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Pirmą 2022 metų pusmetį net 40 proc. bendro VVĮ portfelio grynojo pelno priklauso miškininkystės sektoriui, kuriam atstovaujanti 
VĮ Valstybinių miškų urėdija uždirbo 62,8 mln. eurų, t. y. 3 kartus daugiau grynojo pelno nei tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais. Jau antri 
metai iš eilės Valstybinių miškų urėdijos pajamas ir pelną augina brangstanti žaliavinė mediena. Gerokai kuklesnį – vos 12,2 proc. – 
grynojo pelno prieaugį fiksavo energetikos sektoriui priskiriamos įmonės – kartu jos uždirbo 87,9 mln. eurų. Visgi, kaip ir ankstesniais 
laikotarpiais, VVĮ portfelyje energetikos sektoriaus įmonių uždirbtas grynasis pelnas ir 2022 metų pirmąjį pusmetį sudaro didžiąją port-
felio dalį. Tuo tarpu VVĮ susisiekimo sektorius 2022 m. pirmą pusmetį balansavo tarp pelningos ir nuostolingos veiklos. Nepaisant to, 
yra pozityvių ženklų, kad itin smarkiai nuo COVID-19 pandemijos nukentėjęs aviacijos sektorius pamažu atsigauna – Valstybės įmonei 
„Oro navigacija“ pavyko šiemet beveik perpus sumažinti nuostolį, o VĮ Lietuvos oro uostai, kurie pernai pirmą pusmetį baigė su 3,9 mln. 
eurų nuostoliu, šįmet jau uždirbo 2,4 mln. eurų pelno. Atsigavimo ženklus rodo ir kitos, ankstesniais laikotarpiais stipriai apribojimų 
paveiktos VVĮ.  Ryškiausias pokytis tarp šių įmonių – valstybės valdomas parodų ir kongresų centras „Litexpo“, kuris pastaruosius 2 metus 
veikęs nuostolingai, pirmą 2022 metų pusmetį baigė uždirbdamas 39 tūkst. eurų pelno.

Visgi, likęs pusmetis yra sudėtingas visoms VVĮ ir pareikalaus ypatingo įsitraukimo, optimizuojant brangstančias energetikos išteklių 
sąnaudas. Rugsėjo mėnesio Vyriausybės pavedimu VVĮ įpareigotos  užtikrinti, kad iki 2022 metų pabaigos būtų pasirašyti susitarimai su 
Energetikos ministerija įtraukiant energijos taupymo rodiklius į savo veikos planus.  

2022 metų pirmo pusmečio rezultatai rodo, kad gerėjanti valdysena lemia stabilaus pagrindo sukūrimą – net ir viena po kitos 
užklupus nenumatytoms situacijoms, VVĮ portfelis išlieka pelningas, o būtinųjų paslaugų teikimas Lietuvos gyventojams ir toliau vyksta 
sklandžiai. Nepaisant pastarojo laikotarpio sudėtingumo, tikiu, kad susitelkę išliksime stiprūs ir turėsime dar daugiau vertingų patirčių, 
kuriomis galėsime dalintis tiek VVĮ bendruomenėje, tiek ir tarptautinėje erdvėje. 

Pagarbiai
Vidas Danielius
Valdymo koordinavimo centro vadovas

Norėčiau pasidžiaugti, kad po sudėtingų 
COVID-19 pandemijos sukrėtimų valstybės 
valdomų įmonių (VVĮ) sektorius veiklos stabi-
lumą susigrąžina į savo rankas. 2022 pirmas 
pusmetis parodė, kad didžioji dalis VVĮ yra 
pajėgios efektyviai veikti ir lanksčiai prisitaikyti 
prie greitai besikeičiančios geopolitinės situaci-
jos. Šiandieninėje situacijoje labai svarbu, kad 
VVĮ energetikos ir miškininkystės sektoriai buvo 
atspariausi bei maksimaliai išnaudojo esamas 
sąlygas geriausiems rezultatams pasiekti. 
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VVĮ portfelio trumpa apžvalga
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NUOSAVO KAPITALO GRĄŽA AUGO 0,2 PROCENTINIO PUNKTO

2022 METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ VVĮ UŽDIRBO 155,2 MLN. EURŲ GRYNOJO PELNO

PORTFELIO PARDAVIMO PAJAMOS AUGO 80,8 PROC.

SKOLINTO IR NUOSAVO KAPITALO SANTYKIS – 31,7 PROC.            

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita 2022-06-30
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Svarbiausi įvykiai ir naujienos
2022 m. sausio 26 d. Vyriausybė pritarė nacionalinių plėtros 
įstaigų (NPĮ) – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Viešųjų 
investicijų plėtros agentūra“, UAB „Valstybės investicijų valdymo 
agentūra“, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ ir UAB 
„Valstybės investicinis kapitalas“ konsolidavimo modeliui In-
vegos pagrindu – ją paskiriant patronuojančia bendrove, o 
likusias įstaigas – jos dukterinėmis bendrovėmis. Taip pat buvo 
pritarta ir NPĮ konsolidavimo veiksmų planui, numatančiam es-
minius konsolidavimo etapus, bei pavesta Finansų ministerijai 
konsoliduotame NPĮ atstovauti valstybę akcininkės teisėmis. Na-
cionalinių plėtros įstaigų konsolidavimas užtikrins vieningą in-
vestavimo strategiją, priemonių sinergiją, efektyvų ES paramos 
pakartotinį panaudojimą, institucinių ir privačių investuotojų 
pritraukimą, generuojant bent du kartus didesnį finansinių prie-
monių sverto efektą.

2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos 
Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai valstybės tarnautojai 
įgyja teisę gauti įstatymų nustatytą darbo užmokestį 
už veiklą einant valstybės ar savivaldybės valdomos 
įmonės ar jos dukterinės bendrovės kolegialaus organo 
nario pareigas. Pagal anksčiau galiojusią tvarką valstybės ar 
savivaldybės valdomų bendrovių kolegialiuose organuose 
veikiantys valstybės tarnautojai atlygio negaudavo, valstybės 
arba savivaldybės įmonių atveju atlygis buvo pervedamas 
į atitinkamą biudžetą. Kolegialių organų nariams, kurie yra 
valstybės tarnautojai ar VAI darbuotojai, turėtų būti mokamas 
atlygis ne mažiau kaip 1/8 ir ne daugiau kaip 1/4 vadovui 
mokamo atlygio.

2022 m. gegužės 19 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 
vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų 
pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2022-2024 metų laiko-
tarpiu patvirtinimo“. Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos kartu su Valdymo koordinavimo 
centru parengtai valstybės valdomų įmonių veiklos 
matavimo rodiklių (angl. key performance indicator – KPI) 
koncepcijai, kuri leis tiksliau įvertinti įmonių veiklą. Nuo 
2022 metų kiekvienos VVĮ išsikeltus 3 ilgalaikius finansinius 
rodiklius ir siektiną rezultatą 3 metų laikotarpiui įvertins Valdymo 
koordinavimo centras bei tvirtins Vyriausybė. Tai yra ilgalaikiai 
pelningumo, optimalios kapitalo struktūros bei dividendų ir 
pelno įmokų rodikliai, kurie įtraukiami į įmonių strateginį veiklos 
planą. Papildomai įmonės kasmet turės išsikelti ir į strateginį 
veiklos planą įtraukti trumpalaikius finansinius bei nefinan-
sinius veiklos matavimo rodiklius – nusimatyti po 1–2 rodik-
lius kiekvienai iš 4 sričių: vertės akcininkui, klientų lūkesčiams 
ir plėtrai, veiklos efektyvumui bei organizacijos tobulėjimui. 
Ši nauja valstybės valdomų įmonių veiklos vertinimo koncep-
cija yra itin svarbus vadybinis įrankis, nes iki šiol tokių įmonių  
komercinei veiklai vertinti buvo naudotas vienintelis nuosavo 
kapitalo grąžos rodiklis. Todėl remiantis  gerąja EPBO šalių 
praktika sukurta įmonių veiklos matavimo rodiklių koncepcija, 
kuri leidžia įdiegti efektyvesnę bei tikslesnę rezultatų vertinimo 
sistemą. 

2022 m. balandžio 20 d. pritarta Žemės ūkio ministerijos 
siūlymui įsteigti Žemės ūkio duomenų centrą (ŽŪDC), 
sujungiant 3 ministerijai pavaldžias įmones: VĮ Valstybės 
žemės fondą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą 
ir VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrą „Gis-centras“. 
2023 m. sausio 1 d. įsteigtas Žemės ūkio duomenų centras taps 
visų valstybinių žemės ūkio paskirties žemės sklypų, išskyrus 
esančių miestuose, patikėtiniu.
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2022 metų liepos mėnesį VKC atliktas valstybės valdomų 
įmonių strategijų įgyvendinimo vertinimas parodė, kad 
beveik kas trečia VVĮ 2021 metais neišpildė valstybės 
lūkesčių dėl siektinų pelningumo rodiklių. Strateginiuose 
veiklos planuose numatytų VVĮ finansinių tikslų bei uždavinių 
įgyvendinimas pernai siekė apie 68 proc. (palyginimui – 2020 
m. 73 proc.), o nefinansinių – 81 proc. (2020 m. – 73 proc.). 
Sėkmingiausiai strateginius tikslus pasiekti pavyko finansų sek-
toriaus įmonėms, kurių išsikelti finansiniai tikslai bei uždaviniai 
įgyvendinti 87 proc., nefinansiniai – irgi 87 proc. Prasčiausiai 
sekėsi COVID-19 pandemijos paveiktam susisiekimo sektoriui, 
jame veikiančių VVĮ finansiniai tikslai bei uždaviniai pernai buvo 
įgyvendinti prasčiausiai, t. y. siekė vos 57 proc.

2022 metų rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas 
priėmė svarstyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
parengtą naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo 
projektą ir lydimuosius teisės aktus, kuriais siekiama 
daugiau lankstumo, aiškumo ir pasirinkimo galimybių bei 
mažesnės administracinės naštos. Siekiama vengti situacijų, 
kai dėl formalių klaidų atmetami ekonomiškiausi pasiūlymai, 
todėl siūloma leisti tiekėjams taisyti pastebėtus pasiūlymų 
trūkumus, išskyrus duomenis, kurie daro įtaką pasiūlymų eilei. 
Supaprastinto pirkimo dokumentuose pastebėjus netikslumų, 
siūloma leisti keisti ir pirkimo sąlygas – pratęsti pasiūlymų patei-
kimo terminą, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai galėtų 
susipažinti su pasiūlymui parengti reikalinga informacija. Jeigu 
pirkimo dokumentuose bus padaryta esminių klaidų, perkančioji 
organizacija pirkimą galėtų nutraukti. Taip pat siūloma 
stiprinti pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolę: reikalauti 
perkančiosioms organizacijoms parengti vidaus kontrolės 
tvarką, kuri apimtų visą pirkimų procesą, nustatyti pareigą 
paskirti asmenis, atsakingus už pirkimo sutarties vykdymą. 
Asmenys, kurie dalyvauja pirkime priimant sprendimus, turės 
ne tik deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, bet ir būti 
viešinami skelbiant konkretaus pirkimo procedūrų ataskaitas.

2022 metų sausio – rugsėjo mėnesiais įvyko 16-os valstybės 
valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių nepriklausomų 
kolegialių organų narių atrankos. Atrankos gairės numato, 
kad kolegialių organų nepriklausomų narių atrankos procese 
privalo dalyvauti atrankos agentūra, kurią viešųjų pirkimų 
būdu parenka atranką inicijuojantis subjektas. Nagrinėjamu 
laikotarpiu atrankose dalyvavo 6 atrankų agentūros, tarp kurių 
dažniausiai buvo pasirenkamos: UAB AIMS International Lietuva 
(6 atrankos), UAB J. Friisberg & Partners (4 atrankos) ir UAB Master 
Class LT (3 atrankos). 2022 metais sausio – rugsėjo mėnesiais 
naujai kadencijai buvo paskirti 14-os įmonių kolegialūs 
organai. 2022 metų rugsėjo pirmą dieną be valdybos (ar 
stebėtojų tarybos) veikė 4-os VVĮ. 2022 metų rugsėjo 29 d. VKC pristatė jau 10 metų iš eilės 

sudaromą VVĮ Gerosios valdysenos indeksą, tai yra vienas 
pagrindinių įrankių, kuriuo vertinami kokybiniai VVĮ 
valdysenos aspektai. Kiekviena VVĮ yra įvertinama pagal 260 
kriterijų, atliepiant EBPO rekomendacijas, Skaidrumo gairių bei 
kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias 
pasaulines praktikas. VKC sudaromas VVĮ gerosios valdysenos 
indeksas apima tris pagrindines sritis: skaidrumą, kolegia-
lius organus, strateginį planavimą ir įgyvendinimą. Šiemet 
Gerosios valdysenos indekso vertinimas buvo sugriežtintas, 
tačiau net ir esant aukštesnei VVĮ valdysenos vertinimo kartelei, 
daugiau negu pusė VVĮ sektoriaus įmonių valdysena įvertinta 
teigiamai. 2021–2022 metų Indekso rezultatai rodo, kad 
reikšmingiausi valdysenos pokyčiai fiksuojami skaidrumo srityje. 
Tuo tarpu prasčiausiai iš visų valdysenos kriterijų yra įvertintos 
VVĮ rengiamos tvarumo ataskaitos. Kaip rodo naujausias Valdymo 
koordinavimo centro atliktas vertinimas, geriausias valdysenos 
praktikas didelių įmonių kategorijoje įgyvendina AB „Ignitis 
grupė“, vidutinio dydžio įmonių kategorijoje – UAB „Toksika“, 
mažų įmonių kategorijoje – UAB „Valstybės investicijų 
valdymo agentūra“. Vertinant įmonių pasiekimus konkrečiose 
gerosios valdysenos srityse, skirtos specialios nominacijos. Už 
atskaitomybę įvertinta AB „Smiltynės perkėla“. Valdysenos 
pažangos nominacija skirta VĮ Valstybinių miškų urėdijai, o 
pažangiausia dukterine įmone paskelbta AB „Litgrid“. Profesio-
naliausiu valdytoju pripažinta Finansų ministerija.

2022 m. birželio 21 d. buvo pristatytas Antikorupcinės 
aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir savivaldybių 
valdomose įmonėse vadovas, kurį rengė Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija, STT ir Valdymo koordinavimo centras. Šis 
parengtas vadovas – praktinio taikymo metodinė priemonė, 
padėsianti valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms 
kurti skaidrią antikorupcinę aplinką, didinti verslo 
skaidrumą ir atsakingumą. Leidinyje pateikiami pagrindiniai 
skaidrumo principai įmonių veikloje, praktiniai patarimai kaip 
skaidrinti veiklos procesus, pateikiami konkretūs žingsniai kaip 
kurti įmonių antikorupcinę aplinką.
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Apžvelgiant valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio 2022 metų sausio-birželio mėnesių rezultatus, pateikiama informacija apie šį portfelį 
sudarančių įmonių skaičių, darbuotojus ir atliekama analizė pagal finansinės apskaitos rezultatus: turto vertę, pardavimo pajamas ir grynąjį pelną 
(nuostolį). Taip pat nagrinėjamas ir 2022 metų pirmojo pusmečio VVĮ portfelio rezultatų pasiskirstymas pagal pagrindinius sektorius.

Portfelio rezultatų apžvalga

Lietuvoje 2022 metų birželio mėnesio pabaigoje veiklą vykdė 47 
valstybės valdomos įmonės – 2 įmonėmis mažiau nei 2021 metų viduryje. 
VVĮ skaičiaus pokytį nulėmė šie įvykiai:

• 2021 m. rugpjūčio 24 d. VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkyta į 
viešąją įstaigą Lietuvos prabavimo rūmai;

• 2021 m. rugsėjo 28 d. privatizuota AB „Vilniaus metrologijos centras“ 
(už 8,8 mln. eurų).

Nuo 2022 m. sausio mėn. AB „Kiaulių veislininkystė“ nebevykdo 
veiklos, įmonė laikoma bankrutuojančia. Gegužės mėn. VĮ Turto bankui pri-
vatizavimui perduotos įmonės: UAB „Šilutės veislininkystė“, UAB „Šilutės 
polderiai“ ir UAB „Panevėžio veislininkystė“. Taip pat gegužės mėn. VšĮ 
Grunto valdymo technologijos Aplinkos ministerijai perdavė valdyti UAB 
„GVT LT“. O liepos mėn. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija pertvarkyta į AB 
Vidaus vandens kelių direkciją ir VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 
pertvarkytas į UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centrą.

Visos VVĮ suskirstytos į keturis sektorius: susisiekimo, energetikos, miški-
ninkystės ir kitų įmonių. Kitų įmonių sektoriui priklauso tos VVĮ, kurios yra 
nepriskirtos nei vienam iš trijų pirmųjų sektorių. Susisiekimo sektorių sudarė 
10 VVĮ, kurios valdė didžiausią dalį portfelio turto – 6,9 mlrd. eurų arba 46,6 
proc. viso VVĮ disponuojamo turto. Šio sektoriaus pardavimo pajamos 
nagrinėjamu laikotarpiu sudarė 371,3 mln. eurų arba 14,1 proc. visų VVĮ 
pajamų. Energetikos sektoriui priskirtos 4 įmonės, kurių apskaitinė turto vertė 
siekė 6,6 mlrd. eurų ir sudarė 44,9 proc. bendro VVĮ valdomo turto vertės. 
Energetikos sektoriaus pajamos 2022 metų pirmąjį pusmetį buvo didžiausios 
ir siekė 76,3 proc. visų VVĮ uždirbtų pajamų arba 2,0 mlrd. eurų. Miškininkystės 

2022 m. birželio 30 d. VVĮ dirbo 28 724 darbuotojai – 1 968 darbuotojais 
mažiau nei prieš metus. Daugiausia asmenų dirbo susisiekimo sektoriuje – 50,2 
proc. Dirbančiųjų energetikos sektoriuje buvo 25,8 proc., kitų įmonių sektoriuje 
– 14,3 proc., o miškininkystės sektoriuje – vos 9,7 proc. visų VVĮ darbuotojų. Trys 
didžiausi darbdaviai – AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė (7 023 dar-
buotojų), AB „Ignitis grupė“ (3 964 darbuotojų) ir AB Lietuvos pašto įmonių 
grupė (3 487 darbuotojai) – kartu buvo įdarbinę 50,4 proc. visų VVĮ darbuotojų.

