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INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

Informacija apie emitento pavadinimo pasikeitimą
2013 m. liepos 29 d. įvykusiame Lietuvos energija, AB visuotiniame akcininkų susirinkime Bendrovės akci-
ninkai priėmė sprendimą pakeisti Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707) pavadinimą į „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB.

Atsižvelgiant į tai, nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. Bendrovės pavadinimas yra „Lietuvos energijos gamyba“, AB. 
Informacija apie Bendrovės pavadinimo pasikeitimą teisės aktų nustatyta tvarka yra paskelbta ir Juridinių 
asmenų registro tvarkytojo VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje. Kiti Bendrovės rekvi-
zitai bei kontaktai išliko tie patys.

Šiame konsoliduotajame tarpiniame pranešime yra naudojamas jo skelbimo dieną aktualus Bendrovės pa-
vadinimas – „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau tekste – „Lietuvos energijos gamyba“, AB arba Bendrovė).

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas konsoliduotasis tarpinis pranešimas
Šiame konsoliduotajame tarpiniame pranešime pateikiama informacija „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
akcininkams, kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir 
visos įmonių grupės veiklą per 2013 m. sausio – birželio mėnesius.

Konsoliduotojo tarpinio pranešimo reglamentavimas
Konsoliduotąjį tarpinį „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių įmonių (toliau tekste Bendrovė ir 
jos dukterinės įmonės – Įmonių grupė) metinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovauda-
masi Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48 „Dėl periodinės ir papildomos in-
formacijos rengimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios 
institucijos paskyrimo“ 2012 m. kovo 7 d. redakcija (Nr. 258).

Asmenys, atsakingi už konsoliduotajame tarpiniame pranešime pateiktą 
informaciją

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
l. e. p. generalinis direktorius Juozas Bartlingas (8 528) 33 205

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
Finansų ir teisės departamento direktorius Artūras Jočius (8 528) 33 264
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Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Emitento pagrindinės veiklos pobūdis
„Lietuvos energijos gamyba“, AB veikla – elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas 
bei eksportas ir prekyba elektros energija.

Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes
Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

Pavadinimas „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
(iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. – Lietuvos energija, AB)

Teisinė forma Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo

Įregistravimo data ir vieta 2011 m. liepos 20 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

Įmonės kodas 302648707

Buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai

Telefono numeris (8 528) 33 207

Fakso numeris (8 528) 33 272

Elektroninio pašto adresas info@le.lt

Interneto svetainės adresas www.le.lt 
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INFORMACIJA APIE ĮMONIŲ GRUPĘ

2013 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo tiesioginę kontrolę šiose dukterinėse įmonėse: UAB „Kauno ener-
getikos remontas“, Energijos tiekimas UAB, UAB Technologijų ir inovacijų centras. UAB „Kauno energetikos 
remontas“ ir Energijos tiekimas UAB Bendrovė turėjo 100 proc. įmonių akcijų, UAB Technologijų ir inovacijų 
centras Bendrovė turėjo 54,04 proc. įmonės akcijų. 

Be minėtų dukterinių įmonių, Bendrovė dalyvavo šių asocijuotų įmonių valdyme: UAB „Geoterma“ (23,44 
proc. akcijų), AS Nordic Energy Link (25 proc. akcijų), NT valdos, UAB (41,74 proc. akcijų). 

Netiesiogiai, per UAB „Kauno energetikos remontas“, Bendrovė turėjo balsų daugumą (100 proc. akcijų) 
UAB „Gotlitas“. Netiesiogiai, per UAB Technologijų ir inovacijų centras, Bendrovė turėjo balsų daugumą VšĮ 
Respublikinis energetikų mokymo centras.

Įmonių grupės struktūra

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

UAB „Kauno energetikos 
remontas“
100 proc.

Energijos tiekimas UAB
100 proc.

Energijos tiekimas OU
100 proc.

Energijos tiekimas SIA
100 proc.

UAB „Gotlitas“
100 proc.

VšĮ Respublikinis energetikų 
mokymo centras

54,04 proc.

UAB Technologijų ir
inovacijų centras

54,04 proc.

NT Valdos, UAB

41,74 proc.

AS Nordic Energy Link

25 proc.

UAB „Geoterma“

23,4 proc.

Tiesiogiai kontroliuojamos įmonės Netiesiogiai kontroliuojamos įmonės Asocijuotos įmonės
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Įmonių grupę sudarančių įmonių pagrindinės veiklos pobūdis

Įmonė Grupės valdo-
mų akcijų dalis Pagrindinė veikla

„Lietuvos energijos gamyba“, AB -
Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros 
energijos importas bei eksportas ir prekyba 
elektros energija

UAB „Kauno energetikos remontas“ 100 proc. Energetinių įrenginių remontas, metalo 
konstrukcijų gamyba

Energijos tiekimas UAB 100 proc. Nepriklausomas elektros energijos tiekimas

UAB Technologijų ir inovacijų centras 54,04 proc.
Inovacijų ir naujovių, žinių bei kompetencijų 
valdymo, informacinių technologijų, taikomų-
jų sistemų bei jų valdymo paslaugų teikimas

Įmonių grupę sudarančių įmonių kontaktiniai duomenys

Pavadinimas „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB

UAB „Kauno energe-
tikos remontas“

Energijos tiekimas 
UAB

UAB Technologijų ir 
inovacijų centras

Teisinė forma Akcinė bendrovė Uždaroji akcinė 
bendrovė

Uždaroji akcinė 
bendrovė

Uždaroji akcinė 
bendrovė

Įregistravimo 
data ir vieta

2011 m. liepos 20 d., 
Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų 
registras

2000 m. balandžio 27 
d., Lietuvos Respubli-
kos juridinių asmenų 
registras

2009 m. spalio 21 d., 
Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų 
registras

2009 m. spalio 21 d., 
Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų 
registras

Įmonės kodas 302648707 135617795 302449388 302527488

Buveinės adresas Elektrinės g. 21, 
26108 Elektrėnai

Chemijos g. 17, 
51331 Kaunas

P. Lukšio g. 1, 08221 
Vilnius (registruota – 
Jeruzalės g. 21, 
08420 Vilnius)

A. Juozapavičiaus g. 
13, 09311 Vilnius

Telefono numeris (8 528) 33 207 (8 37) 456 702 (8 5) 278 2770 (8 5) 278 2272

Fakso numeris (8 528) 33272 (8 37) 452 948 (8 5) 278 2750 (8 5) 278 2299

Elektroninio 
pašto adresas info@le.lt ker@ker.lt info@etiekimas.lt info@etic.lt

Interneto svetai-
nės adresas www.le.lt www.ker.lt www.etiekimas.lt www.etic.lt



„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, 

pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
9

EMITENTO VALDYMAS

INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS

Valdymo organai
Pagal 2013 m. birželio 30 d. galiojusius įstatus, Bendrovės valdymo organai buvo šie:

•	 visuotinis akcininkų susirinkimas;
•	 valdyba;
•	 generalinis direktorius.

2013 m. birželio 30 d. galiojusiuose įstatuose buvo numatyta, kad Bendrovės valdyba yra nuolat veikiantis 
bendrovės valdymo organas. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo 
tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatai.

Kaip buvo numatyta 2013 m. birželio 30 d. galiojusiuose Bendrovės įstatuose, Valdybą, kurią sudaro penki 
nariai, ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.  Valdyba iš savo narių renka valdybos 
pirmininką. Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibai-
gus kadencijai, nauja valdyba renkama likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos kadencijos laikotarpiui. 
Jei renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. 

Teikdamas valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis Bendrovės akcininkas (akcininko atstovas) privalo 
visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kvali-
fikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas ir tinkamumo užimti Bendrovės valdybos nario pareigas.

2013 m. birželio 30 d. galiojusiuose įstatuose buvo numatyta, kad Bendrovės valdyba priima sprendimus 
dėl:

•	 Bendrovės tapimo juridinių asmenų steigėja, dalyve; 
•	 Bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims 

ar suvaržymo; 
•	 Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo; 
•	 Obligacijų išleidimo; 
•	 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei 

kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytų ir bendrovei priklausančių 
objektų disponavimo; 

•	 Tam tikrų sutarčių, kurių vertė didesnė kaip 10 mln. Lt, sudarymo;
•	 Kitus įstatuose numatytus sprendimus.

Tam tikrais atvejais, prieš priimdama sprendimus, valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo prita-
rimą.

2013 m. birželio 30 d. galiojusiuose įstatuose buvo numatyta, kad Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės 
vadovą. Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris organizuoja Bendrovės ūkinę veiklą, jai vado-
vauja, veikia Bendrovės vardu ir atlieka kitas teisės aktuose ar įstatuose numatytas funkcijas. 

Per 2013 m. šešis mėnesius įvyko keturi Bendrovės valdybos posėdžiai.

Įstatų pakeitimo tvarka
Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių įstatai gali būti keičiami tik visuotiniame akcininkų susirinkime.
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Audito komitetas
Pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatas, viešojo intereso įmonė, kuri yra antrinė įmonė ir 
kurios finansinės ataskaitos yra konsoliduojamosios, gali nesilaikyti Lietuvos Respublikos audito įstatymo 
reikalavimų sudaryti Audito komitetą, jeigu tokį sudaro jos patronuojančioji įmonė. Kadangi patronuojan-
čioje bendrovėje „Lietuvos energija“, UAB (iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. – UAB „Visagino atominė elektrinė“) 
yra sudarytas Audito komitetas, atskiras Audito komitetas „Lietuvos energijos gamyba“, AB nėra privalomas 
ir todėl nėra sudarytas.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB audito komiteto funkcijas, vadovaujantis Audito įstatymo nuostatomis, 
ataskaitiniu laikotarpiu atliko patronuojančios bendrovės „Lietuvos energija“, UAB sudarytas Audito komi-
tetas:

„Lietuvos energija“, UAB Audito komiteto pagrindinės funkcijos: 
•	 stebėti Bendrovės ir jos dukterinių įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą; 
•	 stebėti Bendrovės ir jos dukterinių įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą, 

atlikti šių sistemų poreikio ir tinkamumo analizę bei peržiūrą; 
•	 stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų, 

teikti su tuo susijusias rekomendacijas; 
•	 stebėti Bendrovės ir jos dukterinių įmonių audito atlikimo procesus, vertinti audito veiksmingumą ir 

administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia vadovybei; 
•	 stebėti Bendrovės ir jos dukterinių įmonių vidaus audito funkcijos veiksmingumą, analizuoti šios 

funkcijos poreikį ir tinkamumą, teikti rekomendacijas vidaus audito funkcijos reikalingumo, veiks-
mingumo ir kitais su vidaus auditu susijusiais klausimais, prireikus imtis atitinkamų veiksmų.

Bendrovės struktūra (2013 m. birželio 30 d. duomenimis)

Generalinis direktorius

Gamybos departamentas

Finansų ir teisės departamentas

Verslo plėtros departamentas

Didmeninės elektros prekybos
departamentas

Personalo ir administravimo
departamentas

Prevencijos ir kontrolės
departamentas

Vidaus audito departamentasVA
LD

YB
A
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EMITENTO VALDYMO ORGANŲ NARIAI IR JŲ DALYVAVIMAS 
EMITENTO ĮSTATINIAME KAPITALE 

Valdybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį)

Valdybos narių dalyvavimas kitų įmonių ir organizacijų veikloje, 
taip pat turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis 
(2013 m. birželio 30 d. duomenimis)

Pareigos Vardas, pavardė Pradžios data Pabaigos data Turimų emiten-
to akcijų sk.

Valdybos narys Kęstutis Žilėnas 2011-07-04 2013-02-11 -

Valdybos narys Dalius Misiūnas 2011-07-04 2013-07-24 -

Valdybos narė 
(nepriklausoma) Sonata Matulevičienė 2011-12-12 Iki dabar -

Valdybos narė Laurentina Garbauskienė 2012-09-20 Iki dabar -

Valdybos pirmininkas*
(nepriklausomas) Raimundas Petrauskas 2012-09-20 Iki dabar -

Valdybos narys Darius Kašauskas 2012-04-30 2013-07-24 -

Vardas, 
pavardė Kitų įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai, pareigos

Turima kitų 
įmonių ka-
pitalo dalis 
(proc.)

Turima 
balsų dalis 
(proc.)

Raimundas 
Petrauskas

 „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius.
Dalyvavimas LEAN, Lietuvos verslo vadovų klubų veikloje. - -

Laurentina 
Garbauskienė

Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos 
departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vedėja. - -

Sonata 
Matulevičienė

Tarptautinė koučerių asociacija (ICF), Lietuvos filialo narė.
Baltic Institute of Corporate Governance narė.
Baltic Institute of Corporate Governance valdybos narė.
Baxter Baltics Management Team narė.

- -

Dalius 
Misiūnas

UAB „Kauno energetikos remontas“ valdybos pirmininkas.
UAB Technologijų ir inovacijų centras valdybos narys.
NT Valdos, UAB valdybos pirmininkas.
Energijos tiekimas UAB valdybos pirmininkas.
VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras Tarybos narys.
Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos prezidentas.
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Technologinės plėtros 
komiteto narys.
Kauno technologinio universiteto verslo tarybos narys.
Kauno technologinio universiteto Alumni klubo narys, Bendrosios 
nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės 
mokslinių tyrimų ir mokslo bendradarbiavimo programos Valdymo 
komiteto narys.

- -

Darius 
Kašauskas UAB „Visagino atominė elektrinė“ Finansų kontrolės ir iždo vadovas - -

*  R. Petrauskas valdybos pirmininku buvo išrinktas 2013 m. gegužės 10 d. įvykusio valdybos posėdžio metu. Iki 2013 m. vasario 11 
d. valdybos pirmininko pareigas ėjo K. Žilėnas.
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Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir su-
teiktas garantijas šiems asmenims bendrai ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam kolegialaus organo na-
riui, Bendrovės vadovui, vyriausiajam finansininkui:

Bendrovės administracijos nariai (2013 m. birželio 30 d. duomenimis)

Pareigos Vardas, pavardė Pradžios data Pabaigos data Turimų emitento 
akcijų sk.

Generalinis direktorius Dalius Misiūnas 2011-02-12 2013-07-22 -

Vyr. finansininkė/ 
Apskaitos skyriaus 
vadovė

Giedruolė Guobienė 2010-12-01 Iki dabar -

Darbo užmokestis, Lt Kitos išmokos, Lt

Bendrai visiems Bendrovės valdybos nariams - 2 550

Vidutiniškai vienam Bendrovės valdybos nariui - 2 550

Bendrovės generaliniam direktoriui 135 799 -

Bendrovės vyr. finansininkui 63 312 -

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pa-
sikeitus emitento kontrolei, sudaryta nebuvo.

Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie atsi-
statydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento 
kontrolės pasikeitimo, sudaryta nebuvo.

Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius atskleidžiama 2013 metų šešių mėnesių fi-
nansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį emitento vardu sudarytų žalingų sandorių (neatitinkančių bendro-
vės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių intere-
sus ir pan.), turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos emitento veiklai ir (arba) vei-
klos rezultatams, taip pat sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp emitento vadovų, 
kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir 
(arba) kitų pareigų, sudaryta nebuvo.
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Audito komiteto narys Turimų emitento 
akcijų skaičius

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Vygantas Reifonas 
(nepriklausomas narys) - 2011 m. kovo mėn. – 

2015 m. kovo mėn. Lietuvos bankas

Danielius Merkinas 
(nepriklausomas narys) - 2011 m. kovo mėn. – 

2015 m. kovo mėn. UAB „Nordnet“

Marius Garuckas 
(nepriklausomas narys) - 2011 m. kovo mėn. – 

2015 m. kovo mėn. UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“

Audito komiteto nariai
Informacija apie „Lietuvos energija“, UAB (iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. – UAB „Visagino atominė elektrinė“) 
Audito komiteto (veikiančio kaip visos grupės įmonių komiteto) narius:

Vienas iš Audito komiteto narių atsistatydimo 2012 m., todėl 2013 m. Audito komitetą sudarė trys iš keturių 
narių, numatytų pagal šio komiteto nuostatus.
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VEIKLOS APŽVALGA

INFORMACIJA APIE POKYČIUS ENERGETIKOS ĮMONIŲ GRUPĖJE

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (buvusi Lietuvos energija, AB) priklauso „Lietuvos energija“, UAB (buvusi 
UAB „Visagino atominė elektrinė“) energetikos įmonių grupei (toliau – Grupė). Siekiant didinti Grupės vei-
klos efektyvumą ir skaidrumą, Grupės akcininkės Finansų ministerijos pavedimu šių metų pirmąjį pusmetį 
buvo pradėta Grupės valdymo pertvarka.

