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Pastabos  2017-03-31  2016-12-31 

      
TURTAS      

      
Ilgalaikis turtas      

Nematerialusis turtas 4  8.820  12.157 
Materialusis turtas 4  636.505  645.054 
Investicijos į asocijuotas įmones   1.511  1.511 
Kitas ilgalaikis turtas   1.868  2.620 
Kitas finansinis turtas   5.674  7.178 

Ilgalaikio turto iš viso   654.378  668.520 

      
Trumpalaikis turtas      

Atsargos   5.803  5.844 
Išankstiniai apmokėjimai   3.519  3.454 
Prekybos gautinos sumos   16.993  16.331 
Kitas finansinis turtas    8.742  8.116 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis   -  22 
Suteiktos paskolos   19.296  18.098 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai   97.106  99.045 

Trumpalaikio turto iš viso   151.459  150.910 

TURTO IŠ VISO   805.837  819.430 
      

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      
      
Nuosavas kapitalas      

Įstatinis kapitalas   184.174  184.174 
Akcijų priedai   85.660  85.660 
Privalomasis rezervas   12.871  10.872 
Perkainojimo rezervas   1.024  1.033 
Nepaskirstytasis pelnas    63.106  73.827 

Nuosavo kapitalo iš viso   346.835  355.566 

      
Ilgalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos   106.948  111.251 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   276  310 
Dotacijos   267.131  269.758 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   11.238  10.480 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai   25.021  24.731 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   410.614  416.530 

      
Trumpalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos   17.212  21.208 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   138  138 
Prekybos mokėtinos sumos   13.321  19.904 
Gauti išankstiniai apmokėjimai   1.056  1.284 
Mokėtinas pelno mokestis   112  - 
Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams   970  1.316 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   15.579  3.484 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   48.388  47.334 

Įsipareigojimų iš viso   459.002  463.864 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   805.837  819.430 

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

 Pastabos  
2017-01-01- 
2017-03-31 

 
2016-01-01- 
2016-03-31 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos   31.791  33.461 
Kitos veiklos pajamos 7  292  19.844 

 6  32.083  53.305 

      
Veiklos sąnaudos      

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai   (5.725)  (6.761) 
Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos    (7.665)  (12.883) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija   (4.981)  (5.125) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (1.947)  (1.978) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (896)  (907) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių (sąnaudos)/pajamos   (3.025)  (4.744) 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos   (752)  (1.208) 
Ilgalaikio materialiojo turto (perkainojimas) ir vertės (sumažėjimas) atstatymas   (1.085)  11 
Kitos sąnaudos   (1.356)  (1.591) 

Veiklos sąnaudų iš viso 6  (27.432)  (35.186) 

      
VEIKLOS PELNAS    4.651  18.119 

      
Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos):      
Kitos finansinės veiklos pajamos   54  118 
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)   (311)  (428) 

   (257)  (310) 
      

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   4.394  17.809 
      
Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)   (134)  (1.803) 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   (290)  (2.049) 

   (424)  (3.852) 

      

GRYNASIS LAIKOTARPIO PELNAS    3.970  13.957 

      

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)   -  - 

BENDROSIOS LAIKOTARPIO PAJAMOS   3.970  13.957 

      
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)    0,006  0,022 
Vidutinis svertinis akcijų skaičius   635.083.615  635.083.615 
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Įstatinis 
kapitalas 

 
Akcijų 
priedai 

 Perkainojimo 
rezervas 

 
Privalomasis 

rezervas 
 

Nepaskirs-
tytasis pelnas 

 
Nuosavo 
kapitalo 
iš viso 

             
Likutis 2016 m. sausio 1 d.  184.174  85.660  1.063  10.872  61.131  342.900 

Kitos bendrosios pajamos, iš viso  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  13.957  13.957 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  13.957  13.957 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas   -  -  (8)  -  8  - 

Likutis 2016 m. kovo 31 d.   184.174  85.660  1.055  10.872  75.096  356.857 

             
Likutis 2017 m. sausio 1 d.  184.174  85.660  1.033  10.872  73.827  355.566 

Kitos bendrosios pajamos, iš viso  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  3.970  3.970 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  3.970  3.970 
Privalomasis rezervas  -  -  -  1.999  (1.999)  - 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas   -  -  (9)  -  9  - 
Dividendai  (5 pastaba)  -  -  -  -  (12.701)  (12.701) 

Likutis 2017 m. kovo 31 d.   184.174  85.660  1.024  12.871  63.106  346.835 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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2017-01-01- 
2017-03-31 

