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 Pastabos 
Grupė  Bendrovė 

2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31 

         

TURTAS 
 

       

         
Ilgalaikis turtas 

 
       

Nematerialusis turtas 5 16.819  11.003  16.819  10.867 
Materialusis turtas 5 677.752  744.191  673.900  729.910 
Investicijos į dukterines įmones 6 -  -  -  6.094 
Investicijos į asocijuotas ir bendrąsias įmones 6 1.396  38.057  1.374  39.233 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  -  212  -  - 
Kitas ilgalaikis turtas  3.288  7.574  3.288  7.574 
Kitos gautinos sumos 8 8.435  566  8.435  566 

Ilgalaikio turto iš viso  707.690  801.603  703.816  794.244 

         
Trumpalaikis turtas       

 
 

Atsargos  6.997  6.186  6.997  5.545 
Išankstiniai apmokėjimai  9.651  8.736  9.651  5.474 
Prekybos gautinos sumos 7 20.059  33.709  20.059  30.886 
Kitos gautinos sumos 8 22.888  1.184  22.888  679 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  3.887  2.089  3.887  2.059 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  66.176  79.434  66.176  75.750 

  
129.658  131.338  129.658  120.393 

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 
 

-  36  -  - 

Trumpalaikio turto iš viso 
 

129.658  131.374  129.658  120.393 

TURTO IŠ VISO 
 

837.348  932.977  833.474  914.637 

  
     

  NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

     
           

Nuosavas kapitalas 
 

     
  Įstatinis kapitalas 9 184.174  183.933  184.174  183.933 

Akcijų priedai 9 85.660  85.660  85.660  85.660 
Privalomasis rezervas  10.872  10.975  10.872  10.872 
Perkainojimo rezervas  1.063  2.011  1.063  1.097 
Nepaskirstytasis pelnas   64.427  91.900  61.131  85.716 

Nuosavo kapitalo iš viso  346.196  374.479  342.900  367.278 

         
Ilgalaikiai įsipareigojimai         

Paskolos 11 128.462  146.974  128.462  144.859 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai  448  34  448  - 
Dotacijos 12 280.343  297.204  280.343  297.204 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 13 8.418  16.909  8.418  16.879 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  18.740  15.377  18.162  14.131 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  436.411  476.498  435.833  473.073 

         
Trumpalaikiai įsipareigojimai         

Paskolos 11 17.212  18.791  17.212  18.027 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai  138  15  138  - 
Prekybos mokėtinos sumos 14 13.827  29.611  13.827  25.946 
Gauti išankstiniai apmokėjimai 15 14.671  23.959  14.671  21.522 
Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams  3.735  2.839  3.735  2.839 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  5.158  6.785  5.158  5.952 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  54.741  82.000  54.741  74.286 

Įsipareigojimų iš viso  491.152  558.498  490.574  547.359 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO  837.348  932.977  833.474  914.637 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
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SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS 
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Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
 

 Pastabos 

Grupė 

 

Bendrovė 

2015-01-01- 
2015-12-31 

 
2014-01-01- 
2014-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31 

 
2014-01-01- 
2014-12-31 

         

Pajamos         
Pardavimo pajamos  208.698  233.992  203.097  231.084 

Kitos veiklos pajamos  12.726  20.938  11.298  2.116 

  221.424  254.930  214.395  233.200 

Veiklos sąnaudos         

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai  (49.033)  (68.198)  (45.320)  (66.987) 

Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos   (88.596)  (75.864)  (88.596)  (75.864) 

Nuostolis dėl ilgalaikio turto vertės sumažėjimo  (30.127)  (9.508)  (30.127)  (9.508) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 5,12 (22.580)  (23.006)  (22.443)  (22.315) 

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (9.428)  (12.986)  (8.451)  (9.125) 

Remontų ir priežiūros sąnaudos  (9.841)  (7.224)  (6.653)  (7.028) 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo (sąnaudos)/pajamos  370  651  370  651 

Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo atstatymas  343  2.404  343  2.405 

Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas   86  162  86  162 
Investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones vertės 

sumažėjimas  -  -  -  (576) 

Kitos sąnaudos  (10.510)  (9.683)  (7.843)  (5.649) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (219.316)  (203.252)  (208.634)  (193.834) 

         

VEIKLOS PELNAS   2.108  51.678  5.761  39.366 

         

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos):         

Asocijuotų ir bendrųjų įmonių rezultatų dalis  391  150  -  - 

Kitos finansinės veiklos pajamos  510  109  510  3.448 

Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)  (2.407)  (4.912)  (2.382)  (4.827) 

  (1.506)  (4.653)  (1.872)  (1.379) 

         

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  602  47.025  3.889  37.987 

         

Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)  (345)  (2.107)  (89)  (1.944) 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)  (3.353)  (3.875)  (4.031)  (2.636) 

  (3.698)  (5.982)  (4.120)  (4.580) 

         

GRYNASIS (NUOSTOLIS) PELNAS   (3.096)  41.043  (231)  33.407 

         

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)         
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo (nuostolis) pajamos 

atėmus atidėtąjį pelno mokestį  (23)  530  -  - 

BENDROSIOS PAJAMOS (NUOSTOLIAI)  (3.119)  41.573  (231)  33.407 

         

GRYNASIS (NUOSTOLIS) PELNAS PRISKIRTINAS:         

Įmonės akcininkams  (3.096)  40.961  (231)  33.407 

Nekontroliuojančiai daliai  -  82  -  - 

  (3.096)  41.043  (231)  33.407 

BENDROSIOS PAJAMOS (NUOSTOLIAI) PRISKIRTINI:         

Įmonės akcininkams  (3.119)  41.491  (231)  33.407 

Nekontroliuojančiai daliai  -  82  -  - 

  (3.119)  41.573  (231)  33.407 

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai 
akcijai (eurais)   (0,005)  0,065  (0,000)  0,053 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, Bendrovės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS 
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Grupė 

 

Bendrovė 

2015-10-01- 
2015-12-31 

 
2014-10-01- 
2014-12-31 

2015-10-01- 
2015-12-31 

 
2014-10-01- 
2014-12-31 

         
Pajamos         

Pardavimo pajamos  35.042  51.086  35.042  49.933 

Kitos veiklos pajamos  3.047  4.968  3.106  464 
Pelnas iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės 

pasikeitimo  (1.799)  -   (2.085)  -  

  36.290  56.054  36.063  50.397 

Veiklos sąnaudos         

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai  (13.036)  (19.436)  (13.036)  (18.689) 

Dujų ir mazuto sąnaudos   (9.616)  (8.399)  (9.616)  (8.399) 

Nuostolis dėl ilgalaikio turto vertės sumažėjimo  (30.127)  (9.508)  (30.127)  (9.508) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija  (5.642)  (5.663)  (5.642)  (5.606) 

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (2.261)  (3.394)  (2.261)  (2.352) 

Remontų ir priežiūros sąnaudos  1.528  (8.772)  1.528  (1.445) 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo pajamos  50  1.577  50  1.577 

Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo atstatymas  36  1.449  36  1.449 

Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas   27  108  27  108 

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas  (137)  -  (137)  - 
Investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones vertės 

sumažėjimas  -  -  -  (576) 

Kitos sąnaudos  (1.902)  120  (1.675)  (1.283) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (61.080)  (51.918)  (60.853)  (44.724) 

         

VEIKLOS (NUOSTOLIS) PELNAS   (24.790)  4.136  (24.790)  5.673 

         

Finansinės veiklos pajamos:         

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultatų dalis  55  (22)  -  - 

Kitos finansinės veiklos pajamos  173  7  173  1 

Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)  (565)  (880)  (565)  (854) 

  (337)  (895)  (392)  (853) 

         

(NUOSTOLIS) PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  (25.127)  3.241  (25.182)  4.820 

         

Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)  -  (485)  -  (458) 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)  (1.508)  (1.222)  (1.508)  (1.225) 

  (1.508)  (1.707)  (1.508)  (1.683) 

         

GRYNASIS (NUOSTOLIS) PELNAS   (26.635)  1.534  (26.690)  3.137 

         

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)         
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo pajamos atėmus 

atidėtąjį pelno mokestį  -  -  -  - 

BENDROSIOS PAJAMOS (NUOSTOLIAI)  (26.635)  1.534  (26.690)  3.137 

         

GRYNASIS (NUOSTOLIS) PELNAS PRISKIRTINAS:         

Įmonės akcininkams  (26.635)  1.534  (26.690)  3.137 

Nekontroliuojančiai daliai  -  -  -  - 

  (26.635)  1.534  (26.690)  3.137 

BENDROSIOS PAJAMOS (NUOSTOLIAI) PRISKIRTINI:         

Įmonės akcininkams  (26.635)  1.534  (26.690)  3.137 

Nekontroliuojančiai daliai  -  -  -  - 

  (26.635)  1.534  (26.690)  3.137 

Pagrindinis ir sumažintas (nuostolis) pelnas vienai 

akcijai (eurais)   (0,042)  0,002  (0,042)  0,005 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
 
 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, Bendrovės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS 
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Grupė Pasta-
bos 

Įstatinis 
kapitalas 

 
Akcijų 
priedai 

 
Perkainojimo 

rezervas 
 

Privalo-
masis 

rezervas 
 Kiti rezervai  

Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai) 

 Iš viso  
Nekontroliuo- 

janti dalis 
 
Nuosavo kapitalo 

iš viso 

                   

Likutis 2014 m. sausio 1 d.   183.933  85.660  2.296  10.963  196.297  (82.485)  396.664  12.713  409.377 
Asocijuotų įmonių ilgalaikio turto perkainavimo 

pelnas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką 
 

-  -  -  -  -  530  530  -  530 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  -  -  -  -  -  530  530  -  530 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  -  40.961  40.961  82  41.043 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  -  41.491  41.491  82  41.573 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas  -  -  (164)  -  -  164  -  -  - 
Pervedimai į rezervus  -  -  -  12  -  (12)  -  -  - 
Pervedimai į nepaskirstytąjį pelną  -  -  -  -  (196.297)  196.297  -  -  - 
Dividendų išmokėjimas  -  -  -  -  -  (63.676)  (63.676)  -  (63.676) 
Dukterinių įmonių pardavimas  -  -  -  -  -  -  -  (12.795)  (12.795) 
Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas 

(nuostolis) 
 

-  -  (121)  -  -  121  -  -  - 

Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.   183.933  85.660  2.011  10.975  -  91.900  374.479     -  374.479 

                   

Likutis 2015 m. sausio 1 d.   183.933  85.660  2.011  10.975  -  91.900  374.479  -  374.479 
Asocijuotų įmonių ilgalaikio turto perkainavimo 

nuostolis, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką 
 

-  -  -  -  -  (23)  (23)  -  (23) 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  -  -  -  -  -  (23)  (23)  -  (23) 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis (nuostolis)  -  -  -  -  -  (3.096)  (3.096)  -  (3.096) 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  -  (3.096)  (3.096)  -  (3.096) 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas  -  -  (34)  -  -  34  -  -  - 
Akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į EUR 
rezultatas 9 241  -  -  -  -  -  241  -  241 
Dividendų išmokėjimas 10 -  -  -  -  -  (24.388)  (24.388)  -  (24.388) 
Dukterinių įmonių pardavimas  -  -  (914)  (103)  -  -  (1.017)  -  (1.017) 

Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.  184.174  85.660  1.063  10.872  -  64.427  346.196  -  346.196 

 
(Tęsinys kitame puslapyje) 

 
 
 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, Bendrovės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS 
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d. 
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Bendrovė 
Pasta-

bos 
Įstatinis kapitalas  Akcijų priedai  Perkainojimo 

rezervas 
 

Privalomasis 
rezervas 

 Kiti rezervai  
Nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) 
 

Nuosavo kapitalo 
iš viso 

               
Likutis 2014 m. sausio 1 d.   183.933  85.660  1.163  10.872  196.297  (80.378)  397.547 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  -  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  -  33.407  33.407 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  -  33.407  33.407 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas  -  -  (66)  -  -  66  - 
Pervedimai į nepaskirstytąjį pelną  -  -  -  -  (196.297)  196.297  - 
Dividendų išmokėjimas  -  -  -  -  -  (63.676)  (63.676) 

Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.   183.933  85.660  1.097  10.872  -  85.716  367.278 

               
Likutis 2015 m. sausio 1 d.  183.933  85.660  1.097  10.872  -  85.716  367.278 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  -  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis (nuostolis)  -  -  -  -  -  (231)  (231) 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  -  (231)  (231) 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas   -  -  (34)  -  -  34  - 
Akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į EUR rezultatas 9 241  -  -  -  -  -  241 
Dividendų išmokėjimas 10 -  -  -  -  -  (24.388)  (24.388) 

Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.  184.174  85.660  1.063  10.872  -  61.131  342.900 

 
(Pabaiga) 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
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Pasta- 

bos 

Grupė  Bendrovė 

2015-01-01- 
2015-12-31 

 
2014-01-01- 
2014-12-31 

 
2015-01-01- 
2015-12-31 

 
2014-01-01- 
2014-12-31 

         

 Grynasis (nuostolis) pelnas   
 

(3.096)  41.043  (231)  33.407 
         
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti 
koregavimai 

 
       

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5 33.846  34.268  33.709  33.577 
Nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo  30.127  9.645  30.127  9.508 
Atsargų vertės sumažėjimo (atstatymas)  (86)  (162)  (86)  (162) 
Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones perleidimo 

(pelnas) nuostolis/vertės sumažėjimas 
6 (3.142)  (6.614)  (4.567)  576 

Nerealizuoto nuostolio iš ilgalaikio materialiojo turto pokytis 5 4.451  -  -  - 
ATL perkainojimo (pajamos)  (370)  (3.486)  (370)  (3.486) 
Kiti vertės sumažėjimai/sumažėjimo (atstatymas)  (4.959)  (4.068)  (1.889)  (4.061) 
Asocijuotų ir bendrųjų įmonių (pelno) dalis  (391)  (150)  -  - 

Pelno mokesčio sąnaudos  345  2.107  89  1.944 
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis  3.353  3.875  4.031  2.636 
Dotacijų (pajamos) 12 (11.266)  (11.262)  (11.266)  (11.262) 
Atidėjinių padidėjimas   3.888  2.839  3.888  2.839 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) 

perleidimo/nurašymo 
 

-  197  -  78 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         
- Palūkanų (pajamos)  (193)  (86)  (193)  (74) 
- Palūkanų sąnaudos  2.009  4.266  1.984  4.187 
- Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)   81  623  81  (2.734) 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas         
Prekybos gautinų sumų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 

sumažėjimas 
 

(3.737)  16.852  10.726  15.336 

Atsargų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas)   (5.024)  (3.600)  (5.746)  (2.864) 
Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų 

(sumažėjimas) padidėjimas  
 

(18.783)  12.039  (33.094)  8.429 
(Sumokėtas) pelno mokestis  (1.829)  (1.455)  (1.829)  (1.302) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  25.224  96.871  25.364  86.572 
         
Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (12.927)  (29.067)  (12.850)  (16.477) 
Dukterinių įmonių pardavimas, atėmus perleistus pinigus ir 
pinigų ekvivalentus 

 
2.295  4.287  5.642  11.975 

Investicijų į asocijuotas įmones įsigijimas  -  (1.373)  -  (4.268) 
Investicijų į asocijuotas įmones perleidimas  14.800  5.779  14.800  5.779 
Gautos dotacijos 12 833  2.631  833  2.631 
Gauti dividendai  -  1.924  -  3.372 
Gautos palūkanos  172  86  172  74 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  5.173  (15.733)  8.597  3.086 
 
Finansinės veiklos pinigų srautai 

 
       

Gautos paskolos   -  12.403  -  11.986 
Sugrąžintos paskolos  (17.299)  (9.887)  (17.211)  (9.713) 
Lizingo (finansinės) nuomos mokėjimai  (115)  (25)  (111)  - 
(Sumokėtos) palūkanos  (1.992)  (4.409)  (1.964)  (4.330) 
(Išmokėti) dividendai  (24.249)  (63.429)  (24.249)  (63.429) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (43.655)  (65.347)  (43.535)  (65.486) 
         
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) 

padidėjimas 
 

(13.258)  15.791  (9.574)  24.172 

         
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  79.434  63.643  75.750  51.578 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  66.176  79.434  66.176  75.750 

         

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
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1 Bendroji informacija 
 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – 
„Bendrovė“) – ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, šio registro tvarkytojas yra 
VĮ „Registrų centras“. Bendrovės registravimo data 2011 m. liepos 20 d., Bendrovės kodas 302648707, PVM mokėtojo kodas 
LT100006256115. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, 
Lietuva.  
 
2013 m. liepos 29 d. įvykusiame Lietuvos energija, AB visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės akcininkai priėmė sprendimą pakeisti 
Lietuvos energija, AB (Bendrovės kodas 302648707) pavadinimą į „Lietuvos energijos gamyba“, AB. 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 – 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, reorganizuojant 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.   

 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatinis kapitalas yra lygus 184.174.248,35 EUR bei yra padalintas į 635.083.615 0.29 EUR nominaliosios 
vertės paprastąsias vardines akcijas. 2015 m. ir 2014 m. Bendrovės įstatinis kapitalas nekito. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 2011 m. 
rugsėjo 1 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovė 2015 m. 
gruodžio 31 dienai ir 2014 m. gruodžio 31 dienai neturėjo įsigijusi savų akcijų.  

 
2015 m. ir 2014 m. Bendrovė vykdė elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos bei eksporto veiklą. Be šių pagrindinių veiklų 
Bendrovė gali vykdyti bet kurią kitą įstatymų neuždraustą komercinę - ūkinę veiklą, numatytą Bendrovės įstatuose.  
 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus užsiimti elektros energijos gamyba Rezervinėje elektrinėje bei Kombinuotojo ciklo bloke 
(toliau tekste kartu – Elektrėnų kompleksas), Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, vykdyti 
elektros energijos importo bei eksporto veiklą. Bendrovė taip pat turi leidimus plėtoti Elektrėnų komplekso ir Kruonio hidroakumuliacinės 
elektrinės gamybos pajėgumus ir atestatus, suteikiančius teisę vykdyti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir naftos įrenginių eksploataciją ir 
priežiūrą. 2011 m. liepos 29 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu išduota 
elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija.  
 
Šiose finansinėse ataskaitose yra pateiktos sutrumpintos tarpinės konsoliduotos „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių įmonių 
finansinės ataskaitos bei sutrumpintos tarpinės atskiros patronuojančios įmonės „Lietuvos energijos gamyba“, AB finansinės ataskaitos.  

Kaip aprašyta 6 pastaboje, 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pardavė UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos tiekimas UAB paprastąsias 
vardines akcijas. Po sandorio Bendrovė neteko netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių Geton Energy SIA, Geton Energy OU ir „Gotlitas“ UAB 
kontrolės. UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos tiekimas UAB rezultatai į konsoliduotas „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos 
dukterinių įmonių finansines ataskaitas buvo apskaityti iki 2015 m. kovo 31 d. 

2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė „Lietuvos energijos gamyba“, AB bei šios tiesiogiai ir netiesiogiai 
kontroliuojamos dukterinės įmonės: 
 

Įmonė 
Įmonės buveinės  

adresas 

Grupės valdomų  
akcijų dalis 
2015-12-31 

Grupės valdomų 
akcijų dalis 
2014-12-31 

Pagrindinė veikla 

UAB „Kauno energetikos 
remontas“ 

Chemijos g. 17, 
Kaunas, Lietuva 

- proc. 100 proc. Energetinių įrenginių remontas, 
metalo konstrukcijų gamyba  

UAB „Gotlitas“ (2015 m. 
spalio mėn. pavadinimas 
pakeistas į UAB 
Elektroninių mokėjimų 
agentūra) 

R. Kalantos g. 119, 
Kaunas, Lietuva 

- proc. 100 proc. Apgyvendinimo paslaugos, prekyba 

Energijos tiekimas UAB Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva 

- proc. 100 proc. Elektros energijos nepriklausomas 
tiekimas 

Geton Energy OU Narva mnt 5, 10117 
Tallinn 

- proc. 100 proc. Elektros energijos nepriklausomas 
tiekimas 

Geton Energy SIA Elizabetes iela 45/47, 
Riga, LV-1010 

- proc. 100 proc. Elektros energijos nepriklausomas 
tiekimas 
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1 Bendroji informacija (tęsinys) 

2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grupės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 
 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Grupės valdomų 
akcijų dalis 
2015-12-31 

Grupės valdomų 
akcijų dalis 
2014-12-31 

Pagrindinė veikla 

UAB „Geoterma“ Lypkių g. 53, LT-94100 
Klaipėda, Lietuva 

23.44 proc. 23.44 proc. Geoterminės energijos gamyba 

NT Valdos, UAB Geologų g. 16, LT- 
02190 Vilnius, Lietuva 

- proc. 41.74 proc. Turto valdymo paslaugos 

UAB Technologijų ir 
inovacijų centras 

Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 

20.00 proc. 20.00 proc. Informacinių technologijų paslaugos 

UAB Verslo 
aptarnavimo centras 

P. Lukšio g. 5B, LT-
08221 Vilnius 

15.00 proc. 15.00 proc. Viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo 
santykių administravimo paslaugos 

AS „Nordic Energy 
Link“ 

Laki 24, Tallinn 12915 - proc. 25.00 proc. Įmonė likviduota 

Kaip aprašyta 6 pastaboje, 2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pardavė NT Valdos, UAB akcijas, o AS „Nordic Energy Link“ 2015 m. buvo 
likviduota.  

Grupės darbuotojų skaičius 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 429 (2014 m. gruodžio 31 d. – 735). Bendrovės darbuotojų skaičius 2015 m. 
gruodžio 31 d. buvo 429 (2014 m. gruodžio 31 d. – 473). 

2 Apskaitos principai  

2.1 Sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

„Lietuvos energijos gamyba“ AB (toliau – „Bendrovė“) ir jos dukterinių įmonių (toliau – „Grupė“) konsoliduotos sutrumpintos tarpinės finansinės 
ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d., yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 
„Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis 
ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, 
priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Finansiniai Bendrovės ir Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais. 

2.2 Apskaitos politika 

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) išaiškinimų pritaikymas 

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei ir Grupei nuo 2015 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės ir 
Grupės sutrumpintoms tarpinėms finansinėms ataskaitoms, nebuvo. 

Grupės/Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė ir Grupė privalo taikyti ataskaitiniams 
laikotarpiams, prasidedantiems 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Bendrovės ir Grupės finansinėms ataskaitoms. 

3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai 

Rengiant sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia 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 
finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. Rengiant šias sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl 
apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir tie, kurie buvo pritaikyti rengiant 2014 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas. 

Mokesčių patikrinimai 
 
Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 mokestinius metus bei priskaičiuoti papildomus 
mokesčius ir baudas. Grupės ir Bendrovės vadovybė nežino jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti potencialius reikšmingus įsipareigojimus šiuo 
atžvilgiu. 
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 
 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai 
 
Vadovybė, vertindama ilgalaikio materialiojo turto likusį naudingo tarnavimo laikotarpį, atsižvelgia į darbuotojų, atsakingų už turto techninę 
priežiūrą, pateikiamas išvadas. 
 
2015 m. ir 2014 m. Grupė/Bendrovė peržiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Atlikus peržiūrą, galiojantys nusidėvėjimo 
normatyvai buvo pripažinti tinkamais ir nebuvo keičiami. 
 
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 
 
2015 m. perkainota verte apskaityto Grupės ir Bendrovės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliktas, kadangi, vadovybės nuomone, 
tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės.  
 
2013 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertintojai UAB „Turto ir verslo tyrimo centras“ ir UAB „OBER-HAUS“ atliko Bendrovės turto, 
apskaitomo perkainota verte, rinkos vertės įvertinimą. Vertinimas buvo atliekamas naudojant lyginamąjį ir išlaidų (kaštų) metodą. 
 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas 
 
Grupė ir Bendrovė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė gali būti 
sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Grupė ir Bendrovė atlieka vertės sumažėjimo testą. 
 
2015 m. ir 2014 m. Grupė ir Bendrovė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, Elektrėnų komplekso 
(kombinuotojo ciklo bloko bei Rezervinės elektrinės) turtą, apskaitė perkainota verte vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu 
„Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“. 
   
2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovybė įvertino ir nenustatė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno 
Algirdo Brazausko hidroelektrinės ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo požymių. 
 
Atsižvelgiant į 2015 m. pabaigoje priimtą Bendrovės vadovybės sprendimą dėl Rezervinės elektrinės 5-6 blokų demontavimo, 2015 m. 
gruodžio 31 d. Bendrovė pripažino 36.7 mln. EUR vertės sumažėjimo nuostolį, lygų Rezervinės elektrinės 5-6 blokų likutinei vertei. 
 
Atsižvelgiant į 2014 m. pabaigoje priimtą Bendrovės vadovybės sprendimą dėl Rezervinės elektrinės 1-2 blokų demontavimo, 2014 m. 
gruodžio 31 d. Bendrovė pripažino 11.5 mln. EUR vertės sumažėjimo nuostolį, lygų Rezervinės elektrinės 1-2 blokų likutinei vertei. 
 
Likusiam Rezervinės elektrinės, Kombinuotojo ciklo bloko bei naujų Biokuro ir Garo katilinių (toliau kartu – Elektrėnų kompleksas) ilgalaikiam 
materialiajam turtui 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas turto vertės sumažėjimo testas ir nustatyta, kad Elektrėnų 
komplekso turto atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę, lygią 542 mln. EUR (2014 m. gruodžio 31 d. Elektrėnų komplekso atsiperkamoji 
vertė viršijo jo balansinę vertę, lygią 590 mln. EUR), todėl vertės sumažėjimas nebuvo apskaitytas. 
 
Elektrėnų kompleksas vertinamas kaip vienas pinigų srautą generuojantis vienetas atsižvelgiant į tai, kad:  

 Perdavimo sistemos operatorius traktuoja kiekvieną elektrinę kaip vieną generuojantį vienetą nepriklausomai nuo to, iš kelių 
skirtingų blokų elektrinė yra sudaryta; 

 Visi Rezervinės elektrinės ir Kombinuotojo ciklo blokai gali būti naudojami tiek elektros energijos gamybai, tiek teikti galios rezervo 
paslaugas. Kuris blokas konkrečiu momentu yra naudojamas elektros energijos gamybai, galios rezervo aktyvavimui priklauso nuo 
sistemos poreikių, blokų techninės būklės (pvz. planiniai remonto darbai, bloko darbo sutrikimai), galimų gamtinių dujų tiekimo 
sutrikimų ir pan.; 

 Elektrėnų komplekso elektros energijos ir šilumos gamyba bei teikiamos galios rezervo paslaugos yra reguliuojama veikla; 

 Naujosios Biokuro ir Garo katilinės dalinasi ta pačia infrastruktūra su kitais Elektrėnų komplekso įrenginiais (elektros jungtimis, 
šilumos tinklais, kitais vamzdynais, siurbliais, chemijos baru ir t.t.), kuri sudaro reikšmingą dalį viso Elektrėnų komplekso valdomo 
turto. Garo katilai įrengti tame pačiame pastate kaip senieji Elektrėnų komplekso blokai, o pagrindinė garo katilų paskirtis (šiai sričiai 
priskiriama 99.3 proc. garo katilinės turto) – Elektrėnų komplekso elektros gamybos blokų aktyvavimas iš „šalto“ režimo ir garo 
energijos, reikalingos Elektrėnų komplekso infrastruktūros palaikymui, gamyba; 

 Naujosios Biokuro ir Garo katilinės taip pat tiekia šilumos energiją, reikalingą Elektrėnų komplekso infrastruktūros palaikymui ir 
Elektrėnų komplekso elektros gamybos blokų aktyvavimui; 

 Nustatant reguliuojamų paslaugų kainas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) vertina visas 
Rezervinės elektrinės ir Kombinuotojo ciklo bloko kintamas bei pastovias sąnaudas, dalį šių sąnaudų priskiriant ir dengiant galios 
rezervo pajamomis, o likusią dalį padengiant VIAP lėšomis. Elektros energijos supirkimo kaina nustatoma Elektrėnų komplekse 
gaminamai elektros energijai. Biokuro ir Garo katilinės teikia tas pačias paslaugas kaip ir Elektrėnų komplekso elektros gamybos 
įrenginiai. Dalis šių katilinių pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų bei turto yra priskiriama Elektrėnų komplekso elektros gamybos 
įrenginių teikiamoms VIAP ir tretinio galios rezervo paslaugoms. VIAP ir tretinio galios rezervo paslaugų kaina nustatoma bendrai 
visam Elektrėnų kompleksui, o ne skirtingiems įrenginiams. 

 
Pinigų srautus generuojančių vienetų atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis naudojimo vertės skaičiavimais. Atliekant š iuos 
skaičiavimus, remiamasi pinigų srautų prognozėmis prieš mokesčius, kurios yra pagrįstos vadovybės patvirtintais penkių metų laikotarpio 
finansiniais biudžetais. Tęstinis srautas nustatomas naudojant penktų metų diskontuotą pinigų srautą.  
 
Vadovybė planuojamą veiklos pelną apskaičiavo remdamasi istoriniais duomenimis, rinkos padėties prognozėmis ir galiojančiais teisės aktais. 
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 
 
Pagrindinės prielaidos naudotos atliekant vertės sumažėjimo testą 2015 m. gruodžio 31 d. buvo: 

1. Naudojimo vertė apskaičiuota remiantis naujausiu 2016 metų biudžetu ir 2017-2020 m. finansiniu planu, numatytais diskontuotais 
pinigų srautais prieš apmokestinimą, taikant 6,26 proc. (2014 m. – 6,53 proc.) kapitalo kainos svertinį ikimokestinį vidurkį (toliau – 
KKSV). KKSV buvo nustatytas naudojant rinkos ilgalaikio skolinimosi kainą, bei remiantis tuo metu galiojusia vidutine Europos 
tarpbankinės rinkos palūkanų norma (EURIBOR); 

2. Pinigų srautų prognozes nustato vadovybė atlikdama finansines prognozes, pagrįstas veiklos rezultatais,  rinkos plėtros lūkesčiais 
bei reguliavimo aplinka. Prognozuojant reguliuojamos veiklos pajamas taip pat vertinamas  ilgalaikio materialiojo turto 
nusidėvėjimas bei investicijų grąža, kuri skaičiuojama nuo reguliuojamoje veikloje naudojamo turto vertės. Vadovybė investicijų 
grąžos įvertinimui naudojo 2016 metams VKEKK nustatytą investicijų grąžos normą, kuri yra 5,35 proc.  

 
Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė nustatė, kad 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. nereikia apskaityti jokių vertės 
sumažėjimo nuostolių, išskyrus vertės sumažėjimo nuostolį Rezervinės elektrinėms 5-6 blokams. 2015 m. ir 2014 m. diskonto normai 
padidėjus 0,5 procentinio punkto, Elektrėnų komplekso naudojimo vertė būtų didesnė už apskaitinę vertę. 
 
Dukterinių ir asocijuotų įmonių pardavimas 

„Lietuvos energija“, UAB 2015 m. kovo 31 d. iš Bendrovės už 4.778 tūkst. EUR įsigijo 15.244.112 vnt. UAB „Kauno energetikos remontas“ 
paprastųjų vardinių akcijų. Akcijų pardavimo sutartyje numatyta, jog UAB „Kauno energetikos remontas“ pardavimo kaina priklauso nuo 
„Biokuro katilinės projekto“ įgyvendinimo, t.y. jei nuostolis iš „Biokuro katilinės projekto“ įgyvendinimo padidėja arba sumažėja daugiau nei 
50 tūkst. EUR, akcijų pardavimo kaina koreguojama vertinant pokyčio sumą. Pardavimo kaina gali būti perskaičiuota iki 2016 m. gruodžio 
31 d. 2015 m gruodžio 31 d., atsižvelgiant į tai, kad „Biokuro katilinės projekto“ nuostolis padidėjo, Bendrovės vadovybė įvertino, jog 
UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų pardavimo kaina turėtų būti 436 tūkst. EUR mažesnė. 2015 m. gruodžio 31 d. kainos pasikeitimas 
buvo apskaitytas Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje „Kitos sąnaudos“ straipsnyje. 

„Lietuvos energija“, UAB 2015 m. balandžio 27 d. iš Bendrovės įsigijo 1.232.897 vnt. paprastųjų vardinių NT Valdos, UAB, akcijų, bendrai 
sudarančių 41,73 proc. NT Valdos, UAB įstatinio kapitalo. Akcijų pardavimo sutartyje numatyta, jog Bendrovei bus sumokėtas pardavimo 
kainos priedas iki 2019 m. kovo 31 d., jei NT Valdos, UAB tenkins sutartyje numatytus finansinius rodiklius. Bendrovė finansinės padėties 
ataskaitoje „Kitos gautinos sumos“ straipsnyje (8 pastaba) apskaitė pardavimo kainos priedą, kadangi, vadovybės vertinimu, finansiniai 
rodikliai, numatyti pardavimo sutartyje, bus pasiekti. Apskaityto pardavimo sandorio rezultatą sudarė akcijų pardavimo pelnas ir pardavimo 
kainos priedo tikrosios vertės koregavimo sąnaudos (6 pastaba). 
 
Atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės 
 
Atsargų vertės sumažėjimo nuostoliai iki jų grynosios realizacinės vertės nustatyti remiantis vadovybės atliktais atsargų senėjimo ir galimo 
pardavimo kainų įvertinimais. Šiems apskaitiniams įvertinimams 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/Bendrovė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimams/taršos mažinimo vienetams atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį laikotarpį 
išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš vieno taršos leidimo/vieneto rinkos kainos. Faktinis išmestas taršos kiekis yra patvirtinimas 
atsakingos reguliuojančios valstybės institucijos per keturis mėnesius po metų pabaigos. Remiantis savo patirtimi, Grupės/Bendrovės 
vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2015 m. gruodžio 31 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2016 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 VKEKK VIAP lėšų skaičiavimus, detalizuojant kintamas elektros 
energijos gamybos sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos leidimų sąnaudas, išlaidas reagentams nusierinimui. VIAP lėšų 
kintama dalis ateinantiems kalendoriniams metams yra apskaičiuojama remiantis planuojamomis kintamomis sąnaudomis patvirtintos 
remtinos elektros energijos kvotai pagaminti.  
 
Grupės/Bendrovės vadovybė atsižvelgdama į 2015 m. nustatytų ir faktinių reguliuojamos veiklos sąnaudų skirtumą ir atnaujintus skaičiavimus 
dėl teisme ginčijamų VKEKK sprendimų įtakos 2015 m. reguliuojamos veiklos pajamoms 2015 m. gruodžio 31 d. apskaitė 7.018 tūkst. EUR 
grąžintiną VIAP sumą Kitose ilgalaikėse mokėtinose sumose ir įsipareigojimuose (13 pastaba), kuri bus kompensuota per 2017 metus 
(2014 m. gruodžio 31 d. – 14.706 tūkst. EUR mokėtiną sumą Kitose ilgalaikėse mokėtinose sumose ir įsipareigojimuose, kuri bus grąžinta per 
2016 m.). 
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 
 
Galios rezervo pajamų sukaupimas 
 
Vadovaudamasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainos nustatymo metodika, kuri buvo patvirtinta VKEKK 
nutarimu Nr. O3-229, Grupės/Bendrovės vadovybė 2015 m. gruodžio 31 d. apskaitė gautiną 533 tūkst. EUR galios rezervų sumą Kitose 
ilgalaikėse gautinose sumose, kuri bus kompensuota per 2017 m. (8 pastaba). 2014 m. gruodžio 31 d. apskaitė 697 tūkst. EUR grąžintiną 
Galios rezervų sumą Kitose ilgalaikėse mokėtinose sumose ir įsipareigojimuose, kuri bus kompensuota per 2016 metus (13 pastaba).  
 
