, priklausančių kelioms savi
valdybėms, duomenys yra įtraukiami į tos savivaldybės portfelį, kuri 
valdo didžiausią akcijų dalį, tačiau nebūtinai turi kontrolinį akcijų pa
ketą.

Pateikiant įmonių, sektorių ir SVĮ portfelio duomenis ir išvestinius finan
sinius rodiklius bei kitus agreguotus rezultatus galima vienos dešimto
sios paklaida dėl duomenų apvalinimo ir pateikimo tūkstančiais eurų.

Vertinimo metodika

Šią metinę ataskaitą parengė VšĮ Valdymo koordinavimo centras, va
dovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Lietuvos Respub
likos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl valstybės 
ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ben
drovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ reikalavimais bei nuos
tatomis.

Rengiant šią metinę ataskaitą, remtasi išoriniais informacijos šaltiniais: 
viešai skelbiama savivaldybės valdomų įmonių ir savivaldybei atsto
vaujančių institucijų informacija, įmonių pateiktomis metinėmis 
finansinėmis, veiklos ataskaitomis bei metiniais pranešimais, Lietu
vos statistikos departamento, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos 
transporto saugos administracijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, 
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos, Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (iki 2019 m. liepos 1 d., veikusios 
kaip Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija) duomenimis. 
Ataskaitoje pateikiamos informacijos netikrino nepriklausomi audito
riai, o ataskaitos rengėjai neatliko savarankiško šioje ataskaitoje esan
čios informacijos patikrinimo, įskaitant skaičiavimus ar prognozes, ir 
esant poreikiui remtis šia informacija priimant sprendimus, asmuo turi 
remtis savo savarankišku vertinimu. Ataskaitos rengėjai, Vyriausybė 
ir bet kuri valstybės institucija ar kitas jos kontroliuojamas subjektas 
nėra ir bet kokiomis aplinkybėmis nebus atsakingi už trečiųjų asmenų 
sprendimus, priimtus remiantis šioje apžvalgoje pateikta informaci
ja, išvadomis ir pareikštomis nuomonėmis. Bendrovių praeities rezul
tatai negaran tuoja ir negali būti sietini su ateities rezultatais. Ši metinė 
ataskaita nėra nei siūlymas parduoti ar kvietimas pirkti vertybinius po
pierius arba bet kokį turtą, nei sudarys dalį bet kokio investicinio spren
dimo ar bet kokio sprendimo sudaryti bet kokį sandorį.
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Savivaldybės valdomų įmonių sąrašas

Nr. Įmonės pavadinimas 

Savival-
dybei 
priklau-
santi 
dalis* 

Atskaitomybė Sektorius Kategorija**

Dividendai / 
pelno įmokos 

už 2021 
metus*** 

(tūkst. eurų) 

Turtas              
2021-12-31 

(tūkst. eurų) 

Pardavimo 
pajamos 

2021 
metais   

(tūkst. eurų) 

EBITDA 
2021 

metais 
(tūkst. 

eurų) 

Grynasis 
pelnas 

2021 
metais          

(tūkst. eurų) 

1 UAB „Akmenės vandenys“ 100,0%
Akmenės rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 10 375 1 220 163 0

2
UAB „Naujosios Akmenės 
komunalininkas“

100,0%
Akmenės rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 651 1 036 110 32

3
UAB „Naujosios Akmenės 
autobusų parkas“

100,0%
Akmenės rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 837 343 6 67

4 UAB „Dzūkijos vandenys“ 99,9%
Alytaus miesto 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 45 315 4 894 1 185 52

5
UAB „Alytaus šilumos 
tinklai“

99,5%
Alytaus miesto 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 26 454 14 379 2 948 796

6 SĮ „Alytaus telekinas“ 100,0%
Alytaus miesto 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 131 103 44 54

7 UAB „Alytaus butų ūkis“ 100,0%
Alytaus miesto 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 234 2 077 75 54

8
UAB „Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centras“

15,0%
Prienų rajono 
savivaldybė 

RATC Vidutinė 0 24 845 7 277 1 052 179

14,0%
Alytaus rajono 
savivaldybė 

14,0%
Varėnos rajono 
savivaldybė

12,0%
Druskininkų rajono 
savivaldybė 

12,0%
Lazdijų rajono 
savivaldybė

2,0%
Birštono 
savi valdybė

31,0%
Alytaus miesto 
savivaldybė

9 SĮ „Simno komunalininkas“ 100,0%
Alytaus rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 10 337 1 024 4 182

10 UAB „Anykščių vandenys“ 100,0%
Anykščių rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 23 141 1 640 339 46

11
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“

100,0%
Anykščių rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 313 2 172 99 11

12 UAB „Anykščių šiluma“ 98,7%
Anykščių rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 6 432 2 410 414 37

13 UAB „Birštono vandentiekis“ 100,0%
Birštono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 5 101 752 114 5

14 UAB „Birštono šiluma“ 100,0%
Birštono 
savi valdybė

Šilumos tinklai Maža 0 1 710 1 079 60 189

15
AB Birštono sanatorija 
„Versmė“

83,5%
Birštono 
savi valdybė

Kita Vidutinė 167 9 577 3 791 444 11

16 SĮ „Biržų agrolaboratorija“ 100,0%
Biržų rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 38 70 3 2

17
UAB „Biržų autobusų 
parkas“

100,0%
Biržų rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 1 062 577 90 27

18 UAB „Biržų šilumos tinklai“ 100,0%
Biržų rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Labai maža 0 1 932 243 118 1

19 UAB „Biržų vandenys“ 93,1%
Biržų rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 10 422 1 020 50 157

20
AB „Druskininkų šilumos 
tinklai“

97,6%
Druskininkų 
savivaldybė

Šilumos tinklai Labai maža 0 2 205 355 277 56

21
UAB „Druskininkų vande
nys“

100,0%
Druskininkų 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 16 346 1 586 183 166