Jos esmė – išgryninti valdymo ir priežiūros organų atsakomybes, išrenkant stebėtojų tarybas ir valdybas, 
bei stiprinti korporatyvinį valdymą, sukuriant valdymo ir kontrolės sistemą, kuri padės užtikrinti efektyvų 
akcininko tikslų įgyvendinimą ir socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. 

Pagal naująjį valdymo modelį, patronuojančioje bendrovėje „Lietuvos energija“, UAB ir jai pavaldžiose ver-
tybinių popierių biržoje listinguojamose dukterinėse bendrovėse „Lietuvos energijos gamyba“, AB  bei AB 
LESTO veiks stebėtojų tarybos ir valdybos. „Lietuvos energija“, UAB stebėtojų tarybą, kurią renka visuotinis 
akcininkų susirinkimas, sudaro septyni nariai. Trys iš jų – nepriklausomi, o keturi atstovauja Finansų, Ener-
getikos, Ūkio ministerijoms ir Vyriausybės kanceliarijai. „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybą 
sudaro trys, AB LESTO – du nariai. 

Stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai renka penkių narių bendrovės valdybą, o ji iš savo narių – pirmi-
ninką. Juo gali būti bendrovės generalinis direktorius.

Kitose aptarnavimo veiklą vykdančiose Grupės bendrovėse stebėtojų tarybos neveiks, o bendrovėms val-
dyti bus renkamos valdybos, kuriose dirbs nepriklausomi ir akcininko interesams atstovaujantys valdybos 
nariai.

Pertvarkius valdymą, Grupės patronuojančioje bendrovėje „Lietuvos energija“, UAB bus sutelktas visos gru-
pės įmonių veiklos koordinavimas finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, 
audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Grupėje bus taikomi vieningi programų, procesų ir 
projektų valdymo principai.

Finansai ir
iždas

Gamyba ir
paslaugos

Strategija ir
verslo plėtra

Patronuojančios Bendrovės valdybos kompetencijaĮmonių grupės lygmuo         =

Įmonių lygmuo               = Įmonių valdybų / (vadovo) kompetencija

Organizacinis
vystymas
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Numatoma, kad toks koordinavimas ir vieninga valdymo bei kontrolės sistema padės pasiekti sinergijos 
efektą, suderinti skirtingas Grupės įmonių veiklas ir efektyviai nukreipti jas siekti bendrų Grupės tikslų. 

Pirmąjį pertvarkos etapą, kurio metu keičiami Grupės bendrovių įstatai, renkamos stebėtojų tarybos ir 
valdybos, numatoma baigti iki šių metų spalio mėnesio. Vėlesniais etapais bus priimami ir įgyvendinami 
strateginiai bei sisteminiai ilgalaikiai sprendimai. Jie padės siekti pagrindinių pertvarkos tikslų – socialiai 
atsakingai didinti Grupės ilgalaikę vertę ir tinkamą akcininko investuoto kapitalo grąžą, subalansuojant 
valstybės kaip akcininko interesus su kitų suinteresuotų šalių interesais ir lūkesčiais.

Rengiant naująją elektros energetikos įmonių Grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažan-
giausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaci-
jos bei kitų įtakingų tarptautinių institucijų rekomendacijomis, atsižvelgta į NASDAQ OMX Vilnius biržoje 
listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą.

SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PASIBAIGUS
ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

2013 m. vasario 11 d. 

2013 m. vasario 26 d. 

2013 m. kovą
 
2013 m. balandžio 30 d. 

2013 m. balandžio 30 d. 

2013 m. gegužės 10 d. 

iš Bendrovės valdybos pirmininko ir nario pareigų atsistatydino Kęstutis Žilė-
nas.

Finansų ministerijai perduotos valstybei nuosavybės teise priklausančios ir iki 
tol Ūkio ministerijos patikėjimo teise valdytos visos „Lietuvos energija“, UAB 
(tuomet – UAB „Visagino atominė elektrinė“) akcijos. „Lietuvos energija“, UAB 
valdo 96,13% „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijų.

Energijos tiekimas UAB įsteigė dukterines įmones Latvijoje ir Estijoje.

eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime Bendrovės valdybos nariu išrin-
ktas Darius Kašauskas.

eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai pritarė 455 MW kom-
binuoto ciklo dujų turbininio bloko statybos projekto metu sukurto turto įkei-
timui kaip tai numatyta kredito sutartyse.

Bendrovės valdybos posėdžio metu „Lietuvos energijos gamyba“, AB (tuomet 
– Lietuvos energija, AB) valdybos pirmininku išrinktas Raimundas Petrauskas.

Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į generalinio direktoriaus Daliaus Misiū-
no pranešimą dėl atsistatydinimo iš generalinio direktoriaus pareigų, priėmė 
sprendimą atšaukti D. Misiūną iš Lietuvos energija, AB (dabar – „Lietuvos ener-
gijos gamyba“, AB) generalinio direktoriaus pareigų. Laikinai eiti generalinio di-
rektoriaus pareigas paskirtas Gamybos departamento direktorius Juozas Bar-
tlingas. D. Misiūnas tapo patronuojančios bendrovės „Lietuvos energija“, UAB 
valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi.

atsistatydino Bendrovės valdybos nariai Dalius Misiūnas ir Darius Kašauskas.

neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai pritarė Bendrovės 
pavadinimo keitimui ir naujos redakcijos įstatams. Taip pat Bendrovės akcinin-

2013 m. liepos 22 d. 

2013 m. liepos 24 d. 

2013 m. liepos 29 d. 



„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, 

pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
16

BENDROVĖS VEIKLA

„Lietuvos energijos gamyba“, AB užsiima elektros energijos prekyba didmeninėje rinkoje (t. y. elektros ga-
mintojų bei tiekėjų bendravimo aplinkoje). Bendrovė parduoda elektros energiją ir teikia elektros energijos 
balansavimo paslaugas Lietuvos rinkoje veiklą vykdantiems visuomeniniams ir nepriklausomiems tiekė-
jams, taip pat eksportuoja bei parduoda elektros energiją elektros energijos biržoje.

Reikalingą elektros energijos kiekį Bendrovė gamina trijose savo valdomose elektrinėse (rezervinėje elek-
trinėje Elektrėnuose, Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (toliau – Kruonio HAE), Kauno hidroelektri-
nėje (toliau – Kauno HE), pagal sudarytas sutartis perka iš kitų tiekėjų bei gamintojų, importuoja bei perka 
elektros energijos biržoje.

Gamyba
„Lietuvos energijos gamyba“, AB turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją. Per 
2013 m. šešis mėnesius rezervinėje elektrinėje pagaminta 0,217 TWh, Kruonio HAE – 0,271 TWh, Kauno HE 
– 0,251 TWh elektros energijos.

Tam, kad buvo pagamintas mažesnis  elektros energijos kiekis, daugiausiai įtakos turėjo 2013 metams su-
mažinta remtinos elektros energijos gamybos kvota rezervinei elektrinei. Faktinį sumažėjimą ataskaitiniu 
laikotarpiu iš dalies kompensavo padidėjusios elektros energijos gamybos apimtys Kruonio HAE elektrinė-
je ir Kauno HE.

Bendrovė orientuojasi į atsinaujinančius energijos šaltinius. Kauno HE naudoja hidroenergiją – neišsenkan-
tį, lankstų bei švarų nacionalinį energijos šaltinį. Per 2013 m. šešis mėnesius šalyje iš viso buvo pagaminta 
ir į tinklus patiekta 0,72 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių, iš kurios daugiau nei 35 proc. 
sudarė Kauno HE pagaminta „žalioji“ energija.

kai ketverių metų kadencijai išrinko tris Bendrovės stebėtojų tarybos narius: 
Dalių Misiūną, Liudą Liutkevičių ir Praną Vilką.

įregistruotas naujasis Bendrovės pavadinimas – „Lietuvos energijos gamyba“, 
AB ir naujos redakcijos įstatai.

Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti Dalių Misiūną.

2013 m. rugpjūčio 5 d. 

2013 m. rugpjūčio 7 d. 

2013 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Gamyba „Lietuvos energijos gamyba“, AB elektrinėse, TWh

0,6

0,4

0,2

0
Rezervinė elektrinė Kruonio HAE Kauno HE

0,22

0,46

0,27 0,23 0,25
0,19
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Prekyba Lietuvoje
Per 2013 m. šešis mėnesius Bendrovė vidaus rinkai (visuomeniniams tiekėjams ir kitiems nepriklausomiems 
tiekėjams) pardavė 1,7 TWh elektros energijos (atitinkamu laikotarpiu pernai – 1,8 TWh). 

Be to, nuo 2013 m. sausio 8 d. bendrovė vykdo paskirtosios įmonės funkcijas, t. y. superka visą vėjo jėgai-
nėse prognozuojamą pagaminti elektros energiją ir parduoda ją Nord Pool Spot elektros biržos Lietuvos 
prekybos zonoje. Per 2013 m. šešis mėnesius iš vėjo jėgainių supirkta ir biržoje parduota 0,2 TWh elektros 
energijos.

Prekyba su užsienio šalimis
Bendrovė importavo elektros energiją iš Estijos ir Latvijos bei eksportavo elektrą į Estiją ir Latviją. Per 2013 
m. šešis mėnesius Bendrovė iš viso importavo 0,73 TWh, eksportavo – 0,07 TWh elektros energijos (per 
2012 m. šešis mėnesius atitinkamai 0,53 TWh ir 0,095 TWh).

Kitos paslaugos
„Lietuvos energijos gamyba“, AB taip pat teikia sistemines paslaugas Lietuvos perdavimo sistemos opera-
toriui (toliau – PSO). 

Sisteminės paslaugos užtikrina energetinės sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų 
prevenciją ir likvidavimą bei reikalingą galios rezervą laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės 
ir patikimumo reikalavimų. Sisteminės paslaugos apima galios rezervavimą, prekybą reguliavimo elektros 
energija ir balansavimo elektros energija, reaktyviosios galios valdymo bei sistemos atstatymo paslaugas.

Galios rezervavimo paslauga – tai priemonė patikimam elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti, 
kai nenumatytais (avariniais) atvejais sumažėja elektros energijos gamyba arba išauga jos suvartojimas. 
Gamintojai teikia antrinio ir tretinio galios rezervų palaikymo  paslaugą.  Antrinis aktyviosios galios rezervas 
– tai gamintojo palaikoma įrenginių arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių laikotarpį. Treti-
nis aktyviosios galios rezervas – tai gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 
valandų laikotarpį. Visos trys „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdomos elektrinės teikia antrinio ir tretinio 
aktyviosios galios rezervų užtikrinimo paslaugas. Antrinis galios rezervas užtikrinamas Kauno HE, Kruonio 
HAE ir rezervinėje elektrinėje, tretinis – rezervinėje elektrinėje. Per 2013 m. šešis mėnesius „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB pardavė apie 0,66 TWh antrinio galios rezervo ir 0,96 TWh tretinio galios rezervo (per 2012 
m. šešis mėnesius atitinkamai 1,3 TWh ir 1,6 TWh).

Reguliavimo elektros energija paslauga reikalinga elektros energijos pertekliui/trūkumui energetikos 
sistemoje subalansuoti. Prekyba reguliavimo elektros energija vykdoma realiu laiku bei užtikrina patiki-
mą elektros energetikos sistemos darbą kiekvieną valandą. Kai sistemoje trūksta elektros energijos ir PSO 
duoda nurodymą padidinti jos gamybą, Bendrovė padidina generuojamos elektros energijos apimtis ir 
parduoda trūkstamą reguliavimo elektros energiją PSO. Sistemoje atsiradus elektros energijos pertekliui 
ir PSO nurodžius sumažinti gamybą, Bendrovė sumažina generuojamos elektros energijos apimtis ir perka 
perteklinę reguliavimo energiją iš PSO. Per 2013 m. šešis mėnesius „Lietuvos energijos gamyba“, AB pardavė 
0,02 TWh ir nupirko 0,02 TWh reguliavimo elektros energijos (per 2012 m. šešis mėnesius atitinkamai 0,015 
TWh ir 0,012 TWh).

Balansavimo elektros energija – tai faktinis nuokrypis nuo PSO pateikto suplanuoto elektros energijos 
gamybos arba vartojimo grafiko. Prekyba balansavimo energija vykdoma pasibaigus ataskaitiniam mėne-
siui ir skatina rinkos dalyvius tiksliai prognozuoti savo elektros energijos gamybą bei vartojimą. Pavyzdžiui, 
jeigu „Lietuvos energijos gamyba“, AB tam tikrą valandą pagamino mažiau elektros energijos negu planavo, 
šį skirtumą ji turi nusipirkti iš PSO (vykdomas balansavimo elektros energijos pirkimas). Ir atvirkščiai, jeigu 
Bendrovė tam tikrą valandą pagamino daugiau elektros energijos negu planavo, šį skirtumą ji turi parduoti 
PSO (vykdomas balansavimo elektros energijos pardavimas).
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Reaktyviosios galios valdymo paslauga – tai sisteminė paslauga, kurios tikslas yra išlyginti elektros ener-
getikos sistemos apkrovų netolygumus bei užtikrinti reikalingą įtampos ir dažnio lygį. Reaktyviosios galios 
valdymo paslaugą teikia Kruonio HAE agregatai dirbdami sinchroninio kompensatoriaus režimu.

Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslauga – tai pasirengimas visiškai ar iš dalies užgesus elek-
tros energetikos sistemai operatyviai paleisti generuojantį šaltinį nenaudojant maitinimo iš elektros tinklo. 
Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslaugą teikia visos „Lietuvos energijos gamyba“, AB elektrinės. 

DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLA

UAB „Kauno energetikos remontas“ pagrindinė veikla – energetinių 
įrenginių diagnostika, modernizavimas, remontas, montavimas, atsargi-
nių dalių energetiniams įrenginiams gamyba, energetinės ir pramoninės 
paskirties metalo konstrukcijų, katilų ir variklių atsarginių dalių, alyvinių 
hermetinių transformatorių gamyba. Po energetikos sektoriaus reorgani-
zavimo 2010 m. bendrovė tapo pagrindine gamybos bloko įmones aptar-
naujančia bendrove. 

2013 m. pirmąjį pusmetį UAB „Kauno energetikos remontas“ tęsė darbus 
įvairiuose objektuose, taip pat sėkmingai dalyvavo konkursuose dėl nau-
jų darbų. UAB „Kauno energetikos remontas“ su „Filter and Vapor“ suda-
rytas konsorciumas tapo tarptautinio naujų šilumos gamybos pajėgumų 
projektavimo, įrangos ir statybos darbų rezervinėje elektrinėje pirkimo 
nugalėtoju.

UAB „Kauno energetikos remontas“ turi tiesioginę įtaką UAB „Gotlitas“, 
kurios pagrindinė veikla – viešbučio–bendrabučio apgyvendinimo pas-
laugų teikimas, patalpų nuoma, prekybos veikla. 

Energijos tiekimas UAB yra nepriklausomas elektros energijos tiekė-
jas. Energijos tiekimas UAB tiekia elektros energiją mažmeninėje rinkoje 
vartotojams, kurie po 2010 m. sausio 1 d. privalo pirkti elektros energiją 
laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovė turi nepriklausomo tiekė-
jo licenciją (Nr. L1-NET-36), kurią suteikė Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija (VKEKK), bei elektros energijos importo leidimą.

Energijos tiekimas UAB pirmąjį 2013 metų pusmetį klientų ratą išaugino 
72 proc. – iki daugiau nei 5000. Padaugėjo ir sertifikuotos, Kauno hidro-
elektrinėje pagamintos „Žalios lietuviškos energijos“ vartotojų – pirmojo 
šių metų pusmečio pabaigoje šią elektros energiją vartojo 30 įmonių ir 5 
namų ūkiai. Energijos tiekimas UAB įžengė į Latvijos ir Estijos rinkas, kur 
jos pirmaisiais klientais, įvertinusios geriausią pasiūlytą kainą, tapo Lietu-
vos ambasados Rygoje ir Taline.