 
2016-01-01- 
2016-03-31 

      
 Grynasis pelnas    3.970  13.957 
      
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai      

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   7.744  7.881 
Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo bei vertės sumažėjimo   1.085  - 
Atsargų vertės sumažėjimo (atstatymas)   (4)  (4) 
ATL perkainojimo sąnaudos   3.417  6.028 
Pelno mokesčio sąnaudos   134  1.803 
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis   290  2.049 
Dotacijų nusidėvėjimas   (2.763)  (2.765) 
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas    432  (1.348) 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo/nurašymo   (10)  (26) 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:      
- Palūkanų (pajamos)   (33)  (60) 
- Palūkanų sąnaudos   310  421 
- Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos   -  (51) 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas      
Prekybos gautinų sumų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas   216  (9.133) 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)   (31)  9.018 
Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas)    (6.358)  (424) 
(Sumokėtas) pelno mokestis   -  (12) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   8.399  27.334 
      
Investicinės veiklos pinigų srautai      

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)   (516)  (266) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas   10  28 
Suteiktos paskolos   (1.198)  - 
Gautos palūkanos   33  39 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai   (1.671)  (199) 
      
Finansinės veiklos pinigų srautai      

Sugrąžintos paskolos   (8.299)  (4.302) 
Išperkamosios nuomos mokėjimai   (34)  (37) 
(Sumokėtos) palūkanos   (310)  (417) 
(Išmokėti) dividendai   (24)  (102) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai   (8.667)  (4.858) 
      
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)    (1.939)  22.277 
      
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje   99.045  66.176 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje   97.106  88.453 

      

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

Bendrovė yra „Lietuvos energijos“ grupės įmonė, valdoma valstybės ir viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. „Lietuvos 
energija“, UAB yra patronuojančioji įmonė, kuri valdo 96,75 proc. Bendrovės akcijų. 

2017 m. kovo 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2017-03-31 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2016-12-31 

Pagrindinė veikla 

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

23,44 proc. 23,44 proc. Geoterminės energijos gamyba 

UAB Technologijų 
ir inovacijų centras 

Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 

20,01 proc. 20,01 proc. Informacinių technologijų 
paslaugos 

UAB Verslo 
aptarnavimo 
centras 

P. Lukšio g. 5B, LT-
08221 Vilnius, Lietuva 

15,00 proc. 15,00 proc. Viešųjų pirkimų, apskaitos bei 
darbo santykių administravimo 
paslaugos 

 
Bendrovė investicijas į asocijuotas įmones apskaito nuosavybės metodu. 
 
Bendrovės darbuotojų skaičius 2017 m. kovo 31 d. buvo 404 (2016 m. gruodžio 31 d. – 399). 
 
 

2 Apskaitos principai  

2.1 Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos parengimo pagrindas 

Bendrovės sutrumpinta neaudituota tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d., yra parengta pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis 
apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).  

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2016 m. 
gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 

2.2 Apskaitos politika 

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinė finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas 
už 2016 metus.  

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 nuo 2017 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei 
informacijai, nebuvo. 

Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.  
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai 

Verslo dalies pardavimo pajamos 

Pagal Bendrovės ir Energijos tiekimas UAB 2015 m. spalio 12 d. pasirašytą komercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalies pardavimo 
sutartį numatyta, kad papildomai 8 mln. EUR (po 2 mln. EUR per metus) gali būti sumokėti priklausomai nuo parduodamos veiklos rezultatų per 
laikotarpį iki 2019 m. Bendrovės vadovybė, įvertinusi tikimybes kiekvienais metais gauti papildomas pajamas per laikotarpį iki 2019 m., 
apskaičiavo papildomų pajamų dalį. Papildomų pajamų dalies dabartinė vertė apskaičiuota diskontuojant papildomų pajamų dalį per laikotarpį 
iki 2019 m. kovo 31 d., taikant 0,53 proc. diskonto normą. Už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d., kainos priedo dabartinė vertė sudarė 
4.673 tūkst. eurų. 2017 m. kovo 31 d. Bendrovė Finansinės padėties ataskaitoje kitose ilgalaikėse ir kitose trumpalaikėse gautinose sumose 
apskaitė atitinkamai 1.186 tūkst. eurų ir 3.487 tūkst. eurų gautinas sumas.  