Energetikos sektoriaus įmonėse pirmojo 2022 metų pusmečio pabaigoje 
dirbo 7 412 darbuotojų, t. y. 3,9 proc. arba 278 darbuotojais daugiau nei 2021 metų 
pirmąjį pusmetį. Darbuotojų skaičius 23,1 proc. augo UAB „EPSO-G“ įmonių 
grupėje bei 2,8 proc. AB „Ignitis grupė“, tuo tarpu AB „Klaipėdos nafta“ dar-
buotojų sumažėjo 6,8 proc., o VĮ Ignalinos atominė elektrinėje – 3,2 proc.

Susisiekimo sektoriaus VVĮ 2022 metų pirmojo pusmečio gale dirbo 14 422 
darbuotojai ir, lyginant su 2021 m. birželio 30 d. duomenimis, darbuotojų skaičius 
sumažėjo 2 077. Labiausiai – 16,7 proc. – dirbančiųjų mažėjo AB Lietuvos pašto 
įmonių grupėje. Darbuotojų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo keli veiksniai. 2021 
m. kovo 1 d. pradėjusi veikti išmaniojo skirstymo programa (ISP), kurios įgyven-
dinimo metu įdiegti automatizuoti ir centralizuoti siuntų skirstymo procesai, dėl šios 
priežasties rankinis siuntų ir laiškų skirstymas tapo pertekliniu, todėl palaipsniui buvo 
mažinamas šią funkciją atliekančių darbuotojų skaičius. Taip pat dėl besikeičiančios  
siuntų struktūros ir mažėjančios laiškų rinkos visoje Lietuvoje peržiūrimos visos  
aptarnaujamos teritorijos (išskyrus Vilnių, Kauną ir Klaipėdą), atsisakant pėsčiųjų  
laiškininkų  funkcijos ir suteikiant visiems laiškininkams tarnybinius automobilius, 
optimizuojami  „PayPost“ skyriai, perkeliant jų teikiamas paslaugas į pašto skyrius, op-
timizuojama pašto skyrių veikla įvedant 5 darbo dienų savaitę. Darbuotojų skaičius 
gana ženkliai – 16,3 proc. – krito ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupėje, 
šiam pokyčiui įtakos turėjo sumažėjusios krovinių pervežimų apimtys ir pajamos 
dėl Rusijos karo Ukrainoje, Rusijai ir Baltarusijai pritaikytų sankcijų. VĮ Klaipėdos 

sektoriui priskirta vienintelė įmonė – VĮ Valstybinių miškų urėdija, kurios 
valdomo turto vertė siekė 268,4 mln. eurų. Disponuodama šiuo turtu, įmonė 
uždirbo 142,4 mln. eurų arba 5,4 proc. visų VVĮ pajamų. Kitų įmonių sektoriui 
priskirtos 32 įmonės, bendros šio sektoriaus pajamos sudarė 111,9 mln. eurų 
arba 4,2 proc. visų pajamų, o apskaitinė turto vertė siekė 989,9 mln. eurų. 

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

valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų skaičius taip pat mažėjo (9,4 proc.) 
ir siekė 221. Dalyje susisiekimo sektoriaus įmonių darbuotojų skaičius nagrinėjamu 
laikotarpiu augo. AB Lietuvos radijo ir televizijos centre 2022 m. birželio 30 d. iš 
viso dirbo 150 asmenų, tai yra 11,1 proc. daugiau negu ankstesnių metų pirmajame 
pusmetyje, augimą lėmė TV bokšto veiklos apimčių ir teikiamų paslaugų krepšelio 
išsiplėtimas. Po pandemijos laikotarpio atsistatinėjantis keleivių srautas sąlygojo 
VĮ Lietuvos oro uostų darbuotojų skaičiaus augimą 12,9 proc., kadangi būtinas 
papildomas personalas, siekiant suvaldyti planuojamą oro uostų plėtrą, užtikrinti 
kokybišką aptarnavimą augant keleivių srautams, šios įmonės darbuotojų skaičius 
2022 metų birželio 30 d. siekė 543 asmenis. VĮ Lietuvos automobilių kelių di-
rekcijoje nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje dirbo 277 darbuotojai, tai yra 6,1 proc. 
daugiau negu ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu. 

Miškininkystės sektoriaus darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 4,1 
proc. arba 119 asmenų. Kitų įmonių sektoriui priskirtose 32-iose VVĮ dirbo 4 108 
darbuotojai. Šio sektoriaus darbuotojų skaičius per metus krito 1,2 proc. Labiau-
siai mažėjo UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centro darbuotojų 
skaičius – 48,1 proc., arba 13 asmenų, UAB  „Būsto paskolų draudimas“ – 45,5 
proc., arba 10 asmenų, VĮ  „Mūsų amatai“ – 40,8 proc. arba 31 asmenimis. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad dėl palyginamų duomenų už ankstesnius 
laikotarpius trūkumo, į pajamų, grynojo pelno bei nuosavo kapitalo ir 
turto grąžos analizę nebuvo įtraukta 2022 metais VšĮ Grunto valymo tech-
nologijos Aplinkos ministerijai perduota valdyti UAB „GVT LT“.

Nuo metų pradžios VVĮ skaičius išliko nepakitęs – 2022 m. birželio 30 d. valstybė valdė 47 įmones

VVĮ darbuotojų skaičius sumažėjo 6,4 proc., lyginant su 2021 m. birželio 30 d.
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Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2022 metais

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2021 SAUSIS-BIRŽELIS 
(6 MĖN.)

2022 SAUSIS-BIRŽELIS 
(6 MĖN.) POKYTIS

Pardavimo pajamos 1 459 147 2 638 455 +80,8%

Pardavimo savikaina 950 826 1 990 013 +109,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 508 321 648 442 +27,6%

Pardavimo sąnaudos 220 244 302 272 +37,2%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 124 278 144 951 +16,6%

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 22 807 9 838 -56,9%

Finansinė ir investicinė veikla -46 311 -53 442 -15,4%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 140 294 157 614 +12,3%

Pelno mokestis 21 629 23 475 +8,5%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 118 665 134 139 +13,0%

Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 131 803 155 226 +17,8%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2021-12-31 2022-06-30 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 11 486 944 11 611 051 +1,1%

Trumpalaikis turtas 2 714 362 2 768 362 +2,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 014 604 930 491 -8,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 179 965 384 527 +113,7%

Turto iš viso 14 381 271 14 763 940 +2,7%

Nuosavas kapitalas 7 808 309 8 098 971 +3,7%

Dotacijos, subsidijos 2 281 947 2 211 685 -3,1%

Atidėjiniai 207 039 186 098 -10,1%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 3 777 199 3 985 176 +5,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai

2 255 488 2 596 955 +15,1%

Finansiniai įsipareigojimai 1 986 371 2 276 236 +14,6%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai 
Įsipareigojimai

1 521 712 1 388 221 -8,8%

Finansiniai įsipareigojimai 442 018 289 249 -34,6%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 306 777 282 011 -8,1%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 14 381 271 14 763 940 +2,7%

RODIKLIAI 2021-12-31 2022-06-30 POKYTIS

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 2,0% 2,1% 0,1 p. p.

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 3,6% 3,8% 0,2 p. p.

D/E 31,1% 31,7% 0,6 p. p.

RODIKLIAI (6 MĖN.) 2021-06-30 2022-06-30 POKYTIS

EBITDA 366 710 394 710 +7,6%

EBITDA marža 25,1% 15,0% -10,2 p. p.

Koreguota grynojo pelno marža 9,0% 5,9% -3,1 p. p.

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2021-06-30 2022-06-30 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 30 692 28 724 -6,4%

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

2022 metų pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų duomenimis.
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Valstybei atstovaujančių institucijų vaidmuo 
VVĮ veikloje

VVĮ veikloje valstybei atstovavo 11-a institucijų

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

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

2022 m. birželio 30 d. duomenimis, 47-iose Lietuvoje veikusiose VVĮ, savininko teises ir pareigas ar akcijų valdytojo funkcijas įgyvendino 
11-a institucijų, iš kurių keturios valdė po vieną įmonę. Pabrėžtina, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuriai 2022 metų pirmojo pusmečio 
pabaigoje buvo pavaldžios trys VVĮ, kartu formuoja ir bendrąją VVĮ valdymo politiką, rengia ir tvirtina atitinkamus teisės aktus bei teikia 
Valdymo koordinavimo centro (VKC) parengtas ataskaitas Vyriausybei, valdo įmones, bei vykdo VKC savininkės teises ir pareigas, tad dalyvauja 
visose VVĮ politikos formavimo ir įgyvendinimo grandyse.

Energetikos ministerija (3)

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

Kultūros ministerija (1)

UAB „Lietuvos kinas“

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (3)

VVĮ politikos formavimas

Kalėjimų departamentas (1)

VĮ „Mūsų amatai“

Susisiekimo ministerija (12)

AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB Lietuvos paštas
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
AB „Smiltynės perkėla“
AB „Kelių priežiūra“
VĮ „Oro navigacija“
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija
VĮ Lietuvos oro uostai
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
AB „Detonas“
AB „VIAMATIKA“
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Lietuvos bankas (1)

UAB Lietuvos monetų kalykla

Žemės ūkio ministerija (8)

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

Finansų ministerija (10)

AB „Ignitis grupė“
UAB „Būsto paskolų draudimas“
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
VĮ Turto bankas
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
AB Giraitės ginkluotės gamykla
UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra
UAB „Valstybės investicinis kapitalas“
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

VĮ Turto bankas (4)

VVĮ privatizavimas

UAB „Projektų ekspertizė“

Aplinkos ministerija (3)

VĮ Valstybinių miškų urėdija

UAB „GVT LT“

VKC

VVĮ valdysenos koordinavimas

Vidaus reikalų ministerija (1)

VĮ „Regitra“

VĮ Registrų centras
UAB „Toksika“
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 
„LITEXPO“

UAB „Genetiniai ištekliai“

AB „Kiaulių veislininkystė“*

UAB „Pieno tyrimai“
VĮ Valstybės žemės fondas
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

UAB „Panevėžio veislininkystė“
UAB „Šilutės polderiai“
UAB „Šilutės veislininkystė“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

* AB „Kiaulių veislininkystė“ nuo 2022-01-15 nebevykdo veiklos ir laikoma bankrutuojančia.
Paryškintu šriftu pažymėtos didžiųjų įmonių kategorijai priskiriamos VVĮ
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2022 metų pirmojo pusmečio duomenys pagal VAI:

Energetikos ministerija (3)

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

Kultūros ministerija (1)

UAB „Lietuvos kinas“

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (3)

VVĮ politikos formavimas

Kalėjimų departamentas (1)

VĮ „Mūsų amatai“

Susisiekimo ministerija (12)

AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB Lietuvos paštas
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
AB „Smiltynės perkėla“
AB „Kelių priežiūra“
VĮ „Oro navigacija“
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija
VĮ Lietuvos oro uostai
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
AB „Detonas“
AB „VIAMATIKA“
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Lietuvos bankas (1)

UAB Lietuvos monetų kalykla

Žemės ūkio ministerija (8)

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

Finansų ministerija (10)

AB „Ignitis grupė“
UAB „Būsto paskolų draudimas“
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
VĮ Turto bankas
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
AB Giraitės ginkluotės gamykla
UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra
UAB „Valstybės investicinis kapitalas“
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

VĮ Turto bankas (4)

VVĮ privatizavimas

UAB „Projektų ekspertizė“

Aplinkos ministerija (3)

VĮ Valstybinių miškų urėdija

UAB „GVT LT“

VKC

VVĮ valdysenos koordinavimas

Vidaus reikalų ministerija (1)

VĮ „Regitra“

VĮ Registrų centras
UAB „Toksika“
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 
„LITEXPO“

UAB „Genetiniai ištekliai“

AB „Kiaulių veislininkystė“*

UAB „Pieno tyrimai“
VĮ Valstybės žemės fondas
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

UAB „Panevėžio veislininkystė“
UAB „Šilutės polderiai“
UAB „Šilutės veislininkystė“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

* AB „Kiaulių veislininkystė“ nuo 2022-01-15 nebevykdo veiklos ir laikoma bankrutuojančia.
Paryškintu šriftu pažymėtos didžiųjų įmonių kategorijai priskiriamos VVĮ

Įmonių skaičius Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas
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Turto valdymas ir kapitalo struktūra

2022 metų birželio pabaigoje VVĮ portfelio apskaitinė turto vertė 
siekė 14,8 mlrd. eurų – 2,7 proc. arba 382,7 mln. eurų daugiau nei 2021 
metų pabaigoje. Šiam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo energetikos sek-
toriaus apskaitinės turto vertės augimas 362,6 mln. eurų arba 5,8 proc. 
Miškininkystės sektoriaus apskaitinė turto vertė augo 14,8 proc. iki 268,4 
mln. eurų. Kitų įmonių sektoriui priskirtų VVĮ turto vertė didėjo 2,8 proc. 
iki 989,9 mln. Eurų. Tuo metu, susisiekimo sektoriaus įmonių turto vertė 
sumažėjo 0,6 proc. iki 6,9 mlrd. eurų. 

 Per 2022 metų pirmąjį pusmetį VVĮ portfelio finansiniai įsipareigo-
jimai augo 5,6 proc. iki 2,6 mlrd. eurų. Šiam pokyčiui daugiausiai įtakos 
turėjo 4,2 proc. iki 2,2 mlrd. eurų padidėjusios energetikos sektoriaus 

 VVĮ portfelio apskaitinė nuosavo kapitalo vertė padidėjo 3,7 proc. iki 8,1 
mlrd. eurų. Energetikos sektoriaus įmonių nuosavybė augo 11,0 proc. iki 2,5 
mlrd. eurų ir sudarė 31,3 proc. visų VVĮ nuosavo kapitalo vertės. Šio sektoriaus 
nuosavo kapitalo augimą labiausiai lėmė 278,8 mln. eurų didesnė AB „Ignitis 
grupė“ įmonių grupės valdoma nuosavybė, kurios augimui daugiausiai 
įtakos turėjo didėjęs išvestinių finansinių priemonių rezervas. Susisiekimo 
sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo vertė šoktelėjo 0,7 proc. iki 4,7 mlrd. 
eurų, šį pokytį lėmė 66,7 mln. eurų augęs VĮ Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, 
atitinkantis kapitalas (valstybinės reikšmės kelių vertė). Likusių susisiekimo 
sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo vertė 2022 m. birželio 30 d. mažėjo, 
lyginant su 2021 metų pabaiga. VĮ Valstybinių miškų urėdijos nuosavybė 
didėjo 21,6 mln. eurų, teigiamą pokytį lėmė augę rezervai ir nepaskirstytasis 
pelnas, atitinkamai 12,9 mln. iki 33,3 mln. eurų ir 8,7 mln.  iki 42,4 mln. eurų. 
Ataskaitiniu laikotarpiu vienintelio kitų įmonių sektoriaus kapitalo vertė 
mažėjo 2,4 proc. iki 623,6 mln. eurų, pagrindinė priežastis, lėmusi viso kitų 
įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo kritimą buvo išaugęs UAB „Valstybės 
investicinis kapitalas“ nepaskirstytasis nuostolis iki 24,7 mln. eurų.  

VVĮ portfelio dotacijų ir subsidijų suma per 2022 metų pirmąjį pusmetį 
sumažėjo 3,1 proc. iki 2,2 mlrd. eurų. 68,0 proc. visų VVĮ portfelio dotacijų 
teko susisiekimo sektoriaus įmonėms, kurių dotacijų suma krito 2,6 proc. 
iki 1 503,7 mln. eurų, šiam pokyčiui įtakos turėjo VĮ Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos dotacijų sumos susitraukimas 87,4 mln. eurų dėl sumažė-
jusios iš valstybės biudžeto gautos sumos ilgalaikiam turtui įsigyti. Energe-
tikos sektoriaus įmonių dotacijų suma mažėjo 5,2 proc. iki 645,0 mln. eurų ir 
sudarė 29,2 proc. visų VVĮ dotacijų, pokytį lėmė 39,4 mln. eurų iki 355,9 mln. 

eurų sumažėjusi VĮ Ignalinos atominės elektrinės dotacijų suma. Įmonės 
dotacijos ir subsidijos skiriamos elektrinės uždarymo sąnaudų finansavimui, 
kitiems su elektrinės eksploatavimu bei uždarymu susijusiems projektams, 
tarp jų energetikos sektoriaus restruktūrizacijai, aplinkosauginėms inves-
ticijoms, energijos tiekimo saugumo užtikrinimui. Tuo metu, miškininkystės 
ir kitų įmonių sektoriams skirtų dotacijų ir subsidijų suma augo atitinkamai 
3,5 mln. eurų ir 1,6 mln. eurų. VĮ Valstybinių miškų urėdijos didžioji dalis 
dotacijų skirta miško kelių priežiūrai ir remontui. Kitų įmonių sektoriui pri-
skirtų VVĮ dotacijų ir subsidijų augimui daugiausiai įtakos turėjo VĮ Turto 
banko dotacijų didėjimas 16,4 proc. iki 11,1 mln. eurų. Įmonė 2022 metų 
pirmąjį pusmetį gavo 1,6 mln. eurų biudžetiniais asignavimais turtui 
kurti bei 147,3 tūkst. eurų ES lėšomis finansuojamo projekto sąnaudoms 
kompensuoti. 