UAB Technologijų ir inovacijų centras teikia šias paslaugas: strateginių 
informacinių sistemų priežiūra ir plėtra, infrastruktūros, biuro paslaugos, 
verslo valdymo sistemų priežiūra ir plėtra, buhalterinės apskaitos, inova-
cijų ir kompetencijų  paslaugos. 

2013 m. sausį UAB Technologijų ir inovacijų centras įdiegė ISO 9001 stan-
dartų reikalavimus atitinkančią vadybos sistemą. 
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INFORMACIJA APIE ĮMONIŲ GRUPĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

Bendrovė techniškai ir ekonomiškai pagrįstai investicijų politikai vykdyti atlieka ilgalaikį strateginį planavi-
mą, padedantį nustatyti Bendrovės plėtros kryptis bei reikalingas investicijas technologiniams įrenginiams 
keisti ar modernizuoti.

2013 m. pirmąjį pusmetį buvo vykdomi šie tyrimai ir plėtros projektai:

Syderių geologinės struktūros tyrimai
Siekiant Lietuvoje įrengti požeminę gamtinių dujų saugyklą, leisiančią sukaupti reikiamą gamtinių dujų 
rezervą, 2013 m. pirmąjį pusmetį užbaigti geologinės struktūros tyrimai gręžiniuose. Jų metu išgręžtas pas-
kutinysis ketvirtasis tiriamasis gręžinys Syderiai-3, atlikti numatyti geologiniai, geofiziniai ir laboratoriniai  
tyrimai, parengtos tyrimų ataskaitos. Taip pat atlikti gręžimo aikštelės ir privažiavimo kelio demontavimo-
sklypų rekultivavimo darbai. 

2013 m. pirmąjį pusmetį atrinktas rangovas, atliksiantis seisminių tyrimų duomenų perinterpretavimą ir 
saugyklos rezervuaro modeliavimą, patikslinant Syderių geologinės struktūros ribas bei įvertinant ją ribo-
jančių lūžių sandarumą. Sutartinius darbus numatoma atlikti iki 2013 m. lapkričio pab., pateikiant Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei ir Energetikos ministerijai tyrimų išvadas tolimesniems sprendimams priimti. 

Šilumos gamybos įrenginių plėtros Elektrėnuose projektas
„Lietuvos energijos gamyba“, AB tęsia 2011 metais pradėtą naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros pro-
jektą. 2013 m. birželio mėnesį buvo paskelbtas Tarptautinio projektavimo, įrangos ir statybos darbų pirki-
mo nugalėtojas, kuriuo tapo susivienijusių tiekėjų grupė – konsorciumas „Filter and Vapor“ ir UAB „Kauno 
energetikos remontas“. Rangos darbų finansavimui Bendrovė iš susivienijusių dalyvių grupės – „Nordea 
Bank Finland Plc“ ir AB „DNB bankas“ – įsigijo ilgalaikę paskolą.

Projektavimo darbai truks apie pusę metų. Gavus leidimą statybai darbus planuojama pradėti jau 2013 m. 
pabaigoje. Pirmieji šilumą iš biokuro gaminsiantys įrenginiai turėtų pradėti veikti jau 2014-2015 metų šil-
dymo sezonui, o visa 40 MW galios biokuro katilinė bus pastatyta 2014 m. pabaigoje. Taip pat bus įrengta 
nauja 50 MW galios garo katilinė. Šį objektą numatoma įrengti 2014 m. birželį. Projekto metu bus moder-
nizuotos daugiau nei prieš 50 metų įrengtos rezervinės elektrinės vidinės šilumos tinklų komunikacijos.

Kruonio HAE plėtros projektas
2013 m. pirmąjį pusmetį buvo vertinamos galimybės įgyvendinti plėtros projektą, kuris leistų bendrąjį 
Kruonio HAE galingumą padidinti 225 MW iki 1125 MW. 

Papildomi lankstūs Kruonio HAE pajėgumai reikalingi siekiant užtikrinti ateities elektros perdavimo siste-
mos ir rinkos poreikius. Jie suteiks galimybę lanksčiai realiu laiku reguliuoti vėjo jėgainių gamybos disba-
lansą, kuris išaugs Lietuvos ir regiono valstybėms didinant atsinaujinančių išteklių dalį elektros gamyboje. 
Atsiradus „NordBalt“ ir „Litpol Link“ jungtims bei didėjant elektros gamybos pajėgumams, Kruonio HAE plė-
tra reikšmingai prisidės prie elektros perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo: tieks sistemines paslau-
gas, užtikrins galios rezervą. 

Pagal techninę charakteristiką, naujas penktasis 225 MW Kruonio hidroagregatas galės dirbti 110-225 MW 
galia siurblio režimu bei 55-225 MW galia generatoriaus režimu. Preliminarus naujojo hidroagregato ciklo 
naudingo veiksmo koeficientas – 78 proc. 

2013 m. pirmąjį pusmetį visiškai įgyvendintas projekto pasirengimo etapas, kurio metu buvo pasirengta 
reikalingiems darbų ir paslaugų bei finansavimo pirkimams.
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Planuojama, kad nauji įrenginiai bus montuojami pritaikant esamas konstrukcijas, pamatus, pastatus, kitą 
įrangą bei esamą inžinerinę infrastruktūrą. Atsakingų institucijų vertinimu, planuojama Kruonio HAE plėtra 
nedarys neigiamo poveikio aplinkai. Investicijos penktojo Kruonio HAE hidroagregato statyboms sieks apie 
400 mln. litų.

Projektas pretenduoja patekti į Europos prioritetinių infrastruktūros projektų sąrašą (angl. Projects of Com-
mon Interest), kuris bus tvirtinamas 2013 m. spalio mėnesį. Visi į šį sąrašą patekę projektai turės galimybę 
pasinaudoti įvairiais finansavimo instrumentais. 

Vėjo energijos potencialo įvertinimas Kruonio HAE 
Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje planuojami kompleksiniai vėjo greičio, krypčių ir kitų 
meteorologinių sąlygų matavimai, kurių tikslas – atlikti pirminį sklypo potencialo vėjo elektrinių parkui 
įrengti įvertinimą. 2013 m.  birželio mėnesį paskelbtas matavimo paslaugų konkursas, rugpjūčio mėnesį 
planuojama pasirašyti sutartį su paslaugos teikėju. Matavimai truks iki 2014 m., jų rezultatų pagrindu įmo-
nė priims sprendimus dėl tolesnių vėjų elektrinių įrengimo darbų.

INVESTICIJOS Į ILGALAIKĮ TURTĄ

2013 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 2,4 mln. litų, Įmonių gru-
pės – 7,9 mln. litų. Didžiąją Įmonių grupės investicijų dalį, 5,8 mln. litų, sudarė investicijos į informacinių 
technologijų, telekomunikacijų ir valdymo sistemų bei technologinių priemonių diegimą.

DARBUOTOJAI

Personalo politika
Pagrindinis „Lietuvos energijos gamyba“, AB personalo politikos siekis yra pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus 
darbuotojus, abipusės vertės generavimo principu kurti su jais ilgalaikės partnerystės santykius ir bendrą 
sėkmingą Bendrovės ateitį.

2013 m. pirmąjį pusmetį pagrindinis dėmesys personalo valdymo srityje buvo skirtas darbuotojų nuomo-
nės tyrimui, darbuotojų veiklos vertinimo procesui, darbuotojų ugdymo planų parengimui ir reikalingų 
mokymų planavimui bei organizavimui, darbui su dukterinėmis įmonėmis, išplečiant motininėje Bendro-
vėje įgyvendintas personalo valdymo politikos nuostatas per visą „Lietuvos energijos gamyba“, AB įmonių 
grupę.

Bendrovė vertina savo darbuotojų nuomonę, todėl 2013 m. sausio – vasario mėnesiais Bendrovėje tradiciš-
kai buvo organizuotas darbuotojų nuomonės tyrimas. Į tyrimo anketas atsakė 66 proc. darbuotojų. Bendras 
darbuotojų visų Bendrovės veiklos sričių vertinimo rezultatas yra 3,3 balo iš 5, (2012 m. buvo 3,11 balo iš 
5). Toks rezultatas parodo, kad Bendrovė kryptingai dirba gerindama tokias veiklos ir darbo organizavi-
mo sritis, kaip atlygio politika, darbuotojų ugdymas, vidaus komunikacija, Bendrovės vertybių skleidimas. 
Bendrovės vadovams ir darbuotojams buvo pristatyti tyrimo rezultatai, sudarytas priemonių planas, kurį 
įgyvendinus bus išspręstos per tyrimą identifikuotos problemos.

2013 m. pirmąjį ketvirtį, kaip ir praėjusiais metais, įvyko darbuotojų veiklos vertinimas. Šiemet darbuotojų 
kompetencijas remiantis Bendrovėje veikiančiu kompetencijų modeliu vertino ne tik vadovai. Darbuoto-
jams buvo pasiūlyta patiems įvertinti savo kompetencijas ir aptarti vertinimus su vadovais metinių veiklos 
vertinimo pokalbių metu. Taip pat veiklos vertinimo pokalbio metu darbuotojai su vadovais aptarė metinių 
tikslų pasiekimo rezultatus, karjeros ir atlygio lūkesčius, numatė veiklos tikslus ir ugdymo poreikius 2013 
metams.
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„Lietuvos energijos gamyba“, AB sudaro galimybes savo darbuotojams siekti karjeros Bendrovės viduje. 
Bendrovėje galima vertikalioji ir horizontalioji karjera. Kai darbuotojas patobulėja ir pereina į aukštesnes 
pareigas, tai yra vertikalioji karjera. Perėjimas į tame pačiame lygmenyje esančias kitas pareigas ar perėji-
mas į aukštesnį kompetencijų lygmenį yra horizontalioji karjera. 2013 m. pirmąjį pusmetį į aukštesnes par-
eigas perėjo aštuoni Bendrovės darbuotojai, į tame pačiame lygmenyje esančias kitas pareigas perėjo šeši 
Bendrovės darbuotojai, į aukštesnį kompetencijų lygmenį perėjo 77 Bendrovės darbuotojai. 

Bendrovė nuolat rūpinasi savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus 
įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus. 2013 m. pirmą pusmetį techninės srities mokymuose 
dalyvavo 268 Bendrovės darbuotojai, vadybinės srities mokymuose – 22 Bendrovės darbuotojai.

2012 m. rudenį pradėtas eksploatuoti naujasis kombinuoto ciklo blokas, nuolat atnaujinama rezervinių 
blokų įranga. Praktiškai visos naujos įrangos eksploatacijos instrukcijos yra parašytos anglų kalba, taigi ga-
mybos padaliniuose dirbantys Bendrovės darbuotojai jaučia vis didesnį anglų kalbos žinių poreikį. Todėl 
2013 m. pirmąjį pusmetį Bendrovėje buvo pradėta tęstinė anglų kalbos kursų programa. 2013 m. pavasarį 
anglų kalbos kursus lankė apie 50 Bendrovės darbuotojų. Anglų kalbos mokymus Bendrovė planuoja tęsti 
ir 2013 m. rudenį.

Siekdama pritraukti į savo kolektyvą jaunų kvalifikuotų specialistų, kurie ilgainiui galėtų pakeisti į pensiją 
išeisiančius darbuotojus, Bendrovė aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, priima į praktiką aukš-
tųjų ir profesinių mokyklų studentus. 2013 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė dalyvavo Kauno technologijos 
universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organizuotuose Karjeros dienų renginiuose, kur ori-
ginaliai ir inovatyviai pristatė įvairias įmonės specialistų pozicijas, suteikdama galimybę energetika besido-
mintiems studentams suvokti, ką reiškia ir ko reikia norint dirbti Bendrovėje. 2013 m. Bendrovėje praktiką 
atliko 15 aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentų, vienam iš jų buvo pasiūlytas darbas Bendrovėje. 

2013 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė pradėjo aktyviau bendradarbiauti su dukterinėmis įmonėmis personalo 
valdymo srityje. Motininėje įmonėje „Lietuvos energijos gamyba“, AB jau yra įdiegtos pagrindinės persona-
lo valdymo sistemos ir įtvirtintos 2011 metais pradėtos kurti personalo politikos nuostatos, taigi atėjo laikas 
išplėsti tai į Bendrovės dukterines įmones. Bendradarbiaujant su dukterinėmis įmonėmis 2013 m. pirmąjį 
pusmetį buvo sudaryta darbo grupė, vienijanti už žmogiškųjų išteklių valdymą atsakingus motininės ir 
dukterinių įmonių darbuotojus. Planuojama iki 2013 m. pabaigos sukurti vieningą personalo valdymo po-
litiką ir personalo veiklos vadovą, taikytiną Įmonių grupės įmonėse.   

Darbuotojų skaičius
Ryškių „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir Įmonių grupės darbuotojų skaičiaus pokyčių, palyginti su 2012 
m. pabaiga, nebuvo.

2013 m. pirmojo pusmečio pabaigoje Bendrovėje dirbo 508 darbuotojai (įskaitant ir vaiko priežiūros atos-
togose esančius darbuotojus). Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį ir vidutinis darbo užmo-
kestis pateiktas lentelėje žemiau. Į nurodytas darbo užmokesčio sumas įskaičiuota pastovi atlygio dalis, 
kintama atlygio dalis ir papildomi priedai, mokami už pažymėtinus darbo rezultatus.  

Darbuotojų 
pasiskirstymas pagal 
pareigybių lygį

Vadovaujantys 
darbuotojai

Specialistai ir 
vidurinės gran-
dies vadovai

Darbininkai Iš viso 
darbuotojų

„Lietuvos energijos 
gamyba“, AB 
darbuotojų skaičius 
2013 m. birželio 30 d.

9 296 203 508

Vidutinis darbo 
užmokestis, Lt 15 015 4 680 2 878 4 128
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Įmonių grupėje, kurią sudaro „Lietuvos energijos gamyba“, AB, jos dukterinės įmonės UAB „Kauno energe-
tikos remontas”, Energijos tiekimas UAB ir UAB Technologijų ir inovacijų centras bei netiesiogiai valdomos 
įmonės UAB „Gotlitas“ ir VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo centras, 2013 m. pirmojo pusmečio pabai-
goje dirbo 1 134 darbuotojai (įskaitant ir vaiko priežiūros atostogose esančius darbuotojus). Darbuotojų 
skaičius pagal atskiras įmones ir jų pokytis parodytas lentelėje žemiau:

SOCIALINĖ VEIKLA

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 2013 m. pirmąjį pusmetį itin didelį dėmesį skyrė ryšių su vietine (Elektrė-
nų) bendruomene stiprinimui.

Bendrovė tęsė renginių ciklą „Lietuvos energijos gamyba“ pristato“. Renginiuose elektrėniškiai galėjo susi-
tikti su bendrovės pakviestais žinomais kultūros, meno, sporto, verslo žmonėmis, padiskutuoti jiems aktua-
liomis temomis. Kovo mėnesį Elektrėnuose lankėsi Lietuvos ir pasaulio sporto žvaigždės Laura Asadauskai-
tė ir Andrėjus Zadneprovskis, birželio mėnesį įvyko susitikimas su alpinistu Vladu Vitkausku. 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB kolektyvas taip pat prisidėjo prie tradicinės akcijos „Darom“ – tvarkė Elek-
trėnų miesto teritoriją, miesto paplūdimyje įrengė sporto įrenginius, renovavo krepšinio aikštelę, sodino 
medžius.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB tapo daugiausia mokinių iš visos Lietuvos priėmusia švietėjiškos iniciaty-
vos „Kam to reikia?!“ nare. Mokiniams buvo siūloma apsilankyti bendrovės valdomose elektrinėse – rezervi-
nėje elektrinėje Elektrėnuose, Kruonio HAE ir Kauno HE – ir patiems pamatyti, kur ir kaip gimsta elektra, bei 
sužinoti viską apie energetiko profesiją iš pirmų lūpų. Elektrinėse apsilankė per 160 mokinių.

APLINKOS APSAUGA

„Lietuvos energijos gamyba“, AB  savo veikloje siekia tausoti aplinką, taupiai naudoti gamtos išteklius, ga-
mybinėje veikloje diegti modernias, efektyvias ir poveikio aplinkai požiūriu saugias technologijas, vado-
vautis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų reikalavimais, profesionaliai taikyti prevenci-
nes priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.