4 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 

Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto judėjimas pateikiamas žemiau: 

  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

     

2017 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  12.157  645.054 

Įsigijimai  -  239 

Gauta dotacija   110  - 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo (sąnaudos)  (3.417)  - 

Perklasifikavimas iš atsargų  -  11 

Vertės sumažėjimas  -  (1.096) 

Vertės sumažėjimo atstatymas  -  11 

Amortizacija/nusidėvėjimas  (30)  (7.714) 

Likutinė vertė 2017 m. kovo 31 d.  8.820  636.505 

 
 
 

5 Dividendai 
 
2017 m. kovo mėn. 24 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 0,020 eurų 
dividendų vienai akcijai už 2016 m. II pusmetį. Mokėtini dividendai apskaityti finansinės padėties ataskaitos kitose mokėtinose sumose ir 
įsipareigojimuose.  
 

     

     
Dividendų suma (tūkst. EUR) 

 
  12.701 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais) 
 

  635.083.615 

Dividendai vienai akcijai (eurais) 
 

  0,020 

 
 
2016 m. atitinkamu laikotarpiu sprendimo išmokėti dividendus nebuvo.  
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6 Segmentų ataskaita 

2017 m. Vadovybė nustatė veiklos segmentus remdamasi valdybos peržiūrimomis ataskaitomis. Valdyba yra laikoma pagrindiniu Bendrovėje 
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 Bendrovės veiklą. 

2017 m. kovo 31 d. ir 2016 m. kovo 31 d. Bendrovės vadovybė analizuoja Bendrovės 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,  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.  
 
Bendrovės informacija apie segmentus už sausio – kovo mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. yra pateikta žemiau: 
 

2017  Reguliuojama veikla Komercinė veikla Iš viso 

    
Segmentų pajamų iš viso 20.278 11.805 32.083 
Segmentų sąnaudų iš viso (19.127) (8.305) (27.432) 
  tame tarpe IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (3.789) (1.192) (4.981) 
  tame tarpe IT vertės (sumažėjimo) atstatymo sąnaudos - (1.085) (1.085) 

Veiklos pelnas 1.151 3.500 4.651 

Finansinės pajamos   54 

Finansinės (sąnaudos)   (311) 

Pelnas prieš apmokestinimą   4.394 

Pelno mokestis   (424) 

Grynasis pelnas (nuostolis)   3.970 

 
 
 
 
   Bendrovės informacija apie segmentus sausio – kovo mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d. yra pateikta žemiau: 
 

2016 Reguliuojama veikla Komercinė veikla Iš viso 

    
Segmentų pajamų iš viso 19.351 33.954 53.305 
Segmentų sąnaudų iš viso (26.770) (8.416) (35.186) 
  tame tarpe IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (3.847) (1.278) (5.125) 
  tame tarpe IT vertės (sumažėjimo) atstatymo sąnaudos - 11 11 

Veiklos pelnas (7.419) 25.538 18.119 

Finansinės pajamos   118 

Finansinės (sąnaudos)   (428) 

Pelnas prieš apmokestinimą   17.809 

Pelno mokestis   (3.852) 

Grynasis pelnas (nuostolis)   13.957 

 
 

7 Kitos veiklos pajamos 
 
Už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. ir 2016 m. kovo 31 d., Bendrovės kitas veiklos pajamas sudarė: 
 

  2017-03-31  2016-03-31 

     

Verslo dalies pardavimo pajamos (3 pastaba)  -  19.534 

Metalo laužo pardavimas  160  196 

Kitos pajamos  107  88 

Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo  10  26 

Sankcijos, netesybos   15  - 

Iš viso  292  19.844 
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8 Sandoriai tarp susijusių šalių  
 
2017 m. sausio – kovo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2017 m. kovo 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos 

 

 
Suteiktos 
paskolos 

 

Pirkimai  Pardavimai 

          
Asocijuotos įmonės 102  11  608  226  3 

„Lietuvos energija“, UAB valdomos įmonės 592  4.803  5.767  1.751  33 

Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB 13.414  3.890  12.921  92  39 

LITGRID AB 507  4.861  -  565  11.356 
BALTPOOL UAB 1  9.103  -  4  22.257 
AB „Amber Grid“ 2.456  -  -  6.167  - 

UAB GET Baltic -  259  -  253  - 

Iš viso 17.072  22.927  19.296  9.058  33.688 

 
Bendrovė vykdo paskirtosios įmonės funkcijas, t. y. supirko visą vėjo jėgainėse prognozuotą pagaminti elektros energiją ir pardavė ją elektros 
biržoje. Susijusių sandorių lentelėse vėjo jėgainių pagamintos elektros energijos pirkimai ir pardavimai apimą visą sandorių sumą. 
 