Ginčas dėl VKEKK priimtų sprendimų 

2014 m. VKEKK užbaigė planinį Bendrovės reguliuojamos veiklos patikrinimą už 2010-2012 metų laikotarpį ir priėmė sprendimą perskaičiuoti 
reguliuojamai veiklai priskirtas sąnaudas bei pajamas. Po šio perskaičiavimo Bendrovei 2015 m. skiriamos VIAP lėšos buvo sumažintos 
6.14 mln. EUR suma, o 2015-2016 m. nustatytos galios rezervų paslaugos pajamos sumažintos 7.44 mln. EUR suma. Be to, VKEKK 2014 m. 
priėmė sprendimą, kuriuo pripažino Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl pastarojo sprendimo 
Bendrovei 2015 m. patvirtinta VIAP lėšų suma buvo papildomai sumažinta 5.44 mln. EUR. Visi VKEKK sprendimai, susiję su minėtu 
reguliuojamos veiklos patikrinimu bei Bendrovės pripažinimu didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje, Bendrovės yra 
laikomi nepagrįstais ir yra ginčijami teisme. 

Dėl šių ginčijamų VKEKK sprendimų Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje nebuvo pripažinta 3.71 mln. EUR galios rezervų pajamų ir 12.22 
mln. EUR VIAP lėšų pajamų. Atitinkamai, bendra su šiais sprendimais susijusio Bendrovės neapibrėžtojo turto suma 2015 m. gruodžio 31 d. 
sudarė 15.92 mln. EUR. 

4 Finansinės rizikos valdymas 

Grupė/Įmonė vykdydama veiklą, gali patirti finansinę riziką, t.y. likvidumo riziką, rinkos riziką (užsienio valiutos riziką, palūkanų normų riziką 
tikrosios vertės bei pinigų srautų atžvilgiu, vertybinių popierių kainos riziką), kredito riziką.  

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija neapima visos vadovybės informacijos, susijusios su finansinėmis rizikomis ir atskleidimų 
privalomų, rengiant metines finansines ataskaitas, todėl ji turi būti skaitomi kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, 
pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. 

Nuo 2014 m. gruodžio 31 d. jokių pokyčių rizikos valdyme ar rizikų valdymo politikoje nebuvo. 

Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė 

Pagrindinis Grupės ir Bendrovės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos sumos, prekybos ir 
kitos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolos.  

Grupės/Bendrovės finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų tikrąja verte per pelną (nuostolį), tikrosios vertės yra nustatytos remiantis 
aktyvios rinkos kainomis.  

Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti užskaitytas tarpusavio 
įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti (parduoti) turtą arba užskaityti tarpusavio įsipareigojimą. Tikroji finansinio turto ir 
finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba pasirinkimo sandorių 
(„opcionų“) kainų modeliais priklausomai nuo aplinkybių. 

Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos

 Pinigų ir pinigų ekvivalentų, trumpalaikių prekybos ir kitų gautinų sumų, trumpalaikių prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų bei 
trumpalaikių paskolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei.  

 Ilgalaikių paskolų tikroji vertė nustatoma remiantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba palūkanų norma, kuri yra 
taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių paskolų, už kurias mokamos kintamos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų 

apskaitinei vertei tais atvejais, kai šių paskolų maržos atitinka šiuo metu rinkoje galiojančias paskolų maržas  
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5 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 

Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto judėjimas pateikiamas žemiau: 

Grupė  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

     

2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  11.003  744.191 

Įsigijimai  150  14.054 

Gauta dotacija   2.139  - 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo pajamos  2.144  - 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai  (2.992)  - 

Paskolintų aplinkos taršos leidimų grąžinimas  4.615  - 

Dukterinių įmonių pardavimas (6 pastaba)  (132)  (5.921) 

Nurašymas  -  (4.451) 

Vertės sumažėjimo atstatymas  -  148 

Vertės sumažėjimas  -  (36.734) 

Perklasifikavimas iš materialaus turto  51  (51) 

Perklasifikavimas iš atsargų  -  203 

Amortizacija/nusidėvėjimas  (159)  (33.687) 

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.  16.819  677.752 

2015 m. gruodžio 31 d. perkainota verte apskaityto Grupės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto vertės 
reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas. 

Turtas, kuris apskaitomas perkainota verte, yra priskiriamas antram hierarchijos lygiui: 
 

 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso Aktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 

Neskelbiami 
rodikliai 

     
Žemė - 1.880 - 1.880 
Statiniai ir įrenginiai - 2.750 - 2.750 
Pastatai - 629 - 629 
Transporto priemonės - 48 - 48 
Kompiuterinė, ryšių ir kita orgtechnika ir  

kitas materialus turtas 
- 94 - 94 

Tikroji vertė 2015 m. gruodžio 31 d.   - 5.401  - 5.401 

 
2014 m. gruodžio 31 d. perkainota verte apskaityto Grupės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto vertės 
reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas. 
 
Turtas, kuris apskaitomas perkainota verte, yra priskiriamas antram hierarchijos lygiui: 
 

 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso Aktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 

Neskelbiami 
rodikliai 

     
Žemė - 1.880 - 1.880 
Statiniai ir įrenginiai - 4.275 - 4.275 
Pastatai - 4.747 - 4.747 
Transporto priemonės - 372 - 372 
Kompiuterinė, ryšių ir kita orgtechnika ir  

kitas materialus turtas 
- 239 - 239 

Tikroji vertė 2014 m. gruodžio 31 d.  - 11.513  - 11.513 

 
Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2015 m. gruodžio 31 d. Grupė pripažino 36.7 mln. EUR vertės sumažėjimo nuostolį 5-6 blokų turtui. 2014 m. 
gruodžio 31 d. Grupė pripažino 11.5 mln. EUR vertės sumažėjimo nuostolį 1-2 blokų turtui. 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. 
Grupės vadovybė priėmė sprendimą neatlikti papildomo ilgalaikio materialiojo perkainojimo/neskaičiuoti turto vertės sumažėjimo. 
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5 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas (tęsinys) 

Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto judėjimas pateikiamas žemiau: 

Bendrovė  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

     

2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  10.867  729.910 

Įsigijimai  140  13.988 

Gauta dotacija   2.139  - 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo pajamos  2.144  - 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai  (2.992)  - 

Paskolintų aplinkos taršos leidimų grąžinimas  4.615  - 

Nurašymai/vertės sumažėjimo atstatymas  -  148 

Vertės sumažėjimas    (36.734) 

Perklasifikavimas iš materialaus turto  51  (51) 

Perklasifikavimas iš atsargų  -  203 

Amortizacija/nusidėvėjimas  (145)  (33.564) 

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.  16.819  673.900 

 
2014 m. Bendrovė nebaigtoje statyboje apskaitė 17.693 tūkst. EUR išlaidų, susijusių su Šilumos energijos gamybos pajėgumų statybos 
Lietuvos elektrinėje projektu, kuris buvo įgyvendintas 2015 m.  
 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo įsipareigojimų įsigyti ir statyti ilgalaikį materialųjį turtą (2014 m. gruodžio 31 d. tokie įsipareigojimai 
sudarė – 8 mln. EUR). 
 
2015 m. gruodžio mėn. perkainota verte apskaityto Bendrovės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto 
vertės reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas. 
 
Turtas, kuris apskaitomas perkainota verte yra priskiriamas antram hierarchijos lygiui: 
 

 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso Aktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 

Neskelbiami 
rodikliai 

     
Žemė - 1.880 - 1.880 
Statiniai ir įrenginiai - 2.750 - 2.750 
Pastatai - 629 - 629 
Transporto priemonės - 48 - 48 
Kompiuterinė, ryšių ir kita orgtechnika ir  

kitas materialus turtas 
- 94 - 94 

Tikroji vertė 2015 m. gruodžio 31 d.  - 5.401  - 5.401 

 
2014 m. gruodžio mėn. perkainota verte apskaityto Bendrovės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto 
vertės reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas. 
 
Turtas, kuris apskaitomas perkainota verte yra priskiriamas antram hierarchijos lygiui: 
 

 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso Aktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 

Neskelbiami 
rodikliai 

     
Žemė - 1.880 - 1.880 
Statiniai ir įrenginiai - 2.869 - 2.869 
Pastatai - 643 - 643 
Transporto priemonės - 73 - 73 
Kompiuterinė, ryšių ir kita orgtechnika ir  

kitas materialus turtas 
- 114 - 114 

Tikroji vertė 2014 m. gruodžio 31 d.  - 5.579  - 5.579 

 
Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pripažino 36.7 mln. EUR vertės sumažėjimo nuostolį Rezervinės elektrinės 5-6 
blokų turtui. 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pripažino 11.5 mln. EUR vertės sumažėjimo nuostolį 1-2 blokų turtui. 
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5 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas (tęsinys) 
 
2015 m. gruodžio 31 d. Grupė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 345.297 tūkst. EUR (2014 m. gruodžio 31 d. – 333.298 tūkst. EUR). 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra įkeitusi bankams 
ilgalaikio materialiojo turto už 345.297 tūkst. EUR (2014 m. gruodžio 31 d. – 390.197 tūkst. EUR). 
 
Lentelėje žemiau pateikiamos Grupės ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, kurios būtų buvusios pripažintos, jei turtas būtų apskaitomas savikainos metodu 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 
31 d.  
 

Grupė Žemė  Pastatai  
Statiniai ir 
įrenginiai 

 

Hidroelektrinės 
ir hidroakumu- 

liacinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 
Kombinuotojo 
ciklo blokas 

 
Transporto 
priemonės 

 
Kompiuterinė, 

ryšių ir kita 
org. technika 

 

Kitas 
materia-lusis 

ilgalaikis 
turtas 

 
Nebaigta 
statyba 

 Iš viso 

                      

2015 m. gruodžio 31 d.                       

Likutinė vertė 1.699  165  2.408  125.826  199.682  340.362  44  13  94  2.629  672.922 

2014 m. gruodžio 31 d.                      

Likutinė vertė 1.699  2.363  3.926  133.012  215.473  353.024  356  24  231  31.169  741.277 

 

Lentelėje žemiau pateikiamos Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, kurios būtų buvusios pripažintos, jei turtas būtų apskaitomas savikainos metodu 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. 
gruodžio 31 d. 

Bendrovė Žemė  Pastatai  
Statiniai ir 
įrenginiai 

 

Hidroelektrinės ir 
hidroakumu- 

liacinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 
Kombinuotojo 
ciklo blokas 

 
Transporto 
priemonės 

 
Kompiuterinė, 

ryšių ir kita 
org. technika 

 

Kitas materia-
lusis 

ilgalaikis 
turtas 

 
Nebaigta 
statyba 

 Iš viso 

                      

2015 m. gruodžio 31 d.                      

Likutinė vertė 1.699  165  2.408  125.826  199.682  340.362  44  13  94  2.629  672.922 

2014 m. gruodžio 31 d.                      

Likutinė vertė 1.699  169  2.537  133.012  215.473  353.024  62  24  113  22.822  728.935 
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6 Investicijos  
 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių. 
 
„Lietuvos energija“, UAB 2015 m. kovo 31 d. iš Bendrovės už 4.778 tūkst. EUR įsigijo 15.244.112 vnt. UAB „Kauno energetikos remontas“ 
paprastųjų vardinių akcijų ir už 6.883 tūkst. EUR 750.000 vnt. Energijos tiekimas UAB paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovė patyrė 
1.099 tūkst. EUR nuostolį iš UAB „Kauno energetikos remontas“ pardavimo sandorio, kurį apskaitė Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje 
„Kitos sąnaudos“ straipsnyje, ir gavo 6.666 tūkst. EUR pelną iš Energijos tiekimas UAB pardavimo sandorio, kurį apskaitė Bendrovės bendrųjų 
pajamų ataskaitoje „Kitos veiklos pajamos“ straipsnyje. UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų pardavimo sutartyje numatyta, jog 
pardavimo kaina priklauso nuo „Biokuro katilinės projekto“ įgyvendinimo t.y. jei nuostolis iš „Biokuro katilinės projekto“ įgyvendinimo padidėja 
arba sumažėja daugiau nei 50 tūkst. EUR, akcijų pardavimo kaina koreguojama vertinant pokyčio sumą. Pardavimo kaina gali būti 
perskaičiuota iki 2016 m. gruodžio 31 d. 2015 m gruodžio 31 d., atsižvelgiant į tai, kad „Biokuro katilinės projekto“ nuostolis padidėjo, 
Bendrovės vadovybė įvertino, jog UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų pardavimo kaina turėtų būti 436 tūkst. EUR mažesnė. Kainos 
pasikeitimas buvo apskaitytas 2015 m gruodžio 31 d. Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje „Kitos sąnaudos“ straipsnyje. Pagal akcijų 
pardavimo sutartį mokėjimai atliekami kiekvieną pusmetį iki 2016 m. gruodžio 31 d. 2015 m. gruodžio 31 d. 5.589 tūkst. EUR gautina suma už 
akcijas apskaityta kitose trumpalaikėse gautinose sumose (8 pastaba). 
 
Po šių sandorių Bendrovė neteko netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių Geton Energy SIA, Geton Energy OU ir „Gotlitas“ UAB kontrolės. 
 
Dukterinių įmonių pardavimas buvo apskaitytas 2015 m. kovo 31 d., o parduoto turto bei įsipareigojimų balansinės vertės sudarė: 
 

  
Energijos 

tiekimas UAB 
 

Geton  
Energy OU 

 
Geton Energy 

SIA 

 
Iš viso 

         

Ilgalaikis nematerialusis turtas   97  -  -  97 

Ilgalaikis materialusis turtas   5  -  -  5 

Kitas ilgalaikis turtas  -  -  1  1 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas   134  -  -  134 

Kitas finansinis turtas  324  -  -  324 

Trumpalaikės gautinos sumos  8.596  107  498  9.201 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  74  -  -  74 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai  2.651  1  61  2.713 

Pelno mokesčio įsipareigojimai  (256)  -  -  (256) 

Trumpalaikės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai  (7.688)  (69)  (523)  (8.280) 

Grynojo turto vertė  3.937  39  37  4.013 

         

Pardavimo kaina        6.883 

Skirtumas, apskaitytas Grupės finansinėse ataskaitose:     

Bendrųjų pajamų ataskaitoje        2.892 

Nuosavo kapitalo straipsniuose        (22) 

 
 

  
UAB „Kauno  
energetikos 
remontas“   

   

Ilgalaikis nematerialusis turtas   35 

Ilgalaikis materialusis turtas   5.916 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas   88 

Atsargos  627 

Ilgalaikis turtas skirtas parduoti  45 

Trumpalaikės gautinos sumos  13.964 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai  634 

Ilgalaikiai įsipareigojimai  (2.146) 

Pelno mokesčio įsipareigojimai  (37) 

Trumpalaikės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai  (13.773) 

Grynojo turto vertė  5.353 

   

Pardavimo kaina  4.342 

Skirtumas, apskaitytas Grupės finansinėse ataskaitose:   

Bendrųjų pajamų ataskaitoje  (16) 

Nuosavo kapitalo straipsniuose                                                  (995) 
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6 Investicijos (tęsinys)  
 
2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė tiesiogiai kontroliavo šias dukterines įmones:  
 

Dukterinė įmonė 
2014-12-31 

  Įsigijimo vertė  
Vertės 

sumažėjimas 
 Apskaitinė vertė 

        
UAB „Kauno energetikos remontas“   11.971  (6.094)  5.877 
Energijos tiekimas UAB   217  -  217 

Iš viso   12.188  (6.094)  6.094 

2015 m. Bendrovės investicijų į dukterines įmones judėjimas buvo: 

  
Bendrovė 

2015 
 

Bendrovė 
2014 

     

Apskaitinė vertė sausio 1 d.  6.094  15.176 

Dukterinių įmonių pardavimas  (6.094)  (11.975) 

Įstatinio kapitalo didinimas  -  2.893 

Apskaitinė vertė gruodžio 31 d.  -  6.094 

Grupės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Grupė 
2015-12-31 

 Įsigijimo vertė  
Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 
Asocijuotų ir 

bendrų įmonių 
rezultatų dalis 

 Apskaitinė vertė 

         
UAB „Geoterma“  2.142  23,44  (2.142)  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  1.287  20,00  39  1.326 
UAB Verslo aptarnavimo centras  87  15,00  (17)  70 

Iš viso  3.516    (2.120)  1.396 

 

Grupė 
2014-12-31 

 Įsigijimo vertė  
Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 
Asocijuotų ir 

bendrų įmonių 
rezultatų dalis 

 Apskaitinė vertė 

         
UAB NT Valdos  37.859  41,74  (1.105)  36.754 
AS „Nordic Energy Link“  -  25,00  -  - 
UAB „Geoterma“  2.142  23,44  (2.142)  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  1.287  20,00  (44)  1.243 
UAB Verslo aptarnavimo centras  87  15,00  (27)  60 

Iš viso  41.375    (3.318)  38.057 

 
UAB „NT valdos“ akcijų pardavimas 
 
Bendrovė 2015 m. balandžio 27 d. sudarė jos valdomų NT Valdos, UAB, akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su savo patronuojančia bendrove 
„Lietuvos energija“, UAB. Pagal šią sutartį Bendrovė pardavė „Lietuvos energija“, UAB, 1.232.897 vnt. paprastąsias vardines NT Valdos, UAB, 
akcijas, bendrai sudarančias 41,74 proc. NT Valdos, UAB įstatinio kapitalo. Akcijų pardavimo kaina – 29.987 tūkst. EUR. Bendrovė akcijų 
pardavimo sandorio rezultatą – 564 tūkst. EUR nuostolį – apskaitė Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje „Kitos veiklos sąnaudos“ 
straipsnyje (rezultatą sudaro 227 tūkst. EUR pelnas iš akcijų pardavimo ir pardavimo kainos priedo tikrosios vertės koregavimo sąnaudos – 
791 tūkst. EUR). Grupei tenkantis „NT valdos“ UAB rezultatas iki 2015 m. balandžio 27 d. sudarė 830 tūkst. EUR. Grupė „NT valdos“ UAB 
akcijų pardavimo sandorio rezultatą – 266 tūkst. EUR pelną – apskaitė Grupės bendrųjų pajamų ataskaitoje „Kitos veiklos pajamos“ 
straipsnyje. Akcijų pardavimo sutartyje numatyta, jog Bendrovei bus sumokėtas pardavimo kainos priedas iki 2019 m. kovo 31 d., jei NT 
Valdos, UAB tenkins sutartyje numatytus finansinius rodiklius. Vadovybės vertinimu, finansiniai rodikliai, numatyti pardavimo sutartyje, bus 
pasiekti, todėl buvo apskaitytas 8.099 tūkst. EUR pardavimo kainos priedas, numatytas akcijų pardavimo sutartyje. Pagal akcijų pardavimo 
sutartį mokėjimai už akcijas atliekami kiekvieną pusmetį iki 2016 m. gruodžio 31 d., pardavimo kainos priedo mokėjimo terminas – 2019 m. 
kovo 31 d.  2015 m. gruodžio 31 d. 15.202 tūkst. EUR gautina suma už parduotas akcijas apskaityta trumpalaikėse kitose gautinose sumose, 
7.439 tūkst. EUR gautina suma apskaityta kitose ilgalaikėse gautinose sumose (8 pastaba). 
 
AS „Nordic Energy Link“ likvidavimas 
 
2014 m. kovo 19 d. įvykusiame AS „Nordic Energy Link“ (toliau – NEL) akcininkų susirinkime priimtas sprendimas likviduoti NEL bendrovę. 
2014 m. kovo 19 d. NEL iš savo akcininkų proporcingai išpirko 10 proc. jų valdomų akcijų. Bendrovė pardavė 860.000 paprastųjų vardinių 
akcijų už 550 tūkst. EUR. 2014 m. gruodžio 29 d. NEL iš savo akcininkų išpirko likusias akcijas. Bendrovė pardavė 7.740.000 paprastųjų 
vardinių akcijų už 5.229 tūkst. EUR 2014 m. kovo 19 d. NEL pervedė Bendrovei 1.924 tūkst. EUR. dividendų. Nuostolis likviduojant asocijuotą 
įmonę NEL 2014 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose buvo apskaitytas Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje „Finansinės veiklos 
sąnaudos“ straipsnyje. 2015 m. gruodžio 31 d. NEL buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro. 
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6 Investicijos (tęsinys)  
 
Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Bendrovė 
2015-12-31 

 Įsigijimo vertė  
Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Vertės sumažėjimas  Apskaitinė vertė 

         
UAB „Geoterma“  2.142  23,44  (2.142)  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  1.287  20,00  -  1.287 
UAB Verslo aptarnavimo centras  87  15,00  -  87 

Iš viso  3.516    (2.142)  1.374 

 

Bendrovė 
2014-12-31 

 Įsigijimo vertė  
Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Vertės sumažėjimas  Apskaitinė vertė 

         
UAB NT Valdos  37.859  41,74  -  37.859 
AS „Nordic Energy Link“  -  25,00  -  - 
UAB „Geoterma“     2.142  23,44  (2.142)  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  1.287  20,00  -  1.287 
UAB Verslo aptarnavimo centras  87  15,00  -  87 

Iš viso  41.375    (2.142)  39.233 

 
2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais laikotarpiais investicijų į asocijuotas ir bendrą įmonę judėjimas buvo: 
  

 Grupė 
2015 

 Grupė 
2014 

 Bendrovė 
2015 

 Bendrovė 
2014 

        
Apskaitinė vertė sausio 1 d. 38.057  44.843  39.233  44.568 

Asocijuotų įmonių įsigijimas -  1.373  -  1.373     

Asocijuotų įmonių pardavimas/likvidavimas (37.029)  (6.417)  (37.859)  (6.133) 

Gauti dividendai iš asocijuotų įmonių -  (1.924)  -  - 

Investicijų vertės sumažėjimas -  -  -  (575) 

Dalies asocijuotoje įmonėje perleidimas pardavus dukterinę įmonę -  (499)  -  - 

Asocijuotų ir bendrųjų įmonių perkainojimo rezervo dalis (23)  531  -  - 

Asocijuotų ir bendrųjų įmonių finansinių rezultatų dalis pelnai/(nuostoliai) 391  150  -  - 

Apskaitinė vertė gruodžio 31 d. 1.396  38.057  1.374  39.233 

 

7 Prekybos gautinos sumos 
 
Grupės ir Bendrovės prekybos gautinas sumas sudarė: 
 

 Grupė 
2015-12-31 

 Grupė 
2014-12-31 

 Bendrovė 
2015-12-31 

 Bendrovė 
2014-12-31 

        

Gautinos sumos už elektros energiją Lietuvoje  18.291  22.500  18.291  21.374 

Gautinos sumos už šilumos pardavimą 1.689  3.093  1.689  3.093 

Gautinos sumos už eksportuotą elektros energiją 253  2.107  253  2.107 

Sukauptos pajamos, susijusios su elektros energijos 
pardavimais, už kurias dar neišrašytos sąskaitos* -  5.527  -  5.527 

Gautinos sumos už remonto ir projektavimo paslaugas -  3.103  -  - 

Kitos prekybos gautinos sumos  2  23  2  23 

Iš viso 20.235  36.353  20.235  32.124 

Atimti: Abejotinos gautinos sumos  (176)  (2.644)  (176)  (1.238) 

Apskaitinė vertė 20.059  33.709  20.059  30.886 

 

*2014 m. Grupė/Bendrovė apskaitė 5.527 tūkst. EUR, susijusių su Galios rezervo pajamomis.  
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8 Kitos gautinos sumos 
 
Grupės ir Bendrovės ilgalaikes kitas gautinas sumas sudarė: 
 

 Grupė 
2015-12-31 

 Grupė 
2014-12-31 

 Bendrovė 
2015-12-31 

 Bendrovė 
2014-12-31 

        

Gautinos sumos už akcijų pardavimą (6 pastaba) 7.439  -  7.439  - 

Gautinos VIAP sumos (3 pastaba) 533  -  533  - 

Gautinos sumos už paskolintus aplinkos taršos leidimus 214  275  214  275 

Gautinos sumos už butus 130  152  130  152 

Kitos gautinos sumos 1.014  1.150  1.014  1.150 

Iš viso 9.330  1.577  9.330  1.577 

Atimti: Abejotinos gautinos sumos (895)  (1.011)  (895)  (1.011) 

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai 8.435  566  8.435  566 

 
2015 m. gruodžio 31 d. gautinas sumas už paskolintus aplinkos taršos leidimus sudarė būsimosios įplaukos pagal skolinimo sutartį, sudarytą 
su STX BV. 
 
Grupės ir Bendrovės trumpalaikes kitas gautinas sumas sudarė:  
 

 Grupė 
2015-12-31 

 Grupė 
2014-12-31 

 Bendrovė 
2015-12-31 

 Bendrovė 
2014-12-31 

        

Kitos gautinos sumos 1.619  1.199  1.619  931 

Gautinos sumos už akcijų pardavimą (6 pastaba) 20.791  -  20.791  - 

Gautinos sumos už informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų paslaugas 1  6  1  6 

Iš biudžeto gautinas PVM -  237  -  - 

Gautinos dotacijos Syderių projektui -  31  -  31 

Gautinas mazuto akcizas 690  307  690  307 

Iš viso 23.101  1.780  23.101  1.275 

Atimti: Abejotinos gautinos sumos (213)  (596)  (213)  (596) 

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai 22.888  1.184  22.888  679 

 

9 Įstatinis kapitalas ir akcijų priedai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo bei AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių 
depozitoriumas“ akcinio kapitalo nominalios vertės keitimo į eurus tvarkos nuostatomis 2015 sausio 1 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 
konvertuotas į eurus. 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 184.174.248,35 eurams ir buvo padalintas į 
635.083.615 0.29 euro nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Akcijų nominalios vertės perskaičiavimo rezultatas sudarė 
241 tūkst. EUR ir buvo apskaitytas bendrosiose pajamose, „Kitos finansinės veiklos sąnaudos“ straipsnyje. 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės 
įstatinis kapitalas buvo lygus 183.932.928,35 eurams. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Bendras akcininkų skaičius 2015 m. gruodžio 31 d. 
buvo 6.232 (2014 m. gruodžio 31 d. – 6.137). 

Bendrovės akcininkai buvo: 

 
Akcinis kapitalas 

2015-12-31 
 Akcinis kapitalas  

2014-12-31 

Akcininkai (eurai)  Proc.  (eurai)  Proc. 

„Lietuvos energija“, UAB 177.049.499,35  96,13  176.817.514,77  96,13 

Kiti akcininkai 7.124.749,00  3,87  7.115.413,58  3,87 

Iš viso 184.174.248,35  100,00  183.932.928,35  100,00 

„Lietuvos energija“, UAB priklauso Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Finansų ministerijos (100.00 proc.). 
 

 
Akcinis kapitalas 

 
Akcijų priedai 

 
(akcijos) 

 
(akcijos) 

 
(eurai) 

 
(eurai) 

 
2015  

 
2014 

 
2015  

 
2014 

Akcijų kiekis laikotarpio pradžioje 635.083.615 
 

635.083.615 
 

85.660.132 
 

85.660.132 

Akcijų kiekis laikotarpio pabaigoje 635.083.615 
 

635.083.615 
 

85.660.132 
 

85.660.132 
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10 Dividendai 
 
2015 m. rugsėjo 24 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 0.0042 EUR 
dividendus už vieną akciją už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. 
 
2015 m. balandžio 27 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti dividendus 
0.0342 EUR už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno. 
 

    2015 m. 

     
Dividendų suma (tūkst. EUR)    24.388 
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)    635.083.615 

Dividendai vienai akcijai (eurais)    0.0384 

2014 m. rugsėjo 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti dividendus 
0.0319 EUR už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. 

2014 m. balandžio 4 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti dividendus 
0.0695 EUR už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno. 

  
  2014 m. 

     
Dividendų suma (tūkst. EUR)    63.676 
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)    635.083.615 

Dividendai vienai akcijai (eurais)    0.1014 

 

11 Paskolos 

Grupės ir Bendrovės paskolos pagal grąžinimo terminus: 

 
Grupė 

2015-12-31 
 Grupė 

2014-12-31 
 Bendrovė 

2015-12-31 
 Bendrovė 

2014-12-31 

        
Ilgalaikės paskolos        
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, EUR, grąžintina iki 

2017 m. gruodžio 1 d. -  2.114  -  - 

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, EUR, grąžintina iki 
2027 m. kovo 31 d. 12.565  12.977  12.565  12.977 

AB SEB bankas, EUR, grąžintina iki 2024 m. vasario 
23 d. 115.897  131.883  115.897  131.882 

Ilgalaikių paskolų iš viso 128.462  146.974  128.462  144.859 

Trumpalaikės paskolos ir ilgalaikių paskolų 
einamųjų metų dalis    

    
Akredityvai -  416  -  - 
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, EUR, grąžintina iki 

2017 m. gruodžio 1 d. -  348  -  - 
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, EUR, grąžintina iki 

2027 m. kovo 31 d. 1.226  2.041  1.226  2.041 
AB SEB bankas, EUR, grąžintina iki 2024 m. vasario 

23 d. 15.986  15.986  15.986  15.986 

Trumpalaikių paskolų ir ilgalaikių paskolų 
einamųjų metų dalis iš viso 17.212  18.791  17.212  18.027 

 
2015 m. gruodžio 31 d. Grupė neturėjo nepanaudotų paskolų ir overdraftų (2014 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis 
sudarė 66.459 tūkst. EUR). 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo nepanaudotų paskolų ir overdraftų (2014 m. gruodžio 31 d. 
nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis sudarė 65.011 tūkst. EUR). Grupės paskolų vidutinė palūkanų norma 2015 m. – 1.25 proc. (2014 m. 
– 1.35 proc.). Bendrovės paskolų vidutinė palūkanų norma 2015 m. – 1.25 proc. (2014 m. – 1.34 proc.).  
 
Už suteiktas paskolas 2015 m. ir 2014 m. Grupė/Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį materialųjį turtą (5 pastaba), pinigines lėšas bei būsimąsias 
įplaukas į banko sąskaitas. 
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12 Dotacijos 
 
Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per 2015 m. ir 2014 m. dotacijų judėjimą sudarė: 
 

 
Dotacijos, susijusios su turtu 

    

Grupė/Bendrovė 

Kuro deginimo 
įrengimai ir kitas 

turtas 
 

Atnaujinimo, 
gamtosauginių ir 
saugumo normų 

gerinimo projektas 
 

Aplinkos taršos 
leidimų dotacijos 

 
Iš viso 

        
Likutis 2014 m. sausio 1 d. 25.730  282.058  -  307.788 
Nekilnojamojo turto, įrangos ir 

įrengimų nusidėvėjimas (547)  (10.715)  -  (11.262) 
Gautos dotacijos 2.631  -  2.328  4.959 
Dotacijų atstatymas -  (1.953)  -  (1.953) 
Panaudota aplinkos taršos leidimų 

dotacija -  -  (2.328)  (2.328) 

Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 27.814  269.390  -  297.204 

        
Likutis 2015 m. sausio 1 d. 27.814  269.390  -  297.204 
Nekilnojamojo turto, įrangos ir 

įrengimų nusidėvėjimas (603)  (10.663)  
- 

 (11.266) 
Gautos dotacijos 833  -  2.139  2.972 
Dotacijų atstatymas -  (6.459)  -  (6.459) 
Panaudota aplinkos taršos leidimų 

dotacija -  -  (2.108)  (2.108) 

Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. 28.044  252.268  31  280.343 

 
Per 2015 metus, dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 11.266 tūkst. EUR, t.y. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma (2014 m. – 
11.262 tūkst. EUR). Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
2015 m. gauta 111 tūkst. EUR dotacija cheminio vandens valymo įrenginių vandens tiekimui Lietuvos rezervinėje elektrinėje įrengimui ir 
722 tūkst. EUR dotacija šilumos energijos gamybos pajėgumų statybai Lietuvos elektrinėje. 
 
2014 m. gauta 1.615 tūkst. EUR dotacija inžinierinės infrastruktūros įrengimui Kruonio pramoniniame parke ir 1.016 tūkst. EUR dotacija 
Šilumos energijos gamybos pajėgumų statybai Lietuvos elektrinėje. 
 
Kaip aprašyta 3 pastaboje 2015 m. Bendrovė priėmė sprendimą dėl Rezervinės elektrinės 5-6 blokų demontavimo, 2015 m. gruodžio 31 d. 
Bendrovė pripažino 36.7 mln. EUR vertės sumažėjimo nuostolį, todėl apskaitė susijusios dotacijos atstatymą 6.459 tūkst. EUR (5 pastaba). 
 
2014 m. Bendrovė priėmė sprendimą dėl Rezervinės elektrinės 1-2 blokų demontavimo, 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pripažino 11.5 mln. 
EUR vertės sumažėjimo nuostolį, todėl apskaitė susijusios dotacijos atstatymą 1.953 tūkst. EUR (5 pastaba). 
 

13 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

Grupės/Bendrovės kitas ilgalaikes mokėtinas sumas sudarė: 

 Grupė 
2015-12-31 

 Grupė 
2014-12-31 

 Bendrovė 
2015-12-31 

 Bendrovė 
2014-12-31 

        

Avansu gautos VIAP lėšos (3 pastaba) 7.018  15.403  7.018  15.403 

Ilgalaikės skolos už materialines vertybes  904  994  904  994 

Atidėjiniai darbuotojų pensijų išmokoms ir žalos 
atlyginimui 496  482  496  482 

   Kita -  30  -  - 

Iš viso 8.418  16.909  8.418  16.879 

 
Atidėjinius pensijų išmokoms sudaro apskaičiuotos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mokėtinos sumos. Kiekvienas darbuotojas, 
išeinantis iš darbo prasidėjus pensiniam amžiui, turi gauti 2 mėnesių atlyginimų dydžio išmoką.  

 
Avansu gautų VIAP lėšų trumpalaikė dalis yra priskiriama gautiems išankstiniams apmokėjimams (15 pastaba). Kaip aprašyta 3 pastaboje, 
2017 m. Bendrovė grąžins 7.018 tūkst. EUR avansu gautų VIAP lėšų, 2016 m. Bendrovė grąžins 14.706 tūkst. EUR avansu gautų VIAP lėšų 
bei 697 tūkst. EUR avansu gautą Galios rezervo sumą. 
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14 Prekybos mokėtinos sumos 
 
Grupės ir Bendrovės prekybos mokėtinas sumas sudarė:  
 

 Grupė 
2015-12-31 

 Grupė 
2014-12-31 

 Bendrovė 
2015-12-31 

 Bendrovė 
2014-12-31 

        

Skolos už elektros energiją ir susijusias paslaugas 10.569  9.901  10.569  9.779 

Skolos už rangos darbus, kitas paslaugas 2.295  8.629  2.295  5.086 

Skolos už dujas ir mazutą 776  10.758  776  10.758 

Skolos už materialines vertybes 187  323  187  323 

Iš viso 13.827  29.611  13.827  25.946 

 

15 Gauti išankstiniai apmokėjimai 
 
Grupės ir Bendrovės gautus išankstinius apmokėjimus sudarė:  
 

 Grupė 
2015-12-31 

 Grupė 
2014-12-31 

 Bendrovė 
2015-12-31 

 Bendrovė 
2014-12-31 

        

Avansu gautos VIAP lėšos  14.633  20.753  14.633  20.753 

Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai 38  2.776  38  769 

Ateinančių laikotarpių pajamos už nebaigtas vykdyti 
sutartis  -        430  -        -       

Iš viso 14.671  23.959  14.671  21.522 

 

16 Segmentų ataskaita 

2015 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 Bendrovės vykdomos komercinės veiklos 
pelningumo atžvilgiais. Valdybos analizuojamas 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. 