22
UAB „Druskininkų sveikati
nimo ir poilsio centras 
AQUA“

100,0%
Druskininkų 
savivaldybė

Kita Didelė 0 37 582 8 113 1 382 271

23
UAB „Druskininkų butų 
ūkis“

100,0%
Druskininkų 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 230 1 092 32 13

24
UAB „Elektrėnų autobusų 
parkas“

100,0%
Elektrėnų 
savi valdybė

Viešasis transportas Maža 0 559 199 20 3

25
UAB „Elektrėnų komuna
linis ūkis“

100,0%
Elektrėnų 
savi valdybė

Kita Vidutinė 0 25 576 7 864 750 118
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Nr. Įmonės pavadinimas 

Savival-
dybei 
priklau-
santi 
dalis* 

Atskaitomybė Sektorius Kategorija**

Dividendai / 
pelno įmokos 

už 2021 
metus*** 

(tūkst. eurų) 

Turtas              
2021-12-31 

(tūkst. eurų) 

Pardavimo 
pajamos 

2021 
metais   

(tūkst. eurų) 

EBITDA 
2021 

metais 
(tūkst. 

eurų) 

Grynasis 
pelnas 

2021 
metais          

(tūkst. eurų) 

26
UAB „Ignalinos autobusų 
parkas“

100,0%
Ignalinos rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Labai maža 0 120 291 26 45

27
UAB „Didžiasalio komuna
linės paslaugos“

100,0%
Ignalinos rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 363 785 58 28

28 UAB „Ignalinos butų ūkis“ 100,0%
Ignalinos rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 813 261 59 44

29 UAB „Ignalinos vanduo“ 99,5%
Ignalinos rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 7 281 637 19 68

30
UAB „Ignalinos šilumos 
tinklai“

99,8%
Ignalinos rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 4 175 1 526 249 124

31 SĮ „Kompata“ 100,0%
Ignalinos rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 464 1 156 107 56

32 UAB „Jonavos paslaugos“ 100,0%
Jonavos rajono 
savivaldybė

Kita Vidutinė 200 6 095 6 674 738 417

33 UAB „Jonavos vandenys“ 100,0%
Jonavos rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 26 354 3 055 284 128

34 UAB „Jonavos autobusai“ 100,0%
Jonavos rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 2 300 2 328 382 34

35
UAB „Jonavos šilumos 
tinklai“

100,0%
Jonavos rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 10 484 7 557 1 317 407

36 UAB „Jonavos knyga“ 100,0%
Jonavos rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 62 135 15 17

37 UAB „Joniškio vandenys“ 100,0%
Joniškio rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 21 536 1 161 88 133

38 UAB „Joniškio butų ūkis“ 100,0%
Joniškio rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 498 702 56 21

39
UAB „Joniškio autobusų 
parkas“

100,0%
Joniškio rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 989 397 108 24

40
UAB „Jurbarko komuna
lininkas“

100,0%
Jurbarko rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 412 1 632 67 6

41
UAB „Jurbarko autobusų 
parkas“

100,0%
Jurbarko rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 1 036 351 40 63

42 UAB „Jurbarko vandenys“ 100,0%
Jurbarko rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 17 221 1 706 156 60

43 SĮ „Jurbarko planas“ 100,0%
Jurbarko rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 6 17 0 0

44 UAB „Kaišiadorių vandenys“ 100,0%
Kaišiadorių rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 27 698 2 056 15 268

45 UAB „Kaišiadorių šiluma“ 99,9%
Kaišiadorių rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 80 6 233 2 363 459 205

46 SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 100,0%
Kaišiadorių rajono 
savivaldybė

Kita Maža 40 1 293 1 256 196 34

47
UAB „Kalvarijos komuna
lininkas“

100,0%
Kalvarijos 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 10 941 928 58 7

48 AB „Kauno energija“

92,8%  
Kauno miesto 
savivaldybė

Šilumos tinklai Didelė 0 179 934 50 963 7 197 723,8%
Kauno rajono 
savivaldybė 

1,7%
Jurbarko rajono 
savivaldybė 

48.1 AB „Petrašiūnų katilinė“ 0,0% AB „Kauno energija“ Šilumos tinklai Labai maža 0 2 337 746 151 348
48.2 UAB „GO Energy LT“ 0,0% AB „Kauno energija“ Šilumos tinklai Maža 0 3 063 737 168 111

49 UAB „Kauno autobusai“ 100,0%
Kauno miesto 
savivaldybė

Viešasis transportas Didelė 0 69 124 19 037 6 480 122

50 UAB „Kauno vandenys“ 100,0%
Kauno miesto 
savivaldybė

Vandentvarka Didelė 0 197 845 24 957 8 112 538

51 UAB „Kauno švara“ 100,0%
Kauno miesto 
savivaldybė

Kita Didelė 2 000 29 069 28 477 6 691 2 989

52
UAB „Kauno gatvių apšvie
timas“

100,0%
Kauno miesto 
savivaldybė

Kita Maža 1 000 3 449 6 183 1 286 822

53 UAB „Stoties turgus“ 51,0%
Kauno miesto 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 3 061 23 52 55

54 UAB „Centrinis knygynas“ 100,0%
Kauno miesto 
savivaldybė

Kita Labai maža 40 157 73 53 42

Savivaldybės valdomų įmonių sąrašas 
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Nr. Įmonės pavadinimas 

Savival-
dybei 
priklau-
santi 
dalis* 

Atskaitomybė Sektorius Kategorija**

Dividendai / 
pelno įmokos 

už 2021 
metus*** 

(tūkst. eurų) 

Turtas              
2021-12-31 

(tūkst. eurų) 