2016 m. sausio – kovo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos 

 

 
Suteiktos 
paskolos Pirkimai  Pardavimai 

         
Asocijuotos įmonės 116  11  - 198  6 
„Lietuvos energija“, UAB valdomos įmonės 2.051  4.808  4.773 3.301  19.586 

Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB 1.099  3.877  13.325 182  87 

LITGRID AB 626  4.329  - 672  10.989 
BALTPOOL UAB 65  1  - 1  16.202 

AB „Amber Grid“ -  -  - 9.472  - 
UAB GET Baltic -  -  - 770  - 

Iš viso 3.957  13.026  18.098 14.596  46.870 

 
 
 

9 Išmokos vadovybei 
 

  
2017-01-01- 
2017-03-31 

  
2016-01-01- 
2016-03-31 

      

Išmokos, susijusios su darbo santykiais   51   53 

Iš jų: Kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos vadovybei   12   13 

Vadovų skaičius kovo 31 d.  5   4 
 
2017 ir 2016 m. Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius bei departamentų direktoriai (tarp jų ir laikinai einantys departamento direktoriaus 
pareigas). 
 
 

10  Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 
Kitų reikšmingų įvykių po 2017 m. kovo 31 d. iki finansinių ataskaitų patvirtinimo datos neįvyko. 

 
 

********* 
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Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas 
 

Šiame tarpiniame pranešime pateikiama informacija „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau tekste – Bendrovė) akcininkams, 

kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie Bendrovės veiklą per 2017 m. sausio-kovo mėnesių laikotarpį. 
 
 

Tarpinio pranešimo reglamentavimas 
 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48 patvirtintų „Periodinės ir pa-
pildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių“ 2016 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 03-22 redakcija bei Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordi-
nuojančios institucijos paskyrimo“ 2012 m. kovo 7 d. redakcija (Nr. 258). 
 
 

Asmenys, atsakingi už tarpiniame pranešime pateiktą informaciją 
 

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinė direktorė Eglė Čiužaitė (8 5) 278 2907 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Finansų ir administravimo 
departamento direktorius 

Mindaugas Kvekšas (8 5) 278 2907 
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„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBOS“ PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI 
 

   2017 m. 
3 mėn. 

2016 m. 
3 mėn.  

Pokytis 

+/- % 

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

Pagaminta elektros energijos TWh 0,24 0,31 -0,06 -20,67 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

Pajamos tūkst. eurų 32.083 53.305 -21.222 -39,81 

Elektros, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos 

tūkst. eurų 13.390 19.644 -6.254 -31,84 

Veiklos sąnaudos1 tūkst. eurų 4.189 4.570 -381 -8,34 

EBITDA2 tūkst. eurų 14.504 9.558 4.946 51,75 

EBITDA marža3 % 45,2 28,3 16,9 p. p.  

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. eurų 3.970 13.957 -9.987 -71,56 

 2017-03-31 2016-03-31 
Pokytis 

+/- % 

Visas turtas tūkst. eurų 805.837 839.253 -33.416 -3,98 

Nuosavas kapitalas tūkst. eurų 346.835 356.857 -10.022 -2,81 

Finansinės skolos tūkst. eurų 124.574 141.924 -17.350 -12,22 

Finansinės skolos grynąja verte4 tūkst. eurų 27.468 53.471 -26.003 -48,63 

Nuosavybės pelningumas (ROE)5 % 4,6 15,6 -11,1 p. p.   

Nuosavo kapitalo lygis6 % 43,0 42,5 0,5 p. p.   

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 
12 mėnesių 

% 47,3 139,9 -92,5 p. p.   

Finansinės skolos grynąja verte / 
Nuosavybės santykis 

% 7,9 15,0 -7,1 p. p.   

 
1 Veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, gamybai skirto kuro sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės 
sumažėjimo sąnaudas, ATL perkainavimo pajamas/sąnaudas ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas. 
2 Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 
+ vertės sumažėjimo sąnaudos + ATL perkainavimo (pajamos)/sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai. 
3 EBITDA / Pajamos. 
4 Finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į 
skolos vertybinius popierius. 
5 Grynasis pelnas (nuostoliai), perskaičiuota metinė išraiška / nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje. 
6 Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje. 
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VALDYBOS PIRMININKĖS PRANEŠIMAS 
 
Mieli klientai, partneriai, darbuotojai, akcininkai, 
 
2017 m. sausio-kovo mėn. Bendrovės pardavimo pajamos 
sudaro 31,79 mln. eurų ir yra 5 proc. mažesnės nei 2016 m. 
sausio-kovo pardavimo pajamos (33,46 mln. eurų). 
 