2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 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 hidroakumuliacinės elektrinės galios rezervavimo pajamas. Komercinė veikla apima elektros energijos 
prekybą laisvojoje rinkoje, eksportą/importą, elektros energijos gamybą Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje bei Kruonio 
hidroakumuliacinėje 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 segmentą. Kita veikla Grupėje apima energetinių įrenginių remonto bei IT paslaugas. Segmentų 
ataskaitoje įtraukti dukterinių įmonių UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB „Energijos tiekimas“ rezultatai ir tarpusavio sandoriai iki 2015 
m. kovo 31 d. bei asocijuotos įmonės UAB „NT Valdos“ rezultatai ir tarpusavio sandoriai iki 2015 m. balandžio 27 d. (6 pastaba). 
 
Prekyba tarp Grupės įmonių vykdoma rinkos kainomis, išskyrus prekybą elektra ir su ja susijusiomis paslaugomis, kurių kainas nustato 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 
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16 Segmentų ataskaita (tęsinys) 
 
Grupės informacija apie segmentus už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. yra pateikta žemiau: 
 

2015  

Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant 
eksportą/importą) 

Kita veikla Iš viso Lietuvos energijos gamyba, AB Energijos 
Tiekimas, 

UAB 
Reguliuojama 

veikla 
Komercinė 

veikla 

      
Segmentų pajamų iš viso 121.498 89.389 20.294 5.254 236.435 
Pajamos tarp segmentų - - (14.933) (78) (15.011) 
Pajamos iš išorės klientų 121.498 89.389 5.361 5.176 221.424 
Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp 

Grupės įmonių (150.057) (60.188) (3.961) (5.110) (219.316) 
tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos (16.173) (6.270) (9) (128) (22.580) 

Veiklos (nuostolis) pelnas (28.559) 29.201 1.400 66 2.108 

Finansinės pajamos - 510 - - 510 
Finansinės (sąnaudos) (1.965) (417) (4) (21) (2.407) 
Asocijuotų ir bendrųjų įmonių rezultatų 

dalis - - - 391 391 

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą (30.524) 29.294 1.396 436 602 

Pelno mokestis     (3.698) 

Grynasis (nuostolis)     (3.096) 

 
Grupės informacija apie segmentus už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. yra pateikta žemiau: 
 

2014 

Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant 
eksportą/importą) 

Kita veikla Iš viso Lietuvos energijos gamyba, AB 
Energijos 

Tiekimas, UAB 
Reguliuojama 

veikla 
Komercinė 

veikla 

      
Segmentų pajamų iš viso 131.774 101.426 68.368 36.042 337.610 
Pajamos tarp segmentų - - (65.460) (17.220) (82.680) 
Pajamos iš išorės klientų 131.774 101.426 2.908 18.822 254.930 
Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp 

Grupės įmonių (117.991) (75.268) (2.274) (7.719) (203.252) 
tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos (15.778) (6.536) (31) (661) (23.006) 

Veiklos pelnas 13.783 26.158 634 11.103 51.678 

Finansinės pajamos 1 75 5 28 109 
Finansinės (sąnaudos) (4.109) (717) (1) (85) (4.912) 
Asocijuotų ir bendrųjų įmonių rezultatų 

dalis - - - 150 150 

Pelnas prieš apmokestinimą 9.675 25.516 638 11.196 47.025 

Pelno mokestis     (5.982) 

Grynasis pelnas     41.043 

 
Visas Grupės ir Bendrovės turtas yra Lietuvoje. 
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17 Sandoriai tarp susijusių šalių  

2015 m. sausio – gruodžio mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos 

ir sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

        
Grupės asocijuotos įmonės 127  3  1.190  204 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 

„Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones) 975  11.564  85.244  185.359 
LITGRID AB grupė 655  7.973  7.598  95.012 
„Lietuvos dujos“, AB 4  -  25  39 
„Lietuvos energija“, UAB -  28.254  361  48.845 

Iš viso 1.761  47.794  94.418  329.459 

 
2015 m. sausio – gruodžio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos 

ir sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

        
Bendrovės dukterinės įmonės -  -  9  18.013 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 

„Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones) 975  11.564  85.177  185.263 
LITGRID AB grupė 655  7.973  7.598  94.036 
„Lietuvos dujos“, AB 4  -  25  - 
„Lietuvos energija“, UAB -  28.254  350  48.845 
Bendrovės asocijuotos įmonės 127  3  1.075  21 

Iš viso 1.761  47.794  94.234  346.178 

Iki 2015 m. kovo 31 d. sandoriai su UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos tiekimas UAB rodomi prie Bendrovės dukterinių įmonių, 
nuo 2015 m. balandžio 1 d. prie LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant „Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones). Iki 
2015 m. balandžio 30 d. sandoriai su NT Valdos, UAB rodomi prie Bendrovės asocijuotų įmonių, nuo 2015 m. gegužės 1 d. prie LR Finansų 
ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant „Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones). 

2014 m. sausio – gruodžio mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

        
Grupės asocijuotos įmonės 329  82  1.731  6.704 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 

„Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones) 12  3.487  212  150.034 
LITGRID AB grupė 1.285  11.050  10.462  132.080 
„Lietuvos dujos“, AB 4  -  45  - 
„Lietuvos energija“, UAB -  -  7  74 

Iš viso 1.630  14.619  12.457  288.892 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, Bendrovės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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17 Sandoriai tarp susijusių šalių (tęsinys) 

2014 m. sausio – gruodžio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos 

ir sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už kurias 

dar neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

        
Bendrovės dukterinės įmonės 1.677  8.729  17.159      66.885     
Bendrovės asocijuotos įmonės 204  1  1.086      5.782     
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 

„Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones) 3  3.425  
85      149.564     

LITGRID AB grupė 1.285  9.081  10.462      127.169     
„Lietuvos dujos“, AB 4  -  12      -       
„Lietuvos energija“, UAB -  -  7      74     

Iš viso 3.173  21.236  28.811      349.474     

 
2014 m. vasario 21 d. „Lietuvos dujos“, AB tapo Bendrovės susijusia šalimi. 
 
Didžiausi pirkimai ir pardavimai 2015 m. ir 2014 m. sausio – gruodžio mėn. buvo su LR Finansų ministerijos netiesiogiai valdoma bendrove 
AB LESTO bei LITGRID AB grupe. Iš jų Grupė daugiausia pirko elektros energiją, galią, VIAP paslaugas. Parduodama buvo elektros energija, 
galia, perdavimo paslauga, VIAP paslaugos. Sandorius su kitomis nei LR Finansų ministerijos valdomomis valstybės įmonėmis sudarė 
įprastiniai verslo sandoriai, todėl šie sandoriai neatskleisti. 
 
Susijusių šalių sandorių lentelėse Grupės ir Bendrovės pardavimai LR Finansų ministerijos netiesiogiai valdomai bendrovei AB LESTO ir 
Bendrovės dukterinei įmonei Energijos tiekimas UAB apima visą pardavimo sandorių sumą, tačiau Grupės/Bendrovės bendrųjų pajamų 
ataskaitoje dėl dalies iš šių sandorių yra apskaitytos tik uždirbtos tarpininkavimo paslaugų pajamos, kadangi Grupė/Bendrovė pagal 
pasirašytas paslaugų sutartis su AB LESTO (2014 – 2015 m.) ir Energijos tiekimas UAB (2015 m.) teikia tarpininkavimo paslaugas. 
 

18 Išmokos vadovybei 
 

 
Grupė 
2015 

 Grupė 
2014 

 Bendrovė 
2015 

 Bendrovė 
2014 

        

Išmokos, susijusios su darbo santykiais*  367  767  294  401 

Išeitinės kompensacijos -  22  -  12 

Kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos vadovybei 58  60  58  60 
 
* 2015 m. Grupės išmokų, susijusių su darbo santykiais, sumoje įtrauktos dukterinių įmonių UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos 
tiekimas UAB vadovams priskaičiuotos išmokos iki 2015 m. kovo 31 d.  
 

19  Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 
2015 m. spalio 12 d. Bendrovė ir Energijos tiekimas UAB (toliau – „Energijos tiekimas“) pasirašė didmeninės elektros prekybos komercinės 
dalies pirkimo–pardavimo sutartį. Energijos tiekimui parduotą verslo dalį sudaro su fizine elektros energijos prekyba nesusijusi prekyba 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei balansavimo paslaugos teikimas. Nuosavybės teisė į parduotą komercinės didmeninės elektros 
prekybos verslo dalį Energijos tiekimui perėjo 2016 m. sausio 1 d. Iki tol šią veiklą ir toliau vykdė Bendrovė. Bendrovės pajamos iš šios veiklos 
2015 m. ir 2014 m. buvo priskirtos komercinės veiklos segmentui. Remiantis sutarties sąlygomis, Energijos tiekimas Bendrovei grynaisiais 
pinigais dalimis iki 2017 m. kovo 31 d. sumokės 13.1 mln. EUR. Dar 8 mln. EUR (po 2 mln. EUR per metus) gali būti sumokėti priklausomai 
nuo parduodamos veiklos rezultatų per laikotarpį iki 2019 m. Bendra galutinė sandorio suma, jei bus įgyvendintos visos sutartyje numatytos 
sąlygos, gali siekti 21.1 mln. EUR. 
 
Kitų reikšmingų įvykių po 2015 m. gruodžio 31 d. iki sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų patvirtinimo datos neįvyko. 

 
 
 

********* 



  

2015 
„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB 
KONSOLIDUOTASIS TARPINIS 
PRANEŠIMAS 
 
UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,  
PASIBAIGUSĮ 2015 M. GRUODŽIO 31 D.  
(neaudituotas) 

Energetikos įmonių grupė www.le.lt 



 28   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

TURINYS 
 

KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS  

 
 

 
„Lietuvos energijos gamybos“ grupės esminiai rodikliai 30 

 
Vadovo komentaras 31 

 
Reikšmingiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai 32 

 
Bendrovės ir Grupės finansinių rodiklių analizė 34 

 
Veiklos rodiklių analizė 36 

  
Kiti veiksniai, galintys turėti poveikį finansiniams rodikliams 39 

  
Informacija apie Bendrovės įstatinį kapitalą ir vertybinius popierius 42 

  
Bendrovės socialinė atsakomybė 45 

  
Aplinkosauga 45 

  
Bendrovė ir Bendrovės valdymo organai 46 

  
Informacija apie Bendrovę 46 

  
Bendrovės darbuotojai 51 

  
Svarbūs įvykiai Bendrovės veikloje 54 

  
Kita reikšminga informacija 61 

  1 priedas. Informacija apie NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių 
valdymo kodekso laikymąsi 

62 

LIETUVOS_ENERGIJOS_GAMYBOS#_


 

 
KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d.  
 
 

29   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas konsoliduotasis tarpinis pranešimas 
 

Šiame konsoliduotajame tarpiniame pranešime pateikiama informacija „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau tekste – Ben-
drovė) akcininkams, kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie Bendrovės ir visos įmonių grupės veiklą per 2015 
metų dvylikos mėnesių laikotarpį. 
 
 

Konsoliduotojo tarpinio pranešimo reglamentavimas 
 

Konsoliduotąjį „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir jos dukterinių įmonių (toliau tekste Bendrovė ir jos dukterinės įmonės –
Grupė) tarpinį dvylikos mėnesių pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybi-
nių popierių įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48 patvirtintų „Periodinės ir papildomos 
informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių“ 2016 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 03-22 redakcija bei Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 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, generalinė direktorė Eglė Čiužaitė (8 5) 278 2900 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, l. e. p. Finansų ir administravimo 
departamento direktorius 

Mindaugas Kvekšas (8 5) 278 2921 
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„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBOS“ GRUPĖS ESMINIAI RODIKLIAI 
 

  2015 m. 2014 m. 
Pokytis 

+/- % 

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

Pagaminta elektros energijos TWh 2,01 1,84 0,17 9,3 

Elektros pardavimai laisvoje rinkoje TWh 1,22 1,62 -0,39 -24,4 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

Pajamos tūkst. eurų 221.424 254.930 -33.506 -13,1 

Elektros, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos 

tūkst. eurų 137.629 144.062 6.433 -4,5 

Veiklos sąnaudos1 tūkst. eurų 32.470 33.245 775 -2,3 

EBITDA2 tūkst. eurų 48.241 71.009 -22.768 -32,1 

EBITDA marža3 % 21,8% 27,9% -6,1 p. p.  

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. eurų -3.096 41.043 -44.139 -107,5 

 2015-12-31 2014-12-31 
Pokytis 

+/- % 

Visas turtas tūkst. eurų 837.348 932.977 -95.629 -10,2 

Nuosavas kapitalas tūkst. eurų 346.196 374.479 -28.283 -7,6 

Finansinės skolos tūkst. eurų 146.260 165.814 -19.554 -11,8 

Finansinės skolos grynąja verte4 tūkst. eurų 80.084 86.380 -6.296 -7,3 

Nuosavybės pelningumas (ROE)5 % -0,9 11,0 -11,9 p. p.    

Nuosavo kapitalo lygis6 % 41,3 40,1  1,2 p. p.   

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 
12 mėnesių 

% 166,0 121,6  44,4 p. p.   

Finansinės skolos grynąja verte / 
Nuosavybės santykis 

% 23,1 23,1  0,0 p. p.   

 
1 Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės 
sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas. 
2 EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos - palūkanų pajamos 
- gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai. 
3 EBITDA marža = EBITDA / Pajamos. 
4 Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto 
dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius. 
5 Nuosavybės pelningumas (ROE) = grynasis pelnas (nuostolis), perskaičiuota metinė išraiška ⁄ nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje. 
6 Nuosavo kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje. 
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VADOVO KOMENTARAS 
 
Nacionalinės elektros energijos gamintojos „Lietuvos ener-
gijos gamybos“ 2015 m. veiklos rezultatuose tiesiogiai atsis-
pindi reikšmingi reguliuotojo ir pačios Bendrovės priimti 
sprendimai. Pirmuosius ir toliau siekiame panaikinti teisme. 
Tuo metu antrieji mums, išgrynintai gamybos įmonei, sukuria 
galimybes veikti konkurencingiau bei mažinti subsidijų naštą 
vartotojams. 
 
2015 m. Bendrovės pardavimo pajamos iš viso sudaro 
203,10 mln. eurų ir yra 12,1 proc. mažesnės nei 2014 m. 
pardavimo pajamos (231,08 mln. eurų). Bendrovės 2015 m. 
pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amorti-
zaciją (EBITDA) sudaro 50,27 mln. eurų ir yra 21,5 proc. ma-
žesnis nei 2014 m. EBITDA (64,02 mln. eurų). Neigiamą ro-
diklių pokytį lėmė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos (VKEKK) dar 2014 m. priimti sprendimai dėl 2010–
2012 m. bendrovės veiklos patikrinimo rezultatų ir dėl bend-
rovės pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos ga-
mybos rinkoje. Atsižvelgiant į juos, Bendrovei 2015 metams 
buvo nustatytos sumažintos reguliuojamų paslaugų kainos.  
 
Vos priimtus šiuos sprendimus apskundėme teisme ir iki šiol 
nuosekliai giname savo poziciją, siekdami, kad bendrovės 
veikla būtų vertinama teisingai, atsižvelgiant į realias rinkos 
sąlygas, visų galiojančių teisės aktų ir anksčiau priimtų regu-
liavimo sprendimų nuostatas. Tikime Bendrovei palankia 
teismų baigtimi, tačiau šių pajamų į 2015 m. finansines atas-
kaitas neįtraukiame vadovaudamasi auditorių rekomendaci-
jomis.  
 
Atmetus minėtų VKEKK sprendimų įtaką, Bendrovės 2015 
m. pajamos būtų 7,8 proc. didesnės, o EBITDA siektų apie 
66,2 mln. eurų. Tai būtų daugiau negu 2014 m. tuo pačiu 
laikotarpiu, nepaisant sumažėjusių komercinės elektros 
energijos gamybos apimčių. Atitinkamai, EBITDA marža su-
darytų 28,7 proc., o tai yra 1,3 proc. punktais daugiau nei 
2014 m. 
 
2015 m. buvo rekordiškai sausringi, tad dėl itin mažo van-
dens kiekio Nemune smuko Kauno Algirdo Brazausko hidro-
elektrinės gamyba. Šioje elektrinėje 2015 m. pagaminta 13,4 
proc. mažiau elektros energijos nei per 2014 m. Kruonio hid-
roakumuliacinės elektrinės gamybos apimtys išliko tokios 
pat, kaip 2014 m. Tuo metu Elektrėnų komplekse, kur elektra 
gaminta siekiant šiltuoju metų laiku užtikrinti tiekimo sau-
gumą, buvo pagaminta 24,4 proc. daugiau elektros energijos 
nei 2014 m. Iš viso per 2015 m. parduota beveik 2,007 TWh 
bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros 
energijos. Palyginti su 2014 m., pagamintas elektros energi-
jos kiekis išaugo 9,3 proc. 
 
Kiti iššūkiai, su kuriais 2015 m. susidūrė „Lietuvos energijos 
gamyba“, buvo numatyti Bendrovės strategijoje. Energetikos 
rinka keičiasi labai greitai, tad perskirstėme jėgas ir kėlėme 
sau užduotį didinti Bendrovės lankstumą, mažinti veiklos pa-
laikymo sąnaudas bei kuo sėkmingiau prie rinkos pokyčių 
prisitaikyti. Atskirdama elektros ir šilumos energijos gamybą, 
Bendrovė praėjusiais metais baigė statyti naują biokuro ka-
tilinę Elektrėnuose ir pradėjo 1 ir 2 rezervinės elektrinės 
blokų demontavimą. Išgrynindama savo kaip gamybos įmo-
nės veiklą, atskyrė komercinę didmeninės elektros prekybą. 
O įgyvendindama strateginį tikslą mažinti VIAP poreikį, „Lie-
tuvos energijos gamybos“ valdyba priėmė sprendimą dėl 5 ir 
6 blokų eksploatacijos nutraukimo nuo 2016 m. pradžios. 
 
 

 
Pastarasis sprendimas, dėl kurio buvo pripažintas vienkarti-
nis 30 mln. eurų nuostolis dėl ilgalaikio materialiojo turto ver-
tės sumažėjimo ir su turtu susijusių dotacijų atstatymo, pa-
darė neigiamą įtaką Bendrovės 2015 m. grynajam rezultatui, 
tad Bendrovė 2015 m. patyrė 0,23 mln. eurų grynojo nuos-
tolio. 2014 m. grynasis pelnas sudarė 33,41 mln. eurų. 
 
Svarbu, kad nutraukus prastos techninės būklės mažai nau-
dotinų bei didelių palaikymo sąnaudų reikalaujančių gamy-
bos įrenginių eksploataciją, žengtas didelis žingsnis įgyven-
dinant Bendrovės strateginius tikslus. Pirmiausia, tai padės 
mažinti subsidijų naštą elektros energijos vartotojams. 
Antra, leis didinti Bendrovės vertę koncentruojantis į energe-
tiniam saugumui reikalingų įrenginių patikimumo užtikrinimą 
bei efektyvų išnaudojimą, veiklos konkurencingumo didi-
nimą. 
 
Ruošdamiesi 2016 metams – veiklai be gamybos kvotos bei 
dėl naujų jungčių atsiradimo dar labiau pasikeitusioje rinkoje 
– Bendrovės valdomo Elektrėnų komplekso specialistai pri-
sitaikė prie darbo strateginio rezervo užtikrinimo režimu. Čia 
eksploatuojami optimalūs pajėgumai elektros energijos po-
reikiui užtikrinti, šilumos energija jau gaminama iš biokuro. 
O hidroelektrinėse ir toliau gaminama konkurencinga elekt-
ros energija. 
 
Praėjusiais metais pardavėme dukterinių įmonių akcijas ir, 
siekdami koncentruotis į efektyvią energijos gamybą, dalį 
bendrovės vykdytos komercinės didmeninės elektros ener-
gijos prekybos veiklos perdavėme „Energijos tiekimui“, ku-
riame nuo šių metų pradžios sutelkta didmeninės ir mažme-
ninės elektros energijos prekybos kompetencija. Taigi, „Lie-
tuvos energijos gamyba“ dabar – lanksti ir atvira pokyčiams 
energijos gamybos bendrovė, kuri sieks įgyvendinti savo 
strateginius tikslus, didinti įmonės vertę ir prisidėti prie visų 
suinteresuotųjų šalių gerovės augimo. 
 

 
Eglė Čiužaitė 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos pirmininkė ir 
generalinė direktorė 
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REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 
 
Bendrovė skundžia reguliuotojo priimtus sprendimus 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko teisminiai procesai dėl Bendrovės 
teismui pateiktų skundų dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2014 m. priimtų spren-
dimų, susijusių su Bendrovės 2010–2012 m. veiklos patikri-
nimo rezultatais bei Bendrovės pripažinimu turinčia didelę 
įtaką elektros energijos gamybos rinkoje (dėl šių sprendimų 
Bendrovei 2015 metams buvo nustatytos sumažintos regu-
liuojamos kainos), taip pat su vienašališku Bendrovės gami-
namos šilumos kainos dedamųjų nustatymu.  
 
Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „Svarbūs įvykiai 
Bendrovės veikloje“. 
 
Bendrovė tapo elektros kainų išvestinių priemonių rin-
kos formuotoja Latvijos kainų zonoje 
 

2015 m. sausį Bendrovė pirmoji iš Lietuvos elektros rinkos da-
lyvių tapo rinkos formuotoja (angl. Market Maker) ir ėmė siūlyti 
finansines išvestines priemones, susietas su kainų skirtumu 
tarp Latvijos kainų zonoje besiformuojančios kainos ir visos 
„Nord Pool Spot“ sisteminės kainos EPAD RIGA (angl. 
Electricity Price Area Differential, EPAD). 
 
Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „Svarbūs įvykiai 
Bendrovės veikloje“. 
 
Bendrovė perleido dukterinių įmonių akcijas 

 
Vadovaudamasi Bendrovės valdybos sprendimu, Bendrovė 
2015 m. kovo 31 d. sudarė visų jos valdomų UAB „Kauno 
energetikos remontas“ bei Energijos tiekimas UAB akcijų pir-
kimo – pardavimo sutartį su savo patronuojančia bendrove 
„Lietuvos energija“, UAB. 
 
2015 m. balandžio 27 d. su „Lietuvos energija“, UAB, sudaryta 
sutartis dėl visų Bendrovės valdomų NT Valdos, UAB, akcijų 
pirkimo – pardavimo. 
 
Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „Svarbūs įvykiai 
Bendrovės veikloje“. 
 
Išgryninama veikla – parduota dalis komercinės didmeni-
nės elektros prekybos veiklos 

 
Bendrovės patronuojanti įmonė „Lietuvos energija“, UAB, 
2015 m. pradžioje pradėjo įgyvendinti „Lietuvos energijos“ 
įmonių grupės veiklos grandinės išgryninimo programą. Per 
ataskaitinį laikotarpį buvo įgyvendinamas programoje numa-
tytas Bendrovės gamybos veiklos išgryninimas nuo jos atski-
riant dalį Bendrovės vykdomos komercinės elektros energijos 
didmeninės prekybos veiklos.  
 
Šią veiklą pagal sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį nuo 2016 
m. pradžios perėmė kita grupės įmonė – šiuo metu mažmeni-
nės elektros prekybos veiklą vykdantis Energijos tiekimas 
UAB (toliau – „Energijos tiekimas“), kuriame sukoncentruota 
elektros energijos prekybos veikla. 
 
„Energijos tiekimui“ parduodamą Bendrovės verslo dalį su-
daro su fizine elektros energijos gamyba nesusijusi prekyba 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei balansavimo pas-
laugos teikimas. Pardavusi šią verslo dalį Bendrovė ir toliau 

gaus pajamas už rinkoje parduodamą jos valdomose elektri-
nėse pagamintą elektros energiją bei teikiamas sistemines 
paslaugas. 
 
Siekiant skaidriai ir objektyviai nustatyti parduodamos komer-
cinės didmeninės elektros prekybos verslo dalies kainą, buvo 
atliktas nepriklausomas didmeninės elektros prekybos verslo 
dalies vertinimas. Remdamosi vertinimo rezultatais ir įvertinu-
sios parduodamos veiklos riziką bendrovės susitarė, kad pra-
dinė sandorio kaina sudarys 13,1 mln. eurų. Šią sumą „Ener-
gijos tiekimas“ sumokės grynaisiais pinigais per laikotarpį iki 
2017 m. kovo 31 d. Dar 8 mln. eurų (po 2 mln. eurų per metus) 
gali būti sumokėti priklausomai nuo parduodamos veiklos re-
zultatų per laikotarpį iki 2019 m. Numatyta, kad maksimali ga-
lutinė sandorio kaina galėtų pasiekti 21,1 mln. eurų. 
 
Didmeninės elektros prekybos komercinės dalies pirkimo–
pardavimo sutartį Bendrovė ir „Energijos tiekimas“ pasirašė 
2015 m. spalio 12 d. Nuosavybės teisė į parduotą komercinės 
didmeninės elektros prekybos verslo dalį „Energijos tiekimui“ 
perėjo 2016 m. sausio 1 d. 
 
Numatoma, kad elektros energijos prekybos veiklos dalies 
atskyrimas leis padidinti „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 
veiklos efektyvumą, mažinti Bendrovės veiklos sąnaudas ir 
išgryninti Bendrovės vykdomą veiklą.  
 
Daugiau informacijos – Bendrovės interneto svetainėje. 
 
Šiltuoju metų laiku elektros energiją gamino kombinuoto 
ciklo blokas  

 
Tiekimo saugumui užtikrinti reikalinga elektros energija Elekt-
rėnuose ne šildymo sezono metu nuo balandžio 15 d. iki spa-
lio 15 d. gaminta pagal susitarimą su perdavimo sistemos 
operatoriumi „Litgrid“.  
 
Šiuo laikotarpiu elektrą kombinuoto ciklo blokas gamino dėl to, 
kad baigiantis šildymo sezonui išjungiamos miestų termofika-
cinės elektrinės, o galimybių importuoti elektros energiją su-
mažėja dėl jungčių remontų. Elektros energijos pasiūlą taip 
pat mažina tai, jog tiek Latvijos, tiek Lietuvos hidroelektrinėse 
šiltuoju metų laiku būna mažiau vandens. 
  
Spalį, dėl smarkiai pašokusių elektros energijos kainų Nord 
Pool Spot biržoje, kombinuoto ciklo blokas gerokai padidino 
savo gamybos apimtis ir veikė kaip elektros energijos rinkoje 
konkurencingas įrenginys, padėjęs stabilizuoti elektros ener-
gijos kainą. Bendrovė nuolat stebi situaciją rinkoje ir vertina 
galimybes elektros energiją valdomais įrenginiais gaminti ko-
merciniais pagrindais. 
 
Pradėta naujosios biokuro katilinės Elektrėnuose eksplo-
atacija 

 
2015 m. gegužės 6 d. pasirašytas biokuro katilinės Elektrėnų 
komplekse statybos baigimo aktas. Biokuro katilinės statybos 
darbai Elektrėnuose prasidėjo 2014 metų vasarį. Šioje katili-
nėje įrengti pažangūs aplinkos taršą mažinantys ir itin efekty-
vūs įrenginiai. Biokuro deginimui pasirinkta verdančio sluoks-
nio pakuros technologija, iki minimumo sumažinanti teršalų iš-
metimą į atmosferą. Ši technologija geriausiai iš visų tinka bio-
masės deginimui. Kurui naudojamos Lietuvoje susidarančios 
miško kirtimo atliekos ar kitoms šalies ūkio šakoms nenau-
dinga mediena. 
  

http://gamyba.le.lt/lt/naujienos/bendroves-naujienos/isgrynintos-elektros-energijos-gamybos-ir-prekybos-imones-kurs-didesne-verte.html
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40 MW galios biokuro katilinė užtikrins apie 90 proc. Elektrėnų 
miesto, UAB „Kietaviškių gausa“ šiltnamių ir Elektrėnų komp-
lekso šilumos poreikio. Šiluma joje bus gaminama ištisus me-
tus. 
 
Animuotą biokuro katilinės pristatymą galima pamatyti Bend-
rovės interneto svetainėje. 
 
2015 m. buvo rekordiškai sausi Kauno A. Brazausko hid-
roelektrinei 

 
Ilgamečiai statistiniai duomenys rodo, kad 2015 m. į Kauno 
A. Brazausko hidroelektrinės istoriją įeis kaip vieni sausiau-
sių. Nemuno vandens debitas rudenį buvo per mažas, kad 
upėje būtų užtikrinamos normalios ekosistemų gyvavimo są-
lygos. Tuo pačiu dėl hidrologinės sausros smarkiai apribota 
išliko ir šios elektrinės veikla. 
 
Beveik du vasaros mėnesius ir rudens pradžioje vidutinis 
Nemuno debitas ties Kaunu siekė apie 80 m3/s. Panaši į to-
kią situacija per visą stebėjimų laikotarpį nuo elektrinės veik-
los pradžios 1960 m. buvo susidariusi tik kartą, kone prieš 
ketvirtį amžiaus – 1992 m. rugpjūčio mėnesio vidutinis debi-
tas siekė 84 m3/s. 
 
Minimali riba, leidžianti upėje žemiau Kauno A. Brazausko 
HE vykdyti laivybą ir nekelianti grėsmės ekosistemai, yra 
120 m3/s. Įprastai elektrinės darbas planuojamas atsižvel-
giant į tai, koks yra Nemuno debitas ir kiek vandens atiteka į 
marias. Kai vandens tris paras iš eilės atiteka mažiau nei 112 
m3/s ir aukštutinio bjefo lygis būna mažesnis nei 43,5 m, 
Kauno A. Brazausko HE nebegali kaupti vandens Kauno 
mariose ir privalo praleisti maksimalų atitekantį vandens 
kiekį. 
 
Daugiau informacijos – Bendrovės interneto svetainėje. 
 
Neskirta kvota 2016 m. remtinai gamybai Elektrėnuose  

 
Per ataskaitinį laikotarpį vyko intensyvios diskusijos dėl vie-
šuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) kvotų. 
Jau pasibaigus jam, 2015 m. spalio 7 d., Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nutarė 2016 metams kvotų remtinai elektros ener-
gijos gamybai kogeneracinėse jėgainėse ir Elektrėnų komp-
lekse neskirti.  
 
Kvotų neskirta atsižvelgiant į tai, kad, Energetikos ministerijos 
teigimu, 2016 m. pradėjus veikti naujoms elektros jungtims su 
Lenkija ir Švedija Lietuvą turėtų pasiekti pigesnė importuo-
jama elektros energija, tad dirbtinai remti vietinę gamybą, kuri 
yra brangesnė – neapsimoka.  
 
2016 m. Bendrovė Elektrėnų komplekso blokais užtikrins tre-
tinį avarinį galios rezervą. Tai reiškia, kad blokai elektros ener-

giją gamins tik tuo atveju, jeigu sutriks jos importas arba rin-
koje susiklostys tokia situacija, kad dujiniais pajėgumais galės 
pagaminti elektros energiją už rinkoje konkurencingą kainą. 
 
2015 m. elektros energijos gamybai Elektrėnų komplekse 
skirta kvota siekė 1,1 TWh. 
 
Iš eksploatacijos išvesti 5 ir 6 blokai, tęsiamas 1 ir 2 blokų 
demontavimas 

 
Elektros energijos gamintojos „Lietuvos energijos gamybos“ 
valdyba priėmė sprendimą nuo naujųjų nutraukti 5 ir 6 Elekt-
rėnuose veikiančios rezervinės elektrinės blokų eksploataciją. 
Šių blokų demontavimo darbai preliminariai prasidės 2017 m. 
pradžioje, pabaigus 1 ir 2 blokų demontavimą. 
 
5 ir 6 elektrinės blokų, kurių abiejų galia siekia po 300 MW, 
išvedimas iš eksploatacijos buvo numatytas 2014 m. viduryje 
paskelbtoje ilgalaikėje bendrovės strategijoje. Blokai išvedami 
iš eksploatacijos dėl prastos techninės būklės, mažo išnaudo-
jimo potencialo ateityje ir didelių palaikymo kaštų. Šie 1967-
1968 m. elektros energiją pradėję gaminti blokai neveikė jau 
kelerius metus, pastaruoju metu buvo konservuojami.  
 
Senaisiais Elektrėnų blokais gaminama elektros energija, 
įvertinant situaciją rinkoje, gamtinių dujų kainą, žemą blokų 
naudingo veikimo koeficientą, didelius palaikymo kaštus, jau 
seniai nėra konkurencinga rinkoje. 
 
5 ir 6 blokų demontavimo projektą įgyvendins tie patys dar-
buotojai, kurie šiuo metu atlieka 1 ir 2 blokų demontavimo dar-
bus. 1 ir 2 rezervinės elektrinės blokų eksploatacija nutraukta 
nuo 2015 m. pradžios. Per metus demontuota ir utilizuota 
blokų šiluminė asbestinė izoliacija ir katilų mūras, demontuota 
ir parduota virš 4000 t metalo laužo. Tikimasi šių blokų de-
montavimo darbus baigti iki 2016 m. pabaigos.  
 
Daugiau informacijos – Bendrovės interneto svetainėje. 
 
Priimti  sprendimai dėl akcinės bendrovės LIETUVOS 
ELEKTRINĖ akcijų išpirkimo 

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2015 m. spalio 26 d. priė-
mus nutarimą Nr. 1126 „Dėl akcijų išpirkimo“, energetikos 
įmonių holdingas „Lietuvos energija“, UAB, 2016 m. vasario 8 
d. pradėjo buvusios akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKT-
RINĖ smulkiųjų akcininkų akcijų išpirkimo procesą. Išperka-
mos akcijos pagal nustatytą santykį bus prilyginamos Bendro-
vės akcijoms. Už vieną turėtą pasibaigusios akcinės bendro-
vės LIETUVOS ELEKTRINĖ akciją suteikiama 1,37 Bendro-
vės akcijų.  
 
Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „Svarbūs įvykiai 
Bendrovės veikloje“ ir Bendrovės interneto svetainėje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gamyba.le.lt/lt/veikla/projektai/silumos-energijos-gamybos-pajegumu-statyba-elektrenuose/
http://gamyba.le.lt/lt/veikla/projektai/silumos-energijos-gamybos-pajegumu-statyba-elektrenuose/
https://gamyba.le.lt/lt/naujienos/bendroves-naujienos/rekordas-kauno-brazausko-hidroelektrineje-sausringi-2015-ieji-ieis-i
https://gamyba.le.lt/lt/naujienos/bendroves-naujienos/lietuvos-energijos-gamyba-elektrenuose-nebeeksploatuos-5-ir-6-bloku
http://gamyba.le.lt/
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BENDROVĖS IR GRUPĖS FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 
 
Šioje konsoliduotojo tarpinio pranešimo dalyje yra pateikiami neaudituoti Bendrovės ir Įmonių grupės 2015 m. dvylikos mėne-
sių rezultatai. 
 

  

 Bendrovė Grupė 

 2015 m.  2014 m.  2013 m.  2015 m.  2014 m. 2013 m. 