Pardavimo 
pajamos 

2021 
metais   

(tūkst. eurų) 

EBITDA 
2021 

metais 
(tūkst. 

eurų) 

Grynasis 
pelnas 

2021 
metais          

(tūkst. eurų) 

55
UAB „Laboratorinių ban
dymų centras“

88,9%
Kauno miesto 
savivaldybė

Kita Maža 206 1 216 1 364 419 321

56 UAB Kauno butų ūkis 100,0%
Kauno miesto 
savivaldybė

Kita Maža 150 3 024 3 843 232 139

57 SĮ „Kapinių priežiūra“ 100,0%
Kauno miesto 
savivaldybė

Kita Maža 183 1 123 1 600 355 254

58 SĮ „Kauno planas“ 100,0%
Kauno miesto 
savivaldybė

Kita Maža 0 612 672 40 71

59 UAB „Giraitės vandenys“ 100,0%
Kauno rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 36 537 2 718 474 19

60
UAB „Komunalinių 
paslaugų centras“

100,0%
Kauno rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 2 943 1 852 227 72

61
UAB „Kazlų Rūdos šilumos 
tinklai“

100,0%
Kazlų Rūdos 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 11 098 2 199 164 95

62 UAB „Kėdbusas“ 100,0%
Kėdainių rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 1 580 626 210 19

63 UAB „Kėdainių butai“ 100,0%
Kėdainių rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 758 520 10 1

64 UAB „Kėdainių vandenys“ 99,9%
Kėdainių rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 46 144 4 135 677 24

65 UAB „Kelmės vanduo“ 100,0%
Kelmės rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 16 617 1 366 151 65

66
UAB „Kelmės autobusų 
parkas“

100,0%
Kelmės rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 716 944 64 37

67 UAB „Kelmės vietinis ūkis“ 100,0%
Kelmės rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 2 391 1 367 76 89

68 SĮ „Kelmės knygynas“ 100,0%
Kelmės rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 60 127 14 15

69 AB „Klaipėdos vanduo“

83,5%  
Klaipėdos miesto 
savivaldybė

Vandentvarka Didelė 290 147 070 17 615 6 017 1 16015,6%
Klaipėdos rajono 
savivaldybė 

0,9%
Neringos miesto 
savivaldybė

70 AB „Klaipėdos energija“ 75,5%
Klaipėdos miesto 
savivaldybė

Šilumos tinklai Didelė 0 81 367 37 644 2 694 883

71
UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras

90,6% 
Klaipėdos miesto 
savivaldybė 

RATC Vidutinė 0 31 184 10 380 769 175
6,5%

Neringos 
savivaldybė

0,9%
Šilutės rajono 
savivaldybė 

0,5% 
Klaipėdos rajono 
savivaldybė 

72
UAB „Klaipėdos autobusų 
parkas“

100,0%
Klaipėdos miesto 
savivaldybė

Viešasis transportas Vidutinė 0 11 396 8 266 966 99

72.1 UAB „Klaipėdos transportas“ 100,0%
UAB „Klaipėdos 
autobusų parkas“

Viešasis transportas Labai maža 0 2 0 0 0

73 UAB „Gatvių apšvietimas“ 100,0%
Klaipėdos miesto 
savivaldybė

Kita Maža 46 11 974 3 199 719 308

74 UAB „Naujasis turgus“ 100,0%
Klaipėdos miesto 
savivaldybė

Kita Maža 1 3 195 731 316 131

75 UAB „Senasis turgus“ 100,0%
Klaipėdos miesto 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 604 211 29 10

76 UAB „Vildmina“ 100,0%
Klaipėdos miesto 
savivaldybė

Kita Maža 0 203 151 15 18

77 UAB „Debreceno vaistinė“ 100,0%
Klaipėdos miesto 
savivaldybė

Kita Maža 1 583 573 3 1

78
UAB „Klaipėdos rajono 
energija“ 

100,0%
Klaipėdos rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 428 274 10 39

79 UAB „Gargždų turgus“  90,0%
Klaipėdos rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 125 122 7 0

80
SĮ „Kretingos komuna  li
ninkas“

100,0%
Kretingos rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 442 2 517 187 0

Savivaldybės valdomų įmonių sąrašas
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Nr. Įmonės pavadinimas 

Savival-
dybei 
priklau-
santi 
dalis* 

Atskaitomybė Sektorius Kategorija**

Dividendai / 
pelno įmokos 

už 2021 
metus*** 

(tūkst. eurų) 

Turtas              
2021-12-31 

(tūkst. eurų) 

Pardavimo 
pajamos 

2021 
metais   

(tūkst. eurų) 

EBITDA 
2021 

metais 
(tūkst. 

eurų) 

Grynasis 
pelnas 

2021 
metais          

(tūkst. eurų) 

81 UAB „Kretingos vandenys“ 100,0%
Kretingos rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 33 057 2 629 246 119

82
UAB „Kretingos autobusų 
parkas“

100,0%
Kretingos rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 877 466 145 5

83 UAB „Kretingos turgus“ 100,0%
Kretingos rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 12 60 4 6

84
UAB Kretingos šilumos 
tinklai

75,8%
Kretingos rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 30 4 548 2 655 432 163

85
UAB „Kupiškio autobusų 
parkas“

100,0%
Kupiškio rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 915 391 35 14

86
UAB „Kupiškio komunali
ninkas“

100,0%
Kupiškio rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 665 1 570 67 7

87 UAB „Kupiškio vandenys“ 100,0%
Kupiškio rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 11 790 1 000 403 27

88 UAB „Lazdijų šiluma“ 99,9%
Lazdijų rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 3 297 1 086 113 63

89 UAB ,,Lazdijų paslaugos“ 100,0%
Lazdijų rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 9 0 1 1

90 UAB „Lazdijų vanduo“ 99,7%
Lazdijų rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 15 229 689 89 0

91
UAB „Marijampolės auto
busų parkas“

100,0%
Marijampolės 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 3 169 1 263 769 307