2022 metų birželio pabaigoje VVĮ portfelio finansinės priklausomybės 
rodiklio D/E reikšmė siekė 31,7 proc., t. y. 0,6 procentinio punkto mažiau 
nei 2021 metais. Susisiekimo sektoriaus skolos ir nuosavybės santykis krito 
0,1 procentinio punkto ir siekė 5,8 proc. Šiame sektoriuje daugiausiai – 4,8 
procentinio punkto iki 116,7 proc. – sumažėjo AB Lietuvos pašto įmonių 
grupės skolos ir nuosavybės santykis, tam įtakos turėjo 5,0 mln. eurų 
susitraukę ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai. Didžiausias finansinių įsipareigo-
jimų ir nuosavo kapitalo santykis, siekęs 85,3 proc., nagrinėjamu laikotarpiu 
fiksuotas energetikos sektoriuje (2021 metų pabaigoje – 90,9 proc.). Aukšta 
rodiklio reikšmė parodo didelę išorinių finansavimo šaltinių įtaką sektoriaus 
įmonių veiklai. Energetikos sektoriaus D/E rodiklio reikšmės mažėjimui įtakos 
turėjo  AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės 
rodikliai, susitraukę atitinkamai 5,5 ir 6,2 procentinio punkto. Tačiau, nors ir 

įmonių finansinės skolos. Didžiąją dalį finansinių skolų sudarė AB „Ignitis 
grupė“ įmonių grupės įsipareigojimai, kurie siekė 1,5 mlrd. eurų ir nuo 
metų pradžios išaugo 96,0 mln. eurų, šį didėjimą lėmė sudarytos naujos 
paskolų sutartys. Finansinė skola taip pat augo įmonėje AB „Klaipėdos 
nafta“ ir sudarė 420,0 mln. eurų, tai yra 3,2 proc. daugiau negu metų 
pradžioje, skolos augimą lėmė paskolos iš Šiaurės investicijų banko didė-
jimas.  Kitų įmonių sektoriaus finansiniai įsipareigojimai didėjo 51,1 mln. 
eurų iki 126,5 mln. eurų. Augimą lėmė daugiau negu dvigubai, iki 99,9 
mln. eurų, didėjusi UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ finansinė 
skola dėl naujai išleistų obligacijų emisijų. Tuo metu Susisiekimo sek-
toriaus įmonių finansinės skolos neženkliai (0,4 proc.) mažėjo ir sudarė 
276,8 mln. eurų. O miškininkystės sektoriui priskirtos įmonės VĮ Valsty-
binių miškų urėdijos finansinė skola 2022 m. pirmąjį pusmetį buvo 35,8 
proc. mažesnė negu 2021 metų pabaigoje ir siekė 22,9 tūkst. eurų.  

VVĮ portfelio valdomo turto vertė augo 2,7 proc.

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

VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdomo turto vertė krito 
9,8 proc. iki 435,6 mln. eurų. Daugiausiai įtakos pokyčiui 
turėjo 12,5 proc. mažesnė trumpalaikio turto vertė, labiau-
siai susitraukusi dėl 19,1 mln. eurų mažesnės pinigų ir 
pinigų ekvivalentų sumos. Taip pat 6,2 proc. krito ilgalaikio 
turto vertė. Pokytį lėmė 10,6 mln. eurų sumažėjusi mašinų ir 
įrenginių vertė. 
Įmonės nuosavybė susitraukė 46,1 proc. ir siekė 10,1 mln. 
eurų – dėl Įmonės patirto 8,6 mln. eurų nuostolio iki 555,2 
mln. eurų padidėjo nepaskirstytojo nuostolio suma. 
Nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje įmonė finansinių įsipa-
reigojimų neturėjo.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės turtas 
susitraukė 1,7 proc. iki 2,1 mlrd. eurų. Pokytį lėmė 20,6 mln. 
eurų sumažėjęs įmonės ilgalaikis turtas dėl 13,0 mln. eurų 
mažesnės transporto priemonių vertės. Trumpalaikis įmonės 
turtas mažėjo 8,2 proc. iki 155,6 mln. eurų.
2022 m. birželio 30 d. grupės gautų dotacijų ir subsidijų suma 
sudarė 629,6 mln. eurų, t. y. 7,1 proc. daugiau nei 2021 metų 
pabaigoje. Labiausiai pokytį lėmė nuo 31,5 mln. eurų iki 53,5 
mln. eurų didėjusi gauta dotacijų suma. Grupės gaunamos 
dotacijos susijusios su investicinių programų finansavimu, 
pagal patikėjimo sutartis gautu turtu ir subsidijomis, skirtomis 
sąnaudoms kompensuoti.
Grupės finansiniai įsipareigojimai susitraukė 7,8 proc. iki 166,0 
mln. eurų, dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo, naujų paskolų 
ataskaitiniu laikotarpiu nepaimta.  
Finansinių skolų mažėjimas teigiamai veikė grupės skolos ir 
nuosavybės santykį, kuris susitraukė 1,0 procentiniu punktu 
iki 14,4 proc.

fiksuotas šio sektoriaus D/E rodiklio mažėjimas, AB „Klaipėdos nafta“ skolos 
ir nuosavybės santykis augo 39,0 procentiniais punktais iki 320,3 proc., tam 
įtakos turėjo finansinių skolų augimas 3,2 proc. iki 420,1 mln. eurų ir nuosavo 
kapitalo mažėjimas 9,4 proc. iki 131,2 mln. eurų. Kitų VVĮ sektoriui priskirtų 
įmonių D/E rodiklis augo 8,5 procentinio punkto ir nagrinėjamo laikotarpio 
pabaigoje siekė 20,3 proc., šį pokytį lėmė UAB „Valstybės investicinis kapi-
talas“ skolos ir nuosavybės santykio didėjimas 77,0 procentiniais punktais, 
iki 130,5 proc., augimas fiksuotas dėl dvigubai padidėjusios finansinės skolos 
ir 17,9 proc. sumažėjusio nuosavo kapitalo, kurio kritimą lėmė patirtas nuos-
tolis. Miškininkystės sektoriui priklausančios VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
finansinės skolos 2022 metų birželio pabaigoje siekė 22,9 tūkst. eurų.  2021-12-31 2022-06-30

D/E santykis
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AB Lietuvos pašto įmonių grupės valdomo turto vertė 
sumažėjo 10,1 proc. ir 2022 metų birželio 30 d. siekė 111,6 
mln. eurų. Susitraukė tiek ilgalaikis, tiek ir trumpalaikis turtas, 
atitinkamai 9,3 proc. iki 58,1 mln. ir 10,9 proc. iki 53,5 mln. eurų. 
Ilgalaikio turto mažėjimui daugiausiai įtakos turėjo kritusi kito 
ilgalaikio turto suma, o trumpalaikis turtas susitraukė dėl 25,1 
proc. sumažėjusių pinigų ir pinigų ekvivalentų.
Grupės nuosavas kapitalas susitraukė 15,3 proc. ir siekė 23,1 mln. 
eurų. Šį pokytį lėmė nuo 6,4 mln. eurų iki 9,7 mln. eurų augęs 
nepaskirstytasis nuostolis.
Finansinės grupės skolos mažėjo 6,2 mln. eurų iki 26,9 mln. eurų. 
Tam daugiausiai įtakos turėjo susitraukusi nuomos įsipareigo-
jimų suma. 
Finansinių skolų mažėjimas lėmė nuosavybės ir skolos santykio 
kritimą 4,8 procentinio punkto iki 116,7 proc.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdomo turto suma krito 
44,8 proc. iki 10,9 mln. eurų, tam įtakos turėjo ateinančių laiko-
tarpių pajamų ir sukauptų sąnaudų mažėjimas nuo 8,5 mln. eurų 
2021 gruodžio 31 d. iki 6,0 tūkst. eurų 2022 birželio 30 d. 
Nuosavas kapitalas augo 54,8 proc. ir siekė 8,7 mln. eurų., pokytį 
lėmė nepaskirstyto pelno augimas iki 2,9 mln. eurų.
Nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje įmonė finansinių įsipareigo-
jimų neturėjo.

VĮ Lietuvos oro uostų valdomo turto vertė mažėjo 3,5 proc. iki 
223,6 mln. eurų. Pokytį lėmė ilgalaikio materialaus turto kritimas 
3,1 proc. 
Dotacijų suma susitraukė 2,8 proc. iki 52,2 mln. eurų. Ataskaitiniu 
laikotarpiu buvo gauta 0,9 mln. eurų dotacijų, susijusių su turtu 
iš Europos Sąjungos fondų, tuo metu, naujų maršrutų skatinimui 
ir keleivių skaičiaus didinimui dotacijų nebuvo gauta.
Dėl 3,3 proc. iki 36,6 mln. eurų sumažėjusių finansinių skolų, 
nuosavybės ir skolos santykio rodiklis D/E krito 0,8 procentinio 
punkto iki 28,8 proc. 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turto vertė 
augo 2,1 proc. iki 677,8 mln. eurų, tam įtakos turėjo ilgalaikio 
turto didėjimas. 
Dotacijų ir subsidijų suma šoktelėjo 9,6 proc. iki 87,5 tūkst. 
eurų, didžioji dalis gautų dotacijų buvo susijusios su turtu.
Finansinė skola augo beveik dvigubai, iki 33,4 mln. eurų, dėl 
šios priežasties D/E  rodiklis didėjo 3,1 procentinio punkto, iki 
6,2 proc. 

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ turtas didėjo 23,4 proc. 
ir siekė 176,4 mln. eurų, pokytį lėmė 24,9 mln. eurų didėjusi 
pinigų ir pinigų ekvivalentų suma.
Dėl ataskaitiniu laikotarpiu patirto grynojo nuostolio, iki 24,7 
mln. eurų augo nepaskirstytas nuostolis ir tai lėmė 17,9 proc. 
mažesnę nuosavo kapitalo sumą. 
Skolos ir nuosavybės santykis ataskaitiniu laikotarpiu augo 77,0 
procentiniais punktais, iki 130,5 proc., pokyčiui daugiausiai įtakos 
turėjo dvigubai išaugusi finansinių įsipareigojimų suma, kuri 
siekė 99,9 mln. eurų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdomo turto vertė padidėjo 14,8 
proc. iki 268,4 mln. eurų. Didžiausią įtaką pokyčiui turėjo 33,8 proc. 
iki 117,3 mln. eurų šoktelėjęs pinigų likutis, kurio augimą lėmė 
padidėjusios Įmonės pajamos ir įplaukos už parduotą produkciją 
dėl išaugusios žaliavinės medienos pardavimo kainos. 
Nuosavas įmonės kapitalas didėjo 12,0 proc. iki 201,4 mln. eurų. 
Pokytį lėmė 12,9 mln. eurų augusi rezervų suma ir 8,7 mln. eurų iki 
42,4 mln. eurų padidėjęs nepaskirstytas pelnas.
Nors nuosavo kapitalo ir viso turto santykis mažėja, tačiau kol kas 
Įmonė nefinansuoja savo veiklos ilgalaikėmis paskolomis. 
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UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdomo turto vertė šoktelėjo 
4,7 proc. ir siekė 1,0 mlrd. eurų. Turto augimą lėmė 75,7 mln. 
eurų didėjusios piniginės lėšos. 
Grupės nuosavo kapitalo suma susitraukė 2,1 proc., iki 265,8 
mln. eurų. Nuosavo kapitalo sumažėjimui įtakos turėjo 
patirtas grynasis nuostolis, dėl kurio krito nepaskirstytas 
pelnas iki 7,0 mln. eurų, kai 2021 m. gruodžio 31 d. šis rodiklis 
siekė 168,8 mln. eurų.
Skolos ir nuosavybės santykis D/E sumažėjo 6,2 procentinio 
punkto, iki 90,2 proc., dėl 8,4 proc. mažėjusių finansinių skolų, 
kurios 2022 m. birželio 30 d. siekė 239,7 mln. eurų. 

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės valdomo turto vertė 
padidėjo 8,5 proc. iki 4,6 mlrd. eurų. Augimą lėmė daugiau 
negu dvigubai, iki 370,5 mln. eurų didėjusi ateinančių laiko-
tarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų suma. 
Grupės nuosavas kapitalas šoktelėjo 15,1 proc. iki 2,1 mlrd. 
eurų. Pokytį daugiausiai lėmė padidėjęs išvestinių finansinių 
priemonių rezervas ir uždirbtas grynasis pelnas. 
Dotacijos 2021 metų pirmąjį pusmetį sudarė 283,6 mln. eurų, 
t. y. 1,6 proc. daugiau nei 2021 metų pabaigoje. 2022 metais 
grupei suteikta 10,2 mln. eurų investicijoms, didžioji dalis 
buvo skiriama elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo 
tinklų priežiūrai (7,4 mln. eurų) ir Vilniaus kogeneracinės 
jėgainės projektui (2,8 mln. eurų).
Įmonės finansinės skolos augo 96,0 mln. eurų, daugiausiai dėl 
išaugusių banko paskolų, 2022 m. pirmajame pusmetyje buvo 
gauta 73 mln. eurų paskola išmaniųjų skaitiklių diegimui. 
Nors finansinės skolos didėjo, tačiau dėl augusios nuosavo 
kapitalo sumos, skolos ir nuosavybės santykis mažėjo 5,5 
procentinio punkto iki 70,6 proc.

Kitų VVĮ apskaitinė turto vertė 2022 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 5,2 mln. eurų. Iš 37 įmonių, kurių turto pokyčiai nebuvo 
paaiškinti detaliau, 17 įmonių turtas per ataskaitinį laikotarpį didėjo, o likusių 20 mažėjo.

96,4%

158,3

627,0 123,9% 651,8

310,8

669,5
90,2%

338,1

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30
Ilgalaikis turtas (mln. eurų)

Trumpalaikis turtas (mln. eurų)

D/E

76,1%

39,7
999,4

3 018,3

68,2%

2 860,4

1 233,8

157,0

2 992,8

70,6%

370,51 251,1

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė

2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30

Ilgalaikis turtas (mln. eurų)

Trumpalaikis turtas (mln. eurų)

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

D/E
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UAB „EPSO-G“ įmonių grupė VĮ Ignalinos atominė elektrinė AB „Ignitis grupė“ AB „Klaipėdos nafta“ 

2022-06-30 0,8% -1,3% 4,8% -11,9%

2021-12-31 4,6% -0,2% 3,8% -10,5%

Turto grąža
2022 m. birželio 30 d., lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d., VVĮ portfeliui priskirtų įmonių paskutinių 12 mėnesių turto grąžos rodiklis ROA išliko 

beveik stabilus ir siekė 2,1 proc. Didžiausias pokytis fiksuotas miškininkystės sektoriuje, kurio turto grąža augo net 16,7 procentinio punkto iki 43,9 
proc. VĮ Valstybinių miškų urėdijos turtas siekė 268,4 mln. eurų, t. y. 38,9 proc. daugiau nei 2021 metų pirmąjį pusmetį. Turto grąžos augimui 
didžiausią įtaką turėjo augęs įmonės pelnas, kurį lėmė aukštesnės žaliavinės medienos kainos. 

Energetikos sektoriaus įmonių ROA augo 0,1 procentinio punkto 
iki 2,2 proc. Daugiausiai įtakos šiam pokyčiui turėjo AB „Ignitis grupė“ 
įmonių grupės turto grąžos rodiklio didėjimas 1,0 procentiniu punktu 
iki 4,8 proc. Grupės ROA rodiklio augimą lėmė grynojo pelno didėjimas. 
Per 2021 metus buvo uždirbta 153,9 mln. eurų grynojo pelno, kai per 
paskutinius 12 mėn., nuo 2021 metų liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 
d., uždirbto pelno suma siekė 207,8 mln. eurų. Tam įtakos turėjo pajamų 
augimas, kurį lėmė didesnės elektros energijos rinkos kainos ir didesnis 
parduotas kiekis. Augo ir valdomo turto vertė, tačiau ženkliai lėtesniu 
tempu, ataskaitinį laikotarpį, lyginant su metų pradžia, turto vertė didėjo 
8,5 proc. iki 4,6 mlrd. eurų. VĮ Ignalinos atominės elektrinės turto grąža 
mažėjo 1,1 procentiniu punktu ir laikotarpio pabaigoje buvo lygi -1,3 

proc. Įmonės apskaitinė turto vertė susitraukė 9,8 proc., o ataskaitiniu 
laikotarpiu patirtas 8,6 mln. eurų nuostolis, lėmė daugiau nei 5 kartus 
didesnį 12 paskutinių mėnesių nuostolį, lyginant su 2021 m. rezultatu. 
Turto grąža mažėjo ir AB „Klaipėdos nafta“, lyginant su metų pradžia 
ROA susitraukė 1,4 procentinio punkto iki -11,9 proc. Pokytį lėmė dėl 
finansinės ir investicinės veiklos,  ataskaitiniu laikotarpiu daugiau negu 
dvigubai išaugęs grynasis nuostolis, iki 13,8 mln. eurų. Tarp energetikos 
sektoriui  priskirtų įmonių, turto grąža labiausiai mažėjo UAB „EPSO-G“ 
įmonių grupėje - 3,7 procentinio punkto, iki 0,8 proc., tam įtakos turėjo 
2022 metų pirmame pusmetyje patirtas 4,5 mln. eurų nuostolis, kuris 
mažino paskutinių 12 mėnesių pelną. Nuostolį lėmė išaugusios sąnaudos 
dėl energetinių išteklių ir susijusių paslaugų kainų kilimo.  