Pagrindinė pardavimo pajamų mažėjimo priežastis – smar-
kiai sumažėjusi elektros energijos gamyba Elektrėnų komp-
lekse, kur per pirmuosius tris mėnesius pagaminta tik apie 6 
GWh. Elektrėnų blokus stovėti privertė biržoje nusistovėju-
sios šiek tiek mažesnės negu 2016 m. pradžioje elektros 
energijos kainos, dėl kurių dujinis kombinuoto ciklo blokas 
Elektrėnuose negalėjo veikti konkurencingai, tad įjungtas te-
buvo tik vieną kartą. Pernai per tą patį laikotarpį blokas buvo 
įjungtas 9 kartus ir pagamino kone šešiskart daugiau elekt-
ros energijos (34 GWh). 
 
Trečdaliu mažiau 2017 m. sausį-kovą, palyginti su 2016 m. 
tais pačiais mėnesiais, pagamino Kruonio hidroakumulia-
cinė elektrinė (atitinkamai 104 GWh ir 153 GWh). 
 
2017 m. sausio-kovo mėn. Bendrovės pelnas prieš palūka-
nas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sie-
kia 14,5 mln. eurų ir yra 52 proc. didesnis negu 2016 m. sau-
sio-kovo mėn. (9,56 mln. eurų). 
 
Viena iš ryškiausių EBITDA didėjimą lėmusių priežasčių yra 
tai, kad 2017 m. pradžia pasižymėjo anksti prasidėjusiu pot-
vyniu, o tai, palyginti su 2016 m., padidino Kauno A. Bra-
zausko hidroelektrinės gamybą. Per 2017 m. sausį-kovą 
šioje elektrinėje pagaminta 132 GWh elektros energijos, t. y. 
12 proc. daugiau negu 2016 m. sausį-kovą (118 GWh). Iš 
viso Bendrovės valdomose elektrinėse 2017 m. sausį-kovą 
pagaminta 242 GWh elektros energijos – 21 proc. mažiau 
negu 2016 m. sausį-kovą (305 GWh). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pažymėtina, kad didelę įtaką EBITDA pokyčiui turi ir tai, kad 
2017 m. Bendrovės reguliuojamos veiklos pajamos nebėra 
mažinamos dėl komercinės gamybos pelno sureguliavimo 
bei 2010-2012 m. veiklos patikrinimo. Šių Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos sprendimų, kuriais buvo 
sumažintos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
(VIAP) lėšų bei galios rezervų užtikrinimo paslaugų paja-
mos, įtaka 2016 m. sausio-kovo mėn. EBITDA rezultatui su-
darė apie 5,8 mln. eurų. 
 
Bendrovės grynasis pelnas 2017 m. sausį-kovą sudaro 3,97 
mln. eurų ir yra 72 proc. mažesnis (2016 m. sausį-kovą – 
13,96 mln. eurų). 
 
Bendrovės grynojo pelno pokytis (lyginant 2017 m. sausio-
kovo mėn. ir 2016 m. sausio-kovo mėn. rezultatus) atsirado 
dėl vienkartinių veiksnių įtakos – 2016 m. pradžioje apskai-
tyto teigiamo verslo dalies pardavimo rezultato (19,5 mln. 
eurų). Nevertinant minėto verslo dalies pardavimo, 2017 m. 
pirmaisiais mėnesiais Bendrovė fiksuotų grynojo pelno au-
gimą. 
 
Besikeičiančios rinkos sąlygos lemia, kad mūsų valdomos 
elektrinės susiduria su didele konkurencija. Rimtai vertiname 
šį iššūkį, todėl, pirmiausia, efektyviai valdome sąnaudas. 
Taip pat palaikome maksimalų valdomų įrenginių prieina-
mumą, kad būtume bet kuriuo metu pasiruošę pradėti veikti 
ir prisidėti prie elektros energijos tiekimo patikimumo užtikri-
nimo bei jos kainų rinkoje stabilizavimo.  
 
Be to, aktyviai imamės Bendrovės strategijos, kurioje įtvirtin-
tas siekis dalį savo darbuotojų kompetencijos ir laiko skirti 
naujoms paslaugoms, įgyvendinimo – kovo mėnesį sutei-
kėme pirmąsias techninės priežiūros paslaugas išorės klien-
tams. 
 