Svarbiausi keliami aplinkos apsaugos klausimai – saugi įrenginių eksploatacija, saugus ekologiniu požiūriu 
pavojingų medžiagų naudojimas, susidariusių atliekų tvarkymas, Kauno marių ir Nemuno žemiau Kauno 
HE vandens lygių leistinų svyravimų užtikrinimas ir kt. 

Bendrovė Darbuotojų skaičius 
2012 m. gruodžio 31 d.

Darbuotojų skaičius 
2013 m. birželio 30 d. Pokytis

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 511 508 -3

UAB „Kauno energetikos remontas“ 241 230 -11

Energijos tiekimas UAB 17 18 1

UAB Technologijų ir inovacijų 
centras 250 216 -34

VšĮ Respublikinis energetikų 
mokymo centras 161 162 1

Iš viso 1180 1134 -46
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Atliekų ir nuotekų tvarkymas Bendrovėje atliekamas pagal visus reikalavimus. 2013 m. pirmąjį pusmetį at-
liktų tyrimų rezultatai rodo, kad Rezervinės elektrinės, Kruonio HAE, Kauno HE Taršos integruotos preven-
cijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimuose nustatytos didžiausios leistinos aplinkos (oro ir vandens) taršos 
reikšmės nebuvo viršijamos.

Prevencinės priemonės saugiai aplinkai užtikrinti
„Lietuvos energijos gamybos“, AB padaliniuose įgyvendinami TIPK leidimuose nurodyti reikalavimai oro, 
paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. Nuo-
lat vykdomi taršos iš stacionariųjų ir mobiliųjų taršos šaltinių skaičiavimai, cheminių medžiagų apskaita, 
atliekamas naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų, susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymo vidaus 
auditas. 

Specializuota įmonė pradėjo ir iki šių metų pabaigos ketina užbaigti rezervinės elektrinės Obenių sklypo 
sutvarkymo projekto ekspertizę. Įgyvendinus techninį projektą esamuose sklypo baseinuose bus sufor-
muoti ir gruntu uždengti nuosėdų kaupai bei įrengtas naujas avarinių nuotekų rezervuaras. 

Rezervinės elektrinės energetiniuose blokuose Nr.1 ir Nr.2 įrengtos naujos teršalų emisijų nuolatinių išme-
timų automatinės monitoringo sistemos.

Toliau įgyvendinamas rezervinės elektrinės technologinio vandens ruošimo įrenginių diegimo projektas, 
vykdomi numatyti darbai. Planuojama rezervinės elektrinės chemijos bare sumontuoti modernius techno-
loginio vandens ruošimo įrenginius, kurių našumas sieks iki 100 m3/h. Naujų įrenginių sumontavimas leis 
sumažinti technologinio vandens ruošimo kaštus iki 25 proc.,  o vandens nuostolius – iki 20 proc.

2013 m. pirmąjį pusmetį buvo tęsiami  2012 m. antrąjį pusmetį pradėti energetinių blokų Nr.3 ir 4 įrenginių 
demontavimo darbai. UAB „KAEFER“ tęsia įrenginių šilumines izoliacijos demontavimo darbus, o šiuos dar-
bus planuojama užbaigti 2013 m. antrąjį pusmetį.

2013 m. pirmąjį pusmetį buvo pradėti 250 metrų aukščio rezervinės elektrinės kamino Nr.3 išorės sluoksnio 
remonto darbai, kurių metu bus atliktas konstrukcijų remontas, perdažymas, betono apsauginio sluoksnio 
padengimas. Šiuos darbus planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos.

2013 m. pirmąjį pusmetį po rekonstrukcijos pradėta bandomoji rezervinės elektrinės naftos produktais 
užteršto vandens nuotekų valymo įrenginių eksploatacija.  

2013 m. pirmąjį pusmetį pradėtas įgyventi Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 
14001:2005 standarto reikalavimus, diegimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB projektas. Planuojama pro-
jektą užbaigti iki šių metų pabaigos.

Siekiant taupyti gamtos išteklius, Kauno HE pradėti užtvankos segmentinių uždorių remonto darbai.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovė savo veiklą grindžia 2012-2020 metų įmonės veiklos strategija bei jos pagrindu parengtu 2013-
2015 metų veiklos planu. Nei jame apibrėžtos strateginės programos, nei strategijos įgyvendinimo priemo-
nės per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.
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FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ IR VEIKLOS RIZIKŲ ANALIZĖ

BENDROVĖS IR ĮMONIŲ GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (anksčiau – Lietuvos energija, AB) buvo įregistruota 2011 m. liepos 20 d. 
sujungimo būdu reorganizuojant dvi akcines bendroves – AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė, 
todėl Bendrovės ir Įmonių grupės rodikliai pateikiami už 2012 m. 6 mėn. ir 2013 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 
rodikliai nėra palyginami su lentelėje žemiau pateikiamas rodikliais.

Lentelėje pateikiami Bendrovės ir Įmonių grupės finansiniai rezultatai:

 
Bendrovė Įmonių grupė

2013 m. 
6 mėn.

2012 m.  
6 mėn.

2013 m. 
6 mėn.

2012 m.  
6 mėn.

FINANSINIAI RODIKLIAI (TŪKST. LITŲ)

Pardavimo pajamos 478 079 517 496 482 559 616 163

Kitos veiklos pajamos 3 826 1 101 48 774 48 706

EBITDA (pelnas prieš apmokestinimą + palūkanų 
sąnaudos – palūkanų pajamos – gauti dividendai + 
nusidėvėjimas ir amortizacija + ilgalaikio ir trumpalaikio 
turto vertės sumažėjimo sąnaudos)

129 935 64 297 145 446 69 969

Veiklos pelnas 63 858 29 159 70 032 30 429

Grynasis pelnas 53 197 27 032 57 889 26 178

Pelnas prieš apmokestinimą 56 417 30 393 61 996 29 797

Pagrindinės veiklos pinigų srautai 209 279 117 225 134 890 107 108

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms 575 035 613 407 585 919 627 865

SANTYKINIAI RODIKLIAI 

Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas 1,12 1,22 1,11 1,23

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / nuosavas 
kapitalas 0,34 0,37 0,34 0,37

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / turtas 0,16 0,16 0,16 0,17

PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS 

Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA / (palūkanų 
mokėjimai + einamaisiais metais grąžintos paskolos)) 2,47 1,64 2,62 1,78

PELNINGUMO RODIKLIAI 

Veiklos pelno marža 13,25% 5,62% 13,18% 4,58%

Pelno prieš apmokestinimą marža  11,71% 5,86% 11,67% 4,48%

Grynojo pelno marža 11,04% 5,21% 10,90% 3,94%

Nuosavo kapitalo grąža** 6,22% 3,22% 6,65% 3,08%

Turto grąža** 2,94% 1,45% 3,15% 1,38%

Pelnas tenkantis vienai akcijai, Lt 0,08 0,04 0,09 0,04

P/E** (akcijos kainos ir pelno santykis) 7,67 16,71 7,05 17,26

* Vertės sumažėjimas investicijoms į asocijuotas ir dukterines įmones ir nutrauktos veiklos rezultatas į skaičiavimus neįtraukiamas.
** Akcijos kainos ir pelno santykis apskaičiuojamas naudojant akcijų kainą pusmečio pabaigai. 
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2013 m. pirmąjį pusmetį 38 proc. Įmonių grupės pajamų sudarė reguliuojamos veiklos pajamos, t. y. rezer-
vinės elektrinės elektros energijos ir šilumos energijos gamyba bei Rezervinės elektrinės ir Kruonio HAE 
teikiamos galios rezervavimo paslaugos. 

Finansinės padėties ataskaita
Bendrovės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2013 m. birželio 30 d. buvo 575,0 mln. litų, kuriuos 
sudaro įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolų sutartis ir overdraftas. Įmonių grupės įsipareigojimai finansi-
nėms institucijoms sudarė 585,9 mln. litų. UAB „Kauno energetikos remontas“ periodo įsipareigojimai pagal 
ilgalaikes ir trumpalaikes paskolų ir išperkamosios nuomos sutartis sudarė 10,8 mln. litų.

Pagrindiniai Bendrovės ir Įmonių grupės balanso struktūros pokyčiai 2013 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 
2012 m. pirmuoju pusmečiu, yra susiję su gautinų ir mokėtinų sumų sumažėjimu bei atsargų sumažėjimu 
dėl mazuto atsargų naudojimo elektros energijos gamyboje. 

Bendrųjų pajamų ataskaita

Bendrovės pajamos 2013 m. pirmąjį pusmetį sudarė 481,9 mln. litų. Pagrindinę paja-
mų dalį sudaro elektros energijos pardavimo ir eksporto, balansavimo elektros ener-
gijos, VIAP pajamos. Palyginti su 2012 m. pirmuoju pusmečiu, Bendrovės pajamos 
dėl rinkos liberalizavimo sumažėjo 7,1 proc. Įmonių grupės pajamos 2013 m. pirmąjį 
pusmetį sudarė 531,3 mln. litų ir buvo 20,1 proc. mažesnės negu 2012 m. pirmąjį 
pusmetį.

2013 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė patyrė 418,0 mln. litų sąnaudų, grupė – 461,3 
mln. litų sąnaudų. Didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų (311,6 mln. litų, arba 75 proc.) ir 
Įmonių grupės sąnaudų (311,6 mln. litų, arba 68 proc.) sudarė elektros energijos ar 
susijusių paslaugų pirkimo ir kuro elektros energijos gamybai sąnaudos. Bendrovės 
ir Įmonių grupės nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos atitinkamai buvo  41,4 mln. 
litų ir 47,8 mln. litų. 

Įmonių grupės veiklos sąnaudos, neįskaitant pirkimų, susijusių su elektros energija 
ir elektros gamyba bei nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, ATL perkainavimo są-
naudų bei vertės sumažėjimo sąnaudų, 2013 m. pirmąjį pusmetį buvo 78,1 mln. litų 
ir šiek tiek sumažėjo, lyginant su 2012 m. pirmąjį pusmetį patirtomis sąnaudomis - 
79,2 mln. litų.

Per 2013 m. pirmąjį pusmetį, skaičiuojant pagal Tarptautinius finansinės atskaitomy-
bės standartus, Įmonių grupė uždirbo 62,0 mln. litų pelno iki apmokestinimo, gry-
nasis pelnas yra 57,9 mln. litų. Įmonių grupės grynojo pelno marža 2013 m. pirmąjį 
pusmetį, lyginant su 2012 m. pirmuoju pusmečiu, padidėjo daugiau nei du kartus 
– nuo 3,9 proc. (2012 m. pirmąjį pusmetį) iki 10,9 proc. (2013 m. pirmąjį pusmetį).

Bendrovė uždirbo 53,2 mln. litų grynojo pelno. Bendrovės grynojo pelno marža 2013 
m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2012 m. pirmuoju pusmečiu, padidėjo daugiau nei 
du kartus – nuo 5,2 proc. (2012 m. pirmąjį pusmetį) iki 11,0 proc. (2013 m. pirmąjį 
pusmetį).

Per 2013 m. pirmąjį pusmetį UAB „Kauno energetikos remontas“ grupė uždirbo 0,03 
mln. Lt grynojo pelno, UAB Technologijų ir inovacijų centras – 2,6 mln. litų grynojo 
pelno, Energijos tiekimas UAB – 2,7 mln. litų grynojo pelno. 

Pajamos

Sąnaudos

Pelnas
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Pinigų srautų ataskaita
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 2013 m. pirmąjį pusmetį Bendrovėje sudarė 183,8 mln. litų, Įmo-
nių grupėje – 202,6 mln. litų. 2012 m. pirmąjį pusmetį grynieji pagrindinės veiklos srautai Bendrovėje buvo 
117,2 mln. litų ir 107,1 mln. litų Įmonių grupėje. 

2013 m. pirmąjį pusmetį Įmonių grupės  grynieji investicinės veiklos pinigų srautai sudarė 62,6 mln. litų 
(2012 m. pirmąjį pusmetį – 14,7 mln. litų). Įmonių grupės finansinės veiklos srautai 2013 m. pirmąjį pusmetį 
buvo 79,0 mln. litų (2012 m. pirmąjį pusmetį – 34,6 mln. litų). 

PAGRINDINIAI VIDAUS KONTROLĖS IR 
RIZIKOS VALDYMO SISTEMŲ POŽYMIAI

Bendrovė kiekvieną mėnesį iš dukterinių įmonių gauna ir analizuoja finansines ataskaitas. Bendrovė konso-
liduoja dukterinių įmonių finansines ataskaitas. Bendrovės vyriausiasis finansininkas prižiūri, kad finansinės 
ataskaitos būtų tinkamai konsoliduojamos bei rengiamos, rūpinasi, kad grupės įmonių duomenys būtų 
surinkti laiku ir teisingai. Bendrovės finansinių ataskaitų rengimas, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos val-
dymo sistemos, teisės aktai, reglamentuojantys konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymą, yra kontro-
liuojami ir valdomi.

Politinės rizikos
Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas ir jo įgyvendinimą 
užtikrinantys teisės aktai. Minėto įstatymo pakeitimai gali paveikti Bendrovės veiklą ir rezultatus. Sprendi-
mus dėl elektros energijos kainodaros priima Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Komisijos 
sprendimai gali turėti įtakos bendrovės veiklos rezultatams.

Finansinės rizikos
Grupės įmonės, vykdydamos veiklą, patiria finansinę riziką, t. y. kredito, likvidumo ir rinkos riziką (užsienio 
valiutos, palūkanų normų riziką tikrosios vertės ir pinigų srautų atžvilgiu, vertybinių popierių kainos riziką). 
Valdydamos šias rizikas grupės įmonės siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti grupės ir Ben-
drovės finansinius veiklos rezultatus, įtaką.

Kredito rizika
Bendrovės kredito rizika, susijusi su gautinomis sumomis, yra ribota, nes pagrindiniai Bendrovės pirkėjai 
yra stambios ir patikimos įmonės. Kredito rizika valdoma atliekant nuolatinį monitoringą. 

Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes grupė ir Bendrovė atlieka operacijas per bankus, 
turinčius aukštus užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus.

Likvidumo rizika
Likvidumo rizika valdoma planuojant grupės įmonių grynųjų pinigų srautų judėjimą. Siekiant efektyviai 
valdyti  likvidumo riziką, sudaromos pinigų srautų prognozės. Trumpalaikiam pinigų srautų (įplaukų ir mo-
kėjimų) subalansavimui naudojamos kredito sąskaitoje (overdraft‘o)  ir kredito linijos sutartys.

Bendrovės likvidumo (trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai) ir skubaus padengimo ((trumpalai-
kis turtas-atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) rodikliai 2013 m. birželio  30 d. atitinkamai buvo 1,66 ir 
1,48. Grupės likvidumo (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) ir skubaus padengimo ((trum-
palaikis turtas - atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) rodikliai 2013 m. birželio  30 d. atitinkamai buvo 
1,83 ir 1,18.
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Rinkos rizika 
Grupės įmonių pajamoms bei pinigų srautams turi įtakos rinkos palūkanų normos svyravimai, kadangi vi-
sos 2013 m. birželio 30 d. grupės įmonių paskolos yra su kintamomis palūkanų normomis. Palūkanų nor-
mos rizikos didėjimui didžiausią įtaką daro ilgalaikės paskolos. Grupės ilgalaikių paskolų sutartyse numaty-
tos kintamos palūkanų normos susijusios su LIBOR–EUR. Bendrovė 2013 m. birželio 30 d. neturėjo suteikusi 
paskolų grupės įmonėms. Bendrovė yra įsigijusi apyvartinių taršos leidimų (ATL), kuriuos apskaito tikrąją 
rinkos verte,  todėl susiduria su ATL rinkos kainų pokyčių rizika. ATL rinkos kainos kritimas 2013m. pirmąjį 
pusmetį turėjo neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rodikliams. 

Grupės įmonės 2013 m. birželio  30 d. neturėjo sudariusios palūkanų normų apsikeitimo sandorių.

Užsienio valiutos rizika
Siekdama valdyti užsienio valiutos riziką, įmonių grupė sudaro kreditų sutartis tik eurais arba litais. Grupės 
pirkimo / pardavimo sandoriai taip pat daugiausia sudaromi eurais arba litais. 

Nuo 2002 m. vasario 2 d. lito kursas buvo susietas su euru. Dėl šios priežasties užsienio valiutų kursų pasi-
keitimai neturi didelės įtakos Bendrovės ir įmonių grupės nuosavam kapitalui.