92
UAB „Marijampolės šilumos 
tinklai“

100,0%
Marijampolės 
savivaldybė

Šilumos tinklai Labai maža 0 6 365 870 612 29

93 UAB „Sūduvos vandenys“ 100,0%
Marijampolės 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 35 177 4 879 762 125

94
UAB „Marijampolės butų 
ūkis“

66,0%
Marijampolės 
savivaldybė

Kita Maža 0 960 1 217 122 76

95
UAB „Marijampolės 
apskrities atliekų tvarkymo 
centras“

36,7%
Marijampolės 
savivaldybė

RATC Vidutinė 0 32 578 5 105 199 309

26,7%
Vilkaviškio rajono 
savivaldybė 

20,0%
Šakių rajono 
savivaldybė 

8,3%
Kazlų Rūdos 
savivaldybė 

8,3%
Kalvarijos 
savivaldybė 

96
UAB „Mažeikių šilumos 
tinklai“

99,9%
Mažeikių rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 13 410 5 750 523 180

97 UAB „Mažeikių vandenys“ 100,0%
Mažeikių rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 31 017 3 939 976 667

98
UAB „Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centras“

37,0%  
Mažeikių rajono 
savivaldybė

RATC Maža 0 8 340 3 592 92 115
32,0%

Telšių rajono 
savivaldybė 

25,0%
Plungės rajono 
savivaldybė 

6,0%
Rietavo saviv
aldybė 

99 UAB „Tavo pastogė“ 78,1%
Mažeikių rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 366 472 32 13

100
UAB „Mažeikių autobusų 
parkas“

97,7%
Mažeikių rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 1 326 1 830 288 32

101
UAB „Mažeikių komunalinis 
ūkis“

91,3%
Mažeikių rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 229 1 520 219 87

102
UAB „Molėtų autobusų 
parkas“

100,0%
Molėtų rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Labai maža 0 332 424 10 17

103 UAB „Molėtų šiluma“ 100,0%
Molėtų rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 30 5 133 1 281 283 124

104 UAB Molėtų švara 100,0%
Molėtų rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 272 1 699 93 11
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105 UAB „Molėtų vanduo“ 100,0%
Molėtų rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 7 657 955 51 109

106
UAB „Neringos komuna
lininkas“

100,0%
Neringos 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 4 73 15 29

107
UAB „Komunalinio turto 
valdymas“ 

100,0%
Neringos 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 1 844 276 99 14

108 UAB „Neringos energija“ 100,0%
Neringos 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 1 036 723 90 65

109 UAB „Neringos vanduo“ 100,0%
Neringos 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 10 231 818 122 198

110
UAB „Pagėgių komunalinis 
ūkis“

100,0%
Pagėgių 
savivaldybė

Kita Maža 0 5 474 528 0 46

111
UAB „Pakruojo komuna
lininkas“

100,0%
Pakruojo rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 639 582 97 35

112 UAB „Pakruojo šiluma“ 100,0%
Pakruojo rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 2 823 1 131 180 1

113
UAB „Pakruojo vandentiek
is“

100,0%
Pakruojo rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 14 720 914 236 7

114
AB „Pakruojo autotran
sportas“

91,9%
Pakruojo rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 572 125 47 0

115 UAB „Palangos vandenys“ 99,7%
Palangos miesto 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 25 461 3 083 837 41

116
UAB „Palangos komunalinis 
ūkis“

100,0%
Palangos miesto 
savivaldybė

Kita Maža 0 2 383 4 903 295 4

117
UAB „Palangos šilumos 
tinklai“

100,0%
Palangos miesto 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 6 385 3 752 730 22

118 UAB „Palangos Klevas“ 100,0%
Palangos miesto 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 322 125 13 10

119
SĮ „Šventosios jūrų uosto 
direkcija“

100,0%
Palangos miesto 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 36 23 15 13

120 AB „Panevėžio energija“

59,4%
Panevėžio miesto 
savivaldybė

Šilumos tinklai Didelė 119 94 297 36 982 5 023 383

13,4%
Kėdainių rajono 
savivaldybė 

6,8%
Rokiškio rajono 
savivaldybė 

5,9%
Kupiškio rajono 
savivaldybė 

5,7%
Pasvalio rajono 
savivaldybė 

4,8%
Zarasų rajono 
savivaldybė 

2,2%
Panevėžio rajono 
savivaldybė

121 UAB „Aukštaitijos vandenys“
95,0%

Panevėžio miesto 
savivaldybė 

Vandentvarka Vidutinė 88 64 781 9 781 2 092 294
5,0%

Panevėžio rajono 
savivaldybė

122
AB „Panevėžio specialus 
autotransportas“

100,0%
Panevėžio miesto 
savivaldybė

Kita Vidutinė 90 4 760 7 058 758 283

123
UAB „Panevėžio autobusų 
parkas“

100,0%
Panevėžio miesto 
savivaldybė

Viešasis transportas Vidutinė 0 7 236 5 208 369 161

124 AB „Panevėžio butų ūkis“ 77,6%
Panevėžio miesto 
savivaldybė

Kita Vidutinė 17 4 642 2 903 117 75

125 UAB „Panevėžio gatvės“ 100,0%
Panevėžio miesto 
savivaldybė

Kita Vidutinė 0 8 461 1 884 24 3

126 UAB „Grauduva“ 70,4%
Panevėžio miesto 
savivaldybė

Kita Maža 0 601 1 137 208 156

127 UAB „Panevėžio būstas“ 100,0%
Panevėžio miesto 
savivaldybė

Kita Maža 8 817 544 51 25
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128
UAB „Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centras“