Susisiekimo sektoriaus įmonių turto grąža sumažėjo 0,4 procentinio 
punkto iki 0,6 proc. Labiausiai šį pokytį lėmė AB Lietuvos radijo ir tele-
vizijos centro ROA rodiklio kritimas 19,3 procentinio punkto iki 2,1 proc. 
Turto grąža mažėjo dėl susitraukusio 2021 metų antrojo ir 2022 metų 
pirmojo pusmečio grynojo pelno sumos, per šį laikotarpį uždirbto pelno 
suma siekė 1,2 mln. eurų, kai 2021 m. pirmąjį pusmetį grynasis pelnas 
sudarė 11,5 mln. eurų. AB Lietuvos pašto įmonių grupės turto grąža, 
dėl per paskutinius 12 mėn. patirto 11,8 mln. eurų grynojo nuostolio, 
susitraukė 4,5 procentinio punkto, iki -9,9 proc. Patirtą nuostolį lėmė kritu-

sios pardavimo pajamos ir sumažėjęs kitos veiklos rezultatas. AB „Smil-
tynės perkėla“ ROA ataskaitiniu laikotarpiu buvo neigiama, siekė -1,6 
proc. t. y. 3,6 procentinio punkto mažiau negu metų pradžioje. Pokytį lėmė 
2022 m. pirmąjį pusmetį patirtas 327,0 tūkst. eurų nuostolis dėl išaugu-
sios pardavimų savikainos, kurios didėjimui daugiausiai įtakos turėjo nuo 
2022 m. kovo 1 d.  įvesta tonažo rinkliava Įmonės keliamoms transporto 
priemonėms. Įmonės valdomas turtas ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 
5,4 proc. iki 12,5 mln. eurų, lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d., dėl 1,0 mln. 
eurų mažesnio pinigų likučio. VĮ Lietuvos oro uostų turto grąža augo 3,0 

2021-12-31 2022-06-30

ROA detalizavimas pagal sektorius

43,9%

2,1%2,0%2,4%3,2%

27,2%

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

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita Visos VVĮ

Energetikos sektoriaus įmonių ROA

-1,4 p. p.

+1,0 p. p.

-3,8 p. p.UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

-1,1 p. p. VĮ Ignalinos atominė elektrinė

AB „Ignitis grupė“

AB „Klaipėdos nafta“ 
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UAB Valstybės investicijų 
valdymo agentūra

UAB „Būsto paskolų 
draudimas“

VĮ Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo 

verslo centras
VĮ Registrų centras UAB „Šilutės polderiai“ 

2022-06-30 49,4% 23,4% 1,7% 43,8% -6,4%

2021-12-31 21,6% 0,1% -10,8% 32,0% 8,2%

VĮ „Oro navigacija“ VĮ Lietuvos oro uostai AB „Smiltynės perkėla“ 
AB Lietuvos pašto 

įmonių grupė
AB Lietuvos radijo ir 
televizijos centras

2022-06-30 12,3% 2,8% -1,6% -9,9% 2,1%

2021-12-31 8,5% -0,1% 2,0% -5,4% 21,5%

procentiniais punktais, iki 2,8 proc. Tam daugiausiai įtakos turėjo tai, kad 
tiek 2021 m. antrame pusmetyje, tiek ir 2022 m. pirmame pusmetyje, t. 
y. per praėjusius 12 mėn. buvo uždirbtas grynasis pelnas, atitinkamai 3,6 
mln. eurų ir 2,4 mln. eurų, kai 2021 m. pirmajame pusmetyje patirtas 3,8 
mln. eurų nuostolis.  Įmonės rezultatas gėrėjo dėl išaugusių pardavimo 
pajamų, kurių didėjimui įtakos turėjo atsigavę klientų srautai. Didžiausias 
teigiamas (+3,7 p. p.) susisiekimo sektoriaus įmonių turto grąžos pokytis 

Kitų įmonių sektoriaus turto grąža krito 0,8 procentinio punkto iki 2,4 
proc. UAB „Šilutės polderiai“ ROA rodiklis sumažėjo 14,5 procentinio 
punkto ir buvo lygus -6,4 proc. Pokytį lėmė 94,1 proc. iki 19,0 tūkst. eurų, 
dėl susitraukusių pardavimo pajamų, sumažėjęs ataskaitinio laikotarpio 
grynasis pelnas, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu. Kadangi 
ataskaitiniu laikotarpiu uždirbto pelno suma buvo mažesnė negu 2021 m. 
antrajame pusmetyje patirtas nuostolis, tai sąlygojo neigiamą praėjusių 12 
mėn. rezultatą, dėl kurio fiksuojama ir neigiama ROA rodiklio reikšmė. Tuo 
tarpu, valdomo turto apskaitinė vertė didėjo 23,6 proc. iki 1,9 mln. eurų, 
tam daugiausiai įtakos turėjo trumpalaikio turto didėjimas. VĮ Registrų 
cento turto grąža padidėjo 11,8 procentinio punkto ir siekė 43,8 proc. 
Augimą lėmė ataskaitiniu laikotarpiu 2,2 karto didėjęs grynasis pelnas, ly-
ginant su 2021 metų pirmuoju pusmečiu. Grynojo pelno augimui įtakos 
turėjo 47,0 proc. šoktelėjusios pardavimo pajamos, kurių  didėjimą sąlygojo 
pasibaigęs karantinas ir pirmąjį ketvirtį vyravusi aktyvi nekilnojamo turto 
rinka. Įmonės valdomo turto vertė augo neženkliai – 2,0 proc. VĮ Žemės 
ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ROA padidėjo 12,4 procentinio 
punkto iki 1,7 proc. Pokytį daugiausiai lėmė tai, kad ataskaitiniu laiko-

fiksuotas VĮ „Oro navigacija“, šios įmonės ROA siekė 12,3 proc. Pokyčiui 
įtakos turėjo tai, kad per paskutinius 12 mėn. uždirbto grynojo pelno suma 
siekė 7,0 mln. eurų: 2021 m. antrajame pusmetyje uždirbta 8,7 mln. eurų, o 
2022 m. pirmajame pusmetyje patirtas 1,7 mln. eurų nuostolis, tuo metu, 
2021 metais pirmojo pusmečio nuostolis siekė 3,6 mln. eurų. Šių metų 
pirmajame pusmetyje, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, 
patirtas mažesnis nuostolis dėl 50,5 proc. išaugusių pardavimo pajamų. 

tarpiu uždirbtas pelnas, kai per 2021 m. buvo patirtas nuostolis. Teigiamą 
pokytį lėmė sumažėjusios veiklos sąnaudos, kadangi didžioji jų dalis buvo 
dengiama iš Žemės ūkio ministerijos finansavimo lėšų. Įmonės valdomas 
turtas ūgtelėjo 13,9 proc. ir nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje siekė 3,2 
mln. eurų. Teigiamam turto pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo 720,9 tūkst. 
eurų augę pinigai ir jų ekvivalentai. UAB „Būsto paskolų draudimas“ 
turto grąža padidėjo 23,3 procentinio punkto iki 23,4 proc. Įmonės turtas 
mažėjo 44,8 proc. iki 10,9 mln. eurų, šį pokytį lėmė 8,5 mln. eurų susitraukusi 
ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų suma. Tuo metu, gry-
nasis pelnas augo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 3,1 mln. eurų, 
kai 2021 birželio 30 d. buvo fiksuojamas 219,3 tūkst. eurų grynasis pelnas, 
augimą lėmė kitos veiklos rezultatas. UAB Valstybės investicijų valdymo 
agentūros turto grąža didėjo 27,8 procentinio punkto ir laikotarpio pabai-
goje siekė 49,4 proc. Per paskutinius 12 mėn. Įmonė uždirbo 0,9 mln. eurų 
grynojo pelno, didžioji dalis – 0,6 mln. eurų uždirbta šių metų pirmajame 
pusmetyje. Tuo metu, 2021 m. pirmajame pusmetyje uždirbta 0,1 mln. 
eurų. Grynojo pelno didėjimą ataskaitiniu laikotarpiu lėmė tai, kad pajamos 
augo 50,0 proc., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.  

Didžiausi susisiekimo sektoriaus įmonių ROA pokyčiai

-4,5 p. p.

+3,0 p. p.

+3,7 p. p.

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

VĮ Lietuvos oro uostai

AB „Smiltynės perkėla“ -3,6 p. p.

-19,3 p. p.

VĮ „Oro navigacija“ 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Didžiausią ROA pokytį patyrusios kitų įmonių sektoriui priklausančios VVĮ

+11,8 p. p.

+23,3 p. p.

+27,8 p. p.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

UAB „Būsto paskolų draudimas“

UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra

+12,4 p. p.

-14,5 p. p.

VĮ Registrų centras

UAB „Šilutės polderiai“ 
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Pardavimo pajamos

VVĮ portfelio pardavimo pajamos 2022 metų pirmąjį pusmetį sudarė 2 
638,5 mln. eurų ir, lyginant su 2021 metų atitinkamo laikotarpio rezultatais, 
padidėjo 80,8 proc. Portfelio pajamų augimui didžiausios teigiamos įtakos 
turėjo 118,6 proc. arba 1 092,1 mln. eurų augusios energetikos sektoriaus 
pajamos, kurios laikotarpio pabaigoje siekė 2 012,8 mln. eurų. Šio sek-
toriaus pajamos sudarė 76,3 proc. visų VVĮ portfelio pajamų ir, lyginant su 
2021 metų pirmojo pusmečio duomenimis, jų portfelio dalis padidėjo 13,2 
procentiniais punktais. Susisiekimo sektoriui priskiriamų VVĮ apyvarta 2022 
metų pirmąjį pusmetį nežymiai padidėjo ir siekė 371,3 mln. eurų, t. y. 2,1 
proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Vis dėlto, VVĮ portfelio 
pajamų struktūroje šio sektoriaus dalis sumažėjo 10,8 procentiniais punktai 
ir sudarė 14,1 proc. visų pardavimo pajamų. Miškininkystės sektoriaus par-
davimo pajamos augo 60,5 proc. iki 142,4 mln. eurų. Kitų įmonių sektoriui 
priskirtos VVĮ kartu uždirbo 111,9 mln. eurų, t. y. 30,0 proc. daugiau nei 2021 
metų pirmąjį pusmetį. Bendroje pajamų struktūroje miškininkystės sek-
toriaus pardavimo pajamos sudarė 5,4 proc. arba 0,7 procentiniais punktais 
mažiau nei 2021 metų pirmąjį pusmetį, o kitų įmonių sektoriaus pardavimo 
pajamų dalis susitraukė 1,7 procentiniais punktais iki 4,2 proc. 

VVĮ portfelio pardavimo pajamos padidėjo 80,8 proc.

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

AB Lietuvos pašto įmonių grupės pardavimo pajamos sudarė 
45,1 mln. eurų ir, lyginant su 2021 metų pirmuoju pusmečiu, 
sumažėjo 13,3 proc. Didžiąją dalį, t. y. 73,4 proc., Grupės pajamų 
sudarė pašto paslaugų pajamos, kurios ataskaitiniu laikotarpiu 
sumažėjo 20,0 proc. ir siekė 33,1 mln. eurų. Šių pajamų susitraukimui 
įtakos turėjo sumažėjęs srautas iš privačių klientų ir ETOE. ETOE – 
Pasaulinės pašto sąjungos (angl. Universal Postal Union, UPU) 
nustatytas pašto operatoriaus veiklos modelis, kuris leidžia operato-
riui steigti ir valdyti pašto apskaitos vietas kitose šalyse. 
Taip pat mažesni pardavimo kiekiai lėmė nežymiai 5,3 proc. iki 3,0 
mln. eurų sumažėjusias papildomų pašto paslaugų pajamas bei 
6,8 proc. iki 2,4 mln. eurų susitraukusias mažmeninių paslaugų 
pajamas. Šių pajamų grupių mažėjimą atsvėrė finansinių paslaugų 
pajamų augimas 54,0 proc. iki 5,5 mln. eurų, pokyčiui didžiausią 
įtaką turėjo net 99,0 proc. išaugusios pajamos iš pensijų pristatymo 
ir išmokėjimo.

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.) 2022 m. sausis-birželis (6 mėn.)

VVĮ portfelio pardavimo pajamų detalizavimas pagal sektorius 
(mln. eurų)

+118,6%

+2,1%

+60,5% +30,0%
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364 371
89 142 86 112

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

Pardavimo pajamų pokyčio detalizavimas pagal įmones (mln. eurų)
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Lietuvos pašto pajamos pagal

Pašto paslaugos

Papildomos pašto paslaugos

Finansinės paslaugos

Mažmeninės paslaugos

Kitos paslaugos

AB Lietuvos pašto įmonių grupės pardavimo pajamų pasiskirstymas

5,3%

2,4%

73,4%

12,3%

6,6%
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VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 2022 metų pirmojo pusmečio 
pardavimo pajamos siekė 29,3 mln. eurų, t. y. 11,7 proc. mažiau nei 2021 
metų pirmąjį pusmetį. Nagrinėjamu laikotarpiu uosto rinkliavų pajamos, 
sudariusios 82,9 proc. visų Įmonės pardavimo pajamų, sumažėjo 8,0 
proc. Pokytį lėmė 2022 metų pirmąjį pusmetį, lyginant su atitinkamu 
2021 metų laikotarpiu, 18,0 proc. sumažėjusi uosto krovos apyvarta 
dėl smukusių biriųjų krovinių krovos, kuri bendroje krovinių struktūroje 
sudarė 29,6 proc. Skystųjų krovinių krovos apimtis, kuri bendroje krovinių 
struktūroje sudarė 20,7 proc., tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 5,6 proc., o 
generalinių krovinių krovos apimtis augo 17,9 proc. Pardavimo pajamų 
struktūroje uosto žemės nuomos pajamos 2022 metų pirmąjį pusmetį 
sudarė 16,6 proc. ir, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, 
sumažėjo 27,6 proc. iki 4,9 mln. eurų. Pajamų iš žemės nuomos sumažė-
jimą lėmė 2021 metų pirmąjį pusmetį gautas 2,6 mln. eurų papildomas 
žemės nuomos mokestis pagal su uosto žemės nuomininku sudarytą 
sutartį, nevertinant šių vienkartinių pajamų, pajamos iš uosto žemės 
nuomos mokesčio 2022 metų pirmąjį pusmetį, lyginant su tuo pačiu 
laikotarpiu 2021 metais, augo 18,0 proc. Kitos Įmonės pagrindinės 
veiklos pajamos, išliko panašiame lygyje ir siekė 0,1 mln. eurų. 

AB „Klaipėdos nafta“ 2022 metų sausio – birželio mėnesiais uždirbtos 
pardavimo pajamos siekė 36,0 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 
2021 metų laikotarpiu, augo 13,7 proc. Naftos terminalų pardavimo 
pajamos padidėjo 7,7 proc. iki 11,6 mln. eurų. Pokytį lėmė didesni naftos 
produktų krovos kiekiai bei išaugusios pajamos už naftos produktų 
saugojimą. Komercinės SGD veiklos pajamos, siekusios 2,5 mln. eurų, 
sumažėjo 13,4 proc., kai reguliuojamos SGD veiklos pajamos, sudariu-
sios 21,8 mln. eurų, padidėjo 21,8 proc. SGD terminalo veikla yra reguli-
uojama ir turi viršutinę kainų ribą, todėl grąža iš SGD terminalo veiklos 
nepriklauso nuo išdujinimo kiekio. 

VĮ Lietuvos oro uostų pardavimo pajamos padidėjo 129,9 proc. ir 
siekė 20,9 mln. eurų. Aviacinės veiklos pajamos sudarė 12,5 mln. eurų, 
t. y. 125,0 proc. daugiau nei 2021 metų sausio – birželio mėnesiais. 
Neaviacinės pajamos padidėjo 137,7 proc. iki 8,3 mln. eurų. Neaviacinių 
paslaugų pajamų didžiąją dalį, t. y. 85,4 proc., sudarė nuomos surinkimo 
pajamos. Bendrą pardavimo pajamų augimą sąlygojo po COVID-19 
pandemijos vėl didėjantys keleivių bei aptarnaujamų orlaivių srautai, 
kurie atitinkamai augo 4,9 karto ir 2,2 karto. 

VĮ Registrų centro 2022 metų pirmojo pusmečio pardavimo pajamos 
sudarė 37,7 mln. eurų, t. y. 47,0 proc. daugiau nei 2021 metų pirmąjį 
pusmetį. Įmonės pajamų augimą sąlygojo 18,2 proc. augusios suteiktų 
paslaugų apimtys. Viešųjų ir administracinių paslaugų pajamos, sudar-
iusios 93,4 proc. pardavimo pajamų, siekė 35,2 mln. eurų, t. y. 50,4 proc. 
daugiau nei 2021 metų pirmąjį pusmetį. Suteiktų viešųjų ir adminis-
tracinių paslaugų struktūroje didžiausią dalį, kaip ir 2021 metų pirmąjį 
pusmetį, sudarė Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugos 
– apie 70,0 proc. arba 25,2 mln. eurų. Lyginant su 2021 metų sausio – 
birželio mėnesiais, šio registro paslaugų apimtys padidėjo 32,0 proc. 
Įmonės komercinės veiklos pajamos sudarė 6,6 proc. visų 2022 metų 
pirmojo pusmečio pardavimo pajamų. Didžiąją dalį, t. y. 51,5 proc., 
komercinių paslaugų pajamų Įmonė uždirbo iš nekilnojamojo turto 
objektų kadastrinių matavimų, kurių pajamų augimas siekė 22,6 proc. 

VĮ „Oro navigacija“ pardavimo pajamos padidėjo 50,5 proc. ir 2022 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 9,9 mln. eurų. Pardavimo pajamų 
struktūroje 75,7 proc. sudarė pajamos už suteiktas maršruto paslaugas, kurios, lyginant su 2021 metų pirmuoju pusmečiu, padidėjo 30,6 proc. iki 7,5 
mln. eurų. Likusią pajamų dalį sudariusios pajamos už suteiktas terminalo paslaugas augo 187,1 proc. iki 2,4 mln. eurų. Šiuos pajamų pokyčius sąlygojo 
išaugęs terminalo ir maršruto skrydžių skaičius. Bendras skrydžių skaičius augo 34,1 proc. ir 2022 metų pirmą pusmetį siekė beveik 79,4 tūkst. skrydžių.
Pardavimo pajamų pokyčius lemia ir paslaugų rinkliavos vienetiniai tarifų dydžiai. Per metus terminalo ir maršruto paslaugų vienetiniai tarifai atitinkamai 
padidėjo 14,88 proc. iki 169,2 eurų ir 13,59 proc. iki 44,0 eurų.