 

Eglė Čiužaitė 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos pirmininkė ir 

generalinė direktorė 
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REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 
 
2017 m. sausio 6 d. perdavimo sistemos operatoriaus (toliau 
– PSO) nurodymu Bendrovė išbandė Elektrėnų komplekso 
rezervinės elektrinės 7-ąjį bloką, kuriuo nuo 2017 m. sausio 

1 d. užtikrinama 224 MW galios tretinio aktyviosios galios re-
zervo paslauga gamyboje, pagrindiniu kuru naudojant 
mazutą. Bandymas atliktas sėkmingai, tai patvirtinanti išvada 
gauta 2017 m. sausio 11 d. 8-uoju rezervinės elektrinės bloku 
Bendrovė tretinio galios rezervo paslaugą teikia 260 MW galia 
ir tam gali naudoti dvi kuro rūšis – mazutą ir dujas. Optimiza-
vusi savo gamybos pajėgumus Bendrovė visą tretinio galios 
rezervo paslaugos kiekį (484 MW) 2017 m. perdavimo siste-
mos operatoriui teikia už 32,2 mln. eurų – tai 10,4 mln. eurų 
mažiau, negu buvo nustatyta šiai paslaugai teikti kaip būtino-
sios sąnaudos, jei būtų naudojamas ir mazutas, ir dujos. 
 
2017 m. sausio 6 d. Bendrovės stebėtojų taryba priėmė spren-
dimą į Bendrovės valdybą nuo šios dienos iki veikiančios 
valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Mindaugą Gražį 

(atsakingas už verslo vystymą). Naujas narys į Bendrovės val-
dybą buvo renkamas po to, kai 2016 m. gruodžio 23 d. Bend-
rovė gavo valdybos nario Adomo Birulio pranešimą dėl atsis-
tatydinimo iš Bendrovės valdybos nario pareigų nuo sausio 6 
d. 
 
2017 m. sausio mėn. prasidėjo Elektrėnų komplekso rezer-
vinės elektrinės 5-o ir 6-o bloko demontavimo darbų pro-
jektas. 1967–1968 m. pradėję veikti Lietuvos elektrinės 5 ir 6 

blokai (abu po 300 MW galios) nuo 2016 m. pradžios nebe-
eksploatuojami, iki tol kelerius metus buvo konservuoti. Blokų 
atsisakyta dėl prastos jų techninės būklės, mažo panaudojimo 
potencialo ateityje ir didelių palaikymo kaštų. 
 
2017 m. kovo 1 d. įsigaliojo atnaujinta Bendrovės organi-
zacinė struktūra. Pokyčiai inicijuoti įgyvendinant Bendrovės 

strategiją ir siekiant suvienodinti procesus bei darbo organiza-
vimą skirtingose elektrinėse, taip pat išgryninti atskirų gamy-
bos padalinių bei palaikančių veiklų funkcijas. Tai padidino ga-
limybes techninės priežiūros srityje centralizuotai valdyti me-
džiagas ir darbus, veikti greičiau, lanksčiau ir efektyviau. Pa-
keitus struktūrą sudarytos galimybės daugiau laiko ir žmo-

giškųjų resursų nukreipti naujų paslaugų plėtrai, kaip numa-
tyta 2016 m. rudenį patvirtintoje Bendrovės veiklos strategi-
joje.  
 
2017 m. kovo 10 d. Valstybinė kainų ir energetikos kont-
rolės komisija (toliau – VKEKK) Bendrovei skyrė 5 643 
Eur dydžio baudą dėl laiku nepateiktų VKEKK reikalaujamų 

nepriklausomo auditoriaus audituotų reguliuojamos šilumos 
gamybos veiklos (tai apima šilumos tiekimą UAB „Elektrėnų 
komunalinis ūkis“) ataskaitų už 2014 m. bendrovė pranešė, 
kad nesutinka su sankcijos procedūros taikymu ir yra savo ar-
gumentus pateikusi VKEKK. Pagrindinė audituotų ataskaitų 
pateikimo vėlavimo priežastis – ne visiškai aiški įstatyminė 
bazė ir pakartotiniai audito paslaugų pirkimai, kuriuos Bend-
rovė buvo priversta atlikti. Pažymėtina, jog pakartotinis audito 
pirkimas leido Bendrovei sutaupyti daugiau nei 50 tūkst. eurų, 
kurie būtų buvę įtraukti į šios reguliuojamos veiklos sąnaudas 
ir taip padidinę šilumos kainą Elektrėnų gyventojams. 
 