39,8%
Panevėžio miesto 
savivaldybė

RATC Vidutinė 39 11 334 6 527 547 130

14,7%
Penevėžio rajono 
savivaldybė

14,0%
Rokiškio rajono 
savivaldybė 

11,8%
Biržų rajono 
savivaldybė

11,6%
Pasvalio rajono 
savivaldybė 

8,2%
Kupiškio rajono 
savivaldybė 

129 UAB „Pasvalio vandenys“ 100,0%
Pasvalio rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 13 590 1 684 426 12

130
UAB „Pasvalio autobusų 
parkas“

100,0%
Pasvalio rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 514 196 52 32

131 UAB „Pasvalio knygos“ 100,0%
Pasvalio rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 48 132 2 1

132 UAB „Pasvalio butų ūkis“ 100,0%
Pasvalio rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 286 158 5 5

133 SĮ „Plungės būstas“ 100,0%
Plungės rajono 
savivaldybė

Kita Maža 5 1 970 550 16 5

134
UAB „Plungės autobusų 
parkas“

100,0%
Plungės rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 1 128 1 024 40 76

135
UAB „Plungės šilumos 
tinklai“

100,0%
Plungės rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 5 367 3 263 483 754

136 UAB „Plungės vandenys“ 100,0%
Plungės rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 32 541 2 618 324 12

137 AB „Prienų šilumos tinklai“ 96,8%
Prienų rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 2 925 1 798 15 172

138 UAB „Prienų vandenys“ 100,0%
Prienų rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 11 440 1 229 167 142

139 UAB „Prienų butų ūkis“ 100,0%
Prienų rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 394 967 72 31

140 UAB „Radviliškio šiluma“ 99,1%
Radviliškio rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 8 924 3 246 417 19

141 UAB „Radviliškio vanduo“ 100,0%
Radviliškio rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 21 652 1 921 354 50

142
UAB „Raseinių šilumos 
tinklai“

100,0%
Raseinių rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 7 896 2 795 588 278

143 UAB „Raseinių vandenys“ 100,0%
Raseinių rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 26 383 1 712 283 174

144
UAB „Raseinių autobusų 
parkas“

100,0%
Raseinių rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 1 569 428 298 69

145
UAB „Raseinių komunalinės 
paslaugos“

100,0%
Raseinių rajono 
savivaldybė

Kita Vidutinė 0 4 456 1 998 205 55

146
UAB „Rietavo komunalinis 
ūkis“

100,0%
Rietavo 
savivaldybė

Kita Maža 0 9 313 990 190 11

147 UAB „Rokiškio vandenys“ 100,0%
Rokiškio rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 15 870 1 715 108 387

148
UAB „Rokiškio autobusų 
parkas“

100,0%
Rokiškio rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 823 1 032 61 47

149 AB „Rokiškio butų ūkis“ 70,5%
Rokiškio rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 657 654 30 29

150
AB „Rokiškio komunali
ninkas“

92,7%
Rokiškio rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 2 621 1 882 315 119

151 UAB „Skuodo šiluma“ 100,0%
Skuodo rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 5 279 890 447 91

152 UAB „Skuodo vandenys“ 100,0%
Skuodo rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 9 961 722 47 91

153 UAB „Skuodo autobusai“ 100,0%
Skuodo rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 494 231 140 5

154 UAB „Šakių šilumos tinklai“ 100,0%
Šakių rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 3 795 1 583 256 54

155 UAB „Šakių vandenys“ 100,0%
Šakių rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 26 450 1 366 103 174
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156
UAB „Šakių autobusų 
parkas“

100,0%
Šakių rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 629 662 132 1

157
UAB „Šakių laidotuvių 
namai“

100,0%
Šakių rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 242 404 31 13

158
UAB „Šalčininkų autobusų 
parkas“

100,0%
Šalčininkų rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 887 1 676 125 0

159
UAB „Eišiškių komunalinis 
ūkis“

100,0%
Šalčininkų rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 247 309 8 0

160 UAB „Tvarkyba“ 100,0%
Šalčininkų rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 249 536 28 1

161
UAB „Šalčininkų šilumos 
tinklai“

100,0%
Šalčininkų rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 2 682 1 914 158 3

162 UAB „Šiaulių vandenys“ 100,0%
Šiaulių miesto 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 114 315 9 770 2 349 76

163 UAB „Busturas“ 100,0%
Šiaulių miesto 
savivaldybė

Viešasis transportas Vidutinė 0 7 904 5 641 523 6

164 AB „Šiaulių energija“
95,3%

Šiaulių miesto 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 105 72 290 27 411 4 909 1 349
4,6%

Šiaulių rajono 
savivaldybė

165
UAB „Šiaulių gatvių 
apšvietimas“

100,0%
Šiaulių miesto 
savivaldybė

Kita Maža 50 15 314 1 899 660 72

166 UAB „Pabalių turgus“ 100,0%
Šiaulių miesto 
savivaldybė

Kita Maža 33 524 264 66 37

167 UAB „Saulės dominija“ 100,0%
Šiaulių miesto 
savivaldybė

Kita Labai maža 2 324 530 11 5

168 SĮ „Šiaulių oro uostas“ 100,0%
Šiaulių miesto 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 580 472 105 50

169
UAB „Kuršėnų komunalinis 
ūkis“

100,0%
Šiaulių rajono 
savivaldybė

Kita Vidutinė 0 4 138 2 415 228 25

170 UAB „Kuršėnų vandenys“ 100,0%
Šiaulių rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 28 185 1 752 231 211

171
UAB „Kuršėnų autobusų 
parkas“

100,0%
Šiaulių rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 880 507 54 5

172 UAB „Šilalės vandenys“ 100,0%
Šilalės rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 15 649 1 029 153 1

173 UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 100,0%
Šilalės rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 3 158 1 207 128 7