AB Giraitės ginkluotės gamyklos pardavimo pajamos sudarė 9,0 mln. eurų, t. y. 65,0 proc. daugiau nei 2021 metų pirmąjį pusmetį. Pagrindinė 
priežastis lėmusi šį pokytį – dėl karo Ukrainoje padidėjęs šovinių poreikis, kuriam patenkinti Įmonė papildomai organizavo darbą savaitgaliais, tokiu 
būdu gamybos apimtis pavyko padidinti iki 20,0 proc. Visi pagaminti kiekiai buvo parduoti, įskaitant 685,0 tūkst. eurų vertės pagamintos produkcijos 
atsargų sumažėjimą. Taip pat dėl didesnių žaliavų, energijos, kuro, logistikos ir kitų kaštų didėjo šovinių pardavimo kaina, vidutiniškai 8,0 proc., o atskirų 
pozicijų kaina augo net iki 25,0 proc. 
2022 metais pirmąjį ketvirtį parduotos sukauptos metalo atliekos už beveik dvigubai didesnę kainą, nei 2021 metais tą patį laikotarpį. Metalo atliekų 
pardavimai leido Įmonei uždirbti 508,0 tūkst. eurų didesnes pajamas.

Kitos pajamos (mln. eurų)

Uosto žemės nuomos pajamos (mln. eurų)

Uosto rinkliavų pajamos (mln. eurų)

Uosto krova (mln. t.)

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
pardavimo pajamos ir uosto krovos apimtys

22,1
18,1

23,7

27,9

3,7
0,1

27,2

3,9
0,1

26,4

6,7
0,1

24,3

4,9
0,1

22,1

2021 m. I pusm.2020 m. I pusm.2019 m. I pusm. 2022 m. I pusm.

Naftos terminalai Klaipėdoje ir Subačiuje

SGD terminalas Iš viso

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

15,6

35,6

51,2

16,1
24,6

40,7

20,8
10,8

31,6

24,4
11,6

36,0

2021 m. I pusm.2020 m. I pusm.2019 m. I pusm. 2022 m. I pusm.

Aptarnautų keleivių skaičius Aptarnautų orlaivių skaičius

VĮ Lietuvos oro uostų veiklos rezultatai (tūkst.)

2 954

29

3 089

29

1 153

15

479
2 351

24

11

2021 m. 
I pusm.

2020 m. 
I pusm.

2019 m. 
I pusm.

2018 m. 
I pusm.

2022 m. 
I pusm.

Viešųjų ir administracinių paslaugų pajamos (mln. eurų)

Komercinių paslaugų pajamos (mln. eurų)

Suteiktos paslaugos (mln. vnt)

VĮ Registrų centro pajamų ir suteiktų paslaugų dinamika

287,7
340,0

58,4

16,7 1,7 21,4 1,5 23,4 2,2 35,2 2,5

72,0

2021 m. I pusm.2020 m. I pusm.2019 m. I pusm. 2022 m. I pusm.
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AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės pardavimo pajamos 2022 metų sausio – birželio mėnesiais augo 134,8 proc. ir laikotarpio pabaigoje siekė 1 733,1 
mln. eurų. Didžiąją dalį pardavimo pajamų Grupė uždirba iš sprendimo klientams segmento, kurio pajamų dalis per metus padidėjo 22,0 procentiniais 
punktais iki 68,6 proc. Sprendimų klientams segmento pajamos augo 3,5 karto ir siekė 1 206,1 mln. eurų. Elektros energijos tiekimo pajamų padidėjimą 
373,2 mln. eurų lėmė vidutiniškai 179,0 proc. didesnės rinkos kainos bei 18,0 proc. didesnis parduotas kiekis. Augimą gamtinių dujų verslo segmente, 
siekusį 486,3 mln. eurų, daugiausiai lėmė 417,0 proc. didesnis vidutinis TTF dujų indeksas, kuris daugiausiai atsispindi Grupės dujų tiekimo veikloje dėl 24,0 
proc. didesnio kiekio. 
Žaliosios gamybos segmento pajamos padidėjo 3,2 karto ir sudarė 211,3 mln. eurų. Pajamų augimą lėmė Pomeranijos vėjo parko veiklos pradžia (2021 
metų gruodžio mėnesį), dėl kurios Grupės pajamos augo 16,9 mln. eurų. Taip pat didesnės Kruonio ir Kauno hidroelektrinių pajamos, kurios atitinkamai 
padidėjo 43,7 mln. eurų ir 34,0 mln. eurų, dėl didesnių elektros rinkos kainų ir dėl didesnio pagaminto energijos kiekio. Teigiamai segmento pajamų 
augimą veikė Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių uždirbtos pajamos. Vilniaus KJ pajamos augo 14,8 mln. eurų, dėl didesnių energijos kainų ir komer-
cinės veiklos pradžios 2021 metų kovo mėnesį, o Kauno KJ pajamos ūgtelėjo 10,9 mln. eurų, dėl fiksuotų didesnių elektros ir šilumos kainų. Nepaisant, šių 
teigiamų segmento pajamų pokyčių, bendroje pardavimo pajamų struktūroje jo dalis susitraukė 22,1 proc. iki 13,9 proc.
Lanksčiosios gamybos segmento pajamos padidėjo 57,8 proc. iki 96,4 mln. eurų, kartu 3,1 proc. iki 12,0 proc. padidėjo segmento pajamų dalis Grupės 
pajamų struktūroje. Šio segmento pajamų augimą lėmė 50,3 mln. eurų didesnės rezervinių paslaugų pajamos, numatytos padengti patirtas sąnaudas 
susijusias su dujų rezervu įsigytu siekiant atitikti naujus izoliuoto elektros sistemos darbo paslaugų reikalavimus. 
Tinklų segmento pardavimo pajamų dalis, Grupės pardavimo pajamose susitraukė 2,8 procentiniais punktais iki 5,5 proc. Tinklų segmento pajamos 
krito 8,1 proc. iki 245,3 mln. eurų dėl 20,6 mln. eurų mažesnių elektros skirstymo bei 10,0 mln. eurų mažesnių elektros perdavimo pajamų. Pokytį lėmė 
vidutiniškai 17,0 proc. susitraukusios reguliuotojo patvirtintos elektros skirstymo ir perdavimo tarifų dedamosios. Šio segmento pajamų sumažėjimą iš 
dalies atsvėrė 9,3 mln. eurų didesnės garantinio tiekimo pajamos. Pokytį sąlygojo elektros rinkos kainos, kurios išaugo 179,0 proc. 

Likusių 37-ių VVĮ pardavimo pajamos 2022 metų pirmąjį pusmetį buvo 13,6 mln. eurų didesnės nei per tą patį laikotarpį 2021 metais. 11-os įmonių pajamos 
vidutiniškai mažėjo 495,2 tūkst. eurų, o likusių 26-ių įmonių pajamos vidutiniškai padidėjo 731,7 tūkst. eurų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos pardavimo pajamos siekė 142,4 mln. 
eurų, t. y. 60,6 proc. daugiau nei 2021 metų pirmąjį pusmetį. Įmonės 
pardavimo pajamų augimą lėmė žaliavinės medienos pardavimų, 
kurie bendroje pajamų struktūroje sudarė apie 95,0 proc., kainos 
kilimas tarptautinėje rinkoje bei Lietuvos aukcionuose. Vidutinė 
žaliavinės medienos kaina 2022 metų pirmąjį pusmetį siekė 70,31 
euro už kubinį metrą ir, lyginant su 2021 metų pirmuoju pusmečiu, 
buvo 53,3 proc. aukštesnė. Tuo pačiu laikotarpiu žaliavinės medienos 
pardavimai padidėjo 4,1 proc. ir siekė 1,9 mln. kubinių metrų. Likusią 
Įmonės pajamų dalį sudarė pajamos iš nenukirsto miško, antrinės ir 
šalutinės produkcijos, sėklų ir sodmenų bei kitos prekės ir paslaugos.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės pardavimo pajamos 2022 metų 
pirmąjį pusmetį augo 61,5 proc. ir laikotarpio pabaigoje siekė 243,7 
mln. eurų. Grupės pardavimo pajamos susijusios su gamtinių dujų 
perdavimu augo 78,6 proc. ir sudarė 56,5 mln. eurų. Didžiausią įtaką 
augimui turėjo pajamų iš sistemos balansavimo produktų augimas 7,5 
karto iki 25,9 mln. eurų. Fiksuotas tiek balansavimo apimčių, tiek dujų 
kainų augimas. Nutraukus gamtinių dujų importą iš Rusijos, Klaipėdos 
SGD terminalas tapo pagrindiniu dujų įėjimo tašku Baltijos regione, 
tai lėmė srautų persiskirstymą. Daugiau dujų transportuota Latvijos 
kryptimi, o nuo 2022 metų gegužės mėnesio ir Lenkijos kryptimi. 
Disbalanso ir balansavimo elektros energijos pajamos padidėjo 2,8 karto 
iki 53,0 mln. eurų. Šį pokytį lėmė 3,1 karto didesnės vidutinės pardavimo 
kainos, kurios atsvėrė pardavimo kiekių sumažėjimą, siekusį 9,1 proc. 
Grupės pardavimo pajamos už elektros perdavimą krito 5,6 proc. ir 
sudarė 37,5 mln. eurų. Pajamų susitraukimą sąlygojo 4,2 proc. mažesnė 
vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo kaina ir 1,5 proc. 
mažesnis perduotos elektros energijos kiekis, sudaręs 5 306 mln. kWh.
Kitas Grupės pajamos sudarė 25,3 proc. arba 61,7 mln. eurų visų 
pardavimo pajamų. Iš jų 33,6 mln. eurų sudarė dukterinės bendrovės 
UAB „Tetas“ vykdomo fizinio barjero statybos pajamos 

Medienos pardavimų pajamos (mln. eurų)

Medienos pardavimai (mln. kub. m)

Medienos kaina (eurai/kub. m)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos medienos pardavimai

45,85
70,31

55,11

77,6 73,3 84,2
134,4

35,02

1,8 1,91,4 2,1
2021 m. I pusm.2020 m. I pusm.2019 m. I pusm. 2022 m. I pusm.

Elektros perdavimas

Sisteminės paslaugos

Kitos

Elektros balansavimas

Dujų transportavimo ir balansavimo

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės pajamų struktūra

22%

15%

15%

25%

23%

Sprendimai klientams

Tinklai

Žalioji gamyba

Lanksčioji gamyba

AB „Ignitis grupė“ pajamų struktūra

2021 m. I pusmetis 2022 m. I pusmetis
8,3%

12,0%

13,9%

5,5%

68,6%

8,9%

46,6%

36,0%



Veiklos pelnas prieš mokesčius, palūkanas, 
nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA

VVĮ portfelio EBITDA padidėjo 7,6 proc.

2022 metų pirmąjį pusmetį visų VVĮ uždirbta EBITDA sudarė 394,7 
mln. eurų, t. y. 7,6 proc. daugiau nei tuo pačiu 2021 metų laikotarpiu, tuo 
pat metu portfelio grynasis pelnas padidėjo 17,8 proc. arba 23,4 mln. 
eurų. EBITDA rodiklio augimas fiksuotas 3-iuose iš 4-ių sektorių, portfelio 
EBITDA teigiamam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 41,2 mln. eurų augęs 
miškininkystės sektoriaus pirmojo pusmečio rezultatas. VĮ Valstybinių 
miškų urėdijos rezultatą teigiamai veikė žaliavinės medienos pardavimų 
kainos kilimas Lietuvos aukcionuose ir tarptautinėje rinkoje. Kitų įmonių 
sektoriaus EBITDA padidėjo 12,5 mln. eurų, o energetikos sektoriaus 
EBITDA ūgtelėjo 3,5 mln. eurų. Vienintelio susisiekimo sektoriaus EBITDA 
susitraukė 29,2 mln. eurų iki 78,6 mln. eurų.

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio EBITDA pokyčius, detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios įtakos viso portfelio 
rezultatams per pirmuosius šešis 2022 metų mėnesius. Didžiausią teigiamą 41,2 mln. eurų įtaką VVĮ portfelio EBITDA rodikliui turėjo VĮ Valstybinių 
miškų urėdija. Taip pat EBITDA teigiamai veikė 24,0 proc. iki 209,8 mln. eurų augusi AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės rodiklio reikšmė. Šį pokytį 
labiausiai lėmė Grupės žaliosios gamybos segmento EBITDA augimas 3,3 karto iki 119,4 mln. eurų. Didžiausią neigiamą įtaką portfelio EBITDA 
rodikliui turėjo UAB „EPSO-G“ įmonių grupė, kurios rodiklio reikšmė sumažėjo 72,1 proc. iki 13,5 mln. eurų. Pokytį sąlygojo 106,5 proc. didesnės 
gamtinių dujų bei elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų sąnaudos. Likusių 37-ių įmonių, kurių EBITDA pokyčiai neatsispindi pateiktame 
grafike, įtaka portfelio EBITDA rodikliui buvo teigiama ir siekė 5,4 mln. eurų. Iš šių 37-ių įmonių 11-os EBITDA rodiklio reikšmė mažėjo.

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.) 2022 m. sausis-birželis (6 mėn.)

EBITDA (mln. eurų)

+1,5%

-27,1%

+354,0%
+65,6%

228,3 231,8

107,8
78,6

11,6
52,9

19,0 31,5

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

VVĮ portfelio EBITDA pokyčio detalizavimas pagal įmones (mln. eurų) 
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Kitas dažnai nagrinėjamas pelningumo rodiklis – EBITDA marža, 
t. y. EBITDA ir pardavimo pajamų santykis, parodantis kiek procentų 
įmonės pelno lieka po veiklos sąnaudų. Paprastai rodiklis nau-
dojamas įmonių pelningumo palyginimui, kuo didesnė rodiklio 
reikšmė, tuo aukštesnis įmonės pelningumas. Tarp 5-ių didžiausią 
teigiamą pajamų pokytį fiksavusių įmonių, EBITDA marža mažėjo 
AB „Ignitis grupė“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupėse, mažėjimas 
atitinkamai siekė 10,8 procentinio punkto ir 26,4 procentinio punkto. 
AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės rodiklio mažėjimą lėmė spar-

Iš penkių didžiausias pajamas 2022 metų pirmąjį pusmetį 
uždirbusių VVĮ, EBITDA maržos augimas fiksuotas tik VĮ Valstybinių 
miškų urėdijoje. AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės, UAB 
„EPSO-G“ įmonių grupės ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
pokyčius lėmusios priežastys buvo aptartos anksčiau. Pagal 
uždirbamas pajamas trečioje VVĮ portfelio vietoje esančios AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės EBITDA marža sumažėjo 
4,8 procentiniais punktais. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių 
grupės pardavimo pajamos susitraukė 1,5 proc. iki 201,9 mln. eurų. 
Didžiausią įtaką neigiamam pokyčiui turėjo sumažėjusi krovinių 
vežimo apyvarta ir kartu mažesnės krovinių vežimo pajamos, 
sudariusios 66,2 proc. visų pajamų bei 2022 metų pirmąjį pusmetį 
susitraukusios 21,4 proc. Pokytį sąlygojo taikomos sankcijos 
Rusijos ir Baltarusijos krovinių pervežimams. Grupės EBITDA 

tesnis pajamų nei EBITDA augimas – pajamos padidėjo 134,8 proc., 
kai EBITDA augo 24,0 proc. UAB „EPSO-G“ įmonių grupės pajamų 
augimas siekė 61,5 proc., o EBITDA susitraukė 72,1 proc. Ženklus 
EBITDA maržos augimas fiksuotas VĮ Valstybinių miškų urėdijoje ir 
VĮ Registrų centre, kur atitinkamai siekė 24,0 procentinius punktus 
ir 12,0 procentinių punktų. Labiausiai net 44,5 procentiniais punktais 
iki 38,1 proc. augo VĮ Lietuvos oro uostų EBITDA marža, pokytį 
sąlygojo EBITDA rodiklio didėjimas nuo -579,0 tūkst. eurų iki 7 947,1 
tūkst. eurų bei 129,9 proc. iki 20,9 mln. eurų augusios pajamos.

rodiklis mažėjo sparčiau – 19,2 proc. iki 43,7 mln. eurų. Pokytį lėmė 
mažesnės krovinių pervežimo apimtys ir augusios sąnaudos, dėl 
brangstančių energetinių išteklių ir augančios infliacijos. AB „Kelių 
priežiūros“ EBITDA marža sumažėjo 4,2 procentiniais punktais. 
Didžiausią įtaką pokyčiui turėjo EBITDA rodiklio kritimas 39,0 proc. 
iki 2,7 mln. eurų, dėl išaugusių sąnaudų savikainoje. Sąnaudų 
augimą lėmė 1,7 mln. eurų didesnės transporto ir eksploatacinės 
sąnaudos, 1,6 mln. eurų augusios darbuotojų atlygio išlaidos bei 
1,4 mln. eurų didesnės medžiagų sąnaudos. AB „Kelių priežiūros“ 
pardavimo pajamos 2022 metų pirmąjį pusmetį padidėjo 7,4 proc. 
iki 47,7 mln. eurų. Labiausiai augimą lėmė rangovinės veiklos 
pajamų augimas, siekęs 74,0 proc. arba 3,8 mln. eurų, bei kelių 
priežiūros pajamos iš savivaldybių ir kitų ūkio subjektų, kurios 
augo 32,0 proc. arba 554,0 tūkst. eurų.

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

20,99,1
243,7 88,7 142,4

25,6 37,7150,9

1 733,1

738,1

AB „Ignitis grupė“ 
įmonių grupė

UAB „EPSO-G“ 
įmonių grupė 

VĮ Valstybinių miškų urėdija VĮ Registrų centras VĮ Lietuvos oro uostai

Pajamos 2021 metų sausis-birželis (6 mėn.)

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

Pajamos 2022 metų sausis-birželis (6 mėn.)

EBITDA marža 2022 metų sausis-birželis (6 mėn.)