FINANSINIAI RODIKLIAI            

Pardavimo pajamos tūkst. eurų 203.097 231.084 312.671 208.698 233.992 315.109 

Kitos veiklos pajamos tūkst. eurų 11.298 2.116 2.193 12.726 20.938 32.260 

EBITDA1  tūkst. eurų 50.272 64.023 60.199 48.241 71.009 68.392 

Veiklos pelnas tūkst. eurų 5.761 39.366 30.641 2.108 51.678 35.538 

Grynasis pelnas (nuostolis) iš tęstinės 
veiklos 

tūkst. eurų -231 33.407 27.327 -3.096 41.043 31.455 

Pelnas prieš apmokestinimą tūkst. eurų 3.889 37.987 25.218 602 47.025 29.846 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai tūkst. eurų 25.364 86.572 127.934 25.224 96.871 136.060 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms  tūkst. eurų 146.260 162.886 160.852 146.260 165.814 163.500 

SANTYKINIAI RODIKLIAI        

Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas  1,43 1,49 1,36 1,42 1,49 1,34 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
nuosavas kapitalas 

 0,43 0,44 0,40 0,42 0,44 0,40 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
turtas 

 0,18 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 

PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS        

Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA / 
(palūkanų mokėjimai + per ataskaitinį lai-
kotarpį grąžintos paskolos))2 

 2,62 4,56 2,55 2,50 4,97 2,76 

PELNINGUMO RODIKLIAI        

Veiklos pelno marža  % 2,69 16,88 9,73 0,95 20,27 10,23 

Pelno prieš apmokestinimą marža % 1,81 16,29 8,01 0,27 18,45 8,59 

Grynojo pelno marža % -0,11 14,33 8,68 -1,40 16,10 9,06 

Nuosavo kapitalo grąža % -0,07 9,10 6,87 -0,89 10,96 7,68 

Turto grąža % -0,03 3,65 2,91 -0,37 4,40 3,28 

Pelnas tenkantis vienai akcijai eurai -0,000 0,053 0,043 -0,005 0,065 0,050 

P/E (akcijos kainos ir pelno santykis)  -1.844,8 14,8 9,2 -137,6 12,1 7,9 

 
1 Pelnas prieš apmokestinimą - palūkanų pajamos + palūkanų sąnaudos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnau-

dos + ATL perkainavimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos. 
2 Skaičiuojant rodiklį neįtraukiamos refinansuotos paskolos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d.  
 
 

35   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

Tiek Bendrovės, tiek Grupės 2015 m. dvylikos mėnesių pel-
ningumo rodikliai yra žemesni nei 2014 m. dvylikos mėnesių 
rodikliai.  
 
Didžiausią neigiamą įtaką 2015 m. Bendrovės ir Grupės pel-
ningumo rodikliams padarė dėl sprendimo nutraukti Bendro-
vės valdomos Lietuvos elektrinės 5 ir 6 blokų eksploatavimą 
pripažintas vienkartinis 30 mln. eurų nuostolis dėl ilgalaikio 
materialiojo turto vertės sumažėjimo ir su turtu susijusių dota-
cijų atstatymo. 
 
Bendrovės ir Grupės EBITDA krito dėl šiuo metu teisme gin-
čijamų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
(toliau – VKEKK) sprendimų dėl Bendrovės 2010–2012 m. 
veiklos patikrinimo rezultatų bei Bendrovės pripažinimo turin-
čia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl šių 
sprendimų Bendrovei 2015 metams buvo nustatytos sumažin-
tos reguliuojamų paslaugų kainos. To neigiama įtaka 2015 m. 
EBITDA ir grynajam pelnui atitinkamai siekia 15,9 mln. eurų ir 
13,5 mln. eurų.  
 
Grupės 2015 m. reguliuojamos veiklos pajamos, t. y. elektros 
energijos ir šilumos energijos gamyba Elektrėnų komplekse 
bei Elektrėnų komplekso ir Kruonio HAE teikiamos galios re-
zervavimo paslaugos, sudarė apie 55 proc. visų Grupės pa-
jamų (2014 m. – 52 proc.). 
 
 

Finansinės padėties ataskaita 
 

Bendrovės ir Grupės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 
2015 m. gruodžio 31 d. buvo 146,3 mln. eurų, kuriuos sudaro 
įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolų sutartis. 
 
Reikšmingiausias 2015 m. pokytis Bendrovės ir Grupės turto 
struktūroje įvyko dėl Lietuvos elektrinės 5 ir 6 blokų turto ver-
tės sumažėjimo nuostolio pripažinimo. 
 
 

Bendrųjų pajamų ataskaita 
 
Pajamos 
 

Bendrovės pardavimo pajamos 2015 m. sudarė 203,1 mln. 
eurų. Pagrindinę pajamų dalį sudaro elektros energijos preky-
bos, balansavimo ir reguliavimo elektros energijos, galios re-
zervavimo ir VIAP pajamos, taip pat šilumos energijos parda-
vimo pajamos. Lyginant su 2014 m., Bendrovės pardavimo 
pajamos mažėjo 12,1 proc. Tam daugiausiai įtakos turėjo 
aukščiau įvardinti VKEKK sprendimai. 
 
Grupės pardavimo pajamos 2015 m. sudarė 208,7 mln. eurų 
ir buvo 10,8 proc. mažesnės negu 2014 m. 
 
 
 

Sąnaudos 
 

2015 m. Bendrovė patyrė 208,6 mln. eurų sąnaudų, Grupė – 
219,3 mln. eurų sąnaudų. Didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų 
(133,9 mln. eurų, arba 64,2 proc.) ir Grupės sąnaudų (137,6 
mln. eurų, arba 62,8 proc.) sudarė elektros energijos ir susiju-
sių paslaugų pirkimo bei kuro elektros energijos gamybai 
sąnaudos. Bendrovės ir Grupės nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos 2015 m. atitinkamai sudarė 22,4 mln. eurų ir 22,6 
mln. eurų.  
 
Grupės veiklos sąnaudos, neįskaitant pirkimų, susijusių su 
elektros energija ir elektros gamyba, bei nusidėvėjimo ir amor-
tizacijos sąnaudų, apyvartinių taršos leidimų perkainavimo 
sąnaudų bei vertės sumažėjimo sąnaudų, 2015 m. sudarė 
32,5 mln. eurų ir, lyginant su 2014 m. patirtomis sąnaudomis, 
sumažėjo 0,8 mln. eurų. 
 
Pelnas  
 

Bendrovės 2015 m. EBITDA mažesnė už 2014 m. rodiklį 13,8 
mln. eurų, tuo tarpu Grupės EBITDA sumažėjo 22,8 mln. eurų. 
Grupės EBITDA marža sumažėjo 6,1 proc. punkto ir 2015 m. 
siekė 21,8 proc. Bendrovės EBITDA marža 2015 m. siekė 
23,4 proc. 
 
2015 m. Grupė uždirbo 0,6 mln. eurų pelno iki apmokestinimo, 
o grynasis nuostolis iš tęstinės veiklos sudarė 3,1 mln. eurų. 
Bendrovė uždirbo 3,9 mln. eurų pelno iki apmokestinimo, ta-
čiau grynasis nuostolis iš tęstinės veiklos sudarė 0,2 mln. 
eurų.  
 
 

Pinigų srautų ataskaita 
 
Grynieji 2015 m. pagrindinės veiklos pinigų srautai Bendro-
vėje sudarė 25,4 mln. eurų, Grupėje – 25,2 mln. eurų. Tuo 
tarpu 2014 m. grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Bend-
rovėje ir Grupėje atitinkamai buvo 86,6 mln. eurų ir 96,9 mln. 
eurų. 
 
Grupės grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 2015 m. 
buvo teigiami ir sudarė 5,2 mln. eurų (2014 m. – neigiami 15,7 
mln. eurų). Grupės finansinės veiklos pinigų srautai 2015 m. 
buvo neigiami ir sudarė 43,7 mln. eurų (2014 m. – 65,3 mln. 
eurų). 
 
 

Investicijos į ilgalaikį turtą 
 
Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį 
turtą 2015 m. sudarė 14,1 mln. eurų. 
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VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ 
 
Veikla ir veiklos perspektyvos 
 
2015 m. Bendrovė prekiavo elektros energijos prekyba did-
meninėje rinkoje (t. y. elektros gamintojų bei tiekėjų bendra-
vimo aplinkoje). Bendrovė pardavė elektros energiją ir teikė 
elektros energijos balansavimo paslaugas Lietuvos rinkoje 
veiklą vykdantiems visuomeniniams ir nepriklausomiems tie-
kėjams, taip pat pardavė elektros energiją elektros energijos 
biržoje. 
 

Elektros energiją Bendrovė gamina trijose savo valdomose 
elektrinėse (Elektrėnų komplekse, kuriam priklauso rezervinė 
elektrinė ir kombinuoto ciklo blokas, Kruonio HAE, Kauno A. 
Brazausko HE), pagal sudarytas sutartis perka iš kitų tiekėjų 
bei gamintojų, perka elektros energijos biržoje (žr. 1 pa-
veikslą). 
 
Bendrovė taip pat teikia sistemines paslaugas Lietuvos per-
davimo sistemos operatoriui LITGRID AB (toliau – PSO). 

 
 

  1 paveikslas 
Bendrovės veikla (gamyba ir prekyba) ir veiklos perspektyvos 

 

Elektrėnų kompleksas 
 

Rezervinė elektrinė ir 
kombinuoto ciklo blokas 

Kruonio hidroakumuliaci-
nė elektrinė 

Kauno Algirdo Brazausko 
hidroelektrinė 

Prekyba elektra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Galia – 1055 MW* 

 
Pagrindinė Lietuvos energe-
tikos sistemos elektrinė, pa-
laikanti tretinį rezervą elekt-
ros energijos tiekimo saugu-
mui ir energetikos sistemos 
rezervams užtikrinti. 
 
Rezervinės elektrinės 3 ir 4 
blokai demontuoti, nuo 2015 
m. demontuojami ir 1 bei 2 
blokai (visų jų galia – po 
150 MW). 2015 m. pab. pri-
imtas sprendimas dėl 5 ir 6 
blokų (abu po 300 MW) iš-
vedimo iš eksploatacijos 
nuo 2016 m. 
 
Daugiausiai elektros energi-
jos ateityje bus gaminama 
efektyviausiame – kombi-
nuoto ciklo – bloke (455 
MW). 7 ir 8 blokai – rezerve. 
Pastarųjų blokų galia – po 
300 MW.  
 
2015 m. pradėti eksploatuoti 
nauji šilumos energijos ga-
mybos įrenginiai – garo ir 
biokuro katilinės. 
 
* Minima elektrinės galia – nuo 2016 

m. sausio 1 d., kai iš eksploatacijos 
buvo išvesti 5 ir 6 blokai. 

Galia – 900 MW 

 
Kruonio HAE skirta subalan-
suoti elektros gamybą ir su-
vartojimą, taip pat avarijų 
energetikos sistemoje pre-
vencijai bei jų likvidavimui. 
Kruonio HAE užtikrina di-
džiąją dalį viso būtino avari-
nio Lietuvos elektros ener-
getikos sistemos rezervo 
kiekio. 
 
Išaugus reguliavimo porei-
kiui ir atsiradus jungtims su 
Švedija ir Lenkija, elektrinė 
teiks daugiau sisteminių 
paslaugų. 
 
Palankiai susiklosčius rin-
kos sąlygoms, planuojama 
įgyvendinti Kruonio HAE 
plėtros projektą. 

Galia – 100,8 MW 

 
Kauno A. Brazausko HE yra 
didžiausia atsinaujinančius 
išteklius naudojanti elektrinė 
Lietuvoje. 
 
Kauno A. Brazausko HE pa-
deda subalansuoti elektros 
gamybą ir suvartojimą bei 
išlygina energetikos siste-
mos netolygumus. Tai – 
viena iš Lietuvos energeti-
nės sistemos elektrinių, ga-
linti pradėti autonomiškai 
veikti ištikus visuotinei siste-
mos avarijai. 
 
Elektrinė, priklausomai nuo 
gamtos sąlygų, gamins di-
džiausią įmanomą „žalio-
sios“ energijos kiekį ir teiks 
sistemines paslaugas. 

 
 
2015 m. Bendrovė prekiavo 
elektros energija didmeni-
nėje rinkoje, t. y. elektros 
gamintojų bei tiekėjų bend-
ravimo aplinkoje. Nuo 2016 
m. prekybą bendrovės pa-
gaminta elektros energija 
pagal sutartį vykdo Energi-
jos tiekimas UAB. 
 
Atsiradus jungtims su Šve-
dija ir Lenkija, prekyba su-
aktyvės dėl didesnių gali-
mybių sujungtose siste-
mose prekiauti elektros 
energija ir sisteminėmis 
paslaugomis. 
 
Bus siekiama ir toliau išlai-
kyti rinkos dalį, efektyviai 
derinant bendrovės valdo-
mus gamybinius pajėgumus 
bei perkamą elektros ener-
giją Lietuvoje ir gretimose 
rinkose. 
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Pagrindiniai veiklos rodikliai 
 
Elektros energijos gamybos 2015 m. rodikliai 

 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti 
elektros energiją. Iš viso per 2015 m. parduota beveik 2,007 
TWh Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros 
energijos. Palyginti su 2014 m., 2015 m. visose Bendrovės 
elektrinėse bendrai pagamintas elektros energijos kiekis 
išaugo 9 proc., didžiausia dalimi augimą lėmė išaugusi elekt-
ros energijos gamyba Elektrėnų komplekse (žr. 2 paveikslą).  
 
Lyginant atskirų elektrinių gamybos kiekius matyti, kad 2015 
m., palyginti su 2014 m., smarkiai mažėjo elektros energijos 
gamyba Kauno A. Brazausko HE. Šioje elektrinėje 2015 m. 
pagaminta ir parduota beveik 0,274 TWh elektros energijos. 
Tai – apie 13 proc. mažiau negu per 2014 m.  (0,317 TWh). 
Kauno A. Brazausko HE veikė mažesniu nei įprasta pajė-
gumu dėl mažo Nemuno vandens debito. 
 

Kruonio HAE gamybos apimtys, palyginti su praėjusių metų 
apimtimis, beveik nesikeitė – per 2015 m. elektrinėje paga-
minta ir parduota 0,665 TWh elektros energijos – šiek tiek 
daugiau negu per 2014 m. (0,661 TWh). 
 
Elektrėnų komplekse elektros energijos 2015 m. buvo paga-
minta 1,067 TWh (2014 m. – 0,858 TWh). Didėjimą lėmė pa-
sikeitusios viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, kuri 
apima elektros energijos gamybą, būtiną elektros energijos 
tiekimo saugumui užtikrinti, teikimo sąlygos. Remtinos ga-
mybos elektros energija 2015 m. buvo gaminama nepertrau-
kiamai nuo balandžio 15 d. iki spalio 15 d. Pasibaigus šiam 
laikotarpiui ir šoktelėjus elektros energijos kainoms, kombi-
nuoto ciklo blokas kelias dienas gamino virškvotinę elektros 
energiją kaip rinkoje konkurencingas įrenginys. 

 
2 paveikslas 

Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh) 
 

 
 
 
Elektros energijos prekybos 2015 m. rodikliai 

 
Per 2015 m. Bendrovė pardavė beveik 2,229 TWh elektros 
energijos. Tai apie 6 proc. mažiau negu 2014 m., kai buvo 
parduota kiek daugiau negu 2,448 TWh (žr. 3 paveikslą).  
 
Biržoje ir nepriklausomiems tiekėjams parduota 24 proc. ma-
žiau. Pagrindinė tokį sumažėjimą lėmusi priežastis yra tai, 
kad vis didesnę Bendrovės prekybos elektros energija port-
felio dalį sudarė nebe prekyba fizine elektra, o prekyba iš-
vestinėmis finansinėmis priemonėmis (daugiausia – kainų 
skirtumo kontraktais). 

Nuo 2013 m. sausio 8 d. Bendrovė vykdo paskirtosios įmo-
nės funkcijas, t. y. superka visą vėjo jėgainėse prognozuo-
jamą pagaminti elektros energiją ir parduoda ją „Nord Pool 
Spot“ elektros biržos Lietuvos prekybos zonoje. Per 2015 m. 
biržoje parduota 0,58 TWh vėjo jėgainėse pagamintos elekt-
ros energijos. 
 
 
 
 

3 paveikslas 
Bendrovės elektros energijos pardavimai vidaus rinkoje (TWh)  
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Teikiamos sisteminės paslaugos 

  
Sisteminės paslaugos užtikrina energetinės sistemos darbo 
stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir lik-
vidavimą bei reikalingą galios rezervą laikantis nustatytų 
elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikala-
vimų. Sisteminės paslaugos apima galios rezervavimą, pre-
kybą reguliavimo elektros energija ir balansavimo elektros 
energija, reaktyviosios galios valdymo bei sistemos atsta-
tymo paslaugas. 
 
Galios rezervavimo paslauga – tai priemonė patikimam 
elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti, kai nenuma-
tytais (avariniais) atvejais sumažėja elektros energijos ga-
myba arba išauga jos suvartojimas. Gamintojai teikia antri-
nio ir tretinio galios rezervų palaikymo paslaugą. Antrinis ak-
tyviosios galios rezervas – tai gamintojo palaikoma įrenginių 
arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių laiko-
tarpį. Tretinis aktyviosios galios rezervas – tai gamintojo pa-
laikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 va-
landų laikotarpį. Bendrovės valdomos elektrinės teikia antri-
nio ir tretinio aktyviosios galios rezervų užtikrinimo paslau-
gas. Antrinis galios rezervas užtikrinamas Kruonio HAE, tre-
tinis – Elektrėnų komplekse. Per 2015 m. Bendrovė pardavė 
apie 1,75 TWh antrinio galios rezervo ir 2,37 TWh tretinio 
galios rezervo. Galios rezervų pardavimai išliko panašūs, 
kaip ir 2014 m.  
 
Reguliavimo elektros energija paslauga reikalinga elektros 
energijos pertekliui / trūkumui energetikos sistemoje suba-
lansuoti. Prekyba reguliavimo elektros energija vykdoma re-
aliu laiku bei užtikrina patikimą elektros energetikos siste-
mos 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 nu-
rodžius sumažinti gamybą, Bendrovė sumažina generuoja-
mos elektros energijos apimtis ir perka perteklinę regulia-
vimo energiją iš PSO. Per 2015 m. Bendrovė pardavė 0,01 
TWh ir nupirko 0,022 TWh reguliavimo elektros energijos 
(per 2014 m. – atitinkamai 0,033 TWh ir 0,028 TWh). 
 
Balansavimo elektros energija – tai faktinis nuokrypis nuo 
PSO pateikto suplanuoto elektros energijos gamybos arba 
vartojimo grafiko. Prekyba balansavimo energija vykdoma 
pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui ir skatina rinkos dalyvius 
tiksliai prognozuoti savo elektros energijos gamybą bei var-
tojimą. Pavyzdžiui, jeigu Bendrovė tam tikrą valandą paga-
mino mažiau elektros energijos negu planavo, šį skirtumą ji 
turi nusipirkti iš PSO (vykdomas balansavimo elektros ener-
gijos pirkimas). Ir atvirkščiai, jeigu Bendrovė tam tikrą va-
landą pagamino daugiau elektros energijos negu planavo, šį 
skirtumą ji turi parduoti PSO (vykdomas balansavimo elekt-
ros energijos pardavimas). 
 
Reaktyviosios galios valdymo paslauga – tai sisteminė pas-
lauga, kurios tikslas yra išlyginti elektros energetikos siste-
mos apkrovų netolygumus bei užtikrinti reikalingą įtampos ir 
dažnio lygį. Reaktyviosios galios valdymo paslaugą teikia 
Kruonio HAE agregatai dirbdami sinchroninio kompensato-
riaus režimu. 
 
Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslauga – tai pa-
sirengimas visiškai ar iš dalies užgesus elektros energetikos 
sistemai operatyviai paleisti generuojantį šaltinį nenaudojant 
maitinimo iš elektros tinklo. Sistemos atstatymo po totalinės 
avarijos paslaugą teikia tiek Kruonio HAE, tiek Kauno A. Bra-
zausko HE. 
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KITI VEIKSNIAI, GALINTYS TURĖTI POVEIKĮ FINANSINIAMS RODIKLIAMS 
 

Bendrovės strategija 
 

2014 m. birželio 25 d. Bendrovės valdyba patvirtino „Lietu-
vos energijos gamyba“, AB, veiklos strategijos 2014–2020 
m. dokumentą (toliau – Strategija). Šis dokumentas apibrė-
žia ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją: strategines kryptis 
ir tikslus bei Strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius. 
Bendrovė Strategiją 2014–2020 metams parengė atsižvelg-
dama į vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius bei labiausiai 
tikėtinas pagrindinių Bendrovės veiklai įtakos turinčių prie-
laidų reikšmes ir išsikėlė ambicingus strateginius tikslus su 
laukiamais rezultatais, orientuotais į akcininko iškeltus tiks-
lus. 
 
 

 

 

Strategijoje numatoma, kad 2014–2020 metais: 

 Bendrovės pelningumas didės, atsižvelgiant į bendrus 
pagrindinio Bendrovės akcininko, „Lietuvos energija“, 
UAB, strategijoje numatytus bendrus grupės tikslus. 

 Bendrosios Bendrovės pajamos mažės iki 2019 m. dėl 
išaugusios konkurencijos biržoje ir mažėjančių Elekt-
rėnų komplekso gamybos apimčių (rinkos liberaliza-
vimo efekto), tačiau vėliau turėtų stabilizuotis dėl papil-
domų pajamų, kurias Bendrovė gaus vykdydama ko-
mercinę veiklą. 

 Į pagrindinius du plėtros projektus (biokuro jėgainę ši-
lumai gaminti bei, palankiai susiklosčius rinkos sąly-
goms, į Kruonio HAE 5-o agregato statybą) per 2014–
2020 m. planuota investuoti 130–190 mln. eurų. 

Strateginės kryptys 
 

Bendrovės strateginių tikslų bus siekiama įgyvendinant veik-
las pagal keturias strategines kryptis: 

 Didinti Bendrovės vertę: nuosekliai didinant komer-

cinės veiklos pelningumą, atsisakant nenaudojamų 
gamybos pajėgumų; investuojant į kitų pajėgumų mo-
dernizavimą; didinant procesų efektyvumą ir mažinant 
veiklos sąnaudas. 

 Užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams 
(PSO, tiekėjams, vartotojams): mažinant priklauso-

mybę nuo valstybės rėmimo (VIAP); suformuojant 
elektros energijos tiekėjų pageidavimus atitinkantį 
elektros energijos portfelį; užtikrinant optimalias elekt-
ros energijos kainas tiekėjams ir galutiniams vartoto-
jams; vykdant socialiai atsakingos įmonės įsipareigoji-
mus visuomenei ir didinant dėmesį aplinkos apsaugai. 

 Didinti veiklos efektyvumą: peržvelgiant ir optimi-

zuojant veiklos procesus, naudojantis LEAN principais 
ir įrankiais; tobulinant projektų valdymą; ugdant dar-
buotojų kompetencijas; optimizuojant valdomus gamy-
binius pajėgumus ir atsisakant neišnaudojamų blokų. 

 Formuoti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą: 

didinant darbuotojų įsitraukimą, stiprinant lyderystės 
kompetenciją; užtikrinant veiklos tęstinumą, iš anksto 
planuojant reikiamų kompetencijų poreikį ir prireikus 
organizuojant darbuotojų mokymą(-si) ir / ar perkvalifi-
kavimą; iš rinkos pritraukiant ir išlaikant žmogiškąjį po-
tencialą, mažinant svarbiausių (angl. Key) įmonei dar-
buotojų kaitą ir įdiegus pamainos / dublerių ruošimo 
sistemą nuosekliai ir sistemingai jos laikantis; įgyven-
dinant kultūrinį pokytį darbuotojų saugos ir sveikatos 
srityje. 

 

4 paveikslas 
Bendrovės strateginės kryptys 2014–2020 m. 
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Inovatyvi veikla 
 
Siekiant įgyvendinti vieną iš strateginių krypčių – didinti veik-
los efektyvumą – Bendrovė eina nuolatinio tobulinimo keliu, 
paremtu atliekamų funkcijų optimizavimu, technologine pa-
žanga, inovacijų diegimu ir veiklos procesų tobulinimu.  
 
Įmonėje skatinamos ir įgyvendinamos ne tik veiklos pla-
nuose numatytos, bet ir darbuotojų pasiūlytos inovatyvios 
idėjos. Ekspertai ir vadovai pasiūlytas idėjas vertina per fi-
nansinį atsiperkamumą, darbo saugos, kokybės, įmonės 
vertybių puoselėjimo, darbo vietų ergonomikos pagerinimo 
aspektus. Darbuotojams suteikiama galimybė įgyvendinti 

savo idėjas ir taip prisidėti prie Bendrovės veiklos vystymo 
bei tikslų siekimo.  
 
Nuo 2012 m. Bendrovės darbuotojai iš viso pateikė jau 147 
inovatyvias idėjas, 59 iš jų jau yra įgyvendintos.  
 
2015 m. visi Bendrovės padaliniai pradėjo praktikuoti kas-
dienės veiklos vizualinį valdymą su integruotais veiklos ro-
dikliais ir kaskaduota susirinkimų sistema. Remiantis LEAN 
kultūra ir įrankiais šalinami vertės nekuriantys švaistymai, 
efektyviau ir greičiau sprendžiamos problemos, pagal Bend-
rovės prioritetus gerinami procesai ir atskiri jų žingsniai. 

 
 

Tyrimai ir plėtros projektai 
  
Bendrovė techniškai ir ekonomiškai pagrįstai investicijų poli-
tikai vykdyti atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, pa-dedantį 
nustatyti Bendrovės plėtros kryptis bei reikalingas investici-
jas technologiniams įrenginiams keisti ar modernizuoti. 
 
Bendrovės vykdomos ir planuojamos (iki 2020 m.) didesnės 
vertės investicijos: 

 Fizinės saugos sistemų atnaujinimas (vaizdo, peri-
metro, praėjimo stebėsenos ir kontrolės);  

 Kruonio HAE savų reikmių kompleksinių paskirstymo 
įrenginių, kompleksinių transformatorinio paskirstymo 
pastočių renovacija; 

 Elektrėnų komplekso Obenių sklypo (pelenyno) sut-
varkymas;  

 Kruonio HAE dažnio keitiklis;  

 Kruonio HAE 5-ojo agregato įrengimas (palankiai su-
siklosčius rinkos sąlygoms). 

 
2015 m. birželį Bendrovė baigė įgyvendinti investicinį pro-
jektą „Cheminio vandens valymo įrenginiai vandens tiekimui 
į kombinuoto ciklo bloką“, pradėti eksploatuoti nauji moder-
nūs ir efektyvūs automatinio valdymo nudruskinto vandens 
ruošimo ir užteršto kondensato valyklos įrenginiai. 
  
2015 m. baigtas projektas „Kombinuoto ciklo bloko dujų tur-
binos konservacijos sistemos diegimas“. 
  
2015 m. buvo vykdomi šie tyrimai ir didesni plėtros projektai: 
 
Šilumos gamybos įrenginių plėtros Elektrėnuose pro-
jektas  

 
2015 m. Bendrovė baigė įgyvendinti projektą „Šilumos ener-
gijos gamybos pajėgumų ir garo gamybos statybos pajė-
gumų statyba Lietuvos elektrinėje“ ir pradėjo eksploatuoti 
projekto metu sukurtą turtą – garo ir biokuro katilines, kaip 
nepriklausomus nuo elektros energijos gamybos, efektyvius 
bei ekonomiškus šilumos energijos gamybos pajėgumus. 
 
Garo katilinės statyba baigta 2015 m. pradžioje. Bendrovės 
generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija 2015 m. 
sausio 16 d. garo katilinę pripažino tinkama naudoti. Ši 49,8 
MW garo katilinė įrengta šilumos rezervų palaikymui, šilu-
mos energijos gamybos šalčių piko metu užtikrinimui, taip 

pat rezervinės elektrinės blokų paleidimui. Katilinė užtikrina 
nepertraukiamą šilumos energijos gamybą, rezervinės elekt-
rinės elektros energijos gamybos pajėgumų paleidimą iš šal-
tos būklės. 
 
2015 m. buvo užbaigta  ir biokuro katilinės statyba. Visiškai 
įrengti du biokuro katilai su kondensaciniais ekonomaize-
riais, kurių bendra šiluminė galia 40 MW. Baigti biokuro kati-
linės statinių statybos darbai, įvykdytos statinių statybos bai-
gimo procedūros. Statinių statybos užbaigimo aktą komisija 
pasirašė 2015 m. gegužės 6 d., o Bendrovės generalinio di-
rektoriaus įsakymu sudaryta komisija 2015 m. spalio 9 d. 
biokuro katilinę pripažino tinkama naudoti.  
 
Šiuo metu šilumos energija biokuro ir garo katilinėmis gami-
nama pagal Elektrėnų miesto, UAB Kietaviškių gausa ir kitų 
vartotojų šilumos poreikį, katilines eksploatuoja Bendrovės 
operatyvinis personalas. 
 
Vėjo energijos potencialo įvertinimas Kruonio HAE  

 
2015 m. pradžioje Kruonio HAE teritorijoje užbaigti komplek-
siniai vėjo greičio, krypčių ir kitų meteorologinių sąlygų ma-
tavimai, leidžiantys įvertinti pirminį sklypo potencialą vėjo e-
lektrinių parkui įrengti. Remiantis teigiamais vėjo matavimų 
rezultatais, Bendrovė inicijavo vėjo elektrinių parko įrengimo 
Kruonio HAE teritorijoje parengiamuosius darbus. 2015 m. 
parengtos: Kruonio vėjo elektrinių parko įtakos NATURA 
2000 teritorijoms studija, vėjo resurso ir elektros energijos 
gamybos apimčių įvertinimo galimybių studija ir poveikio ap-
linkai vertinimo programa. Šiuo metu yra rengiama poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaita, procedūrą numatoma užbaigti 
iki 2016 m. vidurio.   
 
Syderių požeminės dujų saugyklos projektas 

 
Visi numatyti Syderių geologinės struktūros tinkamumo įver-
tinimo ir galimybių joje saugoti gamtines dujas tyrimai buvo 
baigti 2014 m., tad 2015 m., vadovaujantis Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės nutarimu, siekta projekto įgyvendinimui 
pritraukti Europos Sąjungos finansinę paramą iš CEF fondo. 
Projektui nepatekus į CEF 2015–2017 m. laikotarpio priori-
tetinių projektų sąrašą, svarstomos tolimesnės projekto įgy-
vendinimo alternatyvos ir perspektyvos. 
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Pagrindiniai Bendrovės rizikos ir neapibrėžtumų veiksniai 
 
Vykdydama veiklą Bendrovė susiduria su šiomis pagrindinė-
mis rizikomis: išorinio reguliavimo, rinkos pokyčių ir konku-
rencijos, netikslios prekybos prognozės, techninių gedimų, 
saugos ir sveikatos neužtikrinimo bei informacinės saugos. 
 
Išorinio reguliavimo rizika 

 
Reguliavimo rizika siejama su nepalankiais teisinės aplinkos 
pokyčiais bei reguliuojančiųjų institucijų sprendimais. 
 
Bendrovė stengiasi palaikyti konstruktyvius santykius su re-
guliuojančiomis institucijomis bei aktyviai dalyvauti teisės 
aktų rengimo procese, ilgalaikėje Bendrovės strategijoje nu-
matytas kryptingas reguliuojamos veiklos sąnaudų mažini-
mas. 
 
Rinkos pokyčių ir konkurencijos rizika 

 
Bendrovė vykdo elektros energijos ir šilumos gamybos bei 
prekybos elektra veiklą. Pradėjus veikti jungtims su Švedija 
ir Lenkija elektros kaina Baltijos šalyse turėtų mažėti iki 
Skandinavijoje / Lenkijoje esančių elektros energijos kainų 
lygio, todėl galimas Bendrovės konkurencingumo sumažėji-
mas. 
 
Atsižvelgiant į numatomus rinkos pokyčius, Bendrovės kon-
kurencingumą siekiama išlaikyti atsisakant nenaudojamų 
gamybos pajėgumų, eksploatuojant naujus pajėgumus (bio-
kuro, garo katilinės) bei modernizuojant senuosius. 
 
Netikslios prekybos prognozės rizika 

 
Staigūs pokyčiai elektros energijos rinkoje kelia netikslios 
prekybos prognozės riziką. 
 
Kainų prognozavimas, elektros energijos gamybos planavi-
mas ir pasiūlymų teikimas į biržą vyksta „keturių akių“ prin-
cipu, operacijos automatizuotos siekiant išvengti žmogiškųjų 
klaidų. Bendrovėje vykdoma kasdieninė situacijos rinkoje 
analizė bei prekybos rezultatų stebėsena. 
 

Techninių gedimų rizika 

 
Vienas pagrindinių Bendrovės tikslų – užtikrinti šalies ener-
getinį saugumą. 
 
Siekdama užtikrinti patikimą elektrinių veiklą – darbą be sut-
rikimų, Bendrovė nuolat ir laiku atlieka įrenginių techninę 
priežiūrą, investuoja į įrenginių atnaujinimą, užtikrina opera-
tyvinio personalo žinių tęstinumą bei įgūdžių treniravimą. 
Bendrovės veiklai užtikrinti yra sudaromi, atnaujinami ir nuo-
lat testuojami veiklos tęstinumo planai. 
 
Saugos ir sveikatos neužtikrinimo rizika 

 
Gamyboje naudojami atviros ugnies šaltiniai, degios, spro-
gios medžiagos, garas, karštas vanduo, laikinos, trumpalai-
kės specifinių darbų atlikimo darbo vietos, sudėtingos darbų 
atlikimo sąlygos – visa tai kelia tiek darbuotojų, tiek rangovų 
saugos ir sveikatos neužtikrinimo riziką. 
 
Nelaimingų atsitikimų prevencijai Bendrovėje skiriamas di-
džiulis dėmesys: saugos ir sveikatos užtikrinimui palaikomas 
OHSAS 18001:2007 sertifikatas, periodiškai tikrinamos 
darbo vietos ir darbų organizavimo kokybė, darbuotojai inst-
ruktuojami ir aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonė-
mis. 
 
Informacinės saugos rizika 

 
Nepakankamai ištestuotos sistemos gali padidinti informaci-
jos saugumo pažeidimų tikimybę, dėl ko svarbi įmonei infor-
macija gali būti perimta / atskleista. 
 
Bendrovėje diegiami informacijos saugos reikalavimai, nu-
matyti strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui 
turinčioms Energetikos ministro valdymo sričiai priskirtoms 
įmonėms: vertinamos rizikos gamybinėse sistemose, vykdo-
mas atsarginis duomenų kopijavimas, įrangos, tinklo, sis-
temų monitoringas, sistemos veikia technologiniame tinkle, 
prie kurio nėra galimybės prisijungti iš išorės, vykdomas 
„rankinis“ periodinis pažeidžiamumo testavimas. 
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INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS POPIERIUS 
 

Įstatinis kapitalas, išleisti vertybiniai popieriai 
 
Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 184 174 248,35 eurų 
ir yra padalintas į 635 083 615 paprastųjų vardinių 29 euro 
centų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos visiškai apmo-
kėtos.  
 
Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios var-
dinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) 
vienodas teises.  
 
Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsigijo ir ne-
perleido. Bendrovė savo akcijų nėra įsigijusi. 
 
 

2011 m. rugsėjo 1 dieną Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į 
NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendro-
vės akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių 
popierių biržoje (toliau – VVPB).  
 
ISIN kodas LT0000128571.  
 
Vertybinių popierių trumpinys LNR1L.  
 
Kitose reguliuojamose rinkose Bendrovės akcijomis nebuvo 
prekiaujama. 
 
 

Įstatinio kapitalo struktūra 

 

Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 
vnt. 

Nominalioji vertė, 
eurų 

Bendroji nominalioji 
vertė, eurų 

Dalis įstatiniame 
kapitale, proc. 