2017 m. kovo 24 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bend-
rovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 2016 m. Bend-
rovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Pelno dalis, paskirta 

dividendams išmokėti už šešių mėnesių laikotarpį nuo 2016 
m. liepos 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., sudaro 12,7 mln. 
eurų. Vienai akcijai už šį laikotarpį tenka 0,02 euro dividendų. 
 
2017 m. kovo 31 d. baigtas Elektrėnų komplekso rezervi-
nės elektrinės 1-o ir 2-o bloko demontavimo darbų pro-
jektas. 1962-1965 m. pastatytų nebeefektyvių 1 ir 2 blokų de-

montavimas pradėtas 2015 m. sausio ir balandžio mėn. Iki tol 
daugiausiai 1 ir 2 blokai buvo naudojami šilumos gamybai 
Elektrėnų miesto gyventojams bei pramonei šaltuoju metų 
laiku. 2015 m. Elektrėnų komplekse pastačius biokuro katilinę, 
tolimesnis blokų eksploatavimas tapo nebetikslingas. 
 
2017 m. kovo mėn. LEG darbuotojai atliko pirmuosius 
techninės priežiūros darbus išorės klientams. 

 
Daugiau informacijos apie šiuos ir kitus Bendrovei svarbius 
įvykius – toliau šiame pranešime bei Bendrovės interneto sve-
tainėje www.gamyba.le.lt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamyba.le.lt/
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FINANSINIŲ IR VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ 
 

  
2017 m.  
3 mėn.  

2016 m. 
3 mėn.  

2015 m. 
3 mėn.  

2014 m. 
3 mėn. 

2013 m. 
3 mėn. 

FINANSINIAI RODIKLIAI       
  

Pardavimo pajamos tūkst. eurų 31.791 33.461 37.233 41.793 61.476 

Kitos veiklos pajamos tūkst. eurų 292 19.844 6.931 439 644 

EBITDA1  tūkst. eurų 14.504 9.558 18.407 16.116 16.816 

Veiklos pelnas tūkst. eurų 4.651 18.119 17.828 10.247 3.544 

Grynasis pelnas (nuostoliai) tūkst. eurų 3.970 13.957 14.822 9.294 2.023 

Pelnas prieš apmokestinimą tūkst. eurų 4.394 17.809 17.190 10.586 2.990 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai tūkst. eurų 8.399 27.334 2.269 20.021 3.544 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms  tūkst. eurų 124.574 141.924 158.584 160.590 188.251 

SANTYKINIAI RODIKLIAI     
  

Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas  1,32 1,35 1,37 1,31 1,36 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
nuosavas kapitalas 

 0,36 0,40 0,41 0,39 0,40 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
turtas 

 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 

PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS     
  

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

 1,68 2,01 3,77 8,57 10,82 

PELNINGUMO RODIKLIAI     
  

Veiklos pelno marža  % 14,50 33,99 40,37 24,26 5,71 

Pelno prieš apmokestinimą marža % 13,70 33,41 38,92 25,07 4,81 

Grynojo pelno marža % 12,37 26,18 33,56 22,01 3,26 

Nuosavo kapitalo grąža % 4,58 15,64 15,51 9,14 1,66 

Turto grąža % 1,97 6,65 6,54 3,96 0,75 

Pelnas tenkantis vienai akcijai eurai 0,006 0,022 0,023 0,015 0,003 

P/E (akcijos kainos ir pelno santykis)  25,52 7,38 9,77 10,59 31,39 

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

dos + ATL perkainavimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos + verslo dalies pardavimo rezultatas. 
2 Skaičiuojant rodiklį neįtraukiamos refinansuotos paskolos. 

 

2017 m. sausio-kovo mėn. Bendrovės EBITDA marža buvo 
didžiausia per pastaruosius penkerius metus (lyginant pirmųjų 
trijų mėnesių rodiklius). Tai matyti ir žemiau pateiktame 2013-
2017 m. sausio-kovo mėn. EBITDA dinamiką atvaizduojan-
čiame grafike (žr. 1 paveikslą). Kiti Bendrovės pelningumo ro-
dikliai, įskaitant turto bei nuosavo kapitalo grąžos rodiklius, 
2017 m. sausio-kovo mėn. yra mažesni už analogiškus 2016 
m. sausio-kovo mėn. rodiklius dėl 2016 m. rezultatams ir 
šiems rodikliams reikšmingą teigiamą įtaką padariusio verslo 
dalies pardavimo (teigiamas efektas Bendrovės pelnui prieš 
mokesčius 2016 m. sausio-kovo mėn. – 19,5 mln. eurų). 
 