5,5%

37,1% 37,6% 38,1%

-6,4%

25,6%

13,1%

22,9%

12,1%

31,9%

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

47,744,4

243,7 204,8 201,9
88,7 142,4150,9

1 733,1

738,1

AB „Ignitis grupė“ 
įmonių grupė

UAB „EPSO-G“ 
įmonių grupė 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė

VĮ Valstybinių miškų urėdija AB „Kelių priežiūra“

Pajamos 2021 metų sausis-birželis (6 mėn.)

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

Pajamos 2022 metų sausis-birželis (6 mėn.)

EBITDA marža 2022 metų sausis-birželis (6 mėn.)

5,5%

21,6%

37,1%

5,6%

9,8%

13,1%

26,4%

22,9%

12,1%

31,9%
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Grynasis pelnas

VVĮ per 2022 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 155,2 mln. eurų gry-
nojo peno, t. y. 17,8 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais. 
Teigiamam portfelio pokyčiui daugiausia įtakos turėjo miškininkystės 
sektoriui priskirtos VĮ Valstybinės miškų urėdijos grynojo pelno 
augimas 225,9 proc. arba 43,5 mln. eurų. Miškininkystės sektoriaus 
grynojo pelno dalis portfelyje padidėjo 25,8 procentiniais punktais iki 
40,5 proc. Energetikos sektoriaus įmonių grynasis pelnas nagrinėjamu 
laikotarpiu padidėjo 12,2 proc. ir siekė 87,9 mln. eurų, tačiau bendra šio 
sektoriaus grynojo pelno dalis VVĮ portfelyje sumažėjo 2,8 procentin-
iais punktais iki 56,6 proc. Kitų įmonių grynasis pelnas susitraukė 62,2 
proc. ir siekė 4,2 mln. eurų, kartu 5,7 procentiniais punktais iki 2,7 proc. 
sumažėjo šių įmonių grynojo pelno dalis VVĮ portfelyje. Didžiausią nei-
giamą įtaką portfelio grynojo pelno rezultatui turėjo susisiekimo sek-
torius, kurio grynasis pelnas sumažėjo 98,4 proc. iki 364,1 tūkst. eurų. 
Pokytis sąlygojo susisiekimo sektoriaus grynojo pelno dalies VVĮ port-
felyje susitraukimą 17,3 procentiniais punktais iki 0,2 proc.

VVĮ portfelio grynasis pelnas padidėjo 17,8 proc.

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio grynojo pelno pokyčius, detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios įtakos viso 
portfelio rezultatams per pirmuosius šešis 2022 metų mėnesius. 

2021 m. sausis-birželis (6 mėn.) 2022 m. sausis-birželis (6 mėn.)

Grynasis pelnas (mln. eurų)

+12,2%

-98,4%

+225,9%

-62,2%

78,3
87,9

23,1

0,4
19,3

62,8

11,1 4,2

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

Energetika

Susisiekimas

Miškininkystė

Kita

VVĮ portfelio grynojo pelno pasiskirstymas

2021 m. I pusmetis 2022 m. I pusmetis
8,5%

40,5%

0,2%

2,7%

56,6%

14,6%

59,4%

17,5%

Grynojo pelno pokyčio detalizavimas pagal įmones (mln. eurų) 
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UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ patyrė 16,6 mln. eurų nuostolį, kai 2021 metų sausio – birželio mėnesį fiksuotas nuostolis siekė 163,4 tūkst. eurų. 
Įmonė nagrinėjamu laikotarpiu pajamų neuždirbo, nes jos veiklos modelis yra sukonstruotas taip, kad Įmonė be investicijų su grąža gavimo papildomų 
pajamų artimiausiu metu neplanuoja.
Įmonės veiklos rezultatą lėmė finansinio turto, apskaitomo tikrąja verte, kurio vertės pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais, vertės sumažėjimas 
siekęs 16,5 mln. eurų. Gavus KŪB „Pagalbos verslui fondas“ neaudituotas pusmetines ataskaitas dėl reikšmingo vertės pasikeitimo, buvo nuspręsta atlikti 
investicijos perkainavimą 2022 metų birželio 30 dienai, todėl investicijos vertė buvo sumažinta 16,5 mln. eurų ir 2022 metų birželio 30 d. siekė 150,8 mln. eurų. 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro grynasis pelnas susitraukė 96,7 proc. iki 380,5 tūkst. eurų. Grynojo pelno sumažėjimą lėmė 2021 metų pradžioje 
įvykęs vienkartinis įvykis - MEZON verslo pardavimas, kuris leido Įmonei uždirbti 11,1 mln. eurų pajamas. 2022 metų pirmojo pusmečio Įmonės pardavimo 
pajamos padidėjo 32,5 proc. iki 5,8 mln. eurų. Didžiausią teigiamą įtaką Įmonės pajamų augimui turėjo net 19-a kartų iki 1,2 mln. eurų augusios pramoginės 
veiklos Vilniaus TV bokšte paslaugų pajamos. 2022 metų pirmąjį pusmetį TV bokšto lankytojų skaičius ženkliai išaugo ir viršijo priešpandeminį lygį. Padidėju-
sios suteiktų paslaugų apimtys bei atlyginimų ir perkamų paslaugų kainų augimas lėmė Įmonės sąnaudų ūgtelėjimą 29,0 proc. iki 5,3 mln. eurų. Vertinant 
Įmonės grynąjį pelną be verslo pardavimo ir vienkartinių pajamų bei sąnaudų, 2022 metų pirmąjį pusmetį fiksuotas 40,0 proc. augimas iki 619,0 tūkst. eurų. 

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 2022 metų pirmąjį pusmetį 
fiksavo 4,5 mln. eurų nuostolį, kai tuo pačiu laikotarpiu 2021 
metais buvo uždirbtas beveik 28,0 mln. eurų grynasis pelnas. 
Grupės sąnaudos padidėjo 106,5 proc. iki 247,8 mln. eurų, 
kai pajamos augo 61,5 proc. iki 243,7 mln. eurų. Didžiąją dalį 
sąnaudų, t. y. 63,4 proc., sudarė energetinių išteklių ir susijusių 
paslaugų pirkimo sąnaudos. 2022 metų pirmojo pusmečio 
elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos siekė 
128,8 mln. eurų ir, lyginant su 2021 metų sausio – birželio mėne-
siais, padidėjo 94,2 proc. Gamtinių dujų sąnaudos buvo lygios 
28,4 mln. eurų ir, lyginant su 2021 metų pirmuoju pusmečiu, 
augo 7,2 karto. Spartesnis sąnaudų nei pajamų augimas lėmė 
2022 metų pirmąjį pusmetį fiksuotą nuostolį. Grupės bendrasis 
pelningumas tapo neigiamas ir siekė 1,7 proc., kai prieš metus 
buvo lygus 20,5 proc. 

AB Lietuvos pašto įmonių grupė fiksavo 4,2 mln. eurų nuostolį, 
kai 2021 metų pirmąjį pusmetį buvo uždirbtas 1,2 mln. eurų 
grynasis pelnas. Nagrinėjamu laikotarpiu Grupės pardavimo 
pajamos sumažėjo 13,3 proc. iki 45,1 mln. eurų, kai sąnaudos 
mažėjo 5,9 proc. iki 53,4 mln. eurų. 
Taip pat Grupės nuostoliui įtakos turėjo 35,5 proc. mažesnis kitos 
veiklos rezultatas, kuris laikotarpio pabaigoje siekė 4,0 mln. eurų. 
Didžiausią įtaką šiam pokyčiui turėjo 82,9 proc. iki 0,5 mln. eurų 
sumažėjęs ilgalaikio turto pardavimo grynasis rezultatas.

VĮ Registrų centro 2022 metų pirmojo pusmečio grynasis 
pelnas padidėjo 123,9 proc. ir siekė 11,1 mln. eurų. Įmonės 
pardavimo pajamos augo 47,0 proc. iki 37,7 mln. eurų, kai veiklos 
sąnaudos padidėjo 22,9 proc. iki 24,8 mln. eurų. Didžiąją dalį 
sąnaudų, t. y. 75,2 proc., sudariusios darbo užmokesčio sąnaudos 
nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 16,3 proc. iki 18,6 mln. eurų ir 
turėjo didžiausią įtaką bendram sąnaudų augimui.

AB „Klaipėdos nafta“ 2022 metų pirmojo pusmečio nuostolis, 
lyginant su atitinkamu 2021 metų laikotarpiu, padidėjo nuo 
6,8 mln. eurų iki 13,8 mln. eurų. Grupės pardavimo pajamos 
augo 13,7 proc. iki beveik 36,0 mln. eurų, kai sąnaudos ūgtelėjo 
1,1 proc. iki 30,8 mln. eurų. Grupės nuostolį lėmė neigiamas 
21,0 mln. eurų finansinės ir investicinės veiklos rezultatas, kurį 
sąlygojo 19,9 mln. eurų neigiama valiutos kurso pasikeitimo 
įtaka dėl nuomos.

VĮ Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcijos grynasis pelnas siekė 11,7 mln. eurų, t. y. 37,0 proc. mažiau nei 2021 metų sausio – birželio 
mėnesiais. Grynojo pelno mažėjimą lėmė pardavimo pajamų susitraukimas 11,7 proc. iki 29,3 mln. eurų ir sąnaudų augimas 13,7 proc. iki 
16,3 mln. eurų. Didžiausią įtaką sąnaudų augimui turėjo 1,8 mln. eurų didesnės išlaidos privažiuojamųjų kelių vystymui, bei 0,8 mln. eurų 
didesnės uosto akvatorijos valymo darbų sąnaudos. 

Pajamos (mln. eurų)

Veiklos sąnaudos (mln. eurų)

Grynasis pelnas (nuostoliai) (mln. eurų)

Perduotas elektros energijos kiekis (GWh)

Patiektas dujų kiekis (GWh)

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės veiklos rezultatai
14 707

5 385

9 564

5 306

132,4 112,6 150,919,6 120,0 28,0 243,7 247,8
-4,5

12 556

4 932

2021 m. I pusm.2020 m. I pusm. 2022 m. I pusm.

Pardavimo pajamos Pardavimo sąnaudos Grynasis pelnas

AB Lietuvos pašto įmonių grupės veiklos rezultatai (mln. eurų)

1,2

-4,2

45,1 49,7 52,1 56,7 45,1 53,4

-0,8

2021 m. I pusm.2020 m. I pusm. 2022 m. I pusm.

Pardavimo pajamos (mln. eurų) Veiklos sąnaudos (mln. eurų)

Grynasis pelnas (mln. eurų)

VĮ Registrų centras veiklos rezultatai

5,02,3
11,118,6 16,0

25,6 20,2

37,7
24,8

2021 m. I pusm.2020 m. I pusm. 2022 m. I pusm.

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

Pardavimo savikaina (mln. eurų)

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Naftos produktų krova (tūkst. t)

SGD išdujinimas ir perkrova (tūkst. MWh)

AB „Klaipėdos nafta“ veiklos rezultatai

1 612

9 511

1 967

13 171

-13,8
-6,8

30,836,030,431,69,429,840,7

2 692

11 046

2021 m. I pusm.2020 m. I pusm. 2022 m. I pusm.
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AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės grynasis pelnas padidėjo 
88,4 proc. iki 114,8 mln. eurų. Grupės pardavimo pajamos 
padidėjo 134,8 proc. iki 1 733,1 mln. eurų, kai sąnaudos augo 
153,1 proc. iki 1 591,2 mln. eurų. Labiausiai sąnaudų augimą 
lėmė 182,0 proc. iki 1 367,6 mln. eurų augę elektros, gamtinių 
dujų ir kitų paslaugų pirkimai. Šį pokytį lėmė 437,2 mln. eurų 
didesni elektros energijos ir 444,9 mln. eurų didesni gamtinių 
dujų pirkimai. 
Taip pat teigiamos įtakos Grupės grynojo pelno augimui turėjo 
nuo 33,9 mln. eurų iki 12,5 mln. eurų sumažėjęs finansinės ir 
investicinės veiklos nuostolis. 

Likusių 37-ių VVĮ 2022 metų pirmojo pusmečio rezultatas turėjo neigiamą 7,0 mln. eurų įtaką viso portfelio grynojo pelno rezultatui. 19-a 
įmonių patyrė nuostolį, kuris vidutiniškai siekė 844,3 tūkst. eurų, o likusios 18-a įmonių veiklą vykdė pelningai ir vidutiniškai uždirbo 503,9 
tūkst. eurų grynojo pelno.

VĮ Lietuvos oro uostai uždirbo 2,4 mln. eurų grynąjį pelną, kai 2021 metų pirmąjį pusmetį buvo patirtas 3,8 mln. eurų nuostolis. Teigiamą 
Įmonės veiklos rezultatą lėmė spartesnis pajamų nei sąnaudų augimas, atitinkamai pajamos padidėjo 129,9 proc. iki 20,9 mln. eurų, o 
sąnaudos augo 30,7 proc. iki 18,0 mln. eurų. Labiausiai sąnaudų augimą lėmė su personalo išlaikymu susijusių sąnaudų padidėjimas 28,1 
proc. iki 6,9 mln. eurų dėl fiksuoto darbuotojų skaičiaus augimo, kuris siekė 12,9 proc.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos grynasis pelnas augo 3,3 karto iki 62,8 mln. eurų. Įmonės pajamos augo 60,5 proc. iki 142,4 mln. eurų, 
kai sąnaudos padidėjo 17,9 proc. iki 94,5 mln. eurų. Žaliavinės medienos pardavimo kainos augimas turėjo lemiamą 46,8 mln. eurų 
teigiamą įtaką Įmonės bendrojo pelno augimui, tačiau dėl bendro kainų lygio kilimo Lietuvos rinkoje auganti produkcijos savikaina 
bendrąjį pelną mažino.

8,3%

71,9

497,6590,9

12,2%

738,1 628,6

60,9

1 733,1

6,6%

114,8

1 591,2

AB „Ignitis grupė“

2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

Veiklos sąnaudos (mln. eurų)

Grynasis pelnas (mln. eurų)

Grynojo pelno marža
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AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė AB „Klaipėdos nafta“ UAB „EPSO-G“ įmonių grupė VĮ Ignalinos atominės elektrinė 

2022-06-30 10,3% -42,7% 2,8% -45,1%

2021-12-31 8,4% -35,5% 15,8% -5,7%

Nuosavo kapitalo grąža
2022 m. birželio 30 d. VVĮ portfeliui priskirtų įmonių nuosavo kapitalo grąžos rodiklis ROE augo 0,2 procentinio punkto ir siekė 3,8 proc. 

Didžiausias nuosavo kapitalo grąžos augimas fiksuotas miš-
kininkystės sektoriuje, kurio nuosavybės grąža padidėjo 17,7 pro-
centinio punkto. VĮ Valstybinių miškų urėdijos ROE augimui dau-
giausiai įtakos turėjo uždirbtas didesnis grynasis pelnas dėl žaliavinės 
medienos kainos augimo rinkoje.

Energetikos sektoriaus įmonių ROE augo 0,1 procentinio punkto 
iki 5,7 proc. Daugiausiai didėjo AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės 
ROE rodiklis – 1,9 procentinio punkto, iki 10,3 proc. Grąžos rodiklio 
augimą lėmė 2022 m. pirmojo pusmečio grynojo pelno didėjimas 88,4 
proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Ši priežastis 
lėmė tai, kad praėjusių 12 mėn. grynojo pelno suma buvo didesnė 
nei uždirbtas pelnas per 2021 m.  Tuo metu, nuosavas kapitalas 
didėjo 15,1 proc. iki 2,1 mlrd. eurų. Dėl ataskaitiniu laikotarpiu patirto 
didesnio grynojo nuostolio (13,8 mln. eurų), lyginant su 2021 m. pir-

muoju pusmečiu, ir 3 kartus mažesnės rezervų sumos AB „Klaipėdos 
nafta“ nuosavo kapitalo grąža krito 7,2 procentinio punkto iki -42,7 
proc.  ROE rodiklis taip pat mažėjo UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje ir 
sudarė 2,8 proc. Pokytį lėmė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų 
kainų kilimas ataskaitiniu laikotarpiu, dėl kurių augo veiklos sąnaudos 
ir 2022 m. pirmajame pusmetyje buvo patirtas 4,5 mln. eurų grynasis 
nuostolis, kuris lėmė mažesnį praėjusių 12 mėn. rezultatą, lyginant 
su 2021 metais, kai tiek pirmajame, tiek ir antrajame pusmetyje buvo 
uždirbtas grynasis pelnas. VĮ Ignalinos atominės elektrinės ROE krito 
39,4 procentinio punkto iki -45,1 proc., tam įtakos turėjo ataskaitiniu 
laikotarpiu patirtas 8,6 mln. eurų grynasis nuostolis, dėl kurio praėjusių 
12 mėn. grynasis nuostolis sudarė 5,9 mln. eurų, kai 2021 metų nuos-
tolis siekė 1,1 mln. eurų. Tuo metu, nuosavo kapitalo suma mažėjo 46,1 
proc. iki 10,1 mln. eurų dėl išaugusio nepaskirstyto nuostolio. 