174
UAB „Šilalės autobusų 
parkas“

100,0%
Šilalės rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 450 353 48 6

175 UAB „Gedmina“ 100,0%
Šilalės rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 278 277 45 32

176
UAB „Šilutės šilumos 
tinklai“

99,9%
Šilutės rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 10 434 3 755 560 61

177 UAB „Šilutės vandenys“ 100,0%
Šilutės rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 25 808 2 734 393 15

178
UAB „Šilutės autobusų 
parkas“

100,0%
Šilutės rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 1 665 731 93 41

179 UAB „Širvintų šiluma“ 99,9%
Širvintų rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 4 901 2 258 571 198

180 UAB „Širvintų vandenys“ 100,0%
Širvintų rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 7 926 780 17 141

181 UAB „Širvintų knygynas“ 100,0%
Širvintų rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 38 65 1 0

182
UAB „Širvintos verslui ir 
laisvalaikiui“

100,0%
Širvintų rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 139 79 4 1

183 UAB „Švenčionių švara“ 100,0%
Švenčionių rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 870 1 441 43 94

184
UAB „Pabradės komuna
linis ūkis“

100,0%
Švenčionių rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 2 886 1 588 203 84

185 SĮ „Švenčionių planas“ 100,0%
Švenčionių rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 20 34 2 0

186
UAB „Tauragės autobusų 
parkas“

100,0%
Tauragės rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 1 980 632 268 136

187 UAB Tauragės butų ūkis 100,0%
Tauragės rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 277 744 49 26
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188 UAB „Tauragės vandenys“ 100,0%
Tauragės rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 34 944 3 301 573 53

189
UAB „Tauragės šilumos 
tinklai“

100,0%
Tauragės rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 7 759 3 057 484 4

190 UAB „Dunokai“ 56,1%
Tauragės rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 005 1 466 121 26

191
UAB „Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centras“

39,1%  
Tauragės rajono 
savivaldybė

RATC Maža 0 8 202 2 782 221 38
27,9%

Jurbarko rajono 
savivaldybė 

23,9%
Šilalės rajono 
savivaldybė 

9,1%
Pagėgių 
savivaldybė 

192
UAB „Telšių autobusų 
parkas“

100,0%
Telšių rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 1 838 1 118 122 24

193 UAB „Telšių vandenys“ 100,0%
Telšių rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 41 827 3 341 439 116

194 UAB „Telšių šilumos tinklai“ 100,0%
Telšių rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Labai maža 0 2 209 291 199 10

195 SĮ „Telšių butų ūkis“ 100,0%
Telšių rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 729 1 143 16 65

196 UAB „Trakų šilumos tinklai“ 99,8%
Trakų rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 2 032 1 258 143 8

197 UAB „Trakų vandenys“ 100,0%
Trakų rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 27 049 2 003 142 82

198 UAB „Trakų paslaugos“ 100,0%
Trakų rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 599 828 45 111

199 UAB „Trakų autobusai“ 100,0%
Trakų rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 993 359 14 121

200
UAB „Ukmergės autobusų 
parkas“

100,0%
Ukmergės rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 1 613 266 131 8

201 UAB „Ukmergės butų ūkis“ 100,0%
Ukmergės rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 288 1 277 72 31

202 UAB „Ukmergės šiluma“ 100,0%
Ukmergės rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 5 901 4 682 479 32

203 UAB „Ukmergės vandenys“ 100,0%
Ukmergės rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 22 460 2 591 669 184

204
UAB „Utenos šilumos 
tinklai“

99,6%
Utenos rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 129 21 829 6 450 1 656 597

205 UAB „Utenos vandenys“ 100,0%
Utenos rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 52 365 4 708 1 145 57

206 UAB „Utenos butų ūkis“ 100,0%
Utenos rajono 
savivaldybė

Kita Maža 0 1 981 1 093 26 12

207
UAB „Utenos komunali
ninkas“

100,0%
Utenos rajono 
savivaldybė

Kita Vidutinė 0 4 263 3 838 237 70

208
UAB „Utenos autobusų 
parkas“

100,0%
Utenos rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 909 786 105 150

209
UAB „Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras“

27,0% 
Utenos rajono 
savivaldybė

RATC Maža 0 12 069 2 520 461 80

18,9%
Anykščių rajono 
savivaldybė 

15,9%
Visagino miesto 
savivaldybė

13,7%
Molėtų rajono 
savivaldybė 

12,4%
Ignalinos rajono 
savivaldybė 

12,3%
Zarasų rajono 
savivaldybė 

210 UAB „Varėnos knyga“ 100,0%
Varėnos rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 121 124 3 1

211 UAB „Varėnos šiluma“ 99,6%
Varėnos rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Vidutinė 0 6 008 2 670 517 156

212 UAB „Varėnos vandenys“ 100,0%
Varėnos rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 7 805 1 109 231 5

Savivaldybės valdomų įmonių sąrašas
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SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ VALDYMO POLITIKA 

Nr. Įmonės pavadinimas 

Savival-
dybei 
priklau-
santi 
dalis* 

Atskaitomybė Sektorius Kategorija**

Dividendai / 
pelno įmokos 

už 2021 
metus*** 

(tūkst. eurų) 

Turtas              
2021-12-31 

(tūkst. eurų) 

Pardavimo 
pajamos 

2021 
metais   

(tūkst. eurų) 

EBITDA 
2021 

metais 
(tūkst. 

eurų) 

Grynasis 
pelnas 

2021 
metais          

(tūkst. eurų) 

213
UAB „Varėnos autobusų 
parkas“

100,0%
Varėnos rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 455 399 15 74

214 UAB „Vilkaviškio vandenys“ 99,4%
Vilkaviškio rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Vidutinė 0 20 893 1 530 170 79