Grupės įmonės neturi reikšmingos užsienio valiutos rizikos koncentracijos, todėl 2013 metais nesinaudojo 
jokiomis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką.

Vertybinių popierių kainos rizika
Bendrovė neturi įsigijusi vertybinių popierių, todėl nesusiduria su vertybinių popierių kainos rizika.

Techniniai – technologiniai rizikos veiksniai
Techninių – technologinių rizikos veiksnių vertinimas integruotas į bendrą Bendrovės rizikų valdymo pro-
cesą. Bendrovės rizikų vertinimas atliekamas kasmet įvertinant rizikos tikimybę ir jos poveikį trimis pjūviais: 
galimi padariniai žmogaus gyvybei ir sveikatai, galimi padariniai turtui, aplinkai ir įsipareigojimų dydžiui 
bei veiklos tęstinumui. Atsižvelgiant į nustatytą rizikos lygį, rengiamas Rizikų valdymo priemonių planas, 
kuriame numatytos priemonės rizikos tikimybės ir/ar jos poveikio mažinimui. 

2013 m. pirmąjį pusmetį atliktas išorinis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 
auditas, kurį atliko BUREAU VERITAS auditoriai. Audito išvadose akcentuojama, kad Bendrovė tinkamai lai-
kosi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 reikalavimų ir vykstantys darbuo-
tojų saugos ir sveikatos, darbo aplinkos kultūros kėlimo procesai yra efektyvūs. 

Darbuotojai įtraukti į darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis pirkimo procesą. As-
meninių apsaugos priemonių pirkimai vykdomi pagal ekonominio naudingumo kriterijus, siekiant užti-
krinti darbuotojų aprūpinimą patogiomis asmeninės apsaugos priemonėmis ir užtikrinti tinkamą kokybę.

Bendrovėje siekiama darbuotojų supratingumo ir tolerancijos užtikrinant Bendrovės turto apsaugą. Tęsia-
mas fizinės saugos sistemų atnaujinimo projektas, šalinamos 2011 m. Fizinės saugos audito metu pateiktos 
rekomendacijos. Vykdomas fizinės įeigos sistemų apjungimo projektas.

Atliktas profesinės rizikos vertinimas demontavimo darbus atliekančių darbuotojų darbo vietose. Nustaty-
toms profesinėms rizikoms mažinti darbo vietose parengtos ir įdiegtos profesinių rizikų mažinimo darbo 
vietose priemonės, mažinančios nustatytas darbuotojų profesines rizikas darbo vietose iki priimtino lygio.
Bendrovėje vyksta „Saugos dienos“, kurių metu tikrinama, kaip Bendrovės darbuotojai laikosi darbo saugos 
taisyklių. Sudarytos darbuotojų grupės, nustatyta „Saugos dienų“ metu nustatytų pastabų šalinimo tvarka.

Siekiant efektyvinti gamybos rodiklius įdiegta elektroninė Nurodymų ir pavedimų registravimo sistema.
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Bendrovėje vyksta aktyvus dialogas įgyvendinant darbuotojų sveikatos priežiūros, stebėsenos, saugios ir 
švarios darbo aplinkos bei darbuotojų saugos ir kultūros gerinimo priemones, kuriant ir užtikrinant dar-
buotojų pasitenkinimą tiek supančia darbine aplinka, tiek buitinėmis sąlygomis. Įvykdžius numatytas prie-
mones darbuotojų sveikatos priežiūros ir darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis 
srityse pastebimas geras rezultatas, žymiai sumažėjo smulkių incidentų kiekis.

Ekologiniai rizikos veiksniai
Svarbiausi Bendrovei keliami aplinkos apsaugos klausimai: ekologiškai saugus pavojingų medžiagų naudo-
jimas, energetinių įrenginių ir statinių derinimas prie kraštovaizdžio, Kauno marių ir Nemuno žemiau Kauno 
HE vandens lygių leistinų svyravimų užtikrinimas. Bendrovė šiuo metu vykdo visus jai keliamus aplinkos 
apsaugos reikalavimus.



„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, 

pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
29

INFORMACIJA APIE EMITENTO VERTYBINIUS POPIERIUS,  
ĮSTATINĮ KAPITALĄ

INFORMACIJA APIE EMITENTO VERTYBINIUS POPIERIUS

„Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatinis kapitalas yra lygus 635 083 615 litų ir yra padalintas į 635 083 615 
vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos visiškai apmokėtos. 2011 m. rug-
sėjo 1 dieną Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovės 
akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (toliau – VVPB). 

Įstatinio kapitalo struktūra (lentelė)

 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijų kainos dinamika ir apyvarta

2013 m. birželio 30 d. Bendrovė buvo išleidusi 635 
083 615 paprastąsias vardines vieno lito nominalio-
sios vertės akcijas. 

ISIN kodas LT0000128571. 
Vertybinių popierių trumpinys LNR1L

Kitose reguliuojamose rinkose Bendrovės akcijomis 
nebuvo prekiaujama.

Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprasto-
sios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams 
(akcininkams) vienodas teises. 

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsi-
gijo ir neperleido.

Bendrovė savo akcijų nėra įsigijusi. Dukterinės įmo-
nės taip pat nėra įsigijusios Bendrovės akcijų.

Akcijų rūšis Akcijų skaičius, 
vnt.

Nominalioji vertė, 
Lt

Bendroji nomina-
lioji vertė, Lt

Dalis įstatiniame 
kapitale, proc.

Paprastos vardinės 635 083 615 1 635 083 615 100,00
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Dividendai
2013 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcininkų susi-
rinkime buvo patvirtintas Bendrovės pelno už 2012 metus paskirstymas ir nuspręsta skirti 0,04 lito dividen-
dų vienai akcijai.

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpin-
inkais
Emitento vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis dėl emitento išleistų vertybinių popierių apskai-
tos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo sudaryta su AB „Swedbank“. Sutartis galioja iki 2013 
m. gruodžio 31 d.

Emitentų sutartys su finansų maklerio įmonėmis ir (ar) kredito įstaigomis, 
teikiančiomis investicines paslaugas ir (ar) vykdančiomis investicinę veiklą
2010 m. gruodžio 21 d. Bendrovė su AB „Swedbank“ sudarė emitento vertybinių popierių apskaitos tvarky-
mo sutartį, kuri galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Vertybinių popierių perleidimo apribojimai
Bendrovės vertybiniams popieriams nebuvo taikomi perleidimo apribojimai.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijų kainos, 
OMX Vilnius ir OMX BalticBenchmark indeksų dinamika

Aukščiausia Bendrovės vertybinių popierių biržos prekybos sesijos kaina per 2013 m. šešis mėnesius buvo 
1,419 lito už akciją, žemiausia – 1,247 lito už akciją. Per laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m.birželio 
30 d. akcijų apyvarta vienetais buvo 365 581. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio kaina – 1,264 lito.
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Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, 

pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
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Akcijų klasės suteikiamos teisės ir pareigos
Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

•	 gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
•	 gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
•	 nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respu-

blikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
•	 pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai 

visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka 
nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

•	 įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš akcininkų, neturi tei-
sės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti pasko-
los davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, ga-
liojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama 
susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

•	  perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
•	  reikalauti, kad kiti akcininkai jiems privalomai parduotų savo akcijas arba reikalauti, kad kiti akcininkai 

privalomai nupirktų iš jų akcijas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
•	  kitas įstatymų numatytas turtines teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises:
•	  dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
•	  pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji var-

dinė akcija suteikia vieną balsą;
•	  gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie Bendrovę;
•	  kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos na-

rių pareigų, numatytų įstatymuose ar šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat 
kitais įstatymų nustatytais atvejais;

•	  kitas įstatymų numatytas neturtines teises.

INFORMACIJA APIE EMITENTO AKCININKUS

Bendras akcininkų skaičius – 2013 m. birželio 30 d. buvo 6222 (2012 m. gruodžio 31 d. - 6406). Akcininkai, 
kuriems 2013 m. birželio 30 d. priklausė daugiau nei 5 proc. „Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatinio kapi-
talo:

Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai
Nė vienas „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcininkas neturėjo specialiųjų kontrolės teisių. Visi Bendrovės 
akcininkai turėjo vienodas teises (turtines ir neturtines), numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Balsavimo teisių apribojimai
Įmonių grupėje nebuvo balsavimo teisių apribojimų.

Pavadinimas Akcijų rūšis Akcijų skaičius, 
vnt.

Įstatinio kapitalo 
dalis (proc.)

Įstatinio kapitalo 
balsų dalis (proc.)

„Lietuvos energija“, UAB 
(tuomet – UAB „Visagino 
atominė elektrinė“ )
Įm. kodas 301844044
Žvejų g. 14, Vilnius

Paprastosios 
vardinės 
akcijos

610 515 515 96,13 96,13
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Akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir 
dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) 
balsavimo teisės
„Lietuvos energijos gamyba“, AB nebuvo akcininkų tarpusavio susitarimų, dėl kurių galėjo būti ribojamas 
vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.
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pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
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KITA INFORMACIJA

Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotose finansinėse ataskai-
tose pateiktus duomenis
2013 m. šešių mėnesių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateikti išsamesni finansinės informacijos 
paaiškinimai.

Informacija apie auditą
Bendrovės auditorius – PricewaterhouseCoopers UAB
J. Jasinskio g. 16B, 01112 Vilnius, Lietuva



„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB 
KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS SUTRUMPINTA 

TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį

2013 m. birželio 30 d. 
(neaudituota)
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Sutrumpintos tarpinės finansinės padėties ataskaitos
2013 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

TURTAS Pastabos

Grupė
2013 m.
birželio 

30 d. 

Įmonė
2013 m.
birželio 

30 d.

Grupė
2012 m. 

gruodžio 
31 d.

Įmonė
2012 m. 

gruodžio 
31 d. 

(neaudituota) (neaudituota)

Ilgalaikis turtas:

Nematerialusis turtas 4 27,030 24,714 58,541 56,060

Materialusis turtas 5 3,143,261 3,091,631 3,198,591 3,146,388

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį 
materialųjį turtą 14 14 14 14

Investicinis turtas 800 - 800 -

Investicijos į dukterines įmones - 54,651 - 54,651

Investicijos į asocijuotas ir bendrai 
valdomas įmones 154,708 155,427 153,496 155,427

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 706 - 622 -

Kitas ilgalaikis turtas 15,047 15,047 23,723 23,723

Gautinos sumos 6,504 6,504 10,927 10,927

Ilgalaikio turto iš viso 3,348,070 3,347,988 3,446,714 3,447,190

Trumpalaikis turtas:

Atsargos 31,233 29,867 63,636 61,427

Išankstiniai apmokėjimai 6,344 3,457 2,348 1,489

Prekybos gautinos sumos 234,145 212,651 288,855 253,916

Kitos gautinos sumos 10,588 9,814 23,793 23,549

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 3,890 3,884 4,262 4,148

Kitas finansinis turtas - - 20 -

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 44,737 11,498 34,345 8,157

330,937 271,171 417,259 352,686

Ilgalaikis turtas skirtas parduoti 587 - 603 -

Trumpalaikio turto iš viso 331,524 271,171 417,862 352,686

TURTO IŠ VISO 3,679,594 3,619,159 3,864,576 3,799,876

(Tęsinys kitame puslapyje)

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės finansinės padėties ataskaitos 

2013 m. birželio 30 d.
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NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos

Grupė
2013 m.
birželio 

30 d. 

Įmonė
2013 m.
birželio 

30 d.

Grupė
2012 m. 

gruodžio 
31 d.

Įmonė
2012 m. 

gruodžio 
31 d. 

(neaudituota) (neaudituota)

Kapitalas ir rezervai:

Įstatinis kapitalas 6 635,084 635,084 635,084 635,084

Akcijų priedai 295,767 295,767 295,767 295,767

Perkainojimo rezervas 11,543 7,506 12,055 7,774

Privalomasis rezervas 37,852 37,540 36,145 35,867

Kiti rezervai 677,775 677,775 717,775 717,775

Nepaskirstytasis pelnas 39,955 55,817 (30,037) (10,572)

Nuosavo kapitalo, priskirtino 
Įmonės akcininkams, iš viso 1,697,976 1,709,489 1,666,789 1,681,695

Nekontroliuojanti dalis 42,733 - 41,498 -

Nuosavo kapitalo iš viso 1,740,709 1,709,489 1,708,287 1,681,695

Ilgalaikiai įsipareigojimai:

Paskolos 7 514,237 505,137 552,370 544,098

Išperkamosios nuomos 
įsipareigojimai 44 - 44 -

Dotacijos 8 1,080,833 1,080,833 1,100,461 1,100,461

Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai 33,389 31,472 34,397 32,403

Atidėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimai 129,478 129,103 128,983 128,815

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso 1,757,981 1,746,545 1,816,255 1,805,777

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Paskolos 7 71,488 69,898 126,409 116,492

Išperkamosios nuomos 
įsipareigojimai 150 - 327 -

Prekybos skolos 55,958 47,037 138,558 128,130

Gauti išankstiniai apmokėjimai 16,240 15,590 15,995 15,035

Mokėtinas pelno mokestis 1,179 - 545 -

Atidėjiniai aplinkos taršos 
leidimams 9 2,526 2,526 13,915 13,915

Kitos mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai 33,363 28,074 44,285 38,832

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso 180,904 163,125 340,034 312,404

Įsipareigojimų iš viso 1,938,885 1,909,670 2,156,289 2,118,181

NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ 
IŠ VISO 3,679,594 3,619,159 3,864,576 3,799,876

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės finansinės padėties ataskaitos 

2013 m. birželio 30 d.

(Lentelės iš 35 psl. tęsinys)
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Pas-
ta-
bos

Grupė
2013 m. 

sausio 1 d. -
birželio

30 d.

Įmonė
2013 m. 

sausio 1 d. -
birželio

30 d.

Grupė
2012 m. 

sausio 1 d. -
birželio

30 d.

Įmonė
2012 m. 

sausio 1 d. -
birželio

30 d.
(neaudituota) (neaudituota) (neaudituota) (neaudituota)

Pajamos

Pardavimo pajamos 482,559 478,079 616,163 517,496

Kitos veiklos pajamos 48,774 3,826 48,706 1,101

531,333 481,905 664,869 518,597

Veiklos sąnaudos

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai (211,992) (211,999) (331,275) (233,140)

Dujų, mazuto ir aplinkos taršos leidimų 
sąnaudos gamybai (99,620) (99,620) (184,903) (184,903)

Nusidėvėjimas ir amortizacija (47,846) (41,438) (36,278) (29,087)

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos (31,597) (16,892) (32,701) (15,908)

Remontų ir priežiūros sąnaudos (10,899) (11,299) (2,895) (7,841)

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos (14,831) (14,831) - -

Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (8,629) (8,629) - -

Atidėjinių aplinkos taršos leidimų įsigijimo 
sutarčiai (sąnaudos) / atstatymas - - (2,360) (2,360)

Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos (271) (271) (459) (459)

Kitos sąnaudos (35,616) (13,068) (43,569) (15,739)

Veiklos sąnaudų iš viso (461,301) (418,047) (634,440) (489,438)

VEIKLOS PELNAS 70,032 63,858 30,429 29,159

Finansinės veiklos pajamos:

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių 
rezultatų dalis 1,225 - 1,155 -

Kitos finansinės veiklos pajamos 823 2,473 843 3,698

Kitos finansinės veiklos (sąnaudos) (10,084) (9,914) (2,630) (2,464)

(8,036) (7,441) (632) 1,234

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 61,996 56,417 29,797 30,393

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos (3,953) (2,932) (6,642) (5,834)

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) (154) (288) 3,023 2,473

(4,107) (3,220) (3,619) (3,361)

GRYNASIS PELNAS 57,889 53,197 26,178 27,032

Sutrumpintos tarpinės bendrųjų pajamų ataskaitos 
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

(Tęsinys kitame puslapyje)

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės bendrųjų pajamų ataskaitos 

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
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Pas-
ta-
bos

Grupė
2013 m. 

sausio 1 d. -
birželio

30 d.

Įmonė
2013 m. 

sausio 1 d. -
birželio

30 d.

Grupė
2012 m. 

sausio 1 d. -
birželio

30 d.

Įmonė
2012 m. 

sausio 1 d. -
birželio

30 d.