2022 m. birželio 30 d. susisiekimo sektoriaus ROE pokytis buvo 
neigiamas – rodiklis sumažėjo 0,5 procentinio punkto iki 0,9 proc. 
Didžiausias neigiamas nuosavybės grąžos pokytis, vertinant šio sektoriaus 
įmones, fiksuotas AB Lietuvos radijo ir televizijos centre. Įmonės rodiklį 
mažino smukęs grynasis pelnas, kurio pasikeitimams daugiausiai įtakos 
turėjo tai, kad per paskutinius 12 mėn. kitos veiklos rezultatas ženkliai 
sumažėjo, lyginant su praėjusių metų rezultatu, kadangi 2021 metų 
grynojo pelno augimui įtakos turėjo pirmajame pusmetyje parduotas 
Mezon verslas. AB Lietuvos pašto įmonių grupės ROE susitraukė 19,5 
procentinio punkto iki -40,7 proc. Pokytį lėmė ataskaitiniu laikotarpiu ir 
2021 m. antrame pusmetyje patirtas nuostolis, atitinkamai 4,2 mln. eurų 
ir 7,6 mln. eurų, tai per paskutinius 12 mėnesių grynasis nuostolis siekė 
11,8 mln. eurų. Tuo metu, 2021 m. pirmajame pusmetyje buvo uždirbtas 
1,2 mln. eurų pelnas, kuris mažino antrajame pusmetyje patirtą nuostolį. 
AB „Smiltynės perkėla“ nuosavybės grąža krito 5,7 procentinio punkto 
iki –2,6 proc., dėl ataskaitiniu laikotarpiu patirto nuostolio, kuris lėmė 

neigiamą rezultatą ir per praėjusius 12 mėn., tuo metu, tiek pirmame, 
tiek ir antrame 2021 metų pusmetyje uždirbtas grynasis pelnas, 
bendroje sumoje sudarė 0,2 mln. eurų. VĮ Lietuvos oro uostų nuosavo 
kapitalo grąža didėjo 5,0 procentiniais punktais ir ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje siekė 4,8 proc. Pokytį lėmė tai, kad per praėjusius 12 mėn. buvo 
uždirbtas 6,0 mln. eurų pelnas: 2021 m. antrajame pusmetyje – 3,6 mln. 
eurų, 2022 m. pirmajame pusmetyje – 2,4 mln. eurų, tuo metu, 2021 
m. pirmajame pusmetyje patirtas 3,8 mln. eurų nuostolis, kuris lėmė ir 
visų 2021 m. neigiamą rezultatą. VĮ „Oro navigacija“ nuosavybės grąža 
augo 5,3 procentinio punkto, ir siekė 16,7 proc. Tam įtakos turėjo 36,9 
proc. didesnis praėjusių 12 mėn. grynasis pelnas, lyginant su 2021 metų 
grynuoju pelnu, pokytį lėmė tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu patirtas 
mažesnis nuostolis (1,8 mln. eurų) negu 2021 m. pirmajame pusmetyje 
(3,6 mln. eurų), o, tuo metu, 2021 metų antrajame pusmetyje uždirbtas 
8,7 mln. eurų grynasis pelnas.  ROE augimui įtakos turėjo ir sumažėjusi 
nuosavo kapitalo suma.

2021-12-31 2022-06-30

ROE detalizavimas pagal sektorius

53,2%

3,8%3,6%3,5%4,8%

35,5%

0,9%1,4%
5,7%5,6%

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita Visos VVĮ

Energetikos sektoriaus įmonių ROE

-13,0 p. p.

-7,2 p. p.

+1,9 p. p.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

-39,4 p. p. VĮ Ignalinos atominės elektrinė

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė

AB „Klaipėdos nafta“ 
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VVĮ portfelio ROE pokyčiui įtakos taip pat turėjo kitų įmonių sek-
toriaus nuosavo kapitalo sumažėjimas 1,3 procentinio punkto iki 3,5 
proc. Didžiausias neigiamas pokytis kitų įmonių sektoriuje stebimas 
UAB „Panevėžio veislininkystė“, čia ROE rodiklis susitraukė 206,3 
procentinio punkto ir siekė -387,0 proc., tam įtakos turėjo augęs 
grynasis nuostolis, kuris per paskutinius 12 mėn. sudarė 183,0 tūkst. 
eurų, bei neigiama nuosavo kapitalo suma, šį pokytį lėmė išaugęs 
nepaskirstytas nuostolis, lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d. Taip pat 
ROE rodiklis mažėjo ir UAB „Šilutės polderiai“, čia nuosavo kapitalo 
grąža siekė -12,2 proc. Daugiausiai įtakos pokyčiui turėjo per pas-
kutinius 12 mėn. patirtas 143,0 tūkst. eurų grynasis nuostolis: 2021 
m. pirmajame pusmetyje nuostolio suma siekė 162,0 tūkst. eurų, o 
2022 m. tuo pačiu metu buvo uždirbtas 19,0 tūkst. eurų pelnas. Tuo 
metu, per 2021 m. uždirbta grynojo pelno suma siekė 163,0 mln. 
eurų, teigiamas rezultatas fiksuotas dėl pastarųjų metų pirmajame 
pusmetyje uždirbto 325 tūkst. eurų pelno. Didžiausias teigiamas 
pokytis per paskutinius šešis mėnesius kitų įmonių sektoriuje buvo 

fiksuotas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, kurio 
ROE padidėjo 66,3 procentinio punkto iki 11,2 proc. Augimą lėmė 
per paskutinius 12 mėn. uždirbtas grynasis pelnas, kai 2021 m. buvo 
patirtas nuostolis. Teigiamam rezultatui įtakos turėjo sumažėjusios 
veiklos sąnaudos. Taip pat 39,3 procentinio punkto iki 39,8 proc. pa-
didėjo UAB „Būsto paskolų draudimas“ nuosavybės grąža. Augimą 
lėmė ataskaitiniu laikotarpiu didėjęs grynasis pelnas, kuris sudarė 3,1 
mln. eurų, kai 2021 m. pirmajame pusmetyje grynojo pelno suma 
siekė 219,0 tūkst. eurų, o antrame pusmetyje patirtas 195,0 tūkst. 
eurų nuostolis, dėl kurio bendras 2021 m. rezultatas siekė tik 25,0 
tūkst. eurų. Nuosavo kapitalo grąža 28,6 procentinio punkto augo ir 
UAB Valstybės investicijų valdymo agentūroje, čia ROE siekė 58,4 
proc. Pokytį lėmė per paskutinius 12 mėn. uždirbtas 0,9 mln. eurų 
grynasis pelnas, kai per 2021 metus buvo pasiektas 0,4 mln. eurų re-
zultatas. Šių metų pirmajame pusmetyje uždirbto pelno suma augo 
ir siekė 0,6 mln. eurų, dėl 50,0 proc. didesnių pardavimo pajamų, ly-
ginant su tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais.

AB Lietuvos radijo ir 
televizijos centras

AB Lietuvos pašto 
įmonių grupė

AB „Smiltynės perkėla“ VĮ „Oro navigacija“ VĮ Lietuvos oro uostai 

2022-06-30 2,7% -40,7% -2,6% 16,7% 4,8%

2021-12-31 32,0% -21,1% 3,1% 11,4% -0,2%

UAB „Panevėžio 
veislininkystė“

VĮ Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo 

verslo centras

UAB „Būsto paskolų 
draudimas“

UAB Valstybės investicijų 
valdymo agentūra

UAB „Šilutės polderiai“

2022-06-30 -387,0% 11,2% 39,8% 58,4% -12,2%

2021-12-31 -180,7% -55,1% 0,4% 29,8% 12,0%

Didžiausi susisiekimo sektoriaus įmonių ROE rodiklio pokyčiai

+5,0 p. p.

+5,3 p. p.

-29,3 p. p.

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

VĮ „Oro navigacija“

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

-5,7 p. p.

-19,5 p. p.

VĮ Lietuvos oro uostai 

AB „Smiltynės perkėla“

Didžiausią ROE pokytį turėjusios kitų įmonių sektoriui priklausančios VVĮ

-24,2 p. p.

+28,6 p. p.

+39,3 p. p.

-206,3 p. p.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra

UAB „Būsto paskolų draudimas“

UAB „Panevėžio veislininkystė“

+66,3 p. p.

UAB „Šilutės polderiai“



VVĮ pagrindinių rodiklių pokyčiai
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Įmonė Valstybės 
dalis Atskaitomybė

Pardavimo pajamos Grynasis pelnas Turtas Nuosavas kapitalas Darbuotojai Kolegialių organų struktūra (2022-09-01)

ROE
Tūkst. eurų Dalis 

portfelyje* Tūkst. eurų Dalis
portfelyje* Tūkst. eurų Dalis

portfelyje*
Tūkst.
eurų

Dalis
portfelyje* Vnt. Dalis 

portfelyje*

Valdyboje Stebėtojų taryboje

Nepriklausomi /
narių iš viso

Nepriklausomi /
narių iš viso

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė 75,0%
Finansų 

ministerija
1 733 120 65,7% 114 832 74,0% 4 614 467 31,3% 2 127 779 26,3% 3 964 13,8% 0/5 5/7 10,3%

AB „Ignitis gamyba“ -
AB „Ignitis 

grupė“
217 636 - 62 302 - 682 235 - 360 483 - 358 - 0/3 2/3 17.3%

AB „Energijos skirstymo operatorius“ -
AB „Ignitis 

grupė“
245 818 - 3,761 - 1 887 344 - 581 268 - 2 444 - 0/4 2/4 0,6%

UAB „Ignitis renewables“ -
AB „Ignitis 

grupė“
131 - 2 593 - 249 025 - 56 857 - 36 - 1/3 - 4,6%

UAB „Ignitis“ -
AB „Ignitis 

grupė“
1 214 074 - 30 772 - 1 200 160 - 299 979 - 318 - 0/5 1/3 10,3%

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ -
AB „Ignitis 

grupė“
16 348 - 280 - 27 305 - 13 453 - 546 - 1/2 - 2,1%

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė -
AB „Ignitis 

grupė“
18 368 - -179 - 326 919 - 56 304 - 89 - 1/3 - -0,3%

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė -
AB „Ignitis 

grupė“
22 086 - 1 928 - 173 765 - 46 149 - 38 - 0/3 - 4,2%

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 100,0%
Energetikos 
ministerija

243 696 9,2% -4 514 -2,9% 1 007 641 6,8% 265 773 3,3% 1 361 4,7% 2/4 - 2,8%

LITGRID AB - UAB „EPSO-G“ 145 247 - -9 240 - 485 441 - 207 224 - 369 - 2/5 - -4,5%

AB „Amber Grid“ - UAB „EPSO-G“ 56 497 - 7 470 - 383 411 - 175 609 - 337 - 2/5 - 4,3%

AB „Klaipėdos nafta“ 72,5%
Energetikos 
ministerija

35 976 1,4% -13 848 -8,9% 573 544 3,9% 131 150 1,6% 355 1,2% 4/5 - -42,7%

VĮ Ignalinos atominė elektrinė 100,0%
Energetikos 
ministerija

49 0,0% -8 618 -5,6% 435 624 3,0% 10 071 0,1% 1 732 6,0% 3/5 - -45,1%

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

201 864 7,7% -6,560 -4,2% 2 081 696 14,1% 1 153 754 14,2% 7 023 24,4% 5/7 - 1,7%

AB „LTG CARGO“ -
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

146 926 - -1 808 - 293 808 - 93 592 - 2 499 - 0/2 - -1,9%

UAB „LTG Link“ -
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

31 224 - 1 817 - 166 216 - 149 499 - 595 - 0/2 - 1,2%

AB „LTG Infra“ -
AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

93 921 - -1 513 - 1 557 075 - 669 324 - 2 684 - 0/2 - -0,2%

AB Lietuvos pašto įmonių grupė 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

45 121 1,7% -4 174 -2,7% 111 612 0,8% 23 077 0,3% 3 487 12,1% 3/4 - -40,7%

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

5 838 0,2% 380 0,2% 58 026 0,4% 45 641 0,6% 150 0,5% 2/3 - 2,7%

AB „Smiltynės perkėla“ 99,0%
Susisiekimo 
ministerija

2 377 0,1% -327 -0,2% 12 465 0,1% 6 743 0,1% 107 0,4% 2/3 - -2,6%

AB „Kelių priežiūra“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

47 672 1,8% -2 467 -1,6% 134 429 0,9% 104 294 1,3% 2 245 7,8% 3/5 - -4,0%
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Įmonė Valstybės 
dalis Atskaitomybė

Pardavimo pajamos Grynasis pelnas Turtas Nuosavas kapitalas Darbuotojai Kolegialių organų struktūra (2022-09-01)

ROE
Tūkst. eurų Dalis 

portfelyje* Tūkst. eurų Dalis
portfelyje* Tūkst. eurų Dalis

portfelyje* 
Tūkst.
eurų

Dalis
portfelyje* Vnt. Dalis 

portfelyje*

Valdyboje Stebėtojų taryboje

Nepriklausomi /
narių iš viso

Nepriklausomi /
narių iš viso

VĮ „Oro navigacija“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

9 933 0,4% -1 757 -1,1% 57 999 0,4% 45 257 0,6% 281 1,0% 3/5 - 16,7%

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija

100,0%
Susisiekimo 
ministerija

29 281 1,1% 11 714 7,5% 677 842 4,6% 543 188 6,7% 221 0,8% - - 4,5%

VĮ Lietuvos oro uostai 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

20 855 0,8% 2 378 1,5% 223 561 1.5% 127 130 1,6% 543 1,9% 3/5 - 4,8%

AB Vidaus vandens kelių direkcija 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

515 0,0% -769 -0,5% 41 308 0,3% 16 632 0,2% 88 0,3% 2/2 - -6,9%

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

7,887 0,3% 1 947 1,3% 3 475 407 23,5% 2 673 478 33,0% 277 1,0% 4/5 - 0,1%

VĮ Valstybinių miškų urėdija 100,0%
Aplinkos 

ministerija
142 380 5,4% 62 794 40,5% 268 432 1,8% 201 400 2,5% 2 782 9,7% 3/5 - 56,9%

UAB Statybos produkcijos sertifikavimo 
centras

100,0%
Aplinkos 

ministerija
346 0,0% -56 0,0% 670 0,0% 525 0,0% 14 0,0% - - 3,9%

UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0%
Finansų 

ministerija
136 0,0% 3 082 2,0% 10 881 0,1% 8 703 0,1% 12 0,0% 3/5 - 39,8%

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 100,0%
Finansų 

ministerija
330 0,0% 40 0,0% 16 200 0,1% 16 132 0,2% 17 0,1% - - 0,4%

VĮ Turto bankas 100,0%
Finansų 

ministerija
12 203 0,5% 105 0,1% 480 742 3,3% 350 290 4,3% 228 0,8% - - 0,4%

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 100,0%
Finansų 

ministerija
2 435 0,1% 616 0,4% 34 344 0,2% 32 284 0,4% 73 0,3% 3/5 3/5 3,9%

UAB Valstybės investicijų valdymo 
agentūra

100,0%
Finansų 

ministerija
1 500 0,1% 647 0,4% 2 113 0,0% 1 803 0,0% 24 0,1% 5/5 2/4 58,4%

VĮ „Mūsų amatai“ 100,0%
Kalėjimų 

departamentas
1 747 0,1% -318 -0,2% 3 919 0,0% 2 371 0,0% 45 0,2% - - -25,2%

UAB „Lietuvos kinas“ 100,0%
Kultūros 

ministerija
190 0,0% -15 0,0% 914 0,0% 843 0,0% 5 0,0% - - -11,8%

UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0%
Lietuvos 
bankas

5 026 0,2% -30 0,0% 7 645 0,1% 4 210 0,1% 51 0,2% 2/4 - -4,2%

VĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos 
centras „Gis-centras“

100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

134 0,0% -60 0,0% 4 520 0,0% 305 0,0% 66 0,2% - - 31,9%

AB „Detonas“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

1 337 0,1% -60 0,0% 4 170 0,0% 3 224 0,0% 47 0,2% 2/3 - 3,2%

AB „VIAMATIKA“ 100,0%
Susisiekimo 
ministerija

1 275 0,0% -645 -0,4% 6 617 0,0% 4 141 0,1% 90 0,3% 2/3 - -2,3%

VĮ Registrų centras 100,0%
Ekonomikos 
ir inovacijų 
ministerija

37 667 1,4% 11 085 7,1% 68 699 0,5% 43 730 0,5% 1 540 5,4% 5/7 - 70,4%

AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0%
Finansų 

ministerija
9 033 0,3% 1 747 1,1% 21 827 0,1% 11 591 0,1% 94 0,3% 3/5 - 19,0%

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100,0%
Finansų 

ministerija
3 486 0,1% 454 0,3% 28 770 0,2% 12 473 0,2% 111 0,4% 3/5 - 3,9%
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Įmonė Valstybės 
dalis Atskaitomybė

Pardavimo pajamos Grynasis pelnas Turtas Nuosavas kapitalas Darbuotojai Kolegialių organų struktūra (2022-09-01)

ROE
Tūkst. eurų Dalis 

portfelyje* Tūkst. eurų Dalis 
portfelyje* Tūkst. eurų Dalis 

portfelyje* 
Tūkst.
eurų

Dalis
portfelyje* Vnt. Dalis 

portfelyje*

Valdyboje Stebėtojų taryboje

Nepriklausomi /
narių iš viso

Nepriklausomi /
narių iš viso

UAB „Toksika“ 92,5%
Ekonomikos 
ir inovacijų 
ministerija

3 899 0,1% 826 0,5% 26 633 0,2% 8 479 0,1% 74 0,3% 2/3 - 10,9%

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 
„LITEXPO“

98,8%
Ekonomikos 
ir inovacijų 
ministerija

2 543 0,1% 39 0,0% 13 812 0,1% 5 653 0,1% 57 0,2% 4/5 - -20,3%

UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% VĮ Turto bankas 476 0,0% 86 0,1% 730 0,0% 568 0,0% 23 0,1% - - 29,1%

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ 100,0%
Finansų 

ministerija
- 0,0% -16 639 -10,7% 176 449 1,2% 76 535 0,9% 1 0,0% 2/3 - -24,7%

VĮ „Regitra“ 100,0%
Vidaus reikalų 

ministerija
13 362 0,5% 2 529 1,6% 24 757 0,2% 15 020 0,2% 545 1,9% 3/5 - 26,7%

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

3 502 0,1% 412 0,3% 6 522 0,0% 6 136 0,1% 34 0,1% 3/6 - 14,0%

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

1 158 0,0% 191 0,1% 2 216 0,0% 1 748 0,0% 34 0,1% 3/5 - 10,5%

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

428 0,0% -204 -0,1% 2 226 0,0% 1 207 0,0% 82 0,3% 3/5 - -6,5%

UAB „Panevėžio veislininkystė“ 98,0% VĮ Turto bankas 6 0,0% -52 0,0% 712 0,0% -44 0,0% 2 0,0% - - -387,0%