Paprastosios 
vardinės 

635.083.615 0,29 184.174.248,35 100,00 

 
 

Bendrovės akcijų kainos dinamika ir apyvarta 
 
Prekybos Bendrovės akcijomis statistika 

 

  2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Paskutinės prekybos sesijos kaina, eurų 0,381 0,394 0,780 0,671 

Didžiausia kaina, eurų 0,455 0,411 0,854 0,940 

Mažiausia kaina, eurų 0,373 0,360 0,395 0,650 

Vidutinė kaina, eurų 0,410 0,382 0,639 0,805 

Kiekis, vnt. 705.095 801.754 1.545.602 642.148 

Apyvarta, mln. eurų 0,29 0,31 0,99 0,52 

Kapitalizacija, 
mln. eurų 

Bendrovė 241,97 250,22 495,37 426,14 

Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas  4.502,46 4.449,63 4.438,23 4.885,76 

 

 
5 paveikslas 

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika per ataskaitinį laikotarpį 
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6 paveikslas 
Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika nuo prekybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

 

 
 

7 paveikslas 
Bendrovės akcijų kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark indeksų dinamika 

 

 
 

Akcininkų struktūra 
 
2015 m. gruodžio 31 d. bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 6 109.  
 
2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkų skaičius buvo 6 137. 
 
 
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc., Bendrovės akcijų (2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis)  

 

Akcininko pavadinimas Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 
vnt. 

Įstatinio kapitalo 
dalis (proc.) 

Įstatinio kapitalo 
balsų dalis (proc.) 

„Lietuvos energija“, UAB 

Įmonės kodas – 301844044 
Žvejų g. 14, 09310 Vilnius 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

610.515.515 96,13 96,13 

Kiti akcininkai 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

24.568.100 3,87 3,87 

IŠ VISO 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

635.083.615 100 100 
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Bendrovės akcininkų pasiskirstymas pagal šalis 
  

Valstybė 
Akcininkų 
skaičius, proc. 

Lietuva 97,1 

Rusija 0,7 

Baltarusija 0,6 

Estija 0,6 

Jungtinės Amerikos Valstijos 0,3 

Latvija 0,2 

Kitos valstybės 0,5 

 
Akcininkų teisės, akcininkai, turintys specialias kontrolės 
teises, ir tų teisių aprašymai 

 
Visi Bendrovės akcininkai turi vienodas įstatymuose, kituose 
teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose numatytas turtines ir ne-
turtines teises. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas 
sąlygas įgyvendinti bendrovės akcininkų teises. 
 
Akcininkai turi šias turtines teises: 

 gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą); 

 gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas 
mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės 
lėšų; 

 nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas 
iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymo numatytas išimtis; 

 pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar kon-
vertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis ak-
cininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bend-
rovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo 
teisę visiems akcininkams atšaukti; 

 įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau 
Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės 
įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš ak-

cininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvena-
mojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų viduti-
nės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties su-
darymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams 
draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio; 

 gauti likviduojamos bendrovės turto dalį; 

 perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 

 įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka reikalauti, kad kiti 
akcininkai jiems privalomai parduotų savo akcijas arba 
reikalauti, kad kiti akcininkai privalomai nupirktų iš jų akci-
jas; 

 kitas įstatymų numatytas turtines teises. 
 
Akcininkai turi šias neturtines teises: 

 dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 

 iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuo-
tinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais; 

 pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose ak-
cininkų susirinkimuose. Viena paprastoji vardinė akcija 
suteikia vieną balsą; 

 gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie Bend-
rovę; 

 kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei 
žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos na-
rių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip 
pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vyk-
dymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais; 

 kitas įstatymų numatytas neturtines teises. 
 
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo specialiųjų kontrolės 
teisių.  
 
Balsavimo teisių apribojimai 

 
Nebuvo balsavimo teisių apribojimų. 
 
Vertybinių popierių perleidimo ribojimai 

 
Bendrovė nėra informuota, apie kokius nors akcininkų tarpusa-
vio susitarimus, dėl kurių galėjo būti ribojamas vertybinių popie-
rių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 

 
Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 
2013 m. gruodžio 9 d. su AB „Swedbank“ sudaryta Bendrovės 
vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis dėl Bendrovės 
išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių 
popierių sąskaitų tvarkymo galiojo iki 2016 m. vasario 8 d. 
 

2016 m. vasario 9 d. Bendrovės vertybinių popierių apskaitos 
tvarkymo sutartis dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių aps-
kaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų sudaryta su AB 
SEB banku. 

 
Dividendai 
 
2015 m. balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame 

Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės 
pelno už 2014 m. paskirstymas ir nuspręsta dividendų išmo-
kėjimui skirti beveik 21,72 mln. eurų (74,99 mln. litų),  t. y. 
0,0342 euro (0,1181 lito) dividendų vienai akcijai.2014 m. 
Bendrovės grynasis pelnas iš tęstinės veiklos buvo 33,41 mln. 
eurų, tad dividendų / grynojo pelno rodiklis siekia 0,65. 
 
Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po 
sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akci-
ninkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2015 m. gegužės 12 d. darbo 
dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai. 

2015 m. rugsėjo 24 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame 

Bendrovės akcininkų susirinkime buvo nuspręsta dėl divi-
dendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo 
Bendrovės akcininkams. Skirta 0,0042 euro vienai Bendrovės 
akcijai dydžio dividendų (iš viso – 2,67 mln. eurų) už šešių mė-
nesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. 2015 m. 
sausio–birželio mėn. Bendrovės grynasis pelnas iš tęstinės 
veiklos buvo 19,26 mln. eurų, tad už šį laikotarpį išmokėtų di-
videndų / grynojo pelno rodiklis siekia 0,14. 
 
Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po 
sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akci-
ninkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2015 m. spalio 8 d. darbo 
dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai. 
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BENDROVĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

 
Bendrovės socialinės atsakomybės veikla yra paremta jos ver-
tybėmis ir apibrėžia Bendrovės požiūrį į savo veiklą, socialinių, 
aplinkos apsaugos bei skaidrios veiklos principų įtraukimą į 
Bendrovės vidaus procesus ir į santykius su suinteresuotomis 
šalimis.  
 
Bendruomeniškumo skatinimas  

 
Siekdama stiprinti ryšius su Elektrėnų regiono bendruomene, 
kur koncentruota pagrindinė jos veikla, Bendrovė organizuoja 
tradicinius renginius „Lietuvos energijos gamyba“ pristato“. 
2015 m. įvyko keturi susitikimai: su Kauno krepšinio klubo „Žal-
giris“ ir Elektrėnų ledo ritulio klubo „Energija“ žaidėjais, bardu 
Andriumi Kulikausku, Kauno technologijos universiteto moksli-
ninkais ir išradėjais bei ekspedicijos „Misija: Sibiras“ dalyviais. 
Iš viso surengta jau trylika šio ciklo susitikimų. Juos Bendrovė 
organizuoja kartu su Elektrėnų biblioteka. Siekiama į vieną vietą 
suburti miesto ir krašto bendruomenę, taip pat įmonės darbuo-
tojus ir pasiūlyti jiems unikalių susitikimų su žinomais, įdomiais, 
originaliais žmonėmis. 
 
Aplinkos tvarkymo iniciatyva 

 
Kaip ir kasmet, Bendrovės darbuotojai prisidėjo prie visoje Lie-
tuvoje populiarios akcijos DAROM – gražino vandens telkinių 
pakrantes Elektrėnuose, Kaune ir Kruonyje, rinko šiukšles. 
 
Edukacinė veikla  

 
Bendrovė geranoriškai ir nemokamai priima ekskursijas į savo 
valdomus objektus: kombinuoto ciklo bloką, Kruonio HAE, 
Kauno A. Brazausko HE. Taip Bendrovė siekia prisidėti prie vi-
suomenės ir ypač jaunosios kartos švietimo apie energetiką. 
Per 2015 m. elektrinėse apsilankė beveik pustrečio tūkstančio 
dalyvių iš įvairių įmonių, mokyklų ir kitų institucijų, taip pat su-
laukta delegacijų iš užsienio šalių. Per minėtą laikotarpį dau-
giausiai ekskursijų surengta Kruonio HAE. 
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės socialinės atsakomybės 
veiklą ir Bendrovės veiklos ir socialinės atsakomybės pažangos 
ataskaitos pateikiamos Bendrovės interneto svetainėje, skiltyje 
„Socialinė atsakomybė“. 
 
 

Aplinkosauga 
 
Bendrovė savo veikloje siekia tausoti aplinką, taupiai naudoti 
gamtos išteklius, gamybinėje veikloje diegti modernias, efekty-
vias ir poveikio aplinkai požiūriu saugias technologijas, vado-
vautis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų rei-
kalavimais, profesionaliai taikyti prevencines priemones, maži-
nančias neigiamą įtaką aplinkai.  
 
Svarbiausi keliami aplinkos apsaugos klausimai – saugi įrengi-
nių eksploatacija, saugus ekologiniu požiūriu pavojingų me-
džiagų naudojimas, susidariusių atliekų tvarkymas, Kauno ma-
rių ir Nemuno žemiau Kauno A. Brazausko HE vandens lygių 
leistinų svyravimų užtikrinimas ir kt. Bendrovė vykdo visus jai 
keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus. 
 
Bendrovės objektuose veikia Aplinkos apsaugos vadybos sis-
tema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavi-
mus. Taip pat įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio van-
dens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir ap-
saugos priemonėms.  
 
Elektrėnų komplekse per 2015 m. atliekų tvarkytojams perduota 
utilizuoti 39 t biokuro pelenų, 132 t smėlio atliekų, 440 t skysto 
kuro pelenų, 7 t absorbentų atliekų, 1,5 t etilenglikolio atliekų, 
22 t netinkamų naudoti chemikalų atliekų, 16,35 t aktyvintų ang-
lių atliekų, 10,57 t jonitinių dervų atliekų, 1168 t statybinių ir izo-
liacinių medžiagų, kuriose yra asbesto,  5 t plastiko ir gumos 
atliekų, 5 t popieriaus ir kartono atliekų, 2,5 t medienos atliekų, 
metalų supirkėjams parduota 763 t elektrotechnikos laužo, 
3300 t juodojo metalo laužo, 134 t vario laužo, 38 t aliuminio 
laužo atliekų. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pa-
gal sutartį išveža specializuota įmonė. Į Obenių sklypą išvežta 
150 t sulfito atliekų. 
 
Kruonio HAE teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį 
išveža specializuota įmonė. Per 2015 m. buvo išvežta  33,28 t 
buitinių atliekų. Kruonio HAE per 2015 m. perdavė utilizuoti 
21,27 t pavojingų atliekų (iš jų 9,5 t tepaluoto vandens, 0,04 t 
dienos šviesos lempų, 0,035 t panaudotų baterijų, 0,4 t tepa-
luotų pašluosčių, 0,28 t elektros ir elektroninės įrangos laužo, 
11 t naftos produktų dumblo, 0,01 t tepalo filtrų), 0,46 t nepavo-
jingų atliekų, pardavė 12,66 t juodojo metalo laužo. 
 
Kauno A. Brazausko HE per 2015 m. perdavė utilizuoti 0,158 t 
pavojingų atliekų, 0,88 t nepavojingų atliekų, perdavė 2,12 t juo-
dojo metalo laužo. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas 
pagal sutartį išveža specializuota įmonė, per 2015 m. susidarė 
apie 6,48 t buitinių atliekų. 
 
Popieriaus ir kartono atliekos visose elektrinėse perduodamos 
šias atliekas perdirbančioms įmonėms. 
 
Prevencinės priemonės saugiai aplinkai užtikrinti 

 
Bendrovės padaliniuose įgyvendinami Taršos integruotos pre-
vencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimuose nurodyti reikala-
vimai oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio 
taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. 2015 m. atliktų ty-
rimų rezultatai rodo, kad Elektrėnų komplekso, Kruonio HAE, 
Kauno A. Brazausko HE TIPK leidimuose nustatytos didžiau-
sios leistinos aplinkos (oro ir vandens) taršos reikšmės nebuvo 
viršijamos. Bendrovėje nuolat atliekami taršos iš stacionariųjų ir 
mobiliųjų taršos šaltinių skaičiavimai, cheminių medžiagų aps-
kaita, atliekamas naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų, 
susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymo vidaus audi-tas. 
 
2014-2015 m. įgyvendintas Elektrėnų komplekso technologinio 
vandens ruošimo įrenginių diegimo projektas, kurio metu Che-
mijos bare sumontuoti modernūs technologinio vandens ruo-
šimo įrenginiai, leidžiantys sumažinti technologinio vandens 
ruošimo kaštus iki 25 proc., o vandens nuostolius – iki 20 proc. 
 
2015 m. įrengta nauja aptverta bei apšviesta Elektrėnų komp-
lekso atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelė, kurioje galima išrū-
šiuoti pagrindines veikloje susidarančias atliekas. Ši aikštelė ku-
ria naują atliekų rūšiavimo kultūrą, skatinančią neteršti mus su-
pančios aplinkos atliekomis, bet visas atliekas išrūšiuoti tam nu-
matytose vietose. 
 
Pagal naujausius teisės aktų reikalavimus 2015 m. atnaujintos 
Elektrėnų tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklės.

 

http://gamyba.le.lt/lt/socialine-atsakomybe/
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BENDROVĖ IR BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI 
 

Informacija apie Bendrovę ir jos kontaktiniai duomenys 
 

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 

Registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai 

Telefono numeris (8 5) 278 2907 

Fakso numeris (8 5) 278 2906 

Elektroninio pašto adresas info@le.lt  

Interneto svetainės adresas www.gamyba.le.lt   

 
 

Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis 
 
Energijos gamyba ir prekyba. Bendrovė turi teisę verstis kita 
veikla, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos 
Respublikos įstatymams.  
 
 

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

Bendrovės padaliniai 
 
Bendrovė eksploatuoja visus valstybės valdomus elektros 
energijos gamybos pajėgumus: 

 Elektrėnų kompleksą su rezervine elektrine (buv. Lie-
tuvos elektrinė) ir kombinuoto ciklo bloku; 

 Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę; 
 Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę. 

 
 

 

8 paveikslas  
Bendrovės organizacinė struktūra (2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis)* 

 

 
* 2015 m. pardavus dalį komercinės didmeninės elektros prekybos veiklos keitėsi Bendrovės struktūra. Įsigaliojus naujai struktūrai nuo 2016 m. sausio 1 d. 
Bendrovėje neliko Didmeninės elektros prekybos departamento. 

  

Informacija apie grupę 
 

2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pardavė visas jos valdytų 
UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos tiekimas 
UAB akcijas. Iki tol Bendrovė turėjo tiesioginę kontrolę (100 
proc. akcijų) šiose dukterinėse įmonėse.  
 
Pagrindinė UAB „Kauno energetikos remontas“ veikla: 

elektrotechniniai bei mechaniniai remonto ir techninio aptar-
navimo darbai, plieno konstrukcijų gamyba, investicinių pro-
jektų valdymas, Mokymų centro bei laboratorijų paslaugų tei-
kimas, biokuro gamyba. 

Energijos tiekimas UAB yra didžiausias lietuviško kapitalo 

nepriklausomas elektros energijos tiekėjas. Energijos tieki-
mas UAB pagrindinė veikla yra elektros energijos pardavi-
mas laisvoje rinkoje. Bendrovė turi didžiausią – virš 6 tūkst. 
– klientų portfelį Lietuvoje ir yra vienintelis sertifikuotos elekt-
ros energijos, pagamintos Lietuvoje iš atsinaujinančių ištek-
lių – „Žalios lietuviškos energijos“ tiekėjas.   
 
 

mailto:info@le.lt
http://www.gamyba.le.lt/
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Iki 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė netiesiogiai, per UAB 
„Kauno energetikos remontas“, turėjo balsų daugumą UAB 
„Gotlitas“, per Energijos tiekimas UAB – balsų daugumą 
Geton Energy OÜ ir Geton Energy SIA.  
 
2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pardavė visas jos valdytas 
NT Valdos, UAB, akcijas, bendrai sudarančias 41,73 proc. 
NT Valdos, UAB, įstatinio kapitalo. 

Per ataskaitinį laikotarpį pasibaigus likvidavimo procesams 
buvo išregistruota įmonė AS Nordic Energy Link, kurioje 
Bendrovė valdė 25 proc. akcijų. 
 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė dalyvavo šių asocijuotų 
įmonių valdyme: UAB „Geoterma“ (23,44 proc. akcijų), UAB 
Technologijų ir inovacijų centras (20 proc.), UAB Verslo ap-
tarnavimo centras (15 proc.). 
 

9 paveikslas  
Grupės valdomos kitų įmonių akcijos (2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 

 

 
 
 

Informacija apie Bendrovės valdymo organus 
 
Pagal 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusius Bendrovės įstatus, 
Bendrovės valdymo organai buvo šie: 

 visuotinis akcininkų susirinkimas; 

 stebėtojų taryba; 

 valdyba; 

 bendrovės vadovas – generalinis direktorius. 

Bendrovės įstatai skelbiami Bendrovės interneto svetainės 
skiltyje „Bendrovės valdymas“. 
 
 
 
 

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendro-
vės valdymo organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kom-
petenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato 
įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai. 
 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta 
tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne 
mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų visuotiniame akci-
ninkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų 
balsų dauguma gali būti pakeisti Bendrovės įstatai.  
 

Per 2015 m. buvo sušaukti keturi visuotiniai Bendrovės ak-
cininkų susirinkimai: 

1. Balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bend-
rovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 2014 m. au-
dituotų konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių atas-
kaitų rinkinys ir patvirtintas Bendrovės pelno už 2014 m. 
paskirstymas. Nuspręsta dividendų išmokėjimui skirti 
21,72 mln. eurų (apie 0,0342 euro dividendų vienai akci-
jai). To paties visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo 
patvirtinti atnaujinti Bendrovės įstatai. 

2. Liepos 1 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akci-
ninkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl audito-

riaus išrinkimo ir atlyginimo už audito paslaugas nusta-
tymo. Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų auditui at-
likti išrinkta UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatytas 
ne didesnis kaip 35 000 eurų, neįskaitant PVM, atlygini-
mas už minėtas audito paslaugas. 

3. Rugsėjo 24 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akci-
ninkų susirinkime priimti sprendimai dėl Bendrovės tarpi-
nių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laiko-
tarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., tvirtinimo bei dėl 
dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį 
skyrimo Bendrovės akcininkams. Nuspręsta išmokėti 
0,0042 euro vienai Bendrovės akcijai dydžio dividendus. 

4. Gruodžio 21 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akci-
ninkų susirinkime priimtas sprendimas dėl Dominyko 
Tučkaus išrinkimo Bendrovės stebėtojų tarybos nariu iki 
veikiančios stebėtojų tarybos  kadencijos pabaigos nuo 
šio sprendimo priėmimo dienos 

 
Informacija apie akcininkų balsavimo rezultatus šiuose ir 
ankstesniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose patei-
kiama Bendrovės interneto svetainės skiltyje 
„Investuotojams“. 
 
 

 

Bendrovės stebėtojų taryba 
 
Kaip nurodyta Bendrovės įstatuose, stebėtojų taryba yra ko-
legialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurį 
sudaro trys nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą su-
daro ne mažiau nei vienas trečdalis nepriklausomų narių. 
Stebėtojų tarybą ketverių metų kadencijai renka visuotinis 
akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybai vadovaujantį jos 
pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų 

taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia teisės aktų 
nustatyta tvarka ir terminais. 
  
Teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis 
asmuo privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui pa-
aiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos na-
rio kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/
http://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/visuotiniai-akcininku-susirinkimai/
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tinkamumo užimti stebėtojų tarybos nario pareigas. Stebė-
tojų tarybos nariu negali būti generalinis direktorius, valdy-
bos narys, elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vyk-
dančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo 
ar administracijos narys. Taip pat asmuo, kuris pagal teisės 
aktus neturi teisės eiti šių pareigų.  
 

Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar 
dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir bendrovės akcinin-
kai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 
1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui 
prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti 
renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai ste-
bėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų 
tarybos kadencijos pabaigos.  

 
 
Pagrindinė Bendrovės stebėtojų tarybos kompetencija 
yra:  

 rinkti valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;  

 prižiūrėti valdybos ir generalinio direktoriaus veiklą;  

 pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus 
ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, Bend-
rovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės 
pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės 
metinio pranešimo, taip pat valdybos bei generalinio 
direktoriaus veiklos;  

 pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus 
ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį 

negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui, 
sprendimui priimti sudarytam tarpinių finansinių atas-
kaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;  

 teikti siūlymus valdybai ir generaliniam direktoriui at-
šaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir 
kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar visuotinio ak-
cininkų susirinkimo sprendimams;  

 spręsti kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio 
akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos 
kompetencijai priskirtus bendrovės valdymo organų 
veiklos priežiūros klausimus.  

 

Stebėtojų tarybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

Vardas, 
pavardė 

Kadencijos laikotarpis 

Turimų 
Bendrovės 
akcijų 
skaičius 

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų, 
organizacijų veikloje 

Turima kitų 
įmonių kapitalo 
dalis (didesnė 
nei 5 proc.) 

Dalius 
Misiūnas 

Pirmininkas 

2013 m. rugpjūčio 5 d. – 
2015 m. gruodžio 2 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos 
pirmininkas, generalinis direktorius. 

- Nacionalinė Lietuvos energetikos 
asociacija, Prezidentas. 

- Europos elektros energetikos aso-
ciacija Eurelectric, Direktorių tary-
bos narys. 

- KTU alumnų asociacija, Preziden-
tas. 

- Lietuvos energijos paramos 
fondas, valdybos narys. 

- UAB „Energijos skirstymo 
operatorius“, stebėtojų tarybos 
pirmininkas. 

– 

Mindaugas 
Keizeris 

Pirmininkas 

2014 m. lapkričio 20 d. 
– 2017 m. rugpjūčio 5 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos 
narys, Strategijos ir plėtros tarny-
bos direktorius. 

- UAB „Energetikos paslaugų ir 
rangos organizacija“ valdybos 
pirmininkas. 

– 

Dominykas 
Tučkus 

Narys 

2015 m. gruodžio 21 d. 
– 2017 m. rugpjūčio 5 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos 
narys, Gamybos ir paslaugų 
direktorius. 

- UAB LITGAS, valdybos 
pirmininkas. 

- UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 
valdybos narys. 

- UAB Elektroninių mokėjimų 
agentūra, stebėtojų tarybos narys.  

- Energijos tiekimas UAB, valdybos 
pirmininkas. 

– 

Pranas Vilkas 

Nepriklausomas 
narys 

2013 m. rugpjūčio 5 d. – 
2017 m. rugpjūčio 5 d. 

– – – 
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Bendrovės stebėtojų taryba buvo suformuota 2013 m. rugp-
jūčio 5 d. Per ataskaitinį laikotarpį iš stebėtojų tarybos nario 
(pirmininko) pareigų atsistatydino Dalius Misiūnas ir buvo iš-
rinktas naujas stebėtojų tarybos narys Dominykas Tučkus. 
Stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Mindaugas Keizeris. 
Numatoma šiuo metu veikiančios Bendrovės stebėtojų tary-
bos kadencijos pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 5 d.  
 

Daugiau informacijos apie Bendrovės stebėtojų tarybos na-
rius galima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje 
„Bendrovės valdymas“. 
 
2015 m. įvyko aštuoni Bendrovės stebėtojų tarybos posė-
džiai. Visuose posėdžiuose dalyvavo visi trys nariai. 
 
 

Informacija apie stebėtojų tarybos narių atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį 

 

 Darbo užmokestis 2015 m., eurų Kitos išmokos 2015 m., eurų Iš viso, eurų 

Bendrai visiems stebėtojų 

tarybos nariams 
–  4.992 4.992 

Vidutiniškai vienam 

stebėtojų tarybos nariui* 
–  4.992 4.992 

 
* Bendrovės įstatai (21 ir 25 str.) numato, jog stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių bei nepriklausomiems stebėtojų 
tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei 
nepriklausomumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. 

 
 

Audito komitetas 
 

Bendrovėje nėra sudarytų komitetų. 2013 m. rugpjūčio 27 d. 
„Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų taryba sudarė audito 
komitetą, kuriam pavesta nagrinėti ir teikti stebėtojų tarybai 
pasiūlymus dėl komiteto kompetencijai priskirtų klausimų ir 
klausimų, dėl kurių į komitetą kreipiasi stebėtojų taryba. 
Audito komiteto veikla taikoma „Lietuvos energija“, UAB, ir 
jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomoms dukterinėms 
įmonėms, tarp jų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, bei 
kitos teisinės formos juridiniams asmenims, kuriuose 
„Lietuvos energija“, UAB, gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti 
lemiamą įtaką.  
 
Pagrindinės audito komiteto funkcijos: 

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą;  

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
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 „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių audito atlikimo procesus, vertinti audito veiks-
mingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, 
kurias audito įmonė pateikia vadovybei;  

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių vidaus audito funkcijos veiksmingumą, ana-
lizuoti šios funkcijos poreikį ir tinkamumą, teikti reko-
mendacijas dėl vidaus audito funkcijos reikalingumo, 
veiksmingumo ir kitais su vidaus auditu susijusiais 
klausimais. 

 
Nuo 2015 m. sausio 5 d. įmonių grupėje veikia centralizuota 
vidaus audito funkcija. Šis sprendimas padeda užtikrinti 
vidaus audito veiklos nepriklausomumą ir objektyvumą, 
vieningą metodiką ir atskaitomybę, o taip pat – racionaliau 
paskirstyti turimus audito išteklius ir kompetencijas. 

 
Audito komiteto nariai (2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė, pareigos 

Rasa Noreikienė  

Pirmininkė 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Aušra Vičkačkienė 

Narė 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
Turto valdymo departamentas 

Danielius Merkinas 

Nepriklausomas narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

UAB „Nordnet“ 

Gintaras Adžgauskas 

Narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos ko-
mitetas 

Irena Petruškevičienė 

Nepriklausoma narė 
– 

2014 m. spalio mėn. – 
2018 m. spalio mėn. 

- Europos Komisijos audito vystymo 
komitetas. 

- JT Pasaulio maisto programa. 
- ISM Vadybos ir ekonomikos 

universitetas. 
- Valstybės kontrolė. 

 
Audito komiteto sudėties pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

 
 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
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Bendrovės valdyba 
 
Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Valdy-
bos kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir at-
šaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatai ir 
valdybos darbo reglamentas.  
 
Bendrovės valdybą, kurią sudaro penki nariai, ketverių metų 
kadencijai renka ir atšaukia stebėtojų taryba Bendrovės įstatų 
ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga stebė-
tojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba iš 
savo narių renka valdybos pirmininką. 
 
Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo pri-
valo pateikti stebėtojų tarybai paaiškinimus raštu dėl kiekvieno 
siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovau-
jančias pareigas, tinkamumo užimti valdybos nario pareigas. 
Valdybos nariu negali būti elektros energijos ar dujų perda-
vimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, val-
dymo organo ar administracijos narys, Bendrovės stebėtojų 
tarybos narys, asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės 
eiti šių pareigų. 
 
Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių 
nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba 
renkama naujam valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu ren-
kami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios 
valdybos kadencijos pabaigos.  

Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl: 

 Bendrovės tapimo juridinių asmenų steigėja, dalyve;  

 Bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų su-
teikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvar-
žymo;  

 Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos 
nutraukimo;  

 Obligacijų išleidimo;  

 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam 
saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionali-
niam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nuro-
dytų ir bendrovei priklausančių objektų disponavimo;  

 Tam tikrų sutarčių, kurių vertė didesnė kaip 3 mln. eurų, 
sudarymo; 

 Kitus Bendrovės įstatuose numatytus sprendimus. 
 
Tam tikrais atvejais, prieš priimdama sprendimus, valdyba turi 
gauti stebėtojų tarybos atsiliepimą, visuotinio akcininkų susi-
rinkimo pritarimą. 
 
Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, valdyba renka ir 
atšaukia generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas 
darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina 
jį ir skiria nuobaudas.   

 
Valdybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

Vardas, pavardė 
Kadencijos 
laikotarpis 

Turimų 
Bendrovės 
akcijų 
skaičius 

Dalyvavimas kitų įmonių, 
įstaigų, organizacijų 
veikloje 

Turima kitų 
įmonių kapitalo 
dalis (didesnė 
nei 5 proc.) 

Juozas Bartlingas*  

Valdybos pirmininkas, 
generalinis direktorius 

2013 m. rugsėjo 17 d. – 
2016 m. vasario 19 d. 

– 

- Nacionalinė Lietuvos 
energetikos asociacija, 
tarybos narys. 

- Lietuvos energijos 
paramos fondas, 
valdybos narys. 

– 

Eglė Čiužaitė*  

Valdybos narė, Finansų ir 
teisės departamento 
direktorė 

2013 m. rugsėjo 17 d. – 
2015 m. gruodžio 2 d. 

– 

- UAB „Geoterma“, 
valdybos narė. 

- UAB Verslo 
aptarnavimo centras, 
valdybos narė. 

– 

Adomas Birulis  

Valdybos narys, Verslo 
plėtros departamento 
direktorius 

2013 m. rugsėjo 17 d. – 
2017 m. rugsėjo 17 d. 

– 
- UAB Technologijų ir 

inovacijų centras, 
valdybos narys. 

– 

Darius Kucinas  

Valdybos narys, 
Gamybos departamento 
direktorius 

2013 m. rugsėjo 17 d. – 
2017 m. rugsėjo 17 d. 

– – – 

Vidmantas Salietis* 

Valdybos narys, 
Didmeninės elektros 
prekybos departamento 
direktorius 

2013 m. rugsėjo 17 d. – 
2016 m. vasario 19 d. 

– 

- Elektros birža „Nord 
Pool Spot“, 
patariamosios klientų 
tarybos narys. 

- Europos elektros 
energetikos asociacija 
Eurelectric, Rinkos 
komiteto narys. 

- Energijos tiekimas 
UAB, generalinis 
direktorius. 

– 
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Mindaugas Kvekšas 

Valdybos narys, l. e. 
Finansų ir administravimo 
departamento 
direktoriaus pareigas 

2015 m. gruodžio 31 d. 
– 2017 m. rugsėjo 17 d. 

 
- UAB Verslo 

aptarnavimo centras, 
valdybos narys 

– 

 
* Po ataskaitinio laikotarpio, 2016 m. vasario 19 d. Juozas Bartlingas pateikė pranešimą apie atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos nario (pirmininko) ir generalinio 
direktoriaus pareigų. Bendrovės stebėtojų taryba tą pačią dieną prašymą patenkino ir į Bendrovės valdybą paskyrę Eglę Čiužaitę. Tą pačią dieną iš Bendrovės 
valdybos atšauktas Vidmantas Salietis. Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos“.  

 
Bendrovės valdyba buvo suformuota 2013 m. rugpjūčio 17 d. 
Per ataskaitinį laikotarpį buvo atšaukta valdybos narė Eglė 
Čiužaitė (tapusi UAB „Energijos skirstymo operatorius“ valdy-
bos nare) bei išrinktas naujas valdybos narys Mindaugas 
Kvekšas. Numatoma šiuo metu veikiančios Bendrovės valdy-
bos kadencijos pabaiga – 2017 m. rugsėjo 17 d.  
 

Daugiau informacijos apie Bendrovės valdybos narius ga-
lima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje „Bendrovės 
valdymas“. 
 
2015 m. įvyko 35 valdybos posėdžiai. Visuose posėdžiuose 
dalyvavo visi valdybos nariai. 
 
 

Informacija apie valdybos narių atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį 

 

 
Darbo užmokestis  
2015 m., eurų 

Kitos išmokos  
2015 m., eurų 

Iš viso 2015 m., eurų 

Bendrai visiems valdybos nariams 293.670 58.296 351.966 

Vidutiniškai vienam valdybos nariui 58.734 11.659 70.393 

 
 

Bendrovės vadovai 
 

Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, 
jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais. 
Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai  
 
Informacija apie generalinio direktoriaus ir vyr. finansininko atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį 
 

 
Darbo užmokestis  
2015 m., eurų 

Kitos išmokos  
2015 m., eurų 

Iš viso 2015 m., eurų 

Generaliniam direktoriui Juozui Bartlingui 72.460 17.377 89.837 

Vyr. finansininkui* - - - 

 
* Nuo 2014 m gruodžio 1 d. apskaitos funkcija iš Bendrovės buvo iškelta į įmonę UAB Verslo aptarnavimo centras, todėl Bendrovėje neliko apskaitos funkciją 
atliekančių darbuotojų ir vyr. finansininko pareigybės. UAB Verslo aptarnavimo centras Bendrovei teikia visas apskaitos paslaugas nuo pirminių dokumentų suve-
dimo į apskaitos programas iki finansinių ataskaitų parengimo. 

 
 

Bendrovės darbuotojai 
 
Pagrindinis Bendrovės žmogiškųjų išteklių valdymo politikos 
siekis yra pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, abi-
pusės vertės kūrimo principu užtikrinti ilgalaikės partnerys-
tės santykius ir bendrą sėkmingą Bendrovės ateitį.  
 
Tęsdama organizacinės kultūros formavimą, Bendrovė įgy-
vendino „Lietuvos energijos“ įmonių grupės žmogiškųjų iš-
teklių valdymo politikos principus, kuriais visoje Grupėje va-
dovaujamasi valdant žmogiškuosius išteklius ir siekiant stra-
teginių tikslų, taip pat skyrė daug dėmesio žmogiškųjų ištek-
lių valdymo efektyvinimui.  
 
Bendrovės atlygio sistema nustato, kad visų Bendrovės dar-
buotojų, įskaitant Bendrovės vadovus, atlyginimas susideda 
iš pastovios dalies, kintamos dalies ir papildomo atlygio. 
 
Pastovi atlygio dalis darbuotojams nustatoma remiantis pa-
reigybės lygmeniu ir darbuotojo turima kompetencija. Kinta-

ma atlygio dalis mokama už pamatuojamus veiklos rezulta-
tus – kiekvienai konkrečiai pareigybei nustatytų tikslų arba 
rodiklių įvykdymą. Vadovams ir palaikančios veiklos padali-
nių specialistams keliami metiniai tikslai, gamybos specia-
listų ir darbininkų kintama atlygio dalis priklauso nuo mėne-
sio veiklos rezultatų. 
 
Papildomas piniginis atlygis apima socialinę rūpybą, mate-
rialinę paramą, papildomas mokamas atostogas, darbuoto-
jams skiriamus vienkartinius priedus už papildomą darbo 
krūvį, pažymėtinus darbo rezultatus, inovatyvių idėjų pasiū-
lymus ir diegimą. Papildomas nepiniginis atlygis apima 
Bendrovės lėšomis finansuojamus mokymus, Bendrovės or-
ganizuojamus renginius darbuotojams ir jų vaikams, medici-
nos punkto paslaugas, darbuotojų skiepijimą nuo sezoninių 
ligų. 
  
Darbuotojų veiklos valdymo sistemos tikslas – suderinti dar-
buotojų tikslus su Bendrovės tikslais bei nukreipti darbuotojų 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
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veiklą siekiamų rezultatų kryptimi. Veiklos vertinimo pro-
cesas prasideda 360° tyrimu, kurio metu vertinamos vadovų 
ir specialistų bendrosios ir vadovavimo kompetencijos. Kom-
petencijas vertina patys darbuotojai, darbuotojų vadovai ir 
kolegos. Darbuotojų veiklos valdymo tvarkoje numatyta, kad 
bendrovėje kiekvienais metais vyksta  metinis vadovo ir dar-
buotojo veiklos vertinimo pokalbis. Metinio pokalbio metu va-
dovas ir darbuotojas įvertina praėjusių metų tikslų pasie-
kimą, numato tikslus ir, remdamiesi kompetencijų įvertini-
mais, sutaria ugdytinas kompetencijas bei konkrečias dar-
buotojų ugdymo priemones ateinantiems metams. 
 