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)

Pelnas dėl aplinkos taršos leidimų perkainojimo - - 1,416 1,416

Nuostoliai  dėl ilgalaikio materialiojo turto 
perkainojimo - - (619) -

Atidėtasis pelno mokestis susijęs su ilgalaikio 
materialiojo turto perkainojimu - - 93 -

Kitos bendrosios pajamos atėmus atidėtąjį 
pelno mokestį - - 890 1,416

BENDROSIOS PAJAMOS 57,889 53,197 27,068 28,448

GRYNASIS PELNAS  PRISKIRTINAS:

Įmonės akcininkams 56,654 53,197 25,446 27,032

Nekontroliuojančiai daliai 1,235 - 732 -

57,889 53,197 26,178 27,032

BENDROSIOS PAJAMOS  PRISKIRTINOS:

Įmonės akcininkams 56,654 53,197 26,336 28,448

Nekontroliuojančiai daliai 1,235 - 732 -

57,889 53,197 27,068 28,448

Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai
(litais) 0.09 0.04

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės bendrųjų pajamų ataskaitos 

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.

(Lentelės iš 37 psl. tęsinys)
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Pas-
ta-
bos

Grupė
2013 m. 

balandžio 
1 d. -

birželio
30 d.

Įmonė
2013 m. 

balandžio 
1 d. -

birželio
30 d.

Grupė
2012 m. 

balandžio 
1 d. -

birželio 
30 d.

Įmonė
2012 m. 

balandžio 
1 d. -

birželio
30 d.

(neaudituota) (neaudituota) (neaudituota) (neaudituota)

Pajamos

Pardavimo pajamos 267,660 265,814 287,166 242,187

Kitos veiklos pajamos 25,282 1,604 24,917 514

292,942 267,418 312,083 242,701

Veiklos sąnaudos

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai (110,782) (110,780) (167,434) (122,532)

Dujų, mazuto ir aplinkos taršos leidimų 
sąnaudos  gamybai (55,118) (55,118) (76,511) (76,511)

Nusidėvėjimas ir amortizacija (24,323) (21,054) (17,680) (14,071)

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos (15,410) (8,393) (16,417) (7,880)

Remontų ir priežiūros sąnaudos (4,345) (4,411) (1,271) (3,230)

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos (4,348) (4,348) 1,335 1,335

Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (2,683) (2,683) - -

Atidėjinių aplinkos taršos leidimų įsigijimo 
sutarčiai (sąnaudos) / atstatymas - - (2,360) (2,360)

Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos   23   23 (455) (455)

Kitos sąnaudos (19,416) (7,802) (21,344) (6,913)

Veiklos sąnaudų iš viso (236,402) (214,566) (302,137) (232,617)

VEIKLOS PELNAS 56,540 52,852 9,946 10,084

Finansinės veiklos pajamos:

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių 
rezultatų dalis   630 - 996 -

Kitos finansinės veiklos pajamos   482   301 429 3,329

Kitos finansinės veiklos (sąnaudos) (5,932) (5,829) (1,452) (1,372)

(4,820) (5,528) (27) 1,957

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 51,720 47,324 9,919 12,041

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos (2,764) (2,289) (2,310) (1,826)

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) 2,112 2,153 1,740 1,363

(652) (136) (570) (463)

GRYNASIS PELNAS 51,068 47,188 9,349 11,578

(Tęsinys kitame puslapyje)

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės bendrųjų pajamų ataskaitos 

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
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Pas-
ta-
bos

Grupė
2013 m. 

balandžio 
1 d. -

birželio
30 d.

Įmonė
2013 m. 

balandžio 
1 d. -

birželio
30 d.

Grupė
2012 m. 

balandžio 
1 d. -

birželio 
30 d.

Įmonė
2012 m. 

balandžio 
1 d. -

birželio
30 d.

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)

Pelnas dėl aplinkos taršos leidimų perkainojimo - - 1,416 1,416

Nuostoliai  dėl ilgalaikio materialiojo turto 
perkainojimo - - (619) -

Atidėtasis pelno mokestis susijęs su ilgalaikio 
materialiojo turto perkainojimu - - 93 -

Kitos bendrosios pajamos atėmus atidėtąjį pelno 
mokestį - - 890 -

BENDROSIOS PAJAMOS 51,068 47,188 10,239 12,994

GRYNASIS PELNAS  PRISKIRTINAS:

Įmonės akcininkams 50,222 - 9,052 -

Nekontroliuojančiai daliai 846 - 297 -

51,068 47,188 9,349 11,578

BENDROSIOS PAJAMOS  PRISKIRTINOS:

Įmonės akcininkams 50,222 - 9,942 -

Nekontroliuojančiai daliai 846 - 297 -

51,068 47,188 10,239 12,994

Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai
(litais) 0.08 0.02

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės bendrųjų pajamų ataskaitos 

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.

(Lentelės iš 39 psl. tęsinys)
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Grupė Įstatinis 
kapitalas

Akcijų 
priedai

Perkainojimo 
rezervas

Privalomasis 
rezervas

Kiti 
rezervai

Nepaskirstytasis 
pelnas 

(nuostoliai)
Iš viso

Nekontro-
liuojanti 

dalis

Nuosavo 
kapitalo iš 

viso

Likutis 2012 m. sausio 1 d. 635,084 295,767 13,735 35,972 717,775 (67,183) 1,631,150 39,951 1,671,101
Perkainojimo rezervo 
nusidėvėjimas - - (608) - - 608 - - -
Privalomojo rezervo 
formavimas - - - 270 - (270) - - -
Kiti koregavimai - - - - - 98 98 - 98
Bendrosios pajamos - - 890 - - 25,446 26,336 732 27,068

Likutis 2012 m. birželio 30 d. 
(neaudituota) 635,084 295,767 14,017 36,242 717,775 (41,301) 1,657,584 40,683 1,698,267

Likutis 2013 m. sausio 1 d. 635,084 295,767 12,055 36,145 717,775 (30,037) 1,666,789 41,498 1,708,287
Perkainojimo rezervo 
nusidėvėjimas - - (447) - - 447 - - -
Privalomojo rezervo 
formavimas - - (65) - - - (65) - (65)
Pervedimai į rezervus - - - 1,707 - (1,707) - - -
Pervedimai į nepaskirstytąjį 
pelną - - - - (40,000) 40,000 - - -
Dividendų išmokėjimas - - - - - (25,402) (25,402) - (25,403)
Bendrosios pajamos - - - - - 56,654 56,654 1,235 57,889

Likutis 2013 m. birželio 30 d. 
(neaudituota) 635,084 295,767 11,543 37,852 677,775 39,955 1,697,976 42,733 1,740,709

(Tęsinys kitame puslapyje)

Sutrumpintos tarpinės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
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Įmonė Įstatinis kapi-
talas Akcijų priedai Perkainojimo 

rezervas
Privalomasis 

rezervas Kiti rezervai
Nepaskirs-

tytasis pelnas 
(nuostoliai) 

Nuosavo ka-
pitalo iš viso

Likutis 2012 m. sausio 1 d. 635,084 295,767 8,395 35,867 717,775 (44,656) 1,648,232
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas - - (339) - - 339 -
Kiti koregavimai - - - - - 215 215
Bendrosios pajamos - - 1,416 - - 27,032 28,448

Likutis 2012 m. birželio 30 d. (neaudituota) 635,084 295,767 9,472 35,867 717,775 (17,070) 1,676,895

Likutis 2013 m. sausio 1 d. 635,084 295,767 7,774 35,867 717,775 (10,572) 1,681,695
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas - - (268) - - 268 -
Pervedimai į rezervus - - - 1,673 - (1,673) -
Pervedimai į nepaskirstytąjį pelną - - - - (40,000) 40,000 -
Dividendų išmokėjimas - - - - - (25,403) (25,403)
Bendrosios pajamos - - - - - 53,197 53,197

Likutis 2013 m. birželio 30d. (neaudituota) 635,084 295,767 7,506 37,540 677,775 55,817 1,709,489

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.

(Lentelės iš 41 psl. tęsinys)
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Grupė
2013 m. 

sausio 1 d. -
birželio 30 d.

Įmonė
2013 m. 

sausio 1 d. -
birželio30 d.

Grupė
2012 m. 

sausio 1 d. -
birželio30 d.

Įmonė
2012 m. 

sausio 1 d. -
birželio30 d.

(neaudituota) (neaudituota) (neaudituota) (neaudituota)
Grynasis pelnas 57,889 53,197 26,178 27,032

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavi-
mai

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 67,452 61,044 42,130 34,939
Nuostoliai iš aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėji-
nių sąnaudų/atidėjinių atstatymas 14,831 14,831 - -
Vertės sumažėjimai 7,528 7,374 4,678 4,678
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis (1,225) - (1,155) -
Pelno mokesčio sąnaudos 3,953 2,932 6,216 5,834
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis 154 288 (2,818) (2,435)
Dotacijų (pajamos) (19,605) (19,605) (5,859) (5,859)
Kitų atidėjinių padidėjimas 2,506 2,506 10,324 10,324
Pelnas iš ilgalaikio turto(išskyrus finansinį) perleidimo 19 17 12 4
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:
 - Palūkanų (pajamos) (9) (4) (353) (463)
 - Palūkanų sąnaudos 11,882 11,739 1,428 1,406
 - Kitos finansinės veiklos (pajamos) (2,612) (4,295) 822 (2,177)

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) su-
mažėjimas 73,790 60,996 (30,541) (23,477)
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas 24,258 25,443 65,675 68,499
Mokėtinų sumų, dotacijų ir gautų išankstinių apmokėjimų 
(sumažėjimas) padidėjimas (35,147) (29,806) (6,428) 1,766

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
(Sumokėtas) pelno mokestis (3,110) (2,830) (3,201) (2,846)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 202,555 183,827 107,108 117,225

Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (66,356) (60,436) (14,844) (13,089)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas 4,223 164 8 -
Gauti dividendai - 2,000 - 3,000
Gautos palūkanos 56 51 111 221

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (62,077) (58,221) (14,725) (9,868)

Finansinės veiklos pinigų srautai
Gautos paskolos 1,683 - 4,781 -
Sugrąžintos paskolos (43,538) (40,818) (21,984) (21,984)
Išperkamosios nuomos (mokėjimai) (177) - (263) -
(Sumokėtos) palūkanos (11,843) (11,700) (17,134) (17,112)
(Išmokėti) dividendai (25,087) (25,087) (5) (5)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (78,962) (77,605) (34,605) (39,101)

Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (61,516) 48,001 57,778 68,256

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje (29,546) (49,271) 21,349 2,893
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 31,970 (1,270) 79,127 71,149

Sutrumpintos tarpinės pinigų srautų ataskaitos
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos finansinės informacijos dalis.

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės pinigų srautų ataskaitos 

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
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Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1. BENDROJI INFORMACIJA

„Lietuvos energijos gamyba“, AB yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Lietuvos energi-
ja, AB (toliau – Įmonė arba Bendrovė) - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įre-
gistruotas Juridinių asmenų registre, šio registro tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. Įmonės registravimo 
data 2011 m. liepos 20 d., įmonės kodas 302648707, PVM mokėtojo kodas LT100006256115. Įmonė įsteigta 
neribotam laikui. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra Elektrinės g. 21, 26108, Elektrėnai, Lietuva. 

2013 m. liepos 29 d. įvykusiame Lietuvos energija, AB visuotiniame akcininkų susirinkime Bendrovės akci-
ninkai priėmė sprendimą pakeisti Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707) pavadinimą į „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB. Nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. bendrovės pavadinimas yra – „Lietuvos energijos gamy-
ba“, AB. Informacija apie Bendrovės pavadinimo pasikeitimą teisės aktų nustatyta tvarka yra paskelbta ir Ju-
ridinių asmenų registro tvarkytojo – Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje. Kiti Bendrovės 
rekvizitai bei kontaktai nepasikeitė ir išliko tie patys.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB buvo įsteigta įgyvendinant Nacionalinę energetikos strategiją, reorgani-
zuojant sujungimo būdu dvi akcines bendroves - AB „Lietuvos energija“, įmonės kodas 220551550, įskaitant 
jos filialus Kruonio HAE bei Kauno HE, ir AB Lietuvos elektrinė, įmonės kodas 110870933.  

AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė buvo reorganizuotos pagal Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas bendroves, kurios po reor-
ganizavimo baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į Lietuvos energija, AB, kuri po reorganizavimo tęsia 
reorganizuotų bendrovių veiklą ir kuriai perėjo visas reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos, 
t.y. nustojusių egzistuoti bendrovių pagrindu atsirado ir toliau veiklą tęsia naujas juridinis asmuo – „Lietu-
vos energijos gamyba“, AB (buvusi Lietuvos energija, AB).

Reorganizavimu buvo siekiama apjungti ir optimizuoti valstybės kontroliuojamus elektros energijos gamy-
bos pajėgumus suformuojant elektros energijos gamybos bloką. Taip buvo išgryninta ir sukoncentruota 
elektros energijos gamybos veikla vienoje įmonėje, pertvarkyti ir centralizuoti elektros energijos gamybi-
niai pajėgumai, reikalingi siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos energetinę nepriklausomybę.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatinis kapitalas yra lygus 635,083,615 litų  bei yra padalintas į 635,083,615 
vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. 2013 m. ir 2012 m. Bendrovės įstatinis kapita-
las nekito. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 2011 m. rugsėjo 1 d. Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į NAS-
DAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Įmonė 2013 m. birželio 30 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. neturėjo 
įsigijusi savų akcijų. 

2013 m. ir 2012 m. Bendrovė vykdė elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos ir eksporto 
veiklą. Be šių pagrindinių veiklų Bendrovė gali vykdyti bet kurią kitą įstatymų neuždraustą komercinę - ūki-
nę veiklą, numatytą Bendrovės įstatuose. 

Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus užsiimti elektros energijos gamyba Lietuvos elektrinė-
je, Kauno hidroelektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, vykdyti elektros energijos importo 
bei eksporto veiklą. Bendrovė taip pat turi leidimus plėtoti Lietuvos elektrinės ir Kruonio hidroakumuliaci-
nės elektrinės gamybos pajėgumus ir atestatus, suteikiančius teisę vykdyti elektros, šilumos, gamtinių dujų 
ir naftos įrenginių eksploataciją ir priežiūrą. 2011 metų liepos 29 d. Bendrovei Valstybinės kainų ir energe-
tikos kontrolės komisijos sprendimu išduota elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija. Bendrovės 
dukterinė įmonė Energijos tiekimas UAB taip pat turi elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licenciją. 

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas 

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
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Šios sutrumpintos tarpinės  finansinės  informacijos sudarymo datą Įmonė tiesiogiai dalyvavo (kontroliavo 
arba turėjo reikšmingą įtaką) šių įmonių valdyme: UAB „Kauno energetikos remontas“ (Lietuva), Energijos 
tiekimas UAB (Lietuva), UAB Technologijų ir inovacijų centras (Lietuva), AS „NordicEnergy Link“ (Estija),  UAB 
„Geoterma“ (Lietuva), UAB „NT Valdos“ (Lietuva). Netiesiogiai, per UAB „Kauno energetikos remontas“, Įmo-
nė turėjo balsų daugumą UAB „Gotlitas“ (Lietuva), per UAB Technologijų ir inovacijų centras Įmonė turėjo 
balsų daugumą VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo centras (Lietuva), taip pat turėjo reikšmingą įtaką 
UAB ,,Enmašas“ (Lietuva). 

Šiose finansinėse ataskaitose yra pateiktos konsoliduotos „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių 
įmonių finansinės ataskaitos bei atskiros patronuojančios įmonės „Lietuvos energijos gamyba“, AB finansi-
nės ataskaitos.

2013 m. birželio 30 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė „Lietuvos energijos gamyba“, AB bei šios tie-
siogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės:

Įmonė Įmonės buvei-
nės adresas

Grupės val-
domų akcijų 

dalis 2013 
m. birželio 

30 d. 

Grupės val-
domų akcijų 

dalis 2012 
m. gruodžio 

31 d.

2013 m. 
sausio 1 d. – 
birželio 30 d. 

grynasis 
pelnas 

(nuostolis) 

Nuosavas 
kapitalas 
2013 m. 

birželio 30 d.