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

976 0,0% 90 0,1% 3 869 0,0% 2 669 0,0% 63 0,2% 2/4 - 5,9%

UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% VĮ Turto bankas 2 247 0,1% 19 0,0% 1 891 0,0% 951 0,0% 112 0,4% 2/4 - -12,2%

UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% VĮ Turto bankas 222 0,0% 14 0,0% 815 0,0% 321 0,0% 7 0,0% - - -10,6%

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 100,0%
Finansų 

ministerija
1 257 0,0% 244 0,2% 21 967 0,1% 3 190 0,0% 24 0,1% 0/5 2/4 13,7%

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

2 857 0,1% 155 0,1% 5 154 0,0% 4 084 0,1% 236 0,8% 2/4 - 7,8%

VĮ Valstybės žemės fondas 100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

1 367 0,1% -177 -0,1% 3 089 0,0% 1 835 0,0% 179 0,6% - - -3,7%

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 
centras

100,0%
Žemės ūkio 
ministerija

365 0,0% 141 0,1% 3 156 0,0% 562 0,0% 194 0,7% 2/3 - 11,2%

UAB „GVT LT“1 100,0%
Aplinkos 

ministerija
386 0,0% -48 0,0% 3 856 0,0% 2 063 0,0% 24 0,1% - - -4,6%

* Dalis portfelyje nurodoma tik VVĮ (o ne jų dukterinių)

1 2022 m. gegužės mėnesį UAB „GVT LT“ perduota valdyti Aplinkos ministerijai ir įtraukta į VVĮ portfelį, todėl palyginamosios pardavimo pajamų, grynojo pelno ir darbuotojų informacijos (rodyklių) šioje lentelėje nepateikiama

  Rodyklė vaizduoja teigiamą pokytį;

  Rodyklė vaizduoja neigiamą pokytį
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Nr. Įmonė Priklausančių 
akcijų dalis

Valstybei atstovaujanti 
institucija / akcijų valdytojas* Sektorius

1 AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė1 75,0% Finansų ministerija Energetika

1.1 AB „Ignitis gamyba“ 100,0% AB „Ignitis grupė“ Energetika

1.2 AB „Energijos skirstymo operatorius“ 100,0% AB „Ignitis grupė“ Energetika

1.3 UAB „Ignitis renewables“ 100,0% AB „Ignitis grupė“ Energetika

1.4 UAB „Ignitis“ 100,0% AB „Ignitis grupė“ Energetika

1.5 UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 50,5% AB „Ignitis grupė“ Energetika

1.6 UAB Elektroninių mokėjimų agentūra 100,0% AB „Ignitis grupė“ Energetika

1.7 UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 100,0% AB „Ignitis grupė“ Energetika

1.8 UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 51,0% AB „Ignitis grupė“ Energetika

1.9 UAB „Transporto valdymas“ 100,0% AB „Ignitis grupė“ Energetika

1.10 UAB „Gamybos optimizavimas“ 100,0% AB „Ignitis grupė“ Energetika

1.11 UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija**** 100,0% AB „Ignitis grupė“ Energetika

2 UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 100,0% Energetikos ministerija Energetika

2.1 „Litgrid“ AB 97,5% UAB „EPSO-G“ Energetika

2.2 UAB „TETAS“ 100,0% UAB „EPSO-G“ Energetika

2.3 AB „Amber Grid“ 96,6% UAB „EPSO-G“ Energetika

2.4 BALTPOOL UAB 67,0% UAB „EPSO-G“ Energetika

2.5 UAB ENERGY CELLS 100,0% UAB „EPSO-G“ Energetika

3 AB „Klaipėdos nafta“ 72,5% Energetikos ministerija Energetika

3.1 UAB „SGD logistika” 100,0% AB „Klaipėdos nafta“ Energetika

3.2 UAB „SGD terminalas” 100,0% AB „Klaipėdos nafta“ Energetika

4 VĮ Ignalinos atominė elektrinė - Energetikos ministerija Energetika

5 AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas

5.1 UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ 100,0% AB „Lietuvos geležinkeliai" Susisiekimas

5.2 UAB „Rail Baltica statyba“ 100,0% AB „Lietuvos geležinkeliai" Susisiekimas

5.3 AB „LTG Cargo“ 100,0% AB „Lietuvos geležinkeliai" Susisiekimas

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

5.5 AB „LTG Infra" 100,0% AB „Lietuvos geležinkeliai" Susisiekimas

6 AB Lietuvos pašto įmonių grupė 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas

6.1 UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“*** 100% AB Lietuvos paštas Susisiekimas

6.2 UAB „LP mokėjimų sprendimai“*** 100% AB Lietuvos paštas Susisiekimas

7 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas

8 AB „Smiltynės perkėla“ 99,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas

9 AB „Kelių priežiūra“ 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas

10 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Susisiekimas

11 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija - Susisiekimo ministerija Susisiekimas

12 VĮ Lietuvos oro uostai - Susisiekimo ministerija Susisiekimas

13 AB Vidaus vandens kelių direkcija2 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas

14 VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija - Susisiekimo ministerija Susisiekimas

15 VĮ Valstybinių miškų urėdija - Aplinkos ministerija Miškininkystė

16 UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras3 100,0% Aplinkos ministerija Kita

Valstybės valdomų įmonių sąrašas
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Nr. Įmonė Priklausančių 
akcijų dalis

Valstybei atstovaujanti 
institucija / akcijų valdytojas* Sektorius

17 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita

18 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ - Finansų ministerija Kita

19 VĮ Turto bankas - Finansų ministerija Kita

20 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 100,0% Finansų ministerija Kita

21 UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra 100,0% Finansų ministerija Kita

22 VĮ „Mūsų amatai“ - Kalėjimų departamentas Kita

23 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita

24 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita

25
VĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-
centras“****

- Žemės ūkio ministerija Kita

26 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita

27 AB „VIAMATIKA“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita

28 VĮ Registrų centras - Ekonomikos ir inovacijų ministerija Kita

29 AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0% Finansų ministerija Kita

30 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“4 100,0% Finansų ministerija Kita

30.1 UAB „Kofinansavimas“ 100% UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Kita

31 UAB „Toksika“ 92,5% Ekonomikos ir inovacijų ministerija Kita

32 UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ 98,8% Ekonomikos ir inovacijų ministerija Kita

32.1 UAB „Litexpo infrastruktūra“ **** 100,0%
UAB Lietuvos parodų ir kongresų 

centras „LITEXPO“
Kita

32.2 UAB Litexpo events**** 100,0%
UAB Lietuvos parodų ir kongresų 

centras „LITEXPO“
Kita

33 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% VĮ Turto bankas** Kita

34 UAB „Valstybės investicinis kapitalas“5 100,0% Finansų ministerija Kita

35 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita

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

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

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

39 UAB „Panevėžio veislininkystė“6 98,0% VĮ Turto bankas** Kita

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

41 UAB „Šilutės polderiai“7 81,0% VĮ Turto bankas** Kita

42 UAB „Šilutės veislininkystė“7 96,5% VĮ Turto bankas** Kita

43 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas8 100,0% Finansų ministerija Kita

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

45 VĮ Valstybės žemės fondas**** 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita

46
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 
centras****

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita

47 UAB „GVT LT“9 100,0% Aplinkos ministerija Kita

* - Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės (VĮ) nuosavybės teise priklauso valstybei
** - Nėra pateikiamos kitos VĮ Turto banko privatizuojamos įmonės (ne VVĮ); VĮ Turto banko valdomos įmonės nėra laikomos dukterinėmis
*** - Veiklos nevykdo
**** - Reorganizuojamos arba likviduojamos įmonės

1 2022 m. rugpjūčio 9 d. AB „Ignitis grupė“ valstybei priklausanti akcijų dalis padidėjo nuo 73,08 proc. iki 74,99 proc.   
2 2022 m. liepos 1 d. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija pertvarkyta į AB Vidaus vandens kelių direkciją  
3 2022 m. liepos 7 d. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras pertvarkytas į UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centrą  
4 2022 m. gegužės 19 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ perduota Finansų ministerijai   
5 2022 m. gegužės 11 d. UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ perduota Finansų ministerijai   
6 2022 m. gegužės 11 d. UAB „Panevėžio veislininkystė“ perduota VĮ Turto bankui  
7 2022 m. gegužės 10 d. UAB „Šilutės veislininkystė“ ir  UAB „Šilutės polderiai“ perduotos VĮ Turto bankui  
8 2022 m. gegužės 3 d. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas perduotas Finansų ministerijai  
9 2022 m. gegužės mėnesį VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Aplinkos ministerijai perdavė valdyti UAB „GVT LT“  
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Analizuojant VVĮ portfelio rezultatus, vertinami apibendrinti VVĮ finansiniai duomenys, pateikiami įmonių tarpinėse neaudituotose finan-
sinėse ataskaitose, nes visų VVĮ konsoliduotosios finansinės ataskaitos nėra rengiamos, t. y. nėra eliminuojami sandoriai tarp skirtingų VVĮ. Į VVĮ 
portfelio turto vertę nėra įskaičiuota valstybės nekilnojamojo turto, kuris nėra valdomas VVĮ ir neįtrauktas į jų balansus, vertė.

Analizuojant VVĮ portfelį naudojami palyginamieji ankstesnių atitinkamų laikotarpių duomenys pagal 2022 metų VVĮ portfelio sudėtį.
Į VVĮ portfelio rezultatus įtraukti konsoliduotieji AB „Ignitis grupė“, UAB „EPSO-G“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos pašto, UAB 

Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įmonių grupių finansiniai rezultatai.

Šią tarpinę valstybės valdomų įmonių veiklos rezultatų ataskaitą parengė VšĮ Valdymo koordinavimo centras, vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 
patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ ir 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių 
įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais ir nuostatomis.

Rengiant šią tarpinę ataskaitą, remtasi išoriniais informacijos šaltiniais: viešai skelbiama valstybės valdomų įmonių ir valstybei atstovau-
jančių institucijų informacija, įmonių pateiktomis tarpinėmis finansinėmis, veiklos ataskaitomis bei pranešimais, vertybinių popierių biržos 
„NASDAQ OMX Vilnius“ skelbiama informacija ir duomenimis. Ataskaitoje pateikiamos informacijos netikrino nepriklausomi auditoriai, o 
ataskaitos rengėjai neatliko savarankiško šioje ataskaitoje esančios informacijos patikrinimo, įskaitant skaičiavimus ar prognozes, ir esant 
poreikiui remtis šia informacija priimant sprendimus, asmuo turi remtis savo savarankišku vertinimu. Ataskaitos rengėjai, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė ir bet kuri valstybės institucija ar kitas jos kontroliuojamas subjektas nėra ir bet kokiomis aplinkybėmis nebus atsakingi už trečiųjų 
asmenų sprendimus, priimtus remiantis šioje apžvalgoje pateikta informacija, išvadomis ir pareikštomis nuomonėmis. Įmonių praeities rezul-
tatai negarantuoja ir negali būti sietini su ateities rezultatais. Ši tarpinė ataskaita nėra nei siūlymas parduoti ar kvietimas pirkti vertybinius 
popierius arba bet kokį turtą, nei sudarys dalį bet kokio investicinio sprendimo ar bet kokio sprendimo sudaryti bet kokį sandorį.

Vertinimo metodika

Įmonių, VVĮ portfelio ir sektorių rodiklių skaičiavimo metodika.

Atsižvelgiant į įmonių veikloje vykusius pokyčius, dėl duomenų 
palyginamumo yra pateikiami apibendrinti šių įmonių rezultatai:

• UAB „Genetiniai ištekliai“ už 2018 metų laikotarpį pateikiami 
apibendrinti reorganizuotų įmonių UAB Upytės eksperimentinis ūkis 
ir UAB „Šeduvos avininkystė“ duomenys;

• UAB „Pieno tyrimai“ už 2018-2019 metų laikotarpį pateikiami 
apibendrinti duomenys, kartu su nuo 2019 m. liepos 1 d. prijungtos 
įmonės UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ duomenimis.

Ataskaitoje nurodomi netipiniai mokesčiai valstybei – tai valstybės 
įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo 
teise (turto mokestis) ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos mokami privalo-
mieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško parda-
vimo pajamų (žaliavos mokestis). Šie mokestiniai įsipareigojimai at-
neša papildomų pajamų į valstybės biudžetą ir yra taikomi tik pirmiau 
minėtoms įmonėms, tad, vertinant šių įmonių pelningumą ir grąžą 

valstybei, netipiniai mokesčiai valstybei yra eliminuojami iš veiklos 
sąnaudų, grynąjį pelną padidinant (grynuosius nuostolius sumažinant) 
netipinių mokesčių valstybei suma, sumažinta pelno mokesčio (15 
proc.) dalimi, arba visa netipinių mokesčių valstybei suma, jei teisės 
aktų nustatyta tvarka įmonės pelno mokesčio nemokėjo. Šis korega-
vimas pateikiamas informaciniais tikslais, o jo įtaka balansinėms vertėms 
ataskaitoje nenurodoma.

Ataskaitoje pateikiamas VVĮ portfelio, atskirų sektorių ir kiekvienos 
įmonės grynojo pelno rezultatas ir jo vertinimas yra koreguotas elimin-
uojant netipinius mokesčius valstybei (jei tokie mokami). Remiantis šiuo 
koreguotu grynojo pelno rezultatu atliekama ir tolimesnė analizė, t. y. 
skaičiuojami rodikliai ir kt.

Ataskaitoje įmonių pavadinimai naudojami tokie, kokie buvo fiksuo-
jami iki 2022 m. liepos 1 d. Dėl šios priežasties, kai kurių įmonių pava-
dinimams pasikeitus vėliau, jie gali nesutapti su pateikiamais ataskaitoje.

Turto grąža (ROA). Turto grąžos rodiklis apskaičiuojamas paskutinių dvylikos mėnesių (laikotarpis nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 
30 d.) grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš turto balansinės vertės ataskaitinio laiko pradžioje ir pabaigoje vidurkio. 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE). Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis apskaičiuojamas paskutinių dvylikos mėnesių (laikotarpis nuo 2021 m. liepos 1 d. 
iki 2022 m. birželio 30 d.) grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš nuosavo kapitalo balansinės vertės ataskaitinio laiko pradžioje ir pabaigoje vidurkio. 

Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E). Rodiklis apskaičiuojamas ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų sumą dalinant iš 
nuosavo kapitalo.

Pelnas  prieš  palūkanas,  mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). Rodiklis apskaičiuojamas iš ikimokestinio pelno atimant 
finansinės veiklos rezultatą bei pridedant ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amortizaciją.

Veiklos pelningumas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA marža). Rodiklis apskaičiuojamas EBITDA vertę 
dalinant iš pardavimo pajamų.

Grynojo pelno marža. Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant grynąjį pelną iš grynosios apyvartos.

Ataskaitoje nurodyti grynojo pelno maržos, ROE ir ROA rodikliai apskaičiuoti naudojant koreguotas pelno vertes, t. y. eliminavus netipinių 
mokesčių valstybei įtaką.

Pateikiant įmonių, sektorių ir VVĮ portfelio duomenis ir išvestinius finansinius rodiklius bei kitus apibendrintus rezultatus galima vienos 
dešimtosios paklaida dėl duomenų apvalinimo ir pateikimo tūkstančiais eurų.
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Valdymo koordinavimo centras / VKC Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, atliekantis valstybės ir 
savivaldybės valdomų įmonių valdymo politikos įgyvendinimą koordinuojančios institucijos funkcijas

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 ben-
drovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

VAI Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba akcijų valdytojas

VĮ Valstybės įmonė

EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

Vyriausybė Lietuvos Respublikos Vyriausybė

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

Atrankos gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintas Kandidatų į valstybės įmonės 
ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas

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

Lūkesčių raštas Raštas, kurį pateikia valstybei atstovaujanti institucija įmonei dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje 
įmonėje ir jai keliamų lūkesčių 

SĮ Specialieji įsipareigojimai arba nekomercinės funkcijos; VVĮ vykdomos funkcijos, kurių įmonė nesiimtų komerciniais 
pagrindais arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta ir kurias įmonėms pavesta vykdyti akcininko/savininko 
t. y. valstybės sprendimais

Netipiniai mokesčiai valstybei Turto mokestis ir žaliavos mokestis

Turto mokestis Valstybės įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

Žaliavos mokestis VĮ Valstybinių miškų urėdijos mokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško parda-
vimo pajamų

D/E Finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

Grynojo pelno marža Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant grynąjį pelną iš grynosios apyvartos

EBITDA Pelnas  prieš  palūkanas,  mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją, kuris apskaičiuojamas iš ikimokestinio pelno 
atimant finansinės veiklos rezultatą bei pridedant ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amortizaciją.

EBITDA marža Veiklos pelningumas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją, kuris apskaičiuojamas EBITDA vertę 
dalinant iš pardavimo pajamų.

Turto grąža (ROA) Tai yra finansinis rodiklis, parodantis įmonės turto panaudojimo efektyvumą, kuris apskaičiuojamas paskutinių dvy-
likos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš turto balansinės vertės ataskaitinio laiko pradžioje ir pabaigoje 
vidurkio.

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) Finansinis rodiklis, parodantis akcininkų investuoto kapitalo panaudojimo efektyvumą, kuris apskaičiuojamas pas-
kutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant iš nuosavo kapitalo balansinės vertės ataskaitinio laiko 
pradžioje ir pabaigoje vidurkio.

Veiklos pelno marža Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant veiklos pelną iš grynosios apyvartos

SGD terminalas Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas

VERT Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 

KPI Pagrindiniai veiklos rodikliai (angl. Key Performance Indicators)

KO Kolegialūs priežiūros ar valdymo organai (kolegialūs organai)

Santrumpos ir apibrėžimai 
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Tarpinė ataskaita. Sausis–birželis.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
VšĮ Valdymo koordinavimo centras
Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 620 73679, el. p. info@governance.lt
www.governance.lt
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