Savanoriška Bendrovės darbuotojų kaita yra nedidelė – 1,5 
procento. Atsiradus naujo darbuotojo poreikiui, pirmiausia 
organizuojamos vidinės atrankos. Jei Bendrovėje nėra tai 
pozicijai tinkamų kandidatų, paieška tęsiama už Bendrovės 
ribų. Vykdant darbuotojų paiešką vidinės rotacijos principu 
per 2015 m. pareigose pakilo 27 Bendrovės darbuotojai (ver-
tikali karjera), 15 darbuotojų perėjo į panašias pareigas ki-
tuose padaliniuose (horizontali karjera). Plečiant darbuotojų 
karjeros galimybes bei skatinant darbuotojų judėjimą tarp 
„Lietuvos energijos“ grupės įmonių, į kitas grupės įmones 
perėjo 11 darbuotojų.  
 
Siekiant sėkmingiau integruoti naujus darbuotojus į Bendro-
vės veiklą ir komandą, naujokams rengiami adaptacijos pla-
nai, kuriuose numatomos specialios priemonės, suplanuo-
jami susitikimai su vadovais ar už tam tikras sritis atsakingais 
darbuotojais. Taip naujas darbuotojas ne tik greičiau susipa-
žįsta su darbo aplinka, įmonės kultūra, tačiau gauna ir visą 
jam reikalingą darbinę informaciją. 
 
Bendrovės darbuotojų skaičius, pokytis per ataskaitinį 
laikotarpį 

 
Bendrovėje 2015 m. gruodžio 31 d. dirbo 429 darbuotojai 
(įskaitant ir vaiko priežiūros atostogose esančius darbuoto-
jus), iš jų 61 proc. buvo specialistai ir vidurinio lygmens va-
dovai, 38 proc. – darbininkai, 1 proc. – aukščiausio lygmens 
vadovai. 2014 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 474 darbuoto-
jai. Pagrindinės darbuotojų skaičiaus pokyčio priežastys: vi-
daus audito padalinio darbuotojai perėjo dirbti į „Lietuvos e-
nergiją“, Didmeninės elektros prekybos departamento dar-
buotojai buvo perkelti į „Energijos tiekimą“, ilgamečiai dar-
buotojai išėjo į pensiją. Keli darbuotojai paliko Bendrovę dėl 
darbo organizavimo pokyčių.  
 
Vyrai sudaro 83 proc. Bendrovės darbuotojų, moterys – 17 
proc.  Beveik 53 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį iš-
silavinimą, 35  proc. – aukštesnįjį ir profesinį, 12 proc. – vi-
durinį išsilavinimą. 
 
Bendrovėje daugiausiai dirba 35-54 metų darbuotojų, turin-
čių 10 metų ir didesnį darbo stažą Bendrovėje. Tai kvalifi-
kuoti, patyrę specialistai, sudarantys kolektyvo pagrindą 
Bendrovės gamybos padaliniuose, kur yra svarbios darbuo-
tojų sukauptos žinios ir patirtis. Šios amžiaus grupės darbuo-
tojai sudarė 54 proc. visų Bendrovės darbuotojų. Apie 17 
proc. Bendrovės darbuotojų yra 25-34 metų amžiaus. 
 
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį ir vidutinis 
darbo užmokestis pateiktas lentelėje žemiau. Į nurodytas 
darbo užmokesčio sumas įskaičiuota pastovi atlygio dalis, 
kintama atlygio dalis ir papildomi priedai, mokami už pažy-
mėtinus darbo rezultatus bei už darbą poilsio ir švenčių die-
nomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį. 

 
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2015 m.) 
 

 Įmonės vadovas 
Aukščiausio 
lygmens vadovai  

Vidurinio lygmens 
vadovai  

Ekspertai, specialis-
tai, darbininkai  

Darbuotojų 
pasiskirstymas pagal 
pareigybių lygį  

1 4 33 391 

Vidutinis darbo 
užmokestis, eurų  

6.038 4.502 2.153 1.126 

 
 
Kolektyvinė sutartis, darbuotojų profsąjungos 

 
Bendrovėje veikia keturios profesinės sąjungos, kurios jun-
gia apie 300 Bendrovės darbuotojų.  
 
Bendrovėje galioja kolektyvinė sutartis, kuri užtikrina palan-
kesnį socialinių naudų paketą Bendrovėje dirbantiems dar-
buotojams, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos darbo 
kodeksas.  

 
Pagal kolektyvinę sutartį darbuotojams skiriama  parama 
įvykus nelaimingiems atsitikimams, ligos, artimųjų mirties at-
vejais, papildomos išmokos gimus vaikui ar daugiavaikėms 
šeimoms, papildomos mokamų atostogų dienos gimus vai-
kui, sudarius santuoką, mirus artimajam bei kitais atvejais. 
 

 
Organizacinė kultūra, kompetencijų ugdymas, mokymai praktikos galimybės 

 
Bendrovėje jau dvejus metus iš eilės atliekamas darbuotojų 
įsitraukimo tyrimas, kuris padeda nustatyti sritis, svarbias to-
limesniam darbuotojų įsitraukimo didinimui. Po tyrimo vi-
suose Bendrovės padaliniuose vyksta rezultatų aptarimai 
bei sutariamos konkrečios priemonės tiek Bendrovės, tiek 
atskiro padalinio lygmenyje, kurių tikslas – pagerinti darbuo-
tojų nepakankamai gerai įvertintas Bendrovės veiklos sritis 
bei skatinti darbuotojų įsitraukimą. 
 

2015 m. Bendrovė tęsė vertybių dialogo projektą, skirtą ver-
tybių komunikavimui. Vertybių žaidimo sesijas vedė iš Bend-
rovės darbuotojų projektui atrinkta dvylikos vertybių amba-
sadorių grupė. Pagrindinis šio projekto tikslas – kalbėti apie 
vertybes ir konkrečias jas atspindinčias elgsenas per įvairias 
situacijas iš realaus darbinio gyvenimo. Tokiu būdu buvo ku-
riami ir diegiami naujų darbinių elgsenų, atitinkančių Bend-
rovės vertybes ir pagrindinius veiklos tikslus, modeliai. Iš 
viso per dvejus metus suorganizuotos aštuonios Vertybių 
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dialogo sesijos, kuriose sudalyvavo didžioji dalis Bendrovės 
darbuotojų.  
 
Organizacinės kultūros formavimo kontekste buvo atnaujin-
tas ir Bendrovės darbuotojų elgesio kodeksas, atspindintis 
Bendrovės vertybes bei  konkrečias elgsenas. 
 
Siekiant pastebėti ir įvertinti darbuotojų pasiekimus, jų indėlį 
į bendrą rezultatą, kasmet Bendrovėje renkami geriausieji 
darbuotojai, kurie išsiskiria iš kitų ne tik savo profesiniu indė-
liu, tačiau ir vertybes atitinkančiu elgesiu bei yra pavyzdys 
kolegoms.  
 
Bendrovė teikė prioritetą proaktyviai komunikacijai su dar-
buotojais. Kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. vyko tra-
diciniai Bendrovės vadovų, valdybos narių susitikimai su 
visų padalinių darbuotojais. Susitikimuose buvo aptariami 
Bendrovės veiklos rezultatai, vykdomų ir planuojamų pro-
jektų naujienos bei kiti darbuotojams aktualūs klausimai. 
  
Remdamasi keliamais veiklos tikslais, kompetencijų vertini-
mais ir jų tobulinimo poreikiu, Bendrovė kryptingai ugdo dar-
buotojus ir rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu. Profesinių mo-
kymų metu darbuotojai atnaujina savo darbui privalomas 
technines žinias ir gauna reikiamus kvalifikacinius pažymėji-
mus bei atestatus. Seminarų bei konferencijų metu darbuo-
tojai susipažįsta su savo veiklos srities naujovėmis, inovaci-
jomis ir gerąja praktika energetikos srityje.  
 
2015 m. techninės srities mokymuose dalyvavo 225 Bend-
rovės darbuotojai, vadybos srities mokymuose – 168 dar-
buotojai. Iš viso 2015 m. mokymuose dalyvavo 316 unikalių 

darbuotojų (t. y. jei tas pats darbuotojas dalyvavo keliuose 
mokymuose, skaičiuojamas kaip vienas). Taip pat vyksta 
darbuotojų ekskursijos į kitas gamybos įmones susipažinti 
su gamybos padalinių darbo organizavimu, teikiamomis ino-
vacijomis, gamybos įranga, problemų sprendimu ir t. t. 
 
Siekdama pritraukti jaunus kvalifikuotus specialistus, Bend-
rovė aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, suda-
romos sąlygos aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams 
pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių praktikų 
metu. 2015 m. kovą Bendrovė dalyvavo Kauno technologijos 
universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir ISM 
Vadybos ir ekonomikos universiteto organizuotuose Karje-
ros dienų renginiuose. Per 2015 m. Bendrovėje praktiką at-
liko 13 studentų: 5 iš Kauno technologijos universiteto, 3 iš 
Elektrėnų profesinio mokymo centro, 2 iš Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto ir 3 iš kitų universitetų.  
 
Ypač daug dėmesio 2015 m. buvo skiriama darbuotojų pa-
mainumo programai. kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti, 
kad Bendrovėje reikiamu momentu būtų paruoštų reikiamos 
kompetencijos darbuotojų. Pagal šią programą ruošiami 
dubleriai – darbuotojai, kurie, kryptingai ugdomi, prireikus 
galėtų pakeisti įmonės veiklos tęstinumui svarbių pareigybių 
darbuotojus – tokius, kuriuos paruošti, apmokyti ilgai užt-
runka, kurie sunkiai surandami darbo rinkoje dėl veiklos spe-
cifiškumo, reikalingos patirties. Dublerių programa labiausiai 
orientuota į Gamybos departamento padalinius. Dubliavimą 
vertiname  kaip galimybę augti ir tobulėti, stiprinti savo pro-
fesines kompetencijas.  
   

 
Informacija apie kitus komitetus 
 
„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupėje be audito komiteto veikia Rizikų valdymo priežiūros komitetas ir Skyrimo ir atlygio 
komitetas. 
 
Rizikų valdymo priežiūros komitetas 
 

Pagrindinės Komiteto funkcijos: 

 stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos 
„Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės įmonių 
tikslų pasiekimui aktualios rizikos; 

 vertinti vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos valdymo 
priemonių adekvatumą identifikuotoms rizikoms; 

 vertinti rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo būklę; 

 stebėti rizikų valdymo proceso vykdymą; 

 analizuoti finansines galimybes rizikų valdymo priemo-
nėms įdiegti; 

 vertinti rizikas ir „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių 
grupės įmonių rizikų valdymo planą; 

 vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo ciklą; 

 kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoti jų 
duomenis, teikti pasiūlymus; 

 stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų valdymu, 
rengimą; 

 vykdyti kitas funkcijas, stebėtojų tarybos sprendimu 
priskirtas Komiteto kompetencijai. 

 
Rizikų valdymo priežiūros komiteto nariai (2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė, pareigos 

Antanas Danys 

Pirmininkas 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

„Paskolų klubas“ (UAB Neo finance) 
tarybos pirmininkas. 
„Grinvest“ (Singapūras) direktorius. 

Tomas Garasimavičius 

Narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko patarėjas energetikai 

Raimundas Petrauskas 

Nepriklausomas narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Schmitz Cargobull Baltic, UAB,  
generalinis direktorius 

Donatas Kaubrys  

Nepriklausomas narys 
– 

2013 m. spalio mėn. – 
2017 m. spalio mėn. 

Lietuvos žmonių su negalia 
asociacijos Statinių pritaikymo 
neįgaliesiems priežiūros projekto 
vykdytojas Klaipėdos ir Tauragės 
apskrityse. 
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Skyrimo ir atlygio komitetas 

  
Pagrindinės Komiteto funkcijos: 

 vertinti ir teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energija“, 
UAB, ir jos įmonių grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų 
politikos (fiksuoto pagrindinio atlyginimo, nuo veiklos 
rezultatų priklausančio atlygio, pensijų draudimo, kitų 
garantijų ir atlygio formų, kompensacijų, išeitinių iš-
mokų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens 
veikla susijusių išlaidų kompensavimo principų; 

 vertinti ir teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energija“, 
UAB, ir jos įmonių grupės įmonių tantjemų politikos; 

 prižiūrėti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių atlyginimų ir tantjemų politikos atitikimą tarptau-
tinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendaci-
joms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų, 
tantjemų politikos tobulinimo; 

 teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant „Lietuvos 
energija“, UAB, ir jos įmonių grupės įmonių atitinkamų 
finansiniu metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius); 

 vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių sutarčių su „Lietuvos energija“, UAB, ir jos 
įmonių grupės įmonių valdymo organų nariais sąlygas; 

 vertinti kandidatų į „Lietuvos energija“, UAB, ir jos 
įmonių grupės įmonių organų narius ir vyresniąją va-
dovybę paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifi-
kacinių reikalavimų nustatymą; 

 nuolat vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių 
grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūrą, 
dydį, sudėtį ir veiklą; 

 prižiūrėti, kaip „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių 
grupės įmonių valdymo organų nariai ir darbuotojai in-
formuojami apie galimybes kelti kvalifikaciją ir regulia-
riai ją kelia; 

 prižiūrėti ir vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos 
įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų 
veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendi-
nimą; 

 vykdyti kitas funkcijas, stebėtojų tarybos sprendimu 
priskirtas Komiteto kompetencijai. 

 
 

 
 

Komiteto nariai (2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė, pareigos 

Aloyzas Vitkauskas 

Pirmininkas 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn.  

Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija, viceministras 

Tomas Garasimavičius 

Narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko patarėjas energetikai 

Virginijus Lepeška  

Nepriklausomas narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

UAB „Organizacijų vystymo centras“ 
valdybos pirmininkas 
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SVARBŪS ĮVYKIAI BENDROVĖS VEIKLOJE 
 

Reikšmingi susitarimai 

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei, su-
daryta nebuvo.  

Bendrovės ir jos organų narių ar darbuotojų susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be 
pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo, sudaryta nebuvo. 

Informacija apie sandorius tarp susijusių asmenų 

Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius atskleidžiama 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėje infor-
macijoje. 

Žalingi sandoriai 

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vardu sudarytų žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos 
sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.), turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos 
Bendrovės veiklai ir (arba) veiklos rezultatams, taip pat sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, 
kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, sudaryta nebuvo. 

 

Pranešimai apie esminius įvykius per ataskaitinį laikotarpį 
 
Teismas priėmė Bendrovės skundą 

 
2015 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos administraciniame 
teisme priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. 
gruodžio 11 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“ 
AB Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos vienašališko 
nustatymo”, Nr. O3-934 (toliau – Nutarimas) panaikinimo. 
Nutarimu Komisija vienašališkai nustatė Bendrovės gamina-
mos šilumos kainos dedamąsias. 
  
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimtos 
nutarties. 
 
Teismas priėmė Bendrovės skundą 
 

2015 m. sausio 21 d. Vilniaus apygardos administraciniame 
teisme priimtas Bendrovės skundas dėl 2014 m. gruodžio 19 
d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (to-
liau – Komisija) nutarimo Nr. O3-941 „Dėl Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. Nu-
tarimo Nr. O3-840 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų lėšų ir kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo“ 
(toliau – Nutarimas), dalinio panaikinimo. 
  
Prašomais panaikinti Nutarimo punktais Komisija nusprendė 
sumažinti sumą Bendrovei 2015 m. išmokėtinų lėšų už vie-
šuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) – elektros 
energijos, kuri yra būtina elektros energijos tiekimo saugu-
mui užtikrinti, gamybos – teikimą. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimtos 
nutarties. 
 
Bendrovė skelbs preliminarius neaudituotus rodiklius 

 
2015 m. vasario 13 d., siekdama pagerinti informacijos in-
vestuotojams sklaidą, Bendrovė paskelbė preliminarius ne-
audituotus Bendrovės 2014 m. dvylikos mėnesių finansinius 
rodiklius.  
 
Bendrovė nuo šiol kiekvieną ketvirtį skelbs preliminarius ne-
audituotus Bendrovės finansinius rodiklius – ataskaitinio lai-

kotarpio grynąjį pelną / nuostolį, pelną prieš palūkanas, mo-
kesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), Bendrovės 
pardavimo pajamas. Veiklos rezultatai bus skelbiami vado-
vaujantis 2014 m. gruodžio 31 d. paskelbtu Veiklos rezultatų 
skelbimo 2015 m. kalendoriumi ir 2015 m. vasario 10 d. pas-
kelbtu jo papildymu. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neaudi-
tuoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2014 m. dvylikos mė-
nesių finansiniai rodikliai 
 
Bendrovė perleido dukterinių įmonių akcijas 

 
2015 m. kovo 31 d., vadovaudamasi Bendrovės valdybos 
sprendimu, Bendrovė sudarė visų jos valdomų UAB „Kauno 
energetikos remontas“ bei Energijos tiekimas UAB akcijų pir-
kimo – pardavimo sutartį su savo patronuojančia bendrove 
„Lietuvos energija“, UAB. 
 
Pagal šią sutartį Bendrovė pardavė „Lietuvos energija“, 
UAB, 15 244 112 (penkiolika milijonų du šimtus keturiasde-
šimt keturis tūkstančius vieną šimtą dvylika) paprastųjų var-
dinių akcijų, bendrai sudarančių 100 proc. UAB „Kauno e-
nergetikos remontas“ įstatinio kapitalo, kiekvienos iš kurių 
akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 euro, bei 750 000 (septy-
nis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių ak-
cijų, bendrai sudarančių 100 proc. Energijos tiekimas UAB 
įstatinio kapitalo, kiekvienos iš kurių akcijos nominali vertė 
yra lygi 0,29 euro.  
  
Energijos tiekimas UAB akcijos parduotos už nepriklausomų 
turto vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę – 6 883 398,98 
eurų. 
  
UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijos parduotos už 
nepriklausomų turto vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę – 
4 778 151,07 eurų. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl Energijos tieki-
mas UAB ir UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų per-
leidimo. 
 
 
 

http://litlex.lenet.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=102203&Zd=d%EBl%2Bperiodin%EBs%2Bir%2Bpapildomos%2Binformacijos%2Brengimo%2Bir%2Bpateikimo&BF=4#60z#60z
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=news&news_id=274103
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=news&news_id=274103
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=641414&messageId=796850
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=641414&messageId=796850
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=644877&messageId=801328
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=644877&messageId=801328
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=644877&messageId=801328
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=652824&messageId=811783
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=652824&messageId=811783
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=652824&messageId=811783
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Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
2015 m. balandžio 3 d. valdybos iniciatyva ir sprendimu 
2015 m. balandžio 27 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bend-
rovės akcininkų susirinkimas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dar-
botvarkės ir siūlomų sprendimų projektų 
 
Nusprendė išmokėti dividendus ir patvirtino naujus įs-
tatus 

 
2015 m. balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame 
Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 2014 m. 
audituotų konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių atas-
kaitų rinkinys ir patvirtintas Bendrovės pelno už 2014 m. pas-
kirstymas. Nuspręsta dividendų išmokėjimui skirti 21,72 mln. 
eurų (apie 0,0342 eurų dividendų vienai akcijai). 
 
To paties visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo patvir-
tinti atnaujinti Bendrovės įstatai.  
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, 2015 m. balandžio 27 d. eiliniame visuoti-
niame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų 
 
Pardavė NT Valdos, UAB akcijas 

 
2015 m. balandžio 27 d., vadovaudamasi Bendrovės valdy-
bos sprendimu, Bendrovė  sudarė jos valdomų NT Valdos, 
UAB, akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su savo patronuo-
jančia bendrove „Lietuvos energija“, UAB. 
  
Pagal šią sutartį Bendrovė pardavė „Lietuvos energija“, 
UAB, 1 232 897 (vieną milijoną du šimtus trisdešimt du tūks-
tančius aštuonis šimtus devyniasdešimt septynias) papras-
tąsias vardines NT Valdos, UAB, akcijas, bendrai sudaran-
čias 41,73 proc. NT Valdos, UAB, įstatinio kapitalo.  
 
NT Valdos, UAB, akcijos parduotos už nepriklausomų turto 
vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę – 29 987 000 eurų. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl NT Valdos, UAB, 
akcijų perleidimo 
 
Teismas atmetė Bendrovės skundą 

 
2015 m. balandžio 30 d. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas atmetė 2014 m. rugsėjo 16 d. Bendrovės skundą dėl 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. 
rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-757 „Dėl elektros energijos 
gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ (toliau – Nutarimas) panai-
kinimo.  
 
Bendrovės nuomone, teismo sprendimas atmesti skundą 
yra nepagrįstas, todėl, vadovaudamasi teisės aktais, Bend-
rovė svarstys galimybę skųsti šį teismo sprendimą. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimto 
sprendimo 
 
Numatomas gamybos veiklos išgryninimas 

 
2015 m. gegužės 4 d. Bendrovė gavo „Lietuvos energija“, 
UAB, kuri valdo  96,13 proc. Bendrovės akcijų, raštą, ku-
riame pateikta informacija apie numatomus pokyčius. 

 Rašte nurodyta, kad „Lietuvos energijos“ valdyba pritarė 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės veiklos grandinės išgry-
ninimo programos koncepcijai. Joje numatomas Bendrovės 
gamybos veiklos išgryninimas nuo Bendrovės atskiriant dalį 
Bendrovės vykdomos komercinės elektros energijos didme-
ninės prekybos veiklos. Elektros energijos prekybos veiklos 
dalies atskyrimas leistų padidinti „Lietuvos energija“ įmonių 
grupės veiklos efektyvumą, mažinti Bendrovės veiklos 
sąnaudas ir išgryninti Bendrovės vykdomą veiklą.  
 
Šiuos veiksmus planuojama atlikti iki 2016 m. sausio 1 d. 
Apie visus tolesnius veiksmus ir priimtus sprendimus Bend-
rovė viešai paskelbs teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl planuojamo ga-
mybos veiklos išgryninimo 
 
Bendrovė įkeitė garo katilinę 

 
2015 m. gegužės 14 d., vadovaujantis Bendrovės valdybos 
sprendimu bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, 
Bendrovė, vykdydama įsipareigojimus pagal 2013 m. birže-
lio 26 d. kredito sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir „Nordea 
Bank AB“ Lietuvos skyriaus bei AB DNB banko, įkeitė dalį 
kredito sutartyje numatyto Šilumos energijos gamybos pajė-
gumų statybų Elektrėnų komplekse projekto metu sukurto 
turto – garo katilinę. 
  
Garo katilinėje įrengti trys garo katilai, kurių bendra šiluminė 
galia siekia 49,8 MW. Ši katilinė įrengta šilumos rezervo pa-
laikymui, šilumos gamybai žiemos sezono šalčių piko metu, 
taip pat rezervinės elektrinės blokų paleidimui. 
  
Likusi Šilumos energijos gamybos pajėgumų statybos pro-
jekto metu sukurto turto dalis – biokuro katilinė – bus įkei-
čiama turtą įregistravus Nekilnojamojo turto registre. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, garo katilinės įkeitimo 
 
Bendrovė paskelbė preliminarius rodiklius 

 
2015 m. gegužės 15 d. Bendrovė paskelbė preliminarius ne-
audituotus Bendrovės 2015 m. sausio–kovo mėnesių finan-
sinius rodiklius. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neaudi-
tuoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. sausio–kovo 
mėnesių rezultatai 
 
Teismas priėmė Bendrovės apeliacinį skundą 

 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme priimtas 
Bendrovės apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 30 d. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo. Šiuo 
sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas at-
metė Bendrovės skundą dėl 2014 m. rugpjūčio 7 d. Valsty-
binės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl 
elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ Nr. O3-
757 (toliau – Nutarimas) panaikinimo. 
  
Bendrovė yra pažymėjusi, kad gamybos rinkos tyrimas yra 
atliktas remiantis netinkamomis prielaidomis, todėl skundė 
teismui Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
sprendimą pripažinti Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu 
elektros energijos gamybos rinkoje bei taikyti Bendrovei su 
tuo susijusius įpareigojimus. 
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Bendrovės nuomone Vilniaus apygardos administracinio 
teismo sprendimas atmesti skundą yra nepagrįstas ir dėl to 
Bendrovė pateikė apeliacinį skundą. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimto 
Bendrovės apeliacinio skundo 
 
Teismas nutraukė bylą 

 
2015 m. gegužės 25 d. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas nutartimi nutarė nutraukti administracinę bylą dėl 
2014 m. lapkričio 28 d. Bendrovės skundo dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. 
nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos e-
lektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičia-
vimo”, Nr. O3-875 panaikinimo. 
  
Bendrovė primena, jog Vilniaus apygardos administraci-
niame teisme yra nagrinėjama kita tiesiogiai su šia susijusi 
byla: 2015 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos administraci-
nis teismas priėmė Bendrovės skundą dėl Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gruodžio 11 d. 
nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos e-
lektrinės šilumos gamybos kainos vienašališko nustatymo”, 
Nr. O3-934 panaikinimo. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimtos 
nutarties 
 
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
2015 m. birželio 8 d. valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 
m. liepos 1 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akci-
ninkų susirinkimas dėl auditoriaus išrinkimo ir atlyginimo už 
audito paslaugas nustatymo. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų 
 
Išrinko auditorių  

 
2015 m. liepos 1 d. įvykusiame Bendrovės neeiliniame vi-
suotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas 
išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB, 2015 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti ir 
nustatyti ne didesnį kaip 35.000 eurų, neįskaitant PVM, atly-
ginimą už minėtas audito paslaugas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB, neeiliniame visuotiniame akcininkų susirin-
kime priimtas sprendimas dėl audito įmonės išrinkimo 
 
Bendrovės valdybos nariai nominuoti į Grupės įmonių 
vadovybę 

 
2015 m. liepos 28 d. Bendrovė gavo „Lietuvos energija“, 
UAB, raštą, kuriame buvo pateikta informacija apie Lietuvos 
energijos Stebėtojų tarybos priimtus sprendimus pritarti 
Bendrovės valdybos narės Eglės Čiužaitės kandidatūrai į po 
numatomo AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo 
veiksiančios naujos elektros energijos ir dujų skirstymo 
bendrovės valdybą, taip pat Bendrovės valdybos nario Vid-
manto Saliečio kandidatūrai į Energijos tiekimas UAB gene-
ralinio direktoriaus pareigas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos ener-
gija“, UAB, priimtų sprendimų 

Bendrovė paskelbė preliminarius rodiklius 

 
2015 m. rugpjūčio 14 d. Bendrovė paskelbė preliminarius 
neaudituotus Bendrovės 2015 m. sausio–birželio mėnesių fi-
nansinius rodiklius. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neaudi-
tuoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. sausio–bir-
želio mėnesių rezultatai 
 
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
2015 m. rugpjūčio 31 d. akcininkės „Lietuvos energija“, UAB, 
iniciatyva siūlyti skirti dividendus Bendrovės akcininkams ir 
Bendrovės valdybos sprendimu 2015 m. rugsėjo 24 d. šau-
kiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinki-
mas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų 
 
Paskelbė ketinanti parduoti verslo dalį  

 
2015 m. rugsėjo 3 d. Bendrovė informavo apie ketinimą su 
Energijos tiekimas UAB sudaryti komercinės didmeninės e-
lektros prekybos verslo dalies pirkimo–pardavimo sutartį. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, komercinės didmeninės elektros prekybos 
verslo dalies pirkimo–pardavimo sandorio 
 
Teismas patenkino Bendrovės atskirąjį skundą 

 
2015 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas nutartimi nutarė patenkinti Bendrovės atskirąjį 
skundą dėl 2015 m. gegužės 25 d. Vilniaus apygardos ad-
ministracinio teismo nutarties ir grąžino bylą nagrinėti pirmos 
instancijos teismui. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimtos 
nutarties 
 
Teismas atmetė Bendrovės skundą 

 
2015 m. rugsėjo 21 d. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas atmetė Bendrovės skundą, kuriuo prašoma panai-
kinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą „Dėl „Lietuvos energijos ga-
myba“, AB, planinio patikrinimo“, Nr. O3-818. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimto 
sprendimo 
 
Įvyko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
2015 m. rugsėjo 24 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime priimti sprendimai dėl Bendrovės tar-
pinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laiko-
tarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., tvirtinimo bei dėl di-
videndų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį sky-
rimo Bendrovės akcininkams. Nuspręsta išmokėti 0,0042 
euro vienai Bendrovės akcijai dydžio dividendus. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, 2015 m. rugsėjo 24 d. neeiliniame visuoti-
niame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų 
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Teismas priėmė apeliacinį skundą 

 
2015 m. spalio 8 d. Bendrovė informavo apie 2015 m. spalio 
7 d. priimtą Bendrovės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. spen-
dimo, kuriuo teismas atmetė Bendrovės skundą dėl Valsty-
binės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rug-
sėjo 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
planinio patikrinimo“, Nr. O3-818 panaikinimo. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimto 
sprendimo 
 
Pasirašyta verslo dalies pirkimo–pardavimo sutartis 

 
2015 m. spalio 12 d. Bendrovė ir Energijos tiekimas UAB pa-
sirašė didmeninės elektros prekybos komercinės dalies pir-
kimo–pardavimo sutartį. Parduotą verslo dalį sudaro su fi-
zine elektros energijos prekyba nesusijusi prekyba išvesti-
nėmis finansinėmis priemonėmis bei balansavimo paslau-
gos teikimas. Nuosavybės teisė į parduotą komercinės did-
meninės elektros prekybos verslo dalį „Energijos tiekimui“ 
pereis 2016 m. sausio 1 d.  
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, komercinės didmeninės elektros prekybos 
verslo dalies pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo 
 
 
Pritarta akcijų išpirkimui 

 
2015 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pri-
tarė Vyriausybės nutarimo projektui „Dėl akcijų išpirkimo. 
Vyriausybė nutarė pasiūlyti, kad „Lietuvos energija“, UAB, į-
sigytų savo nuosavybėn pagal Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje by-
loje Nr. 3K-3-370/2014, valstybės išpirktinas buvusios AB 
LIETUVOS ELEKTRINĖS smulkiųjų akcininkų akcijas. Vy-
riausybė pavedė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 
priimti sprendimus ir atlikti veiksmus, reikalingus užtikrinti 
Vyriausybės nutarimo nurodyto akcijų įsigijimo įgyvendinimą 
ir nurodė pagrindines sąlygas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl akcijų išpirkimo 
vykdant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį 
 
Valdybos narys eis papildomas pareigas 

 
Bendrovės valdybos narys ir Didmeninės elektros prekybos 
departamento direktorius Vidmantas Salietis nuo 2015 m. 
lapkričio 2 d. be Bendrovėje užimamų pareigų eis ir Energi-
jos tiekimas UAB generalinio direktoriaus pareigas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB valdybos nario papildomų pareigų 
 
Bendrovė paskelbė preliminarius rodiklius 

 
2015 m. lapkričio 16 d. Bendrovė paskelbė preliminarius ne-
audituotus Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių fi-
nansinius rodiklius. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neaudi-
tuoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. sausio–rug-
sėjo mėnesių rezultatai 
 
 
 

Teismas atmetė Bendrovės skundus 

 
2015 m. lapkričio 17 d. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas nutarė atmesti Bendrovės skundus dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. 
nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos e-
lektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičia-
vimo”, Nr. O3-875, bei 2014 m. gruodžio 11 d. Komisijos nu-
tarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elekt-
rinės šilumos gamybos kainos vienašališko nustatymo”, Nr. 
O3-934, panaikinimo. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimto 
sprendimo 
 
Atsistatydina Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas 

 
2015 m. lapkričio 19 d. Bendrovė pranešė apie 2015 m. lapk-
ričio 18 d. gautą Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko Da-
liaus Misiūno pranešimą dėl atsistatydinimo iš Bendrovės 
stebėtojų tarybos nario (pirmininko) pareigų. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl Daliaus Misiūno 
atsistatydinimo iš „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebė-
tojų tarybos 
 
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
2015 m. lapkričio 30 d. valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 
m. gruodžio 21 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės ak-
cininkų susirinkimas dėl stebėtojų tarybos nario išrinkimo. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
sušaukimo 
 
Atšaukta Bendrovės valdybos narė 

 
2015 m. gruodžio 2 d. Bendrovės stebėtojų taryba priėmė 
sprendimą atšaukti Bendrovės valdybos narę Eglę Čiužaitę 
iš Bendrovės valdybos nario pareigų nuo šio sprendimo pri-
ėmimo dienos. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl Eglės Čiužaitės 
atšaukimo iš „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos na-
rio pareigų 
 
Teismas priėmė Bendrovės apeliaciją 

 
2015 m. gruodžio 3 d. Bendrovė pranešė apie priimtą Bend-
rovės apeliacinį skundą dėl 2015 m. lapkričio 17 d. Vilniaus 
apygardos administracinio teismo sprendimo. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimto 
sprendimo 
 
Priimtas sprendimas dėl 5 ir 6 blokų eksploatacijos nut-
raukimo 

 
2015 m. gruodžio 7 d. Bendrovės valdyba, įgyvendindama 
Bendrovės veiklos strategiją ir atsižvelgdama į stebėtojų ta-
rybos atsiliepimą, priėmė sprendimą nutraukti Bendrovės 
valdomos Lietuvos elektrinės 5 ir 6 blokų eksploatavimą nuo 
2016 m. sausio 1 d. Pradėti 5 ir 6 blokų demontavimo darbus 
numatoma pabaigus Lietuvos elektrinės 1 ir 2 blokų demon-
tavimą (preliminariai – 2017 m. pradžioje). 
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Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės 5 ir 6 blokų eksploata-
cijos nutraukimo 
 
Įkeista biokuro katilinė 

 
2015 m. gruodžio 10 d., vadovaujantis Bendrovės valdybos 
sprendimu bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, 
Bendrovė, vykdydama įsipareigojimus pagal 2013 m. birže-
lio 26 d. kredito sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir „Nordea 
Bank AB“ Lietuvos skyriaus bei AB DNB banko, 2015 m. 
gruodžio 9 d. įkeitė dalį kredito sutartyje numatyto Šilumos 
energijos gamybos pajėgumų statybų Elektrėnų komplekse 
projekto metu sukurto turto – biokuro katilinę. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, biokuro katilinės įkeitimo 
 
Išrinktas Bendrovės stebėtojų tarybos narys 

 
2015 m. gruodžio 21 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas išrinkti Do-
minyką Tučkų Bendrovės stebėtojų tarybos nariu iki veikian-
čios stebėtojų tarybos  kadencijos pabaigos nuo šio spren-
dimo priėmimo dienos. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, 2015 m. gruodžio 21 d. neeiliniame visuo-
tiniame akcininkų susirinkime priimto sprendimo 
 
Paskelbtas investuotojo kalendorius 

 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė paskelbė, jog, remdamasi 
2015 m. gruodžio 4 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Lietu-
vos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 

dalimi ir siekdama patenkinti Bendrovės akcininkų lūkesčius 
susipažinti su naujausia informacija apie Bendrovės veiklą 
bei siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą, pla-
nuoja rengti ir viešai skelbti tarpinę 3, 9 ir 12 mėn. finansinę 
informaciją ir paskelbė veiklos rezultatų skelbimo 2016 m. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Veiklos rezultatų 
skelbimo 2016 m. kalendorius 
 
Pasirašytas verslo dalies perdavimo ir priėmimo aktas 

 
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė informavo, jog 2015 m. 
gruodžio 30 d. Bendrovė ir Energijos tiekimas UAB pasirašė 
verslo dalies perdavimo ir priėmimo aktą. Šiuo aktu Energi-
jos tiekimas UAB nuo 2016 m. sausio 1 d. perėmė nuosavy-
bės teises į komercinę Bendrovės didmeninės elektros pre-
kybos verslo dalį. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB ir Energijos tiekimas UAB pasirašė verslo da-
lies perdavimo ir priėmimo aktą 
 
Išrinktas Bendrovės valdybos narys 

 
2015 m. gruodžio 31 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų ta-
rybos posėdyje buvo priimtas sprendimas į Bendrovės val-
dybą nuo šios dienos iki veikiančios valdybos kadencijos pa-
baigos išrinkti Mindaugą Kvekšą. Bendrovės valdyboje M. 
Kvekšas kuruos finansų ir administravimo sritį. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Išrinktas „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB, valdybos narys 

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 
 
Elektrėnuose nutraukta 1 ir 2 blokų eksploatacija 
 

Įgyvendinant Bendrovės veiklos strategiją ir atsižvelgiant 
2014 m. spalio 20 d. Bendrovės valdybos sprendimą nuo 
2015 m. sausio 1 d. nutraukta Bendrovės valdomos rezervi-
nės elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimą. 1 blokas pradėtas 
demontuoti sausio pr., 2 blokas – 2015 m. balandžio pra-
džios. 
 