215
UAB „Vilkaviškio šilumos 
tinklai“

99,8%
Vilkaviškio rajono 
savivaldybė

Šilumos tinklai Maža 0 3 490 2 786 315 41

216
UAB „Vilkaviškio komuna
linis ūkis“

100,0%
Vilkaviškio rajono 
savivaldybė

Kita Maža 46 1 009 986 247 174

217
UAB „Vilkaviškio autobusų 
stotis“

100,0%
Vilkaviškio rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Labai maža 0 864 12 8 5

218 UAB „Kybartų darna“ 100,0%
Vilkaviškio rajono 
savivaldybė

Kita Maža 20 437 602 75 41

219
UAB „Vilkaviškio architek
tūros biuras“

100,0%
Vilkaviškio rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 20 135 0 1

220 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 99,4%
Vilniaus miesto 
savivaldybė

Šilumos tinklai Didelė 0 188 068 160 475 13 618 18 966

221 UAB „Vilniaus vandenys“

93,7% 
Vilniaus miesto
savivaldybė

Vandentvarka Didelė 0 173 303 38 779 12 057 3 120
2,8%

Vilniaus rajono 
savivaldybė 

2,0%
Švenčionių rajono 
savivaldybė 

1,5%
Šalčininkų rajono 
savivaldybė 

222
UAB „Vilniaus viešasis 
transportas“

100,0%
Vilniaus miesto 
savivaldybė

Viešasis transportas Didelė 0 94 846 22 968 3 690 3 411

223 UAB „Grinda“ 100,0%
Vilniaus miesto 
savivaldybė

Kita Didelė 180 63 436 22 196 3 428 558

224
UAB „Vilniaus vystymo 
kompanija“

100,0%
Vilniaus miesto 
savivaldybė

Kita Vidutinė 100 31 155 4 436 2 142 1 264

224.1
UAB „Vilniaus sporto 
projektai“

–
UAB „Vilniaus vysty
mo kompanija“

Kita Labai maža 0 1 002 77 25 3

225 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 100,0%
Vilniaus miesto 
savivaldybė

Viešasis transportas Vidutinė 17 16 962 27 327 650 279

226 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 100,0%
Vilniaus miesto 
savivaldybė

Kita Maža 0 56 442 2 764 910 199

227 UAB „Vilniaus apšvietimas“ 100,0%
Vilniaus miesto 
savivaldybė

Kita Vidutinė 630 40 474 8 528 2 714 1 267

228 UAB „VAATC“

75,7%  
Vilniaus miesto 
savivaldybė

RATC Vidutinė 0 71 204 13 917 3 629 2 349

7,4%
Vilniaus rajono 
savivaldybė 

4,3%
Ukmergės rajono 
savivaldybė 

3,1%
Trakų rajono 
savivaldybė 

3,1%
Švenčionių rajono 
savivaldybė 

3,0%
Šalčininkų rajono 
savivaldybė 

2,4%
Elektrėnų
savivaldybė 

1,8%
Širvintų rajono 
savivaldybė 

229 SĮ „Vilniaus planas“ 100,0%
Vilniaus miesto 
savivaldybė

Kita Maža 0 3 285 5 526 595 429

230
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos 
administratorius“

100,0%
Vilniaus miesto 
savivaldybė

Kita Maža 0 935 0 174 23

231
UAB „Nemenčinės komuna
lininkas“

100,0%
Vilniaus rajono 
savivaldybė

Kita Vidutinė 0 17 257 4 614 351 992

232
UAB „Nemėžio komuna
lininkas“

100,0%
Vilniaus rajono 
savivaldybė

Kita Vidutinė 0 29 418 5 338 234 957

233
SĮ „Vilniaus rajono auto
busų parkas“

100,0%
Vilniaus rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 2 293 1 319 212 61

234 UAB „Visagino būstas“ 100,0%
Visagino 
savivaldybė

Kita Vidutinė 0 4 270 2 240 125 224

Savivaldybės valdomų įmonių sąrašas
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Nr. Įmonės pavadinimas 

Savival-
dybei 
priklau-
santi 
dalis* 

Atskaitomybė Sektorius Kategorija**

Dividendai / 
pelno įmokos 

už 2021 
metus*** 

(tūkst. eurų) 

Turtas              
2021-12-31 

(tūkst. eurų) 

Pardavimo 
pajamos 

2021 
metais   

(tūkst. eurų) 

EBITDA 
2021 

metais 
(tūkst. 

eurų) 

Grynasis 
pelnas 

2021 
metais          

(tūkst. eurų) 

235 UAB „Visagino energija“ 100,0%
Visagino 
savivaldybė

Kita Vidutinė 0 38 486 13 838 3 083 1 462

236 AB „Visagino mechanizacija“ 100,0%
Visagino 
savivaldybė

Kita Maža 0 524 178 55 76

237 UAB „Zarasų vandenys“ 100,0%
Zarasų rajono 
savivaldybė

Vandentvarka Maža 0 6 521 726 115 26

238 UAB „Zarasų autobusai“ 100,0%
Zarasų rajono 
savivaldybė

Viešasis transportas Maža 0 561 447 62 116

239 UAB „Zarasų būstas“ 100,0%
Zarasų rajono 
savivaldybė

Kita Labai maža 0 213 286 77 82

* Savivaldybės įmonės (SĮ) nuosavybės teise priklauso savivaldybei 
** Kategorija nustatyta pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą
*** Pateikiama savivaldybėms paskirta suma

Savivaldybės valdomų įmonių sąrašas



111

UAB „GO Energy LT“ 
AB „Kauno energija“ valdoma dukterinė bendrovė 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 115 737 +538,4%

Pardavimo savikaina 30 510 +1 610,4%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 86 227 +165,2%

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 72 97 +35,8%

Kitos veiklos rezultatai 0 1 

Finansinė ir investicinė veikla 0 0 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 14 131 +839,6%

Pelno mokestis 1 19 +3 740,0%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 111 +731,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 1 057 1 601 +51,5%

Trumpalaikis turtas 93 1 214 +1 199,7%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 47 755 +1 492,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 0 248 -

Turto iš viso 1 150 3 063 +166,3%

Nuosavas kapitalas 1 077 2 621 +143,4%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 3 3 0,0%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 59 423 +621,3%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 59 423 +621,3%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 12 16 +30,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 150 3 063 +166,3%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 1,2% 5,3% +4,1 p. p.