Pagrindinė veikla

UAB „Kauno 
energetikos 
remontas“

Chemijos g. 17, 
Kaunas, Lietuva 100 proc. 100 proc. 34 21,709

Energetinių įrenginių 
remontas, metalo 
konstrukcijų gamyba 

UAB „Gotlitas“
R.Kalantos g. 
119, Kaunas, 
Lietuva

100 proc. 100 proc. (26) 1,408 Apgyvendinimo 
paslaugos, prekyba

UAB „Energijos 
tiekimas“

Žvejų g. 14, 
Vilnius, Lietuva 100 proc. 100 proc. 2,756 8,171

Elektros energijos 
nepriklausomas 
tiekimas

Energijos 
tiekimas OU

Narva mnt 5, 
10117 Tallinn 100 proc. - (8) 113

Elektros energijos 
nepriklausomas 
tiekimas

Energijos 
tiekimas SIA

Elizabetes iela 
45/47, Riga, 
LV-1010

100 proc. - (2) 97
Elektros energijos 
nepriklausomas 
tiekimas

UAB 
Technologijų 
ir inovacijų 
centras

Juozapavičiaus 
g. 13,  Vilnius, 
Lietuva

54.04 proc. 54.04 proc. 2,624 59,785 Informacinių techno-
logijų paslaugos

VŠĮ 
Respublikinis 
energetikų 
mokymo 
centras

Jeruzalės g. 21, 
Vilnius, Lietuva 54.04 proc. 54.04 proc. 64 (1,342)

Energetikos sek-
toriaus specialistų 
profesinis ugdymas 
ir tęstinis profesinis 
mokymas

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas 

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
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2013 m. birželio 30 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės investicijаs į asocijuotas įmones ir bendrai valdomą 
įmonę sudarė:

Grupės darbuotojų skaičius 2013 m. birželio 30 d. buvo 1,134 (2012 m. gruodžio 31 d. – 1,180). Įmonės dar-
buotojų skaičius 2013 m. birželio 30 d. buvo 508  (2012 m. gruodžio 31 d. – 511).

Bendrovės ir Grupės veiklai sezoniškumas įtakos neturi.

2. APSKAITOS PRINCIPAI 

2.1. Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos parengimo pagrindas
Bendrovės ir konsoliduota Grupės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, 
pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d., yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, 
priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos 
standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši finansinė informacija turi būti skaitoma kartu 
su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d., kurios buvo pa-
rengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Finansiniai Įmonės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais. 

2.2. Apskaitos politika
Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti 
rengiant metines finansines ataskaitas už 2012 metus, išskyrus kaip aprašyta žemiau. 

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuotas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas 
apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos.

Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiški-
nimų pritaikymas

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei ir Grupei nuo 2013 metų ir turin-
čių reikšmingą įtaką Bendrovės ir Grupės finansinei informacijai, nebuvo.

Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė ir Grupė 
privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos 
įtakos Bendrovės ir Grupės finansinėms ataskaitoms.

Įmonė Įmonės buveinės 
adresas

Grupės valdomų 
akcijų dalis 

2013 m. 
birželio 30 d.

Grupės valdomų 
akcijų dalis 

2012 m. 
gruodžio 31 d.

Pagrindinė veikla

UAB „Geoterma“ Lypkių g. 53, 
Klaipėda, Lietuva 23.44 proc. 23.44 proc. Geoterminės energijos 

gamyba

UAB „NT Valdos“ Geologų g. 16, 
Vilnius, Lietuva 42.06 proc. 41.42 proc. Turto valdymo paslaugos

AS Nordic Energy 
Link

Laki 24, Tallinn 25.00 proc. 25.00 proc.
Elektros energijos perdavi-
mo linijos tarp Suomijos ir 
Estijos valdymas

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas 

už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
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3. PAGRINDINIAI APSKAITINIAI VERTINIMAI IR 
ĮVERTINIMO NEAPIBRĖŽTUMAI

Rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standar-
tus, vadovybei reikėjo padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, 
įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Būsimi įvykiai gali pakeisti 
prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finan-
sinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. Rengiant šią sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, reikšmingi 
vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai 
buvo tie patys, kaip ir tie, kurie buvo pritaikyti rengiant 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansi-
nes ataskaitas.

•	 Mokesčių patikrinimai
Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 mokes-
tinius metus bei priskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Grupės ir Įmonės vadovybė nežino 
jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti potencialius reikšmingus įsipareigojimus šiuo atžvilgiu.

•	 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai
Vadovybė, vertindama ilgalaikio materialiojo turto likusį naudingo tarnavimo laikotarpį, atsižvelgia į 
darbuotojų, atsakingų už turto techninę priežiūrą, pateikiamas išvadas.

•	 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas
2011 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertintojas UAB „Census Optimus“ atliko „Lietuvos ener-
gijos gamyba“, AB turto, apskaitomo perkainota verte, rinkos vertės įvertinimą. Vertinimas buvo atlie-
kamas naudojant atkuriamosios vertės metodą.

Bendrovės dukterinės įmonės UAB ,,Kauno energetikos remontas“ ilgalaikis materialusis turtas buvo 
perkainotas 2011 m. gruodžio 31 dieną. Ilgalaikis materialusis turtas 2011 m. gruodžio 31 d. buvo per-
kainotas naudojant nepriklausomos turto vertinimo bendrovės UAB „Latmas nekilnojamasis turtas“ 
pateiktą ataskaitą apie nekilnojamojo turto tikrųjų verčių pasikeitimus Lietuvoje pagal regionus. Ši 
ataskaita buvo parengta remiantis rinkos duomenimis pagrįstais įrodymais apie nekilnojamojo turto 
kainas. 

Atsižvelgdama į tai, kada buvo atliktas paskutinis šio turto perkainojimas bei jo įsigijimo laikotarpius, 
vadovybė mano, kad Grupės/Įmonės 2013 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto, apskaitomo 
perkainota, tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės.
 

•	 Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas
Grupė ir Įmonė mažiausiai kartą per metus įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad ilgalaikio materia-
liojo turto apskaitinė vertė gali būti sumažėjusi.
 
2013 m. ir 2012 m. Grupė ir Įmonė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroakumulia-
cinės, rezervinės elektrinės bei kombinuotojo ciklo bloko turtą, apskaitė tikrąja verte vadovaujantis 
16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu ,,Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“. 

2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovybė nenustatė Kauno hidroelektrinės, Kruonio hidroakumu-
liacinės elektrinės, rezervinės elektrinės ir kombinuotojo ciklo bloko ilgalaikio materialiojo turto ver-
tės sumažėjimo požymių. Prielaidos, kuriomis remiantis 2012 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas vertės 
sumažėjimo testas, ataskaitinio laikotarpio metu nepakito, todėl ilgalaikio materialiojo turto vertės 
sumažėjimo požymių egzistavimas bus nustatomas rengiant 2013 m. Finansines ataskaitas.

•	 Atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės
Atsargų vertės sumažėjimo nuostoliai iki jų grynosios realizacinės vertės nustatyti remiantis vadovy-
bės atliktais atsargų senėjimo ir galimo pardavimo kainų įvertinimais. Šiems apskaitiniams įvertini-

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
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mams atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai remiasi istoriniu bei įvertintu būsimu 
atsarginių detalių bei medžiagų panaudojimu, tikėtina jų pardavimo kaina ir kitais faktoriais. 

•	 Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui
Grupė/Įmonė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimams atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį 
laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš  vieno taršos leidimo rinkos kainos.  Faktinis iš-
mestas taršos kiekis yra patvirtinimas atsakingos reguliuojančios valstybės per keturis mėnesius po 
metų pabaigos. Remiantis savo patirtimi, Grupės/Įmonės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp 
įvertinto atidėjinio 2013 m. birželio 30 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2014 m. 

•	 VIAP lėšų sukaupimas
VIAP lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per ataskaitinį laikotarpį patirtomis kintamomis 
sąnaudomis. Gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sistemos 
rezervus, pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai VIAP lėšų skaičiavimus, deta-
lizuojant kintamas elektros energijos gamybos sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos 
leidimų sąnaudas, išlaidas reagentams nusierinimui. VIAP lėšų kintama dalis ateinantiems kalendo-
riniams metams yra apskaičiuojama remiantis planuojamomis kintamomis sąnaudomis patvirtintos 
remtinos elektros energijos kvotai pagaminti.  Bendrovės vadovybė 2013 m. birželio 30 d.  apskaitė 
4,479 tūkst. Lt VIAP pajamų dujų kainų skirtumo kompensavimui (2012 m. birželio 30 d. – 16,950 
tūkst. Lt). 
 

4. NEMATERIALUSIS TURTAS

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo turto sąskaitoje  pateikiamas žemiau:

Grupė Patentai ir 
licencijos

Programi-
nė įranga

Aplinkos 
taršos 

leidimai

Kitas ne-
materialu-
sis turtas

Iš viso

2012 m. birželio 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 1,092 3,053 35,457 133 39,735
Įsigijimai 357 96 - - 453
Gauta dotacija - - 14,832 - 14,832
Aplinkos taršos leidimų skolinimas - - (15,239) - (15,239)
Perklasifikavimas iš ilgalaikio 
materialiojo turto 148 - - - 148
Panaudoti aplinkos taršos leidimai - - (16,268) - (16,268)
Amortizacija (303) (720) - (7) (1,030)
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo 
pajamos - - 1,418 - 1,418

Likutinė vertė 2012 m. birželio 30 d. 1,294 2,429 20,200 126 24,049
2013 m. birželio 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 877 2,053 55,413 198 58,541
Įsigijimai 16 144 181 2 343
Gauta dotacija - - 1,040 - 1,040
Pardavimai - - (4,041) - (4,041)
Perkėlimas iš ilgalaikio materialiojo turto 652 - - - 652
Panaudoti aplinkos taršos leidimai - - (13,895) - (13,895)
Amortizacija (345) (805) - (23) (1,173)
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo 
sąnaudos - - (14,437) - (14,437)

Likutinė vertė 2013 m. birželio 30 d. 1,200 1,392 24,261 177 27,030

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
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Įmonė Programinė 
įranga

Aplinkos 
taršos 

leidimai

Kitas nema-
terialusis 

turtas
Iš viso

2012 m. birželio 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 888 35,457 - 36,345

Įsigijimai - - 5 5

Gauta dotacija - 14,832 - 14,832

Aplinkos taršos leidimų skolinimas - (16,268) - (16,268)

Panaudoti aplinkos taršos leidimai (175) - - (175)

Amortizacija - (15,239) - (15,239)

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo pajamos - 1,418 - 1,418

Likutinė vertė 2012 m. birželio 30 d. 713 20,200 5 20,918

2013 m. birželio 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 582 55,413 65 56,060

Įsigijimai - 181 - 181

Gauta dotacija - 1,040 - 1,040

Pardavimai - (4,041) - (4,041)

Panaudoti aplinkos taršos leidimai - (13,895) - (13,895)

Amortizacija (185) - (9) (194)

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos - (14,437) - (14,437)

Likutinė vertė 2013 m. birželio 30 d. 397 24,261 56 24,714

Judėjimas Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
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5. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Judėjimas Grupės ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Grupė Žemė Pastatai
 Statiniai 

ir 
įrenginiai 

 Hidro-
elektrinės ir hi-

droakumuliacinės 
elektrinės stati-
niai ir įrenginiai

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai

Kombinuo-
tojo ciklo 

blokas

Transporto 
priemonės

Kitas 
materialus 
ilgalaikis 

turtas

Nebaigta 
statyba Iš viso

2012 m. birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis
Likutinė vertė laikotarpio 
pradžioje 5,737 17,096 27,612 537,320 1,330,667 - 1,038 27,420 1,167,520 3,114,410
Įsigijimai - - 420 51 96 - 31 812 65,750 67,160

Pardavimai - - - - - - (5) (4) - (9)

 Nurašymai - - - - (4) - - (11) - (15)

Perklasifikavimai tarp grupių - - - - - - - 34 (34) -
Perklasifikavimai į nematerialųjį 
turtą - - - - - - - (148) - (148)
Perklasifikavimai iš atsargų - - - - - - - 39 - 39

Vertės sumažėjimas - (619) - - - - - - - (619)

Nusidėvėjimas - (328) (1,850) (13,716) (20,490) - (230) (4,493) - (41,107)
Likutinė vertė 
2012 m. birželio 30 d. 5,737 16,149 26,182 523,655 1,310,269 - 834 23,649 1,233,236 3,139,711

2013 m. birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis
Likutinė vertė laikotarpio 
pradžioje 5,737 16,396 24,378 511,539 1,289,502 1,316,537 884 21,471 12,147 3,198,591
Įsigijimai - - 279 163 269 123 - 2,466 4,674 7,974

Pardavimai - - - - (164) - - (2) - (166)

Nurašymai - - - - (17) - - (2) - (19)

Perklasifikavimai tarp grupių - - 889 175 (248) 248 - 2,521 (3,585) -
Perklasifikavimai į nematerialųjį 
turtą - - - - - - - - (652) (652)
Perklasifikavimai iš atsargų - - - 405 1,356 2,117 - (9) - 3,869

Vertės sumažėjimas - (77) 20 - - - - - - (57)

Nusidėvėjimas - (230) (1,619) (14,456) (20,703) (25,219) (111) (3,941) - (66,279)
Likutinė vertė 
2013 m. birželio 30 d. 5,737 16,089 23,947 497,826 1,269,995 1,293,806 773 22,504 12,584 3,143,261
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Judėjimas Įmonės ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Įmonė Žemė Pastatai
 Statiniai 

ir 
įrenginiai 

 Hidro-
elektrinės ir hi-

droakumuliacinės 
elektrinės stati-
niai ir įrenginiai

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai

Kombinuo-
tojo ciklo 

blokas

Transporto 
priemonės

Kitas 
materialus 
ilgalaikis 

turtas

Nebaigta 
statyba Iš viso

2012 m. birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis
Likutinė vertė laikotarpio 
pradžioje 5,737 1,438 11,153 537,320 1,330,667 - 343 172 1,167,417 3,054,247
Įsigijimai - - - 51 96 - 31 - 65,702 65,880

Nurašymai - - - - (4) - - - - (4)

Nusidėvėjimas - (97) (382) (13,716) (20,490) - (65) (14) - (34,764)
Likutinė vertė 
2012 m. birželio 30 d. 5,737 1,341 10,771 523,655 1,310,269 - 309 158 1,233,119 3,085,359

2013 m. birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis
Likutinė vertė laikotarpio 
pradžioje 5,737 1,420 10,371 511,539 1,289,502 1,316,537 296 215 10,771 3,146,388
Įsigijimai - - - 163 269 123 - 38 1,803 2,396

Pardavimai - - - - (164) - - - - (164)

Nurašymai - - - - (17) - - - - (17)

Perklasifikavimai tarp grupių - - - 175 (248) 248 - - (175) -

Perklasifikavimai iš atsargų - - - 405 1,356 2,117 - - - 3,878

Nusidėvėjimas - (14) (400) (14,456) (20,703) (25,219) (34) (24) - (60,850)
Likutinė vertė 
2013 m. birželio 30 d. 5,737 1,406 9,971 497,826 1,269,995 1,293,806 262 229 12,399 3,091,631

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
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6. ĮSTATINIS KAPITALAS 

2013 m. birželio 30 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo lygus 635,083,615 litams ir 
buvo padalintas į 635,083,615 vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos 
yra pilnai apmokėtos. Aukščiausia vertybinių popierių biržos prekybos sesijos kaina 2013 m. buvo 1,419 Lt 
už akciją (2012 m. – 1,571 Lt), žemiausia – 1,247 Lt už akciją (2012 m. – 1,309 Lt). Bendras akcininkų skaičius 
2013 m. birželio 30 d. buvo 6,222 (2012 m. gruodžio 31 d. - 6,406).

Įmonės akcininkai buvo:

7. PASKOLOS

Grupės bei Įmonės paskolos pagal grąžinimo terminus:

Akcininkai
Akcinis kapitalas

2013 m. birželio 30 d.
Akcinis kapitalas

2012 m. gruodžio 31 d. 
(litai) Proc. (litai) Proc.

UAB „Visagino atominė elektrinė“ 610,515,515 96.13 610,515,515 96.13

Kiti akcininkai 24,568,100 3.87 24,568,100 3.87

Iš viso: 635,083,615 100.00 635,083,615 100.00

Grupė
2013 m.

birželio 30 d.

Įmonė
2013 m. 

birželio 30 d.

Grupė
2012 m.

gruodžio 31 d.