1962-1965 m. statybos Lietuvos elektrinės 1 ir 2 blokai yra 
nekonkurencingi rinkoje, reikalaujantys reikšmingų remonto 
investicijų ir daugiausiai buvo naudojami šilumai gaminti. 
Juos pakeis nauji šilumą iš biokuro gaminsiantys įrenginiai 
Elektrėnuose. 
 
Bendrovė tapo elektros kainų išvestinių priemonių rin-
kos formuotoja Latvijos kainų zonoje 
 

2015 m. sausį Bendrovė pirmoji iš Lietuvos elektros rinkos 
dalyvių tapo rinkos formuotoja (angl. Market Maker) ir ėmė 
siūlyti finansines išvestines priemones, susietas su kainų 
skirtumu tarp Latvijos kainų zonoje besiformuojančios kai-
nos ir visos „Nord Pool Spot“ sisteminės kainos EPAD RIGA 
(angl. Electricity Price Area Differential, EPAD). 
 
Bendrovė aktyviai prisidės užtikrinant, kad rinkoje būtų su-
daromas didesnis sandorių skaičius. Finansiniai produktai, 
kuriuos išvestinių finansinių priemonių rinkoje „NASDAQ Co-

mmodities“ siūlys bendrovė, sudaro galimybę visiems elekt-
ros rinkos dalyviams apsisaugoti nuo elektros energijos 
kainų svyravimo rizikos „fizinės“ prekybos biržoje „Nord Pool 
Spot“. 
 
Išvestinių finansinių priemonių biržoje „NASDAQ Commodi-
ties“ su Latvijos ir Lietuvos kainų zonos indeksais susietų fi-
nansinių produktų galima įsigyti nuo 2014 m. lapkričio 11 d. 
Iki tol biržoje prekiauta finansiniais instrumentais, susietais 
su elektros energijos kainomis Šiaurės Europos šalyse, Es-
tijoje, Vokietijoje, Olandijoje ir Jungtinėje Karalystėje. 
  
Siekdama prisidėti prie likvidžios elektros energijos išvesti-
nių priemonių rinkos sukūrimo, „Lietuvos energijos gamyba“ 
prie „NASDAQ Commodities“ prisijungė 2014 m. rugpjūčio 
pradžioje. 
 
Daugiau informacijos – Bendrovės interneto svetainėje. 
 
Bendrovė paskelbė 2014 m. veiklos ir socialinės atsako-
mybės pažangos ataskaitą 

 
Bendrovės paskelbtoje ataskaitoje pristatoma 2014 metų 
Bendrovės veikla bei pažanga socialinės atsakomybės sri-
tyje. Ataskaitoje apžvelgti santykiai su darbuotojais ir jų įsit-
raukimas į Bendrovės veiklas, ryšiai su vietinėmis Bendruo-
menėmis ir visuomene, aplinkos apsauga bei veikla rinkoje. 
Ataskaitoje aprašomos Bendrovės 2014 metų socialinės at-
sakomybės strateginės kryptys, veiksmai ir pasiekimai. 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=688183&messageId=859270
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=688183&messageId=859270
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=688183&messageId=859270
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=688557&messageId=859774
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=688557&messageId=859774
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=690110&messageId=861929
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=690110&messageId=861929
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=690110&messageId=861929
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https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=691235&messageId=863501
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=691235&messageId=863501
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=691235&messageId=863501
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=691254&messageId=863535
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Bendrovė yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susita-
rimo“ (angl. Global Compact) narė ir teikia kasmetinę Pažan-
gos ataskaitą, parengtą remiantis dešimčia susitarimo prin-
cipų. 
  
Bendrovės socialinės atsakomybės Pažangos ataskaitos 
skelbiamos įmonės interneto svetainėje www.gamyba.le.lt 
(socialinės atsakomybės skiltyje), vertybinių popierių biržos 
NASDAQ Baltic svetainėje bei „Pasaulinio susitarimo“ sve-
tainėje www.globalcompact.org. 
 
Strateginių objektų saugumą užtikrins modernia tech-
nika 

  
Elektrėnų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (EPGT) 2015 m. 
rugsėjį oficialiai perduotas naujas sunkiasvoris automobilis 
SCANIA. Tuo pačiu pažymėta EPGT techninės bazės mo-

dernizacijos projekto pabaiga: nuo šiol ir Elektrėnuose esan-
čius Bendrovės objektus eksploatuojantys specialistai, ir 
miestiečiai galės jaustis dar saugiau. 
 
Į EPGT garažą įriedėjęs modernus, funkcionalus ir galingas 
(331 kW galios) SCANIA gaisrinis automobilis leis ugniage-
siams gelbėtojams lanksčiau dirbti sudėtingose situacijose, 
dar efektyviau atlikti gaisrų gesinimo ar gelbėjimo darbus. 
 
EPGT technikos modernizacijos procesas truko kelerius me-
tus. Anksčiau Bendrovės lėšomis buvo įsigyta mobili putų 
patranka ir gaisrinis keltuvas-kopėčios VOLVO. Kaip ir kita 
Bendrovės nupirkta technika, SCANIA automobilis nelaimės 
atveju gali būti naudojamas ne tik bendrovės objektuose, ta-
čiau ir Elektrėnų miesto ribose, 5 km spinduliu nuo ugniage-
sių bazės. 
 
 
 

 

Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
 
„Lietuvos energija“, UAB, įpareigota išpirkti buvusios 
akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijas 

 
2016 m. sausio 12 d. Bendrovė gavo „Lietuvos energija“, 
UAB, valdančios 96,13 proc. Bendrovės akcijų, pranešimą 
dėl 2016 m. sausio 6 d. priimto Lietuvos Respublikos finansų 
ministro įsakymo Nr. 1K-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 1126 „Dėl akcijų 
išpirkimo” nuostatų įgyvendinimo“. Šiuo įsakymu „Lietuvos 
energija“, UAB įpareigota įgyvendinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. 1126 „Dėl ak-
cijų išpirkimo“.  
 
„Lietuvos energija“, UAB, taip pat informavo, kad jos valdyba 
2016 m. sausio 11 d. priėmė sprendimą, atsižvelgiant į Nu-
tarimą ir Įsakymą, išpirkti buvusios akcinės bendrovės LIE-
TUVOS ELEKTRINĖS (pasibaigusios po akcinės bendrovės 
„LIETUVOS ENERGIJA“ ir akcinės bendrovės LIETUVOS 
ELEKTRINĖS reorganizavimo 2011 m. rugpjūčio 5 d.) smul-
kiųjų akcininkų akcijas, minėtame nutarime ir įsakyme nuro-
dytomis sąlygomis. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl akcijų išpirkimo 
vykdant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį 
 
 
Pradedamas buvusios akcinės bendrovės LIETUVOS 
ELEKTRINĖ akcijų išpirkimas 

 
2016 m. vasario 8 d. Bendrovė gavo pagrindinės akcininkės 
„Lietuvos energija“, UAB, pranešimą apie inicijuojamą buvu-
sios akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų išpir-
kimą. 
 
Akcijos išperkamos vadovaujantis (i) Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-370/2014 (toliau – Teismo nutartis), ir (ii) Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nuta-
rimu Nr. 1126 (toliau – Nutarimas). 
 
Daugiau informacijos pateikiama Bendrovės interneto sve-
tainėje. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl akcijų išpirkimo 
pradžios vykdant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį 
 

Bendrovė paskelbė preliminarius rodiklius 

 
2016 m. vasario 15 d. Bendrovė paskelbė preliminarius ne-
audituotus Bendrovės 2015 m. sausio–gruodžio mėnesių fi-
nansinius rodiklius. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neaudi-
tuoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. dvylikos mė-
nesių rezultatai 
 
Juozą Bartlingą „Lietuvos energijos gamybos“ vadovo 
pareigose pakeitė Eglė Čiužaitė, bendrovės valdyboje 
nebedirba ir Vidmantas Salietis 

 
2016 m. vasario 19 d. įvykusiame posėdyje Bendrovės ste-
bėtojų taryba priėmė šiuos sprendimus: 

 Atsižvelgiant į tai, kad Juozas Bartlingas Bendrovei ir jos 
patronuojančiai bendrovei „Lietuvos energija“, UAB, pa-
teikė pranešimą apie atsistatydinimą iš Bendrovės valdy-
bos nario (pirmininko) ir generalinio direktoriaus pareigų, 
atšaukti Bendrovės valdybos narį (pirmininką) ir genera-
linį direktorių J. Bartlingą iš Bendrovės valdybos nario 
(pirmininko) pareigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 

 Atšaukti Vidmantą Salietį iš Bendrovės valdybos nario pa-
reigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos. V. Salietis iš 
valdybos atšaukiamas įgyvendinus Bendrovės vykdytos 
komercinės elektros energijos didmeninės prekybos veik-
los perkėlimo į Energijos tiekimas UAB projektą ir atlikus 
su tuo susijusius Bendrovės struktūros pokyčius. 

 Atsižvelgiant į patronuojančios bendrovės „Lietuvos ener-
gija“, UAB, Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę, paskirti 
Eglę Čiužaitę į Bendrovės valdybą nuo šio sprendimo pri-
ėmimo dienos iki veikiančios valdybos kadencijos pabai-
gos. 

 
Bendrovės valdyba tą pačią dieną įvykusiame posėdyje pri-
ėmė sprendimą išrinkti E. Čiužaitę į Bendrovės valdybos pir-
mininkės ir Bendrovės generalinės direktorės pareigas. Val-
dybos pirmininkės pareigas E. Čiužaitė pradėjo eiti nuo 
sprendimo priėmimo dienos, o generalinės direktorės – nuo 
2016 m. vasario 22 d. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos ir valdybos priimtų 
sprendimų 

http://gamyba.le.lt/lt/socialine-atsakomybe/isa-ataskaitos/
http://www.globalcompact.org/
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KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA 
 

Pagrindiniai vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotų finansinių ataskaitų 
sudarymu, požymiai 
 
Įmonių grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos rengia-
mos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaito-
mybės standartus (TFAS). 
 
Bendrovė kiekvieną mėnesį iš dukterinių įmonių gauna ir 
analizuoja finansines ataskaitas. Bendrovė konsoliduoja 
dukterinių įmonių finansines ataskaitas. Bendrovei apskaitos 

paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai prižiūri, kad finan-
sinės ataskaitos būtų tinkamai konsoliduojamos bei rengia-
mos, rūpinasi, kad grupės įmonių duomenys būtų surinkti 
laiku ir teisingai. Bendrovės finansinių ataskaitų rengimas, 
vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemos, tei-
sės aktai, reglamentuojantys konsoliduotų finansinių atas-
kaitų sudarymą, yra kontroliuojami ir valdomi.

 

Informacija apie auditą 
  
2015 m. liepos 1 d. įvykusiame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta išrinkti UAB „Pricewater-
houseCoopers“ (J. Jasinskio 16B, 01112 Vilnius, Lietuva) Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne 
didesnį kaip 35 000 eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas. 
 
 

Kiti sutartiniai susitarimai su auditoriais 
 
Per 2015 m. Bendrovė nebuvo sudariusi jokių kitų sutartinių susitarimų su jos 2015 m. finansinių ataskaitų ir reguliuojamos 
veiklos ataskaitų auditą atlikusia įmone. 
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1 priedas. Informacija apie NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso 
laikymąsi 
 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi ir 
AB NASDAQ Vilnius listingavimo taisyklių 24.5. punktu, atskleidžia, kaip ji laikosi  NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių 
valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų ar rekomendacijų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų ar rekomendacijų nesilai-
koma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų ar rekomendacijų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių, taip pat pateikiama 
kita šioje formoje nurodyta paaiškinanti informacija. 
 

Bendrovės valdysenos ataskaitos santrauka: 
 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, priklauso „Lietuvos energijos“ grupei (toliau – LE grupė), kurios akcininkas yra Lietuvos 
valstybė. LE grupei yra svarbu užtikrinti efektyvią ir skaidrią veiklą. To siekiant 2013 m. birželį buvo pradėta valdymo pertvarka, 
per kurią pertvarkytas ir sustiprintas korporatyvinis LE grupės valdymas. 
 
Rengiant naująją LE grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, nau-
dotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgta į NASDAQ OMX 
Vilnius biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BICG (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) rekomenduo-
jamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms. Energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendin-
tas pagal 2013 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas korporatyvinio valdymo gaires (dokumentą 
galite atsidaryti paspaudę ant šios nuorodos).  
 
Korporatyvinio valdymo veikla sutelkta LE grupės patronuojančioje įmonėje – „Lietuvos energija“, UAB, kuri LE grupės įmo-
nėse koordinuoja finansų, teisės, planavimo ir stebėsenos, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komuni-
kacijos ir kitas bendrąsias sritis. 
 
LE grupės įmonių veikla šiose srityse remiasi tarpusavio susitarimu – bendradarbiavimu orientuojantis į bendro rezultato sie-
kimą bei koordinuojama politikomis – bendromis nuostatomis ir normomis, kurios taikomos visoms LE grupės įmonėms.  
 
Korporatyvinio valdymo principų ir valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą galite rasti paspaudę ant šios nuorodos. 
 
Informacija apie Bendrovės valdymo organus ir jų narius, Bendrovėje sudarytus komitetus ir kt. yra aprašyta šio metinio pra-
nešimo dalyje „Bendrovė ir Bendrovės valdymo organai“ bei lentelėje žemiau, kurioje atskleista informacija apie NASDAQ 
Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi. 
 

Atskleidimo struktūrizuota lentelė: 
 

PRINCIPAI / REKOMENDACIJOS 
TAIP / NE / 

NEAKTUALU 
KOMENTARAS 

 

 
I principas: Pagrindinės nuostatos 

 
Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų 

nuosavybės vertės didinimą. 
 

1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti 
bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai 
deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų 
interesais ir didinti akcininkų nuosavybę. 

Taip Bendrovė yra viešai savo interneto svetainėje 
paskelbusi ilgalaikę veiklos strategiją, strategines 
kryptis, tikslus. Pagrindinės Bendrovės plėtros 
kryptys viešai skelbiamos ir Bendrovės metiniame 
bei tarpiniuose pranešimuose, pranešimuose 
žiniasklaidai ir kt. 

1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti 
sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę. 

Taip Bendrovės stebėtojų taryboje ir valdyboje 
priimami svarbiausi strateginiai sprendimai, 
darantys įtaką akcininkų nuosavybės didinimui 
(Bendrovės veiklos funkcijų ir struktūros 
optimizavimas, kiti veiksmai, didinantys 
Bendrovės veiklos efektyvumą bei sąnaudų 
mažinimą). 

1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės 
naudos bendrovei ir akcininkams. 

Taip Bendrovėje veikia stebėtojų taryba, Bendrovės 
valdyba ir Bendrovės vadovas. Šie organai 
bendradarbiauja, siekdami kuo didesnės naudos 
Bendrovei ir akcininkams. 

1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų 
užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės 
akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje 

Taip Bendrovės priežiūros ir valdymo organai gerbia 
Bendrovės veikloje dalyvaujančių bei su 

http://www.le.lt/files/70/3/19_0/2013-06-07_KORPORATYVINIO_VALDYMO_GAIRES_(FM_1K-205).pdf
http://www.le.lt/lt/apie-mus/9#korporatyvinis-valdymas
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dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų 
(darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos 
bendruomenės) teisės ir interesai. 

Bendrovės veikla susijusių asmenų teises ir 
interesus: 
1. nuo Bendrovės įsteigimo Bendrovė 
bendradarbiauja ir vykdo socialinę partnerystę su 
Bendrovės darbuotojų atstovais (skiria lėšas 
kolektyvinės sutarties vykdymui, darbuotojų 
skatinimui ir pan.). 
2. Bendrovė vykdo savo finansinius bei kt. 
įsipareigojimus pagal Bendrovės valdybos 
patvirtintą biudžetą. 

 
II principas: Bendrovės valdymo sistema 

 
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo 
organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų 

apsaugą. 
 

2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio 
akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, 
rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek 
kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo 
organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų 
sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų 
aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo 
atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu 
sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės 
valdymo procesą. 

Taip Pagal Bendrovės įstatus, Bendrovės organai yra 
šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų 
taryba, valdyba ir Bendrovės vadovas.  
 

2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už 
strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas 
esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus 
priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią 
bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą. 

Taip Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus 
bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. 
Stebėtojų taryba renka ir atšaukia Bendrovės 
valdybos narius, prižiūri jos ir vadovo veiklą, teikia 
atsiliepimus ir pasiūlymus visuotiniam akcininkų 
susirinkimui dėl svarbiausių Bendrovės klausimų. 
Bendrovės stebėtojų taryba taip pat turi ir 
papildomą kompetenciją dėl kitų Bendrovei 
svarbių klausimų. 
 
Bendrovės valdyba pagal Bendrovės įstatus yra 
atskaitinga Bendrovės stebėtojų tarybai bei 
visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba 
analizuoja, svarsto, tvirtina ir vertina Bendrovės 
veiklą bei veiklos aplinkybes, planuoja Bendrovės 
veiklą, priima svarbius Bendrovės valdymo 
sprendimus.  Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos 
nuomonę, renka ir atšaukia Bendrovės vadovą. 

2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną 
kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų 
priežiūros organas, t. y. stebėtojų taryba. Tokiu 
atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią 
bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą. 

Taip Bendrovėje yra sudaryta stebėtojų taryba. Žr. 2.2 
punkto komentarą. 

2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas 
kolegialus priežiūros organas turėtų būti 
sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose 
išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų 
nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau 
sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir 
IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai 
neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai. 

Taip 
 

III ir IV principuose išdėstytos rekomendacijos 
Bendrovėje yra įgyvendintos, Bendrovėje yra 
sudaryta stebėtojų taryba. Žr. 2.2 punkto 
komentarą. 

2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus 
turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų 
direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių 
konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba 
nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šiems 
organams priimant sprendimus. 

Taip Pagal Bendrovės įstatų 20 straipsnį, Bendrovės 
stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai. Pagal 
Bendrovės įstatų 37 straipsnį, Bendrovės valdybą 
sudaro 5 (penki) nariai.  
 
Bendrovės nuomone, toks stebėtojų tarybos ir 
valdybos narių skaičius pakankamas, nes 
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užtikrina operatyvų ir efektyvų sprendimų 
priėmimą. 
 
Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba 
sprendimus priima posėdžiuose. Stebėtojų 
tarybos posėdis laikomas įvykusiu ir jame galima 
priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja 
daugiau kaip pusė narių. Valdybos posėdis 
laikomas įvykusiu ir valdyba gali priimti 
sprendimus, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau 
kaip 4 (keturi) nariai.  

2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos 
nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su 
galimybe būti individualiai perrenkamiems 
maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų 
leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas 
būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai 
dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip 
pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, 
tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už 
vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario 
atleidimo procedūrą. 

Taip 
 

Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 
(ketveriems) metams. Bendrovės stebėtojų 
tarybos narių kadencijos trukmė yra didžiausia 
leidžiama pagal Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymą. 
 
Visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti 
atšaukta tiek visa stebėtojų taryba, tiek pavieniai 
jos nariai, nepasibaigus jų kadencijai. 

2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, 
kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis 
nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai 
bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet 
sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad 
bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės 
vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės 
vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio 
akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo 
pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia 
nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti 
pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi 
priežiūros nešališkumui užtikrinti. 

Taip 
 

Bendrovės stebėtojų taryba iš savo narių renka 
stebėtojų tarybos pirmininką.  
 
Bendrovės įstatų 23 straipsnyje įtvirtinta, jog 
stebėtojų tarybos nariu negali būti generalinis 
direktorius, valdybos narys, elektros energijos ar 
dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens 
priežiūros organo, valdymo organo ar 
administracijos narys, ar kitas asmuo, kuris pagal 
teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. 
Bendrovė taip pat laikosi Lietuvos Respublikos 
akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 
reikalavimų. 

 
III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka. 

 
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti 
bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią 

bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą. 
 

3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo (toliau šiame principe – 
kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų 
užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka 
bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat 
tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų 
interesai. 

Taip Pagal Bendrovės įstatų 22 straipsnį, kiekvienas 
kandidatas į stebėtojų tarybos narius privalo 
pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui 
kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas 
visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir 
Bendrovės interesų konfliktas. 
  
Bendrovės stebėtojų taryba yra renkama 
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, 
laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatyme nustatytų reikalavimų. 

3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, 
pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, 
kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, 
kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir 
potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista 
bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį 
akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams 
pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą 
balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos 
aplinkybės, galinčios paveikti kandidato 
nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 
3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų 
būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte 

Taip Šiuo metu Bendrovėje ši rekomendacija iš esmės 
taikoma. Informacija apie stebėtojų tarybos narių 
einamas pareigas ir/ar dalyvavimą kitų įmonių 
veikloje yra nuolat renkama, kaupiama ir 
pateikiama metiniame pranešime bei Bendrovės 
tinklalapyje. 
Bendrovės įstatų 21 straipsnis numato, jog 
teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas 
teikiantis asmuo privalo pateikti visuotiniam 
akcininkų susirinkimui paaiškinimus raštu dėl 
kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos nario 
kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias 
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nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus 
organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame 
punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir 
pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.  

pareigas, tinkamumo užimti stebėtojų tarybos 
nario pareigas. 
Informacija apie kandidatus į kolegialaus organo 
narius akcininkams pateikiama teisės aktų 
nustatyta tvarka, iki visuotinio akcininkų 
susirinkimo dienos. 

3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, 
turėtų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, 
tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiame organe. 
Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši 
kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus 
organas kiekviename bendrovės metiniame 
pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo 
sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių 
kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu 
kolegialiame organe. 

Taip Akcininkams pateikiama informacija apie 
kandidatų į stebėtojų tarybos narius kvalifikaciją, 
darbo patirtį ir užimamas pareigas ir kita 
kandidato kompetenciją apibūdinanti informacija 
(Bendrovės įstatų 21 straipsnis).  
 
Informacija apie Bendrovės stebėtojų tarybos 
narių einamas pareigas ar dalyvavimą kitų įmonių 
veikloje nuolat renkama, kaupiama ir pateikiama 
metiniame pranešime. 

3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo 
narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, 
kolegialaus organo sudėtis turėtų būti nustatyta 
atsižvelgiant į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį 
ir periodiškai vertinama. Kolegialus organas turėtų 
užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų 
įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo 
užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, 
kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir 
atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir 
apskaitos ir (arba) audito srityse. Bent vienas iš 
atlyginimo komiteto narių turėtų turėti žinių ir 
patirties atlyginimų nustatymo politikos srityje. 

Taip/Ne Pagal Akcinių bendrovių įstatymą, stebėtojų 
tarybą renka ir tuo pačiu narių kvalifikaciją vertina 
visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų 
taryba negali nusistatyti savo sudėties. 
Pažymėtina, kad pagrindinė Bendrovės veikla yra 
elektros energijos gamyba, importas, eksportas, 
prekyba, energetinio saugumo užtikrinimas, o 
dauguma stebėtojų tarybos narių yra energetikos 
srities specialistai. 
 
Dėl Audito komiteto – žr. 4.14 punkto komentarą. 
 
Dėl Atlyginimų komiteto – žr. 4.13 punkto 
komentarą. 

3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams 
turėtų būti siūloma individuali programa, skirta 
supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija 
bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį 
patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo 
nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias. 

Taip/Ne Stebėtojų tarybos nariai juos išrinkus 
supažindinami su Bendrovės veikla,  organizacine 
bei valdymo struktūra, strategija, veiklos bei 
finansiniais planais. 
 
Pažymėtina, kad stebėtojų tarybos nariai yra 
reguliariai informuojami apie Bendrovės veiklą 
stebėtojų tarybos posėdžiuose ir individualiai, 
pagal narių išreiškiamą poreikį bei pageidavimą. 

3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus 
organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų 
sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą 
turėtų būti išrinktas pakankamas nepriklausomų 
narių skaičius. 

Taip Bendrovės įstatuose įtvirtinta, kad stebėtojų 
tarybą turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas 
trečdalis) nepriklausomų narių.  
Šiuo metu vienas iš trijų išrinktų stebėtojų tarybos 
narių yra nepriklausomas. 

3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas 
nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie 
verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, 
ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, 
dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie 
gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, 
kada kolegialaus organo narys gali tapti 
priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, 
skirtingose bendrovėse santykiai arba aplinkybės, 
susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali 
skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo 
praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus 
organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų 
būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne 
forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar 
kolegialaus organo narys gali būti laikomas 
nepriklausomu, turėtų būti šie: 
 
1) jis negali būti bendrovės arba susijusios 

bendrovės vykdomasis direktorius arba 
valdybos narys (jei visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 

Taip Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei 
nepriklausomumo kriterijus, vadovaujantis teisės 
aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių 
valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų 
susirinkimas. 
 
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 
patvirtintose sutarties dėl nepriklausomo 
stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygose 
nustatytas patvirtinimas dėl stebėtojų tarybos 
nario nepriklausomumo vadovaujantis NASDAQ 
Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso 
nuostatomis dėl nepriklausomų Bendrovės 
stebėtojų tarybos narių.   
 
Taip pat žr. 2.7 punkto komentarą. 
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stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius 
metus neturi būti ėjęs tokių pareigų; 

 
2) jis negali būti bendrovės arba susijusios 

bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus 
metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus 
atvejus, kai kolegialaus organo narys 
nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo 
išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų 
atstovas; 

 
3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo 

papildomo atlyginimo iš bendrovės arba 
susijusios bendrovės, išskyrus užmokestį, 
gautą už kolegialaus organo nario pareigas. 
Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir 
dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose 
arba kitokiose nuo veiklos rezultatų 
priklausančiose užmokesčio sistemose; jam 
nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų 
kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas 
kompensacijas) už ankstesnį darbą 
bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka 
niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis); 

 
4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas 

arba neturi atstovauti tokiam akcininkui 
(kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 
83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį); 

 
5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi 

būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove 
arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip 
turinčio tokius ryšius subjekto partneris, 
akcininkas, direktorius arba viršesnis 
darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas 
subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas 
arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, 
teisines, patariamąsias ir konsultacines 
paslaugas), reikšmingas klientas ar 
organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš 
bendrovės arba jos grupės; 

 
6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus 

neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios 
bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės 
audito įmonės partneriu arba darbuotoju; 

 
7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba 

valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje 
bendrovės vykdomasis direktorius arba 
valdybos narys (jei visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas 
arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali 
turėti kitų reikšmingų ryšių su bendrovės 
vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda 
jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų 
veikloje; 

 
8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario 

pareigų ilgiau kaip 12 metų; 
 
9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba 

valdybos nario (jei visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų 
asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos 
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nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), 
vaikai ir tėvai. 

 

3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės 
nustato pats kolegialus organas. Kolegialus 
organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, 
nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus 
nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti 
laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar 
su bendrove susijusių aplinkybių. 

Taip/Ne Šie kriterijai įtvirtinti įstatuose bei sutartyse dėl 
nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos, 
kuriuos tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Stebėtojų tarybos sudarymas ir nepriklausomų 
narių išrinkimas yra visuotinio akcininkų 
susirinkimo kompetencija. 
 
Žr. 2.7 ir 3.7 punktų komentarus. 
 

3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija 
apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas 
aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti 
laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti 
kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, 
ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus 
organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame 
kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo 
kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl 
tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, 
bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime 
turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius 
laiko nepriklausomais. 

Taip 
 

Bendrovė metiniame pranešime skelbia, kuriuos 
stebėtojų tarybos narius laiko nepriklausomais. 
 
Taip pat žr. 3.6., 3.8 punkto komentarą. 
 

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti 
nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo 
tenkinami ištisus metus, bendrovė turėtų paskelbti 
priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį 
laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas 
informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo 
narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų 
reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai 
patvirtintų savo nepriklausomumą. 

Ne  Žr. 3.9 punkto komentarą. 
 

3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo 
nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus 
organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš 
bendrovės lėšų. Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti 
bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Taip Bendrovės įstatuose įtvirtinta, kad 
nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams 
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali 
būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje. 

 
IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė 

 
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas 
tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų 

priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą. 
 

4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas 
kolegialus organas (toliau šiame principe – 
kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės 
finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos 
vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas 
turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės 
valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų 
veiklą valdant bendrovę. 

Taip 
 

Bendrovės įstatuose įtvirtinta, jog Bendrovės 
stebėtojų taryba pateikia visuotiniam akcininkų 
susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl 
Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, 
pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, 
Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės  
valdybos bei vadovo veiklos. Bendrovės stebėtojų 
taryba teikia atsiliepimus valdybai dėl Bendrovės 
veiklos strategijos, biudžeto, sandorių dėl 
Bendrovei priklausančių objektų sudarymo, 
Bendrovės vadovo, Bendrovės dukterinių įmonių 
valdymo organų kandidatūrų, prižiūri valdybos ir 
Bendrovės vadovo veiklą, taip pat atlieka kitas 
stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtas 
Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos 
priežiūros funkcijas. 
 

4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, 
rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei 
akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į 
darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. 

Taip 
 
 
 

Rekomendacijoje nurodytos pareigos yra 
įtvirtintos sutartyje dėl stebėtojų tarybos nario 
veiklos bei sutartyje dėl nepriklausomo stebėtojų 
tarybos nario veiklos, kurias pasirašė visi 
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Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) 
bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, 
sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; 
b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, 
kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) 
aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai 
mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali 
pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra 
priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas 
narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys 
turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu 
nepriklausomas narys atsistatydintų, priežastis jis 
turėtų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba 
audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei 
nepriklausančiam organui (institucijai). 

stebėtojų tarybos nariai. Visi stebėtojų tarybos 
nariai veikia gera valia Bendrovės atžvilgiu, 
vadovaujasi Bendrovės interesais. 
 
 

4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti 
kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir 
dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys 
turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo 
profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus 
pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų 
tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. 
Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau 
nei pusėje kolegialaus organo posėdžių per 
bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti 
informuojami bendrovės akcininkai. 

Taip 
 

Bendrovės stebėtojų tarybos nariai aktyviai 
dalyvauja stebėtojų tarybos pasėdžiuose. Visuose 
2015 m. vykusiuose stebėtojų tarybos 
posėdžiuose dalyvavo visi stebėtojų tarybos 
nariai.  
Posėdyje dalyvaujantys stebėtojų nariai 
fiksuojami posėdžio protokole. 
 
 

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali 
skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus 
organas su visais akcininkais turėtų elgtis 
sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad 
akcininkai būtų tinkamai informuojami apie 
bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą 
ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų 
būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių 
vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir 
įsipareigojant akcininkams.  

Taip 
 

Akcininkai apie Bendrovės strategiją, rizikos 
valdymą ir interesų konfliktų sprendimą 
informuojami teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
Stebėtojų tarybos narių vaidmuo jiems 
bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant 
akcininkams nustatomas vadovaujantis teisės 
aktų reikalavimais bei Bendrovės įstatais. 
 
Žr. 4.1. punkto komentarą. 

4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus 
mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba 
sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant 
įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp 
bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo 
organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką 
darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių 
asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. 
Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti 
laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį 
sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų 
kolegialaus organo narių. 

Taip/Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendrovės valdymo organai sandorius sudaro ir 
tvirtina vadovaudamiesi teisės aktų ir Bendrovės 
įstatų reikalavimais. 
 
Bendrovės įstatuose nustatyta, kad visuotinis 
akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl 
sutarčių su stebėtojų tarybos nariais dėl veiklos 
stebėtojų taryboje sąlygų nustatymo. 
 
Žr. 3.11 ir kitų punktų komentarus. 

4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas 
priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės 
bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, 
kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo 
bendrovės valdymo organų. Kolegialaus organo 
narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos 
juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, 
kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti 
pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), 
reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – 
ypač iš bendrovės darbuotojų – visą reikiamą 
informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo 
profesionalaus patarimo į išorinius teisės, 
apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus 
organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais 

Taip/Ne Bendrovės stebėtojų taryba, priimdama 
sprendimus, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai 
ir strategijai, veikia nepriklausomai.  
 
Bendrovė užtikrina stebėtojų tarybos aprūpinimą 
jos veiklai reikalingais ištekliais (techniškai 
aptarnauja stebėtojų tarybos posėdžius, suteikia 
visą reikiamą informaciją). Sutartyje dėl stebėtojų 
tarybos nario veiklos nustatyta, jog Bendrovė 
užtikrina tinkamas stebėtojų tarybos ir stebėtojų 
tarybos narių darbo stebėtojų taryboje sąlygas, 
suteikdama darbui būtinas technines ir 
organizacines priemones. 
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klausimais. Naudodamasis minėtų konsultantų ar 
specialistų paslaugomis informacijai apie 
atlyginimų nustatymo sistemų rinkos standartus 
gauti, atlyginimo komitetas turėtų užtikrinti, kad tas 
konsultantas tuo pačiu metu neteiktų konsultacijų 
susijusios bendrovės žmogiškųjų išteklių skyriui 
arba vykdomajam, arba valdymo organų nariams. 
 

Bendrovės įstatuose numatyta, jog stebėtojų 
taryba turi teisę prašyti valdybą ir Bendrovės 
vadovą pateikti su Bendrovės veikla susijusius 
dokumentus ir informaciją, o valdyba ir Bendrovės 
vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir 
informacija per protingą laiką būtų pateikti 
stebėtojų tarybai. Nuostata dėl informacijos 
pateikimo nustatyta ir sutartyje dėl stebėtojų 
tarybos nario veiklos. 
 
Atlyginimų komitetas Bendrovėje nėra sudarytas. 
Žr. 4.13 punkto komentarą. 

4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti 
organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus 
organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin 
svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų 
galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini 
klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, 
atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir 
bendrovės audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo 
atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra 
priskirti minėti klausimai, šiam organui 
rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir 
audito komitetus. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad 
skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos 
funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas 
funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris 
komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai 
paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir 
kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems 
komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių 
kolegialus organas turi nedaug narių, trims 
komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats 
kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams 
keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo 
klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu 
atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su 
kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų 
vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti 
taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui. 