ROE 1,3% 6,0% +4,7 p. p.

D/E 0,0% 0,0% 

EBITDA 44 168 +281,8%

EBITDA marža 38,0% 22,8% 15,2 p. p.

Grynojo pelno marža 11,6% 15,1% +3,5 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 4 23 +475,0%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 2 2 0,0%

AKCININKAI (2020-12-31)    

AB „Kauno energija“   100%

VADOVYBĖ (2022-07-01)    

Generalinis direktorius  Rokas Vaitiekus 

SVĮ dukterinių bendrovių 
finansiniai rezultatai
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SVĮ dukterinių bendrovių 
finansiniai rezultatai

UAB „Petrašiūnų katilinė“ 
AB „Kauno energija“ valdoma dukterinė bendrovė 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 1 177 746 36,6%

Pardavimo savikaina 1 163 1 097 5,6%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 14 -351 -

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 55 49 10,1%

Kitos veiklos rezultatai 0 0 

Finansinė ir investicinė veikla 20 10 +51,0%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -60 -410 -578,1%

Pelno mokestis 9 61 572,5%

Grynasis pelnas (nuostoliai) -51 -348 -579,1%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 2 543 2 054 -19,2%

Trumpalaikis turtas 429 279 -35,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 78 159 +102,9%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 4 4 0,0%

Turto iš viso 2 976 2 337 -21,5%

Nuosavas kapitalas 537 188 -64,9%

Dotacijos, subsidijos 647 486 -24,9%

Atidėjiniai 7 9 +16,2%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1 772 1 648 -7,0%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 567 0 

Finansiniai įsipareigojimai 567 0 

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 1 205 1 648 +36,8%

Finansiniai įsipareigojimai 567 567 0,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 13 6 -50,8%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 976 2 337 -21,5%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 1,5% 13,1% 11,6 p. p.

ROE 9,1% 96,1% 87,0 p. p.

D/E 211,4% 301,3% +89,9 p. p.

EBITDA 513 151 70,6%

EBITDA marža 43,6% 20,2% 23,4 p. p.

Grynojo pelno marža 4,4% 46,7% 42,3 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 7 6 14,3%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 1 1 0,0%

AKCININKAI (2020-12-31)

AB „Kauno energija“ 100,0%

VADOVYBĖ (2022-07-01)

Generalinis direktorius  Jonas Ivoncius
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SVĮ dukterinių bendrovių 
finansiniai rezultatai

UAB „Klaipėdos transportas“ 
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdoma dukterinė bendrovė 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 0 0 

Pardavimo savikaina 0 0 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 -

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 0 0 

Kitos veiklos rezultatai 0 0 

Finansinė ir investicinė veikla 0 0 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 0 0 -

Pelno mokestis 0 0 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 0 0 -

Trumpalaikis turtas 2 2 -0,4%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 2 0,4%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 0 0 -

Turto iš viso 2 2 -0,4%

Nuosavas kapitalas 2 2 -0,4%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 0 0 0,0%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 0 0 0,0%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 2 -0,4%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

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

ROE 8,8% 0,0% +8,8 p. p.

D/E 0,0% 0,0% 

EBITDA 0 0 

EBITDA marža   

Grynojo pelno marža   

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 0 0 

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 0 0 

AKCININKAI (2020-12-31)

UAB "Klaipėdos autobusų parkas" 100,0%

VADOVYBĖ (2022-07-01)

Generalinis direktorius Tomas Datenis
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UAB „Vilniaus sporto projektai“ 
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ valdoma dukterinė bendrovė 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 103 77 25,2%

Pardavimo savikaina 31 30 4,8%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 71 47 -34,2%

Pardavimo sąnaudos 0 0 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 42 50 +18,2%

Kitos veiklos rezultatai 28 0 

Finansinė ir investicinė veikla 0 0 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 57 -3 -

Pelno mokestis 3 0 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 54 -3 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 244 216 -11,3%

Trumpalaikis turtas 662 783 +18,4%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 577 602 +4,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 2 3 +9,1%

Turto iš viso 908 1 002 +10,4%

Nuosavas kapitalas 847 844 -0,4%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 60 157 +161,7%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai Įsipareigojimai 60 157 +161,7%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 1 2 +25,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 908 1 002 +10,4%

RODIKLIAI 2020-12-31 2021-12-31 POKYTIS

ROA 6,0% 0,3% 6,3 p. p.

ROE 6,4% 0,4% 6,8 p. p.

D/E 0,0% 0,0% 

EBITDA 85 25 71,0%

EBITDA marža 82,2% 31,9% 50,3 p. p.

Grynojo pelno marža 52,6% 4,0% 56,6 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai 0 0 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2020 METAI 2021 METAI POKYTIS

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 1 1 0,0%

Administracijos darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 1 1 0,0%

AKCININKAI (2020-12-31)

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 100,0%

VADOVYBĖ (2022-07-01)

Generalinė direktorė  Gražina Dieninytė

SVĮ dukterinių bendrovių 
finansiniai rezultatai
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LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2021METAIS

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Všį Valdymo koordinavimo centras
Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 620 73679, el. p. info@overnence.lt