Įmonė
2012 m.

gruodžio 31 d.
Ilgalaikės paskolos
Sindikuota paskola (AB "Swedbank", AB "SEB bankas", 
Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB "DnB NORD" ban-
kas, Danske Bank A/S), EUR, grąžintina iki 2016 m. bir-
želio 3 d. 237,818 237,818 259,438 259,438
Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko (EBRD) pa-
skola, EUR, grąžintina iki 2025 m. vasario 18 d. 214,505 214,505 224,720 224,720
Sindikuota paskola (AB "Swedbank", AB "SEB bankas", 
Noredea Bank Finland Plc skyrius, AB "DnB NORD" 
bankas), EUR, grąžintina iki 2018 m. balandžio 1 d. 52,814 52,814 59,940 59,940
Nordea Bank Finland Lietuvos skyriumi, EUR, grąžinti-
na iki 2017 m. gruodžio 1 d. 9,100 - 8,272 -
Ilgalaikių paskolų iš viso: 514,237 505,137 552,370 544,098
Trumpalaikės paskolos
Sindikuota paskola (AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“, 
Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ ban-
kas, Danske Bank A/S), EUR, grąžintina iki 2016 m. bir-
želio 3 d. 21,620 21,620 21,620 21,620
Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko (EBRD) pa-
skola, EUR, grąžintina iki 2025 m. vasario 18 d. 20,429 20,429 20,429 20,429
Sindikuota paskola (AB "Swedbank", AB "SEB bankas", 
Noredea Bank Finland Plc skyrius, AB "DnB NORD" 
bankas), EUR, grąžintina iki 2018 m. balandžio 1 d. 14,253 14,253 14,253 14,253
Overdraftai 12,768 12,768 63,890 57,428
Nordea Bank Finland Lietuvos skyriumi, EUR, grąžinti-
na iki 2017 m. gruodžio 1 d. 900 - 300 -

Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko (EBRD) pa-
skola, sukauptos palūkanos 828 828 905 905

UAB „Nordea Finance Lithuania“, LTL, grąžintina iki  
2013 m. kovo 27 d. 690 - 3,155 -

Paskola iš AB „DnB NORD“, EUR, grąžintina iki 2013 m. 
gegužės 1 d. - - 1,857 1,857

Trumpalaikių paskolų iš viso: 71,488 69,898 126,409 116,492

2013 m. birželio 30 d. Grupės/Bendrovės pagal aukščiau pateiktas sutartis nepanaudotų paskolų ir over-
draftų likutis buvo 177,232 tūkst. Lt.

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
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8. DOTACIJOS

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per šešis mėnesius, pasibaigusius 
2013 m. ir 2012 m. birželio 30 d. dotacijų judėjimą sudarė:

Per 2013 m. Bendrovės dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 19,605 tūkst. Lt, t.y. ilgalaikio materialiojo 
turto nusidėvėjimo suma (per atitinkamą 2012 m. laikotarpį – 5,859 tūkst. Lt). Ši suma sumažino ilgalaikio 
materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Per 2012 m. Bendrovė iš Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo 
fondo gavo 25,707 tūkst. Lt naujo 455 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbinos bloko statybai, 2013 m. 
dotacijų ilgalaikiam materialiajam turtui nebuvo gauta. 

2013 m. buvo gauta papildoma 1,040 tūkst. Lt aplinkos taršos leidimų dotacija atsiskaitymui už 2012 m., 
2012 m. buvo gauta 14,832 tūkst. Lt aplinkos taršos leidimų dotacija.

Grupė/Įmonė

Dotacijos, susijusios su turtu

Aplinkos 
taršos leidimų 

dotacijos
Viso:Kuro deginimo 

įrengimai ir 
kitas turtas

Atnaujinimo, 
gamtosauginių 

ir saugumo 
normų gerini-
mo projektas

Likutis 2012 m. sausio 1 d. 93,853 914,716 - 1,008,569
Gautos dotacijos (58) 42,218 14,832 56,992
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
nusidėvėjimas (1,045) (4,814) - (5,859)
Panaudota aplinkos taršos leidimų dotacija - - (7,420) (7,420)
Likutis 2012 m. birželio 30 d. 92,750 952,120 7,412 1,052,282

Likutis 2013 m. sausio 1 d. 91,729 1,008,732 - 1,100,461
Gautos dotacijos (23) - 1,040 1,017
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
nusidėvėjimas (1,116) (18,489) - (19,605)
Panaudota aplinkos taršos leidimų dotacija - - (1,040) (1,040)
Likutis 2013 m. birželio 30 d. 90,590 990,243 - 1,080,833

Grupė Įmonė
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 61,931 61,931
Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui* 10,324 10,324
Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai 2,360 2,360
Panaudoti taršos leidimai (16,268) (16,268)
Likutis 2012 m. birželio 30 d. 58,347 58,347

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 13,915 13,915
Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui* 2,506 2,506
Panaudoti taršos leidimai (13,895) (13,895)
Likutis 2013 m. birželio 30 d. 2,526 2,526

*Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjinių panaudotiems aplinkos taršos leidimams sąnaudos apskaitomos atėmus panaudotą vals-
tybės dotacijos sumą.

9. ATIDĖJINIAI APLINKOS TARŠOS LEIDIMAMS

Atidėjinių aplinkos taršos leidimams trumpalaikė dalis buvo apskaityta:

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
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10. INVESTICIJOS Į ASOCIJUOTAS ĮMONES

2012 m. sausio 31 d. tarp Įmonės ir NT Valdos, UAB buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. Šia sutartimi 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB pasirašė 37,790 vnt. paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės NT 
Valdos, UAB akcijų. Visa emisijos kaina buvo 3,779,000 litų. Visa emisijos kaina buvo apmokėta nepiniginiu 
įnašu, kurį sudaro nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas.  Po šio sandorio Bendrovės dalis NT Valdos, UAB  
akciniame kapitale išaugo 0.64 proc. ir 2013 m. birželio 30 d. sudarė  41.74 proc. 

11. SEGMENTŲ ATASKAITA

2013 m. Vadovybė nustatė veiklos segmentus remdamasi valdybos peržiūrimomis ataskaitomis. Valdyba 
yra laikoma pagrindiniu Grupėje sprendimus priimančiu organu. Nuo 2012 m. valdyba analizuoja veiklą 
valstybės reguliuojamos ir Įmonės vykdomos komercinės veiklos pelningumo atžvilgiais. Valdybos anali-
zuojamas pelningumo rodiklis yra veiklos pelnas (nuostoliai).  Valdybos peržiūrimos ataskaitos sutampa su 
finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, išskyrus pateikimo formatą. Segmentų ataskaita buvo 
pakeista pagal tai, kaip Valdyba analizuoja Grupės veiklą.

2013 m. birželio 30 d. ir 2012 m. birželio 30 d. Grupės vadovybė analizuoja Grupės veiklą atskirdama ją į 
reguliuojamą ir komercinę. Į reguliuojamą veiklą yra įtraukiamos rezervinės elektrinės pajamos iš šilumos 
ir elektros energijos gamybos, balansavimo ir reguliavimo, galios rezervavimo, įskaitant Kruonio hidroa-
kumuliacinės  elektrinės galios rezervavimo pajamas. Komercinė veikla apima elektros energijos prekybą 
laisvojoje rinkoje, eksportą/importą, elektros energijos gamybą Kauno hidroelektrinėje bei Kruonio hidro-
akumuliacinėje elektrinėje ir susijusias balansavimo ir reguliavimo paslaugas. Administracinės sąnaudos 
yra paskirstomos tarp reguliuojamos ir komercinės veiklos pagal veiklos sąnaudas, darbuotojų skaičių ir 
pirkimų apimtis. Energijos tiekimas UAB vykdoma elektros energijos tiekimo veikla sudaro atskirą segmen-
tą. Kita veikla Grupėje apima energetinių įrenginių remonto bei IT paslaugas.

Prekyba tarp Grupės įmonių vykdoma rinkos kainomis, išskyrus prekybą elektra ir su ja susijusiomis paslau-
gomis, kurių kainas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Grupės informacija apie segmentus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d., yra pa-
teikta žemiau: 

2013 m.

Elektros energijos gamyba ir prekyba 
(įskaitant eksportą/importą)

Kita veikla Iš viso„Lietuvos energijos gamyba“, AB Energijos 
tiekimas UAB 

(Grupė)
Reguliuojama 

veikla
Komercinė 

veikla
Segmentų pajamų iš viso 201,149 280,756 91,387 47,773 621,064

Pajamos tarp segmentų - - (86,907) (2,824) (89,731)

Pajamos iš išorės klientų 201,149 280,756 4,480 44,949 531,333

Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp 
Grupės įmonių (190,871) (227,175) (1,594) (41,661) (461,301)

tame tarpe nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos (31,972) (9,466) (20) (6,388) (47,846)

Veiklos pelnas 10,278 53,581 2,886 3,288 70,032

Finansinės pajamos 339 133 308 43 823

Finansinės (sąnaudos) (9,531) (383) (17) (153) (10,084)

Asocijuotų ir bendrai valdomų 
įmonių rezultatų dalis 1,225 1,225

Pelnas prieš apmokestinimą 1,086 53,331 3,177 4,403 61,996

Pelno mokestis (4,107)

Grynasis pelnas 57,889

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas 
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Grupės informacija apie segmentus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 d. yra pa-
teikta žemiau: 

Visas Grupės ir Įmonės turtas yra Lietuvoje.

Grupės pajamos iš vieno išorės kliento už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d., suda-
ro 189,551 tūkst. Lt (už laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 d.  – 252,480 tūkst. Lt). 

2012 m.

Elektros energijos gamyba ir prekyba 
(įskaitant eksportą/importą)

Kita veikla Iš viso„Lietuvos energijos gamyba“, AB Energijos 
tiekimas UAB 

(Grupė)
Reguliuojama 

veikla
Komercinė 

veikla
Segmentų pajamų iš viso 233,847 284,750 164,477 57,402 740,476

Pajamos tarp segmentų - - (65,448) (10,159) (75,607)

Pajamos iš išorės klientų 233,847 284,750 99,029 47,243 664,869

Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp 
Grupės įmonių (237,218) (252,220) (100,148) (44,854) (634,440)

tame tarpe nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos (20,200) (8,887) - (7,191) (36,278)

Veiklos pelnas (3,371) 32,530 (1,119) 2,389 30,429

Finansinės pajamos 124 401 250 68 843

Finansinės (sąnaudos) (2,163) (302) (53) (112) (2,630)

Asocijuotų ir bendrai valdomų 
įmonių rezultatų dalis 1,155 1,155

Pelnas prieš apmokestinimą (5,410) 32,629 (922) 3,500 29,797

Pelno mokestis (3,619)

Grynasis pelnas 26,178

12. SANDORIAI TARP SUSIJUSIŲ ŠALIŲ

Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai:
2013 m. sausio – birželio mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. birželio 30 d. su-
darė:

Susijusios šalys

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos

Gautinos 
sumos ir paja-
mos, už kurias 
dar neišrašy-
tos sąskaitos

Pirkimai Pardavimai

Grupės asocijuotos įmonės  1,749   304  7,040  1 329

LR Energetikos ministerijos valdomos bendrovės  
(įskaitant UAB „Visagino atominė elektrinė“ dukte-
rines įmones)   31  49,416   160  204,170

UAB „Visagino atominė elektrinė“ -   51   12   268

Iš viso  1,780  49,772  7,212  205,767

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas 
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Susijusios šalys

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos

Gautinos 
sumos ir paja-
mos, už kurias 
dar neišrašy-
tos sąskaitos

Pirkimai Pardavimai

Įmonės dukterinės įmonės   997  15,912  2,564  88,848

LR Energetikos ministerijos valdomos bendrovės  
(įskaitant UAB „Visagino atominė elektrinė“ dukte-
rines įmones)   7  45,089   53  189,550

UAB „Visagino atominė elektrinė“ - -   12 -

Įmonės asocijuotos įmonės   83 -  3,973 -

Įmonės asocijuotos įmonės  1,087  61,001  6,602  278,398

Susijusios šalys

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos

Gautinos 
sumos ir paja-
mos, už kurias 
dar neišrašy-
tos sąskaitos

Pirkimai Pardavimai

Grupės asocijuotos įmonės 1,395 207 6,388 1,252

LR Energetikos ministerijos valdomos bendrovės  
(įskaitant UAB „Visagino atominė elektrinė“ dukte-
rines įmones) 103 57,635 1,041 262,222

UAB „Visagino atominė elektrinė“ 17 - - 287

Iš viso 1,515 57,842 7,429 267,761

2013 m. sausio – birželio mėn. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. birželio 30 d. su-
darė:

2012 m. sausio – birželio mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2012 m. birželio 30 d. su-
darė:

2012 m. sausio – birželio mėn. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2012 m. birželio 30 d. su-
darė:

Susijusios šalys

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos

Gautinos 
sumos ir paja-
mos, už kurias 
dar neišrašy-
tos sąskaitos

Pirkimai Pardavimai

Įmonės dukterinės įmonės 3,141 23,316 6,939 65,484

Įmonės asocijuotos įmonės 167 - 4,132 29

LR Energetikos ministerijos valdomos bendrovės  
(įskaitant UAB „Visagino atominė elektrinė“ dukte-
rines įmones) 5 23,316 6,939 65,484

UAB „Visagino atominė elektrinė“ - - - -

Iš viso 3,313 75,632 11,115 321,144

Didžiausi pirkimai ir pardavimai susijusių šalių grupėje 2013 m. ir 2012 m. buvo su LR Finansų ministerijos 
valdoma bendrove AB LESTO. Jai Grupė pardavė elektros energiją. Sandorius su kitomis nei LR Finansų 
ministerijos valdomomis valstybės įmonėmis sudarė įprastiniai verslo sandoriai, todėl šie sandoriai neat-
skleisti. 

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas 
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Asocijuotai įmonei AS Nordic Energy Link Įmonė pardavė galią, mokėjo galios, eksploatacijos, perdavimo ir 
balansavimo mokesčius, pirko galią. 

Išmokos vadovybei

Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius, departamentų direktoriai, vyr. finansininkas.

13. ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

Dėl Lietuvos energija, AB vadovo atsistatydinimo
2013 m. liepos 22 d. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į generalinio direktoriaus Daliaus Misiūno prane-
šimą dėl atsistatydinimo iš generalinio direktoriaus pareigų, priėmė sprendimą atšaukti Dalių Misiūną iš 
Lietuvos energija, AB generalinio direktoriaus pareigų. Bendrovės valdyba iki bus išrinktas Lietuvos ener-
gija, AB generalinis direktorius, laikinai eiti generalinio direktoriaus pareigas paskyrė Juozą Bartlingą, ėjusį 
Bendrovės Gamybos departamento direktoriaus pareigas. Dalius Misiūnas, atsižvelgus į UAB „Visagino at-
ominė elektrinė“ Stebėtojų tarybos rekomendaciją, išrinktas UAB „Visagino atominė elektrinė“  Valdybos 
pirmininku ir bendrovės generaliniu direktoriumi. 

Dėl Lietuvos energija, AB valdybos narių atsistatydinimo
Nuo 2013 m. liepos 24 d. atsistatydino bendrovės valdybos nariai Dalius Misiūnas ir Darius Kašauskas.

Dėl Lietuvos energija, AB 2013 m. liepos 29 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pri-
imtų sprendimų
2013 m. liepos 29 d. įvykusiame Lietuvos energija, AB visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės akci-
ninkai priėmė šiuos sprendimus:
1. Pakeisti Lietuvos energija, AB pavadinimą į „Lietuvos energijos gamyba“, AB. 
2. Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.
3. 4 (ketverių) metų kadencijai suformuoti stebėtojų tarybą

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos pirmininko išrinkimo
2013 m. rugpjūčio 7 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos posėdyje buvo priim-
tas sprendimas „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti Dalių Misiūną. Dalius 
Misiūnas yra UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdybos pirmininkas ir bendrovės generalinis direktorius.

Grupė
2013 m.

sausio1 d – 
birželio 30 d.

Įmonė
2013 m.   

sausio1 d – 
birželio 30 d.

Grupė
2012 m.

sausio1 d – 
birželio 30 d.

Įmonė
2012 m.   

sausio1 d – 
birželio 30 d.

Išmokos, susijusios su darbo santykiais 2,246 932 2,139 799

Išeitinės kompensacijos 52 - 154 -

Vadovų skaičius 26 9 26 10

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas 
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