Taip/Ne Vadovaujantis Bendrovės įstatais, stebėtojų 
taryba priima sprendimus svarbiausiose srityse. 
Stebėtojų taryba teikia nuomonę valdybai dėl 
Bendrovės vadovo kandidatūros. Bendrovės 
įstatuose numatyta, jog Bendrovės vidaus audito 
funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys yra 
atskaitingas stebėtojų tarybai. Stebėtojų taryba, 
valdybos teikimu, priima sprendimus dėl 
Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio 
struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, 
jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir 
nuobaudų skyrimo. 
 
Bendrovėje nėra suformuotas Audito, Skyrimo bei 
Atlyginimų komitetas. Šie komitetai yra suformuoti 
Bendrovės patronuojančioje Bendrovėje ir šių 
komitetų veikla apima ir Bendrovės veiklos 
koordinavimą. 
 
Bendrovės nuomone, stebėtojų tarybos darbas 
yra pakankamai efektyvus,  subalansuotas ir 
gerai organizuotas, todėl stebėtojų taryba gali 
tinkamai atlikti visas funkcijas, priskirtas šiems 
komitetams. 
 
Specialių ar išskirtinių balsavimo teisių 
nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams nėra 
suteikiama. Nepriklausomi stebėtojų tarybos 
nariai visada turi teisę pareikšti savo nuomonę, 
kuri užfiksuojama posėdžių protokoluose.  
 
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 jos patronuojančioji įmonė 
tokį sudaro. Kadangi patronuojančiojoje 
bendrovėje „Lietuvos energija“, UAB yra 
sudarytas Audito komitetas, atskiras Audito 
komitetas Bendrovėje nėra privalomas ir būtinas. 
„Lietuvos energija“, UAB, kaip patronuojančioje 
bendrovėje, taip pat yra sudaryti Skyrimo ir atlygio 
bei Rizikų valdymo priežiūros komitetai.   
„Lietuvos energija“, UAB Skyrimo ir atlygio 
komitetas, be kitų funkcijų, vertina ir teikia 
pasiūlymus dėl Bendrovės ilgalaikės atlyginimų 
politikos, tantjemų politikos, vertina Bendrovės su 
valdymo organais sudaromų sutarčių sąlygas, 
kandidatų į Bendrovės organų narius ir vyresniąją 
vadovybę paieškos bei atrankos procedūras bei 
kvalifikacijos reikalavimų nustatymus, nuolat 
vertina Bendrovės valdymo ir priežiūros organų 
struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą.  
„Lietuvos energija“, UAB Rizikų valdymo 
komitetas stebi kaip vertinamos ir valdomos 
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Bendrovės tikslų pasiekimui aktualios rizikos, 
vertina vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos 
valdymo priemonių adekvatumą identifikuotoms 
rizikoms, vertina rizikas ir Bendrovės rizikų 
valdymo planą, stebi rizikų valdymo proceso 
vykdymą. 

4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti 
kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, 
kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai 
apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad 
kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos 
esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų veikti 
nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam 
organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus 
organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima 
pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti 
komitetus nesiekiama susiaurinti kolegialaus 
organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. 
Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už 
savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus. 

Taip/Ne 
 

Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus. 
 

4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų 
susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose 
kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties 
tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. 
Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti 
nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo 
atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba 
nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų 
būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų. 
Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, 
turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete 
turi būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg 
pasitikima tam tikrais asmenimis. 

Taip/Ne 
 

Bendrovė rekomendaciją įgyvendina per 
„Lietuvos energija“, UAB suformuotus stebėtojų 
tarybos komitetus. 
Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus. 
 
 

4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų 
nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų 
vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų 
įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą 
apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno 
komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir 
nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti 
paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis 
informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie 
savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip 
pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų 
skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, 
posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose 
per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines 
savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų 
patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso 
nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, 
kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados. 

Taip/Ne 
 

Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus. 

4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir 
objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra 
komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę 
dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui 
pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, 
kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba 
ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų 
būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su 
akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti 
daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą 
reglamentuojančiose taisyklėse. 

Taip/Ne 
 

Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus. 

4.12. Skyrimo komitetas. 
4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos 
turėtų būti šios: 
1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų 
narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui 

Taip/Ne Bendrovėje nėra sudarytas šis komitetas, tačiau 
netiesiogiai jo funkcijos vykdomos per „Lietuvos 
energija“, UAB Skyrimo ir atlygio komitetą. 
 
Žr. 4.7, 4.13, 4.14 punktų komentarus. 
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juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti 
įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo 
organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia 
konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui 
atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat 
gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus 
kandidatus į kolegialaus organo narius; 
2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų 
struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam 
organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų 
pokyčių; 
3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, 
žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam 
organui; 
4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui; 
5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl 
vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo. 
4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų 
asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, 
pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, 
susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos 
nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo 
renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir 
vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi 
su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti 
pasiūlymus Skyrimo komitetui. 

4.13. Atlyginimų komitetas. 
4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos 
turėtų būti šios: 
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus 
dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių 
atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti 
visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą 
atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio 
atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išeitines 
išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos 
rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, 
turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis 
dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių 
tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir 
valdymo organų narių atlyginimą su bendrovės 
kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų 
interesais ir tikslais; 
2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl 
individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams 
ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų 
bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos 
įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas 
turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlygį, 
kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai 
gauna iš kitų susijusių bendrovių; 
3) turėtų užtikrinti, kad individualus atlyginimas 
vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui 
būtų proporcingas kitų bendrovės vykdomųjų 
direktorių  arba valdymo organų narių ir kitų 
bendrovės darbuotojų atlyginimui;  
4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar 
valdymo organų narių atlyginimų nustatymo politiką 
(taip pat ir akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) 
bei jos įgyvendinimą; 
5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl 
tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir 
valdymo organų nariais formų; 
6) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip 
bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl 
informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo 
(ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir 
direktoriams skiriamo individualus atlyginimo); 

Taip/Ne 
 

Bendrovėje nėra sudarytas šis komitetas, tačiau 
netiesiogiai jo funkcijos vykdomos per „Lietuvos 
energija“, UAB Skyrimo ir atlygio komitetą. 
 
Žr. 3.4 ir kitų punktų komentarus. 
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7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo 
organų nariams bendras rekomendacijas dėl 
vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties 
kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, 
taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų 
dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, 
kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo 
organų nariai. 
4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo 
klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais 
ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo 
priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams 
arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų: 
1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų 
taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas 
skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo 
sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo 
susijusius pasiūlymus; 
2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo 
klausimu bendrovės metiniame pranešime ir 
dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui; 
3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl 
pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba 
pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos 
apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis 
ir pasekmes. 
4.13.3. Atlyginimų komitetas, spręsdamas jo 
kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų 
pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo 
pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone 
dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų 
narių atlyginimų. 
4.13.4. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti 
akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu 
dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime. 

4.14. Audito komitetas. 
4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų 
būti šios: 
1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės 
informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant 
bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos 
metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant 
bendrovių grupės finansinių ataskaitų rinkinių 
konsolidavimo kriterijus); 
2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus 
kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant 
užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, 
susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių 
laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir 
apie jas atskleidžiama informacija; 
3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, 
be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus 
audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, 
pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio 
padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės 
administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir 
rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito 
funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų 
įvertinti bent kartą per metus; 
4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, 
susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, 
skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai 
atlieka bendrovės visuotinis akcininkų 
susirinkimas) bei sutarties su audito įmone 
sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl 
kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda 

Taip/Ne Bendrovėje nėra sudarytas šis komitetas, tačiau 
netiesiogiai jo funkcijos vykdomos per „Lietuvos 
energija“, UAB Audito komitetą. 
 
Žr. 4.7, 4.12, 4.13 punktų komentarus. 
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pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas 
dėl tokiu atveju būtinų veiksmų; 
5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir 
objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito 
įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su 
audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti 
atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį 
ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią 
esminiams interesų konfliktams, komitetas, 
remdamasis inter alia išorės audito įmonės 
skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, 
kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė 
ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito 
paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, 
vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais 
ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią 
politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, 
kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) 
neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus 
ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą; 
6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir 
administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias 
audito įmonė pateikia laiške vadovybei. 
4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti 
išsamia informacija, susijusia su specifiniais 
bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos 
ypatumais. Bendrovės administracija turėtų 
informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų 
sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti 
vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės veiklai 
ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios 
paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai 
bei tokios veiklos pateisinimui. 
4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo 
posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) 
kolegialaus valdymo organo pirmininkas, 
bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas 
(arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei 
apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. 
Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti 
su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant 
vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų 
nariams. 
4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti 
užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su 
administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti 
su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas 
turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su 
vidaus ir išorės auditoriais palaikyti. 
4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas 
apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti 
vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. 
Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas 
apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš 
audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų 
aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito 
įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas 
turėtų laiku gauti informaciją apie visus su 
bendrovės auditu susijusius klausimus. 
4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė 
laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių 
darbuotojų galimybę pateikti skundą arba 
anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje 
daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai 
pranešama nepriklausomam kolegialaus organo 
nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka 
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proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų 
tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksmams. 
4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam 
organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per 
šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės 
ir pusės metų ataskaitos. 

4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų 
atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti 
kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo 
ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat 
kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto 
kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei 
vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytų 
veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą 
per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią 
bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo 
struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie 
savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip 
pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė 
kolegialaus organo atliktas savo veiklos 
įvertinimas.  

Ne 
 
 
 

Bendrovėje iki šiol nebuvo poreikio ir praktikos 
stebėtojų tarybai atlikti formalų savo veiklos 
vertinimą ir informavimą apie tai, nes tokių 
reikalavimų teisės aktai nenumatė.  
 
Bendrovės stebėtojų tarybos  veiklą teisės aktų 
nustatyta tvarka vertina Bendrovės akcininkai. 
 

 
V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka 

 
Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų 

darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą. 
 

5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo 
organams (šiame principe sąvoka kolegialūs 
organai apima tiek kolegialius priežiūros, tiek 
valdymo organus) vadovauja šių organų 
pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra 
atsakingas už kolegialaus organo posėdžių 
tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti 
tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą 
apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis 
taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą 
kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir 
darbingą atmosferą posėdžio metu. 

Taip Vadovaujantis Bendrovės įstatais ir patvirtintais 
stebėtojų tarybos ir valdybos darbo reglamentais, 
ši rekomendacija Bendrovėje yra įgyvendinta. 

5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius 
rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, 
pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena 
bendrovė pati sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti 
kolegialių organų posėdžius, tačiau 
rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, 
kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių 
bendrovės valdymo klausimų sprendimas. 
Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti 
šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės 
valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį. 

Taip Bendrovėje kolegialių organų posėdžiai 
organizuojami pagal metinį posėdžių grafiką. 
Posėdžių periodiškumas nustatytas Bendrovės 
įstatuose ir stebėtojų tarybos bei valdybos darbo 
reglamentuose. 
Pagal Bendrovės įstatus stebėtojų tarybos 
posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip 
kartą per ketvirtį, valdybos posėdžiai privalo būti 
rengiami ne rečiau kaip kartą per dvi kalendorines 
savaites. 
 

5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą 
posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad 
turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti 
posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir 
galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų 
priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu 
apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams 
turėtų būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio 
darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė 
posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar 
papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje 
dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai 
neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei 
klausimus. 

Taip Stebėtojų tarybos darbo reglamente nustatyta, 
kad apie šaukiamą posėdį dalyviai yra 
informuojami likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo 
dienoms iki posėdžio (nebent nėra prieštaravimų 
dėl trumpesnio termino), taip pat jiems yra 
pateikiama visa reikalinga su posėdžio 
darbotvarkėje numatytais klausimais susijusi 
medžiaga. 
 
Vadovaujantis valdybos darbo reglamentu, apie 
šaukiamą posėdį dalyviai yra informuojami likus 
ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki 
posėdžio (nebent nėra prieštaravimų dėl 
trumpesnio termino), taip pat jiems yra pateikiama 
visa reikalinga su posėdžio darbotvarkėje 
numatytais klausimais susijusi medžiaga. 
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5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių 
organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų 
priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros 
ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje 
derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, 
glaudžiai bendradarbiauti spręsdami kitus su 
bendrovės valdymu susijusius klausimus. 
Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti 
atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais 
atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję 
su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, 
atlyginimo nustatymu. 

Taip Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, jų 
pirmininkai aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauja ir 
keičiasi svarbia informacija tam, kad užtikrintų 
Bendrovės interesus. 

 
VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės 

 
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, 

traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises. 
 

6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą 
sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams 
suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, 
dividendų ir kitas teises. 

Taip 
 

Bendrovėje visą įstatinį kapitalą sudaro 0,29 euro 
nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos, 
kurios visiems jų turėtojams suteikia vienodas 
turtines ir neturtines teises. 

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams 
sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, 
susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų 
akcijų suteikiamomis teisėmis. 

Taip 
 

Bendroves įstatuose, kurie viešai skelbiami 
Bendrovės tinklapyje internete, yra nurodomos 
akcijų suteikiamos teisės. 
 

6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs 
sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, 
investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, 
turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo 
pritarimą. Visiems akcininkams turėtų būti 
sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir 
dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, 
įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą. 

Ne Bendrovės įstatų 17 ir 18  straipsniuose yra 
nustatyti sandoriai, kuriuos tvirtina visuotinis 
akcininkų susirinkimas. Šie sandoriai tik iš dalies 
sutampa su nurodoma rekomendacija. 

6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir 
vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams 
lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų 
pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta 
visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas 
neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų 
dalyvavimui susirinkime. 

Taip Bendrovės šaukiamo visuotinio akcininkų 
susirinkimo vieta, data ir laikas nustatomi siekiant 
sudaryti galimybę dalyvauti visiems  akcininkams, 
visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir 
vedimo procedūros įgyvendinamos Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta 
tvarka. 
 
Bendrovės akcininkams sudaroma galimybė 
susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir 
medžiaga teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių 
akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant 
galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcininkų 
susirinkimui parengtus dokumentus iš anksto 
paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto 
tinklalapyje ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir 
(ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų 
susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) 
priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama 
paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto 
tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba ir (ar) kitomis 
užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje 
viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa 
dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas 
galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos 
bendrovės komercinės paslaptys. 

Taip Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymu, Bendrovė iš anksto skelbia 
viešai prieinamame Bendrovės interneto 
tinklalapyje informaciją apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą, darbotvarkę, parengtus 
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 
projektus, lietuvių ir anglų kalba.  
 
Apie priimtus visuotinio akcininkų susirinkimo 
sprendimus skelbiama Bendrovės interneto 
tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba. 
 
Ši informacija, vadovaujantis Bendrovės įstatais ir 
kitais teisės aktais, taip pat skelbiama NASDAQ 
OMX Vilnius biržoje bei Registrų centro 
platinamame elektroniniame leidinyje.  
 

6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės 
balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame 
dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams 
neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto 
raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. 

Taip 
 

Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti savo teisę 
dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek 
asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi 
tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo 
teisės perleidimo sutartis teisės aktų nustatyta 



 

 
KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d.  
 
 

76   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

tvarka. Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams 
balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, 
kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymas. 

6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes 
dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms 
rekomenduojama plačiau taikyti modernias 
technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams 
galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų 
susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių 
priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas 
perduodamos informacijos saugumas ir galima 
nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę. Be 
to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, 
ypač užsienyje gyvenantiems akcininkams, 
akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant 
modernių technologijų priemonėmis. 

Ne 
 

Akcininkams pageidaujant ir atsižvelgiant į 
objektyvias galimybes, Bendrovė sudarytų 
galimybę akcininkams balsuoti naudojantis 
telekomunikacijų galiniais įrenginiais, tačiau kol 
kas tokia praktika nėra taikoma, nes tam reikėtų 
papildomų investicijų. 
 
 

 
VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas 

 
Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti 

skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą. 
 

7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys 
turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai 
prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės 
interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, 
bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys 
turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to 
paties organo nariams arba jį išrinkusiam 
bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams 
apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti 
interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę. 

Taip 
 

Bendrovė laikosi šių rekomendacijų. Iš šios 
rekomendacijos kylančios pareigos įtvirtintos 
Bendrovės įstatuose. 
 
 
 

7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys 
negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas 
specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba 
naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna 
būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei 
naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be 
bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo 
įgalioto kito bendrovės organo sutikimo. 

Taip 
 

 Bendrovė laikosi šių rekomendacijų. 
 

7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys 
gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo 
narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus 
mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba 
sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei 
standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas 
raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, 
pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį 
išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės 
akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų 
sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 
rekomendacija.  

Taip 
 

Bendrovė laikosi šių rekomendacijų. 
 

7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys 
turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami 
sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su 
kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu. 

Taip 
 

Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariai turi 
susilaikyti ir nebalsuoti, kai balsuojant šiais 
klausimais gali kilti nario ir Bendrovės interesų 
konfliktas (stebėtojų tarybos, valdybos darbo 
reglamentai).  
 
Be to, pagal teisės aktus Bendrovės priežiūros ir 
valdymo organų nariai privalo vengti situacijos, 
kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali 
prieštarauti Bendrovės interesams. 
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VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika 

 
Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka 
turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat 

užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą. 
 

8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų 
politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita), 
kuri turėtų būti aiški ir lengvai suprantama. Ši 
atlyginimų ataskaita turėtų būti paskelbta ne tik 
kaip bendrovės metinio pranešimo dalis, bet  turėtų 
būti skelbiama ir bendrovės interneto tinklalapyje. 

Ne Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos 
įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Bendrovė viešai 
skelbia Bendrovės valdymo organų nariams 
nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo 
organų narių funkcijomis susijusias išmokas. 

8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų 
politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, 
finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti 
apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo 
įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
esminiams bendrovės atlyginimų politikos 
pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais 
metais. 

Ne 
 
 
 
 
 
 

Metiniame pranešime nėra pateikiama Bendrovės 
direktorių atlyginimų politika ateinantiems ir 
tolesniems metams. 
 
Metiniame pranešime pateikiama informacija apie 
Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams 
priskaičiuotas pinigų sumas (atlyginimus, kitas 
išmokas, tantjemas, kitas išmokas iš pelno) 

8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent 
ši informacija: 
1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų 
sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 
2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų 
vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teisė 
dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į 
akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo 
dalis; 
3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų 
vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrovės 
interesams;  
4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar tenkinami 
veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, paaiškinimas;  
5) pakankamai išsami informacija apie kintamos 
sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimo 
atidėjimo laikotarpius;  
6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos 
rezultatų ryšį; 
7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet 
kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai 
ir jų pagrindimas; 
8) pakankamai išsami informacija apie išeitinių 
išmokų politiką;  
9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis 
pagrįsto atlyginimo teisių suteikimo laikotarpį, kaip 
nurodyta 8.13 punkte;  
10) pakankamai išsami informacija apie akcijų 
išlaikymą po teisių suteikimo, kaip nurodyta 8.15 
punkte;  
11) pakankamai išsami informacija apie panašių 
bendrovių grupių, kurių atlyginimo nustatymo 
politika buvo analizuojama siekiant nustatyti 
susijusios bendrovės atlyginimų nustatymo politiką, 
sudėtį.  
 
12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba 
ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių 
savybių aprašymas;  
 
13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu 
požiūriu neskelbtinos informacijos. 

Ne 
 

Metiniame pranešime yra pateikiama informacija 
apie Bendrovės priežiūros ir valdymo organų 
nariams priskaičiuotas pinigų sumas (atlyginimus, 
kitas išmokas, tantjemas, kitas išmokas iš pelno), 
informacija apie perleistą turtą ir suteiktas 
garantijas valdymo organų nariams, taip pat kita 
informacija, susijusi su atlygiu priežiūros ir 
valdymo organų nariams.  
  
Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 

8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti 
apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, 
susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais 

Ne 
 

Žr. 8.1 punkto komentarą. 
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direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. 
Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie 
sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo 
organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie 
išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją 
apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su 
sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo 
organų nariais nutraukimu pirma laiko. 

8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama 
atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais 
metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų 
ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta 
bent 8.5.1–8.5.4 punktuose nurodyta informacija 
apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo 
direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų 
finansinių metų laikotarpiu. 
8.5.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir 
(arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija: 
1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba 
mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas 
praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei 
taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus 
metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios 
įmonės, priklausančios tai pačiai grupei; 
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) 
premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir 
(arba) pelno dalis buvo paskirtos; 
4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas 
esminis papildomas atlyginimas, mokamas 
direktoriams už specialias paslaugas, kurios 
nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms; 
5) kompensacija, gautina arba sumokėta 
kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo 
organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų 
praėjusiais finansiniais metais; 
6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma 
atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu 
tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus. 
8.5.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi 
su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų 
pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis 
kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis: 
1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės 
pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų 
akcijų skaičius ir taikymo sąlygos; 
2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas 
per praėjusius finansinius metus, nurodant 
kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo 
kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo 
akcijomis sistemoje vertė finansinių metų 
pabaigoje; 
3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų 
pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, 
realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo 
sąlygos; 
4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų 
pokyčiai ateinančiais finansiniais metais. 
8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų 
pensijų schemomis susijusi informacija: 
1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal 
ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais 
finansiniais metais; 
2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami 
informacija apie įmokas, kurias už direktorių 
sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė 
atitinkamais finansiniais metais. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
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8.5.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias 
bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar 
įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų rinkinį, išmokėjo kaip paskolas, 
išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam 
asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo 
atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant 
nesumokėtas sumas ir palūkanų normą. 

8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje numatomos 
kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, 
bendrovės turėtų nustatyti kintamos sudedamosios 
atlyginimo dalies dydžio ribas. Nekintama 
atlyginimo dalis turėtų būti pakankama, kad 
bendrovė galėtų nemokėti kintamos sudedamosios 
atlyginimo dalies tuo atveju, kai veiklos rezultatų 
vertinimo kriterijai netenkinami. 

Taip/Ne 
 

Žr. 8.1 punkto komentarą. 

8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas 
turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir 
išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų. 

Taip Žr. 8.1 punkto komentarą. 

8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji 
atlyginimo dalis, didžiosios šios kintamos 
sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimas turėtų 
būti atidėtas tam tikram protingumo kriterijus 
atitinkančiam laikotarpiui. Kintamos sudedamosios 
atlyginimo dalies, kurios mokėjimas atidedamas, 
dydis turėtų būti nustatytas pagal santykinę 
kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vertę, 
lyginat ją su nekintama atlyginimo dalimi. 

Taip/Ne Žr. 8.1 punkto komentarą. 

8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais 
arba valdymo organų nariais turėtų būti įtraukta 
nuostata, leidžianti bendrovei susigrąžinti kintamą 
sudedamąją atlyginimo dalį, kuri buvo išmokėta 
remiantis duomenimis, kurie vėliau pasirodė 
akivaizdžiai neteisingi. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 

8.10. Išeitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos 
sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus 
ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų metų 
nekintamos atlyginimo dalies arba jos ekvivalento 
suma. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 

8.11. Išeitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei 
darbo sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos 
rezultatų. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 

8.12. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, 
susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo 
procesu, kurio metu nustatoma bendrovės 
direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų 
apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo 
komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove 
nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis 
naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir 
pavardes bei metinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo vaidmenį. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 
 

8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas 
akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti 
suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 
 

8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis 
teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą 
akcijų kainos pokyčiais, neturėtų būti naudojamasi 
mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.  Teisės į 
akcijas suteikimas ir teisė pasinaudoti akcijų 
pasirinkimo sandoriais arba kitomis teisėmis įsigyti 
akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos 
pokyčiais, turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų 
ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 
 

8.15. Po teisių suteikimo direktoriai turėtų išlaikyti 
tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, 
priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
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išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu. Akcijų, kurias 
reikia išlaikyti, skaičius turi būti nustatytas, 
pavyzdžiui, dviguba bendro metinio atlyginimo 
(nekintamoji plius kintamoji dalis) vertė.  

8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos 
narių atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų 
pasirinkimo sandoriai. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 
 

8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, 
turėtų būti skatinami dalyvauti visuotiniuose 
akcininkų susirinkimuose ir balsuoti direktorių 
atlyginimų nustatymo klausimais. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 
 

8.18. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių 
atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika 
arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis 
turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita 
turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui 
metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 
Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo 
pobūdžio. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 
 

8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams 
atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais 
ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti 
atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų 
taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai 
metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų 
būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų 
spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą 
suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems 
esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų 
taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, 
priimdami sprendimą metiniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai 
turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų 
sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų 
poveikį. 
 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 

8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais: 
1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis 
akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų 
pasirinkimo sandorius; 
2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir 
pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos; 
3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali 
būti realizuoti; 
4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių 
realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, 
jeigu įstatymai tai leidžia; 
5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo 
schemos, kurios panašiomis sąlygomis nėra 
siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams. 
Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip 
pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per 
kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas 
gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų 
kompensacijas atskiriems direktoriams. 

Neaktualu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.21. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba 
bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių 
su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos 
teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, 
galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba 
vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų 

Neaktualu 
 

Žr. 8.1 punkto komentarą. 
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prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų 
pritarti akcininkai. 

8.22. 8.19 ir 8.20 punktai neturėtų būti taikomi 
schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis 
sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba 
bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie 
turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta 
metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 

8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, 
kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodytą 
sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta 
galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su 
juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie 
dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės 
tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas 
visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas 
reglamentuojantis tekstas arba šių schemų 
pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų 
dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat 
turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių 
atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte 
turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba 
pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. 
Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta 
informacija apie tai, kaip bendrovė ketina 
apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos 
įsipareigojimams pagal skatinimo schemas 
įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar 
bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, 
laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat 
turėtų būti pateikta schemos išlaidų, kurias patirs 
bendrovė dėl numatomo schemos taikymo, 
apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija 
turėtų būti paskelbta bendrovės interneto 
tinklalapyje. 
 

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą. 
 

 
IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme 

 
Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų 
bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. 

Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, 
vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje. 

 

9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, 
kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, 
kurias gina įstatymai. 

Taip Bendrovės valdymo sistema užtikrina, kad būtų 
gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina 
įstatymai.  

9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti 
sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės 
valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų 
turėtojų dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai 
galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas 
priimant svarbius bendrovei sprendimus, 
konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės 
valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų 
dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, 
kreditorių įtraukimas į bendrovės valdymą 
bendrovės nemokumo atvejais ir kt. 

Taip Bendrovė laikosi šių rekomendacijų. Pavyzdžiui, 
su Bendrovės darbuotojų atstovais yra vykdomos 
konsultacijos, derybos, pasitarimai dėl 
Bendrovėje vykdomų veiklos optimizavimo 
procesų. Pagal su Bendrovės darbuotojų 
atstovais pasirašytą Bendrovės kolektyvinę 
sutartį, Bendrovė informuoja profesinių sąjungų 
atstovus apie Bendrovėje numatomas permainas, 
Bendrovės finansinę padėtį ir kt. 
 
Interesų turėtojai gali dalyvauti Bendrovės 
valdyme tiek, kiek tai yra numatyta įstatymuose. 

9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės 
valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos 
sąlygos susipažinti su reikiama informacija. 

Taip 
 

Bendrovė laikosi šių rekomendacijų. 

 
X principas: Informacijos atskleidimas 

 
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant 

finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai. 
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10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie: 
 
bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; 
bendrovės tikslus; 
asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės 
akcijų paketą ar jį valdančius; 
bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, 
bendrovės vadovą bei jų atlyginimą; 
galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; 
bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat 
sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės 
veiklos eigoje; 
pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais 
ir kitais interesų turėtojais; 
bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. 
Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra 
skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos 
šiame sąraše, atskleidimu. 
 

Taip 
 

Bendrovė atskleidžia informaciją, nurodytą šioje 
rekomendacijoje, keliais būdais: 
 
1. skelbia įstatymų nustatyta tvarka kaip esminius 
įvykius (pvz., Bendrovės valdymo struktūros 
pokyčiai, naujų valdymo narių išrinkimas, 
Bendrovės finansiniai rezultatai ir kt.),  
2. informacija yra patalpinta viešai prieinamame 
Bendrovės interneto tinklalapyje (pvz., Bendrovės 
tikslai), NASDAQ OMX Vilnius biržoje bei 
Registrų centro leidžiamame elektroniniame 
leidinyje,  
3. skelbia metiniame pranešime (pvz., Bendrovės 
valdymo organų nariai, Bendrovės vadovas bei jo 
atlyginimas, galimi numatyti esminiai rizikos 
veiksniai ir kt.). 
 
Bendrovė pateikia informaciją apie visos įmonių 
grupės (t.y. „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos 
dukterinių bendrovių) konsoliduotus rezultatus. 

10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, 
kuri yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, 
atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės 
konsoliduotus rezultatus. 
 

Taip Bendrovė laikosi šios rekomendacijos - 
atskleidžia informaciją apie Bendrovės ir jos 
dukterinių įmonių grupės konsoliduotus 
rezultatus.  
Informaciją, susijusią su Bendrovės 
patronuojančia įmone „Lietuvos energija“, UAB, 
skelbia pati patronuojanti įmonė. 

10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti 
informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo 
organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, 
kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie 
galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat 
rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir 
valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš 
bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias 
pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII 
principe. 
 

Taip Rekomendacijoje nurodyta informacija yra 
pateikiama Bendrovės metiniame pranešime 
(vadovo profesinė patirtis, Bendrovės priežiūros ir 
valdymo organų narių dalyvavimas kitų įmonių 
veikloje bei kita informacija) bei Bendrovės 
tinklalapyje. 

10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti 
informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, 
tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos 
bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės 
politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų 
dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale 
programas ir pan. 

Taip Bendrovės metiniame pranešime atskleidžiama 
informacija apie Bendrovės ir interesų turėtojų 
santykius. Ši informacija taip pat skelbiama teisės 
aktų nustatyta tvarka pranešimuose spaudai, 
Bendrovės interneto tinklalapyje. 

10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu 
būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų 
diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir 
apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti 
atskleidžiama visiems ir vienu metu. 
Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius 
įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus 
vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi 
bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų 
vienodas galimybes susipažinti su informacija bei 
priimti atitinkamus investicinius sprendimus. 

Taip/Ne 
 

Bendrovė informaciją per NASDAQ OMX Vilnius 
biržos naudojamą informacijos atskleidimo 
sistemą pateikia lietuvių ir anglų kalbomis vienu 
metu. Bendrovė skelbia informaciją prieš, per 
arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos 
prekybos sesijos ir vienu metu pateikia visoms 
rinkoms, kuriose prekiaujama Bendrovės 
vertybiniais popieriais. Informacijos, galinčios 
turėti įtakos jos išleistų vertybinių popierių kainai, 
Bendrovė neatskleidžia komentaruose, interviu ar 
kitais būdais tol, kol tokia informacija viešai 
paskelbiama per biržos informacijos sistemą. 

10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti 
informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir 
nebrangų, o teisės aktų nustatytais atvejais 
neatlygintiną priėjimą prie informacijos. 
Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu 
mastu naudoti informacines technologijas, 
pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto 
tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir 

Taip 
 
 

Be 10.5 punkto komentare nurodyto informacijos 
atskleidimo būdo, Bendrovė naudojasi įvairiomis 
žiniasklaidos priemonėmis (laikraščiais, el. 
leidiniais, naujienų agentūromis, viešai prieinamu 
Bendrovės interneto tinklalapiu), siekdama 
užtikrinti, kad skleidžiama informacija pasiektų 
kuo didesnį suinteresuotų asmenų ratą. 
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dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, 
bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir 
kitomis kalbomis. 

Bendrovės interneto tinklalapyje informacija yra 
skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis. 
 

10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto 
tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, 
finansinių ataskaitų rinkinį bei kitas bendrovės 
rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į 
tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius 
įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių 
popierių biržoje. 

Taip 
 
 

Bendrovė savo tinklalapyje skelbia visą šioje 
rekomendacijoje išvardintą informaciją.  
 

 
XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas 

 
Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės 

nepriklausomumą. 
 

11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl 
bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, 
bendrovės  metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 
metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti 
nepriklausoma audito įmonė. 

Taip/Ne 
 

Bendrovėje yra atliekamas Bendrovės metinės 
finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo 
nepriklausomas auditas.  
 
Atliekama tarpinės finansinės atskaitomybės 
peržvalga, arba auditas.  

11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės 
kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui 
siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji 
bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba. 

Ne 
 

Atrinkus audito įmonę, ją visuotiniam akcininkų 
susirinkimui siūlo Bendrovės valdyba. 

11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės 
užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, 
bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia 
informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės 
stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, 
– bendrovės valdyba, svarstydama, kurią audito 
įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų 
susirinkimui. 

Taip Bendrovė laikosi šių rekomendacijų. 

 
 



 

1 priedas. Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai       

mln. eurų 2014 m. 2015 m. Pokytis 

Pajamų, sąnaudų ir pelno rodikliai    

Pajamos  233,2 214,4 -9,2% 

Pajamos eliminavus VKEKK sprendimų įtaką* 233,2 230,3 -1,2% 

Sąnaudos 193,8 208,6 7,6% 

EBITDA 64,0 50,3 -21,4% 

EBITDA eliminavus VKEKK sprendimų įtaką* 64,0 66,2 3,4% 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 33,4 -0,2 -100,6% 

Grynasis pelnas eliminavus VKEKK sprendimų įtaką* 33,4 13,3 -60,2% 

Santykiniai rodikliai    

EBITDA marža 27,4% 23,5% -3,9 p. p. 

EBITDA marža eliminavus VKEKK sprendimų įtaką* 27,4% 28,7% 1,3 p. p. 

Grynasis pelningumas 14,3% -0,1% -14,4 p. p. 

Grynasis pelningumas eliminavus VKEKK sprendimų įtaką* 14,3% 5,8% -8,5 p. p. 

 
* 2014 m. priimtais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimais dėl 2010–2012 m. Bendrovės veiklos patikrinimo rezultatų ir dėl 
Bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje Bendrovei 2015 metams buvo nustatytos sumažintos reguliuojamų paslaugų 
kainos.   

 
 
 

2 priedas. Pagrindiniai Bendrovės gamybos ir pardavimų rodikliai 

TWh 2014 m. 2015 m. Pokytis 

Elektros energijos pardavimai tiekėjams   

Elektros pardavimai LESTO* 0,832 1,008 21,1% 

Elektros pardavimai laisvoje rinkoje 1,616 1,221 -24,4% 

Gamybos rodikliai    

Elektrėnų kompleksas (rezervinė elektrinė ir kombinuoto ciklo blokas) 0,858 1,067 24,4% 

Kruonio HAE 0,661 0,665 0,6% 

Kauno A. Brazausko HE 0,317 0,274 -13,4% 

 
* Nuo 2014 m. pradžios LESTO iš „Lietuvos energijos gamybos“ perka tik subsidijuojamą Elektrėnų komplekse pagamintą elektros energiją. 
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