Viena iš EBITDA didėjimą, palyginti su 2016 m. sausio-kovo 
mėn., lėmusių priežasčių buvo ankstyva potvynio pradžia 
2017 m., kuri padidino Kauno A. Brazausko hidroelektrinės 
gamybą. Per 2017 m. sausio-kovo mėn. šioje elektrinėje pa-
gaminta 132 GWh elektros energijos, t. y. 12 proc. daugiau 
negu 2016 m. 1 ketv. (118 GWh).  
 
Vis tik esminę įtaką EBITDA pokyčiui 2017 m. sausio-kovo 
mėn., palyginti su 2016 m. sausio-kovo mėn., padarė VKEKK 
sprendimai, susiję su Bendrovės 2010-2012 m. veiklos patik-
rinimu bei pripažinimu turinčia didelę įtaką elektros energijos 
gamybos rinkoje. Dėl šių sprendimų Bendrovės 2016 m. sau-
sio-kovo mėn. finansinėse ataskaitose nebuvo pripažinta dalis 
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reguliuojamos veiklos pajamų ir tai turėjo 5,8 mln. eurų nei-
giamą įtaką EBITDA rodikliui.  
 
Tuo tarpu 2017 m. sausio-kovo mėn. Bendrovės pajamos dėl 
minėtų sprendimų nebuvo mažinamos. 2016 m. spalio 17 d. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino 

VKEKK nutarimą, kuriuo Bendrovė buvo pripažinta didelę į-
taką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje ir 
kurio pagrindu buvo reguliuojamos Bendrovės komercinės 
veiklos pajamos.  
 

1 paveikslas 
Bendrovės EBITDA ir EBITDA maržos pokytis 

 

 
 

Finansinės padėties ataskaita 
 
Bendrovės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2017 m. 
kovo 31 d. buvo 124,6 mln. eurų, kuriuos sudaro įsipareigojimai 
pagal ilgalaikes paskolų ir lizingo sutartis. 
 
 

Bendrųjų pajamų ataskaita 
 
Pajamos 

 
Bendrovės pardavimo pajamos 2017 m. sausio-kovo mėn. su-
darė 31,8 mln. eurų. Pagrindinę pajamų dalį sudaro elektros 
energijos prekybos, balansavimo ir reguliavimo elektros ener-
gijos, galios rezervavimo ir VIAP pajamos, taip pat šilumos 
energijos pardavimo pajamos. Palyginti su 2016 m. sausio-
kovo mėn., Bendrovės pardavimo pajamos mažėjo 5 proc. Tam 
daugiausiai įtakos turėjo sumažėjusi elektros energijos gamyba 
Elektrėnų komplekse dėl šiek tiek mažesnių, palyginti su 2016 
m. sausio-kovo mėn., elektros energijos kainų biržoje. 
 
Bendrovės 2017 m. sausio-kovo mėn. reguliuojamos veiklos 
pajamos, t. y. elektros energijos ir šilumos energijos gamyba 
Elektrėnų komplekse bei Elektrėnų komplekso ir Kruonio HAE 
teikiamos galios rezervavimo paslaugos, sudarė apie 63 proc. 
visų Bendrovės pajamų (2016 m. sausio-kovo mėn. – 36 proc.) 
 
Sąnaudos 

 
2017 m. sausio-kovo mėn. Bendrovė patyrė 27,4 mln. eurų 
sąnaudų. Didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų (13,4 mln. eurų, 
arba 48,8 proc.) sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų 
pirkimo bei kuro elektros energijos gamybai sąnaudos. Per 
2016 m. sausio-kovo mėn. tokios sąnaudos sudarė 55,8 proc. 
sąnaudų arba 19,6 mln. eurų. Pagrindinė šių sąnaudų 
mažėjimo priežastis, palyginti su 2016 m. – sumažėjusi gamyba 
Elektrėnų komplekse ir mažesni dujų infrastruktūros mokesčiai 
tretinio galios rezervo paslaugą viename iš Elektrėnų 
komplekso blokų teikiant mazutu. Bendrovės nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos 2017 m. sausio-kovo mėn. atitinkamai 
sudarė 5,0 mln. eurų.  
 
Veiklos sąnaudos, neįskaitant elektros energijos ir susijusių 
paslaugų pirkimų sąnaudų, gamybai skirto kuro sąnaudų, nu-
sidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, apyvartinių taršos leidimų 

perkainavimo sąnaudų bei vertės sumažėjimo sąnaudų, 2017 
m. sausio-kovo mėn. sudarė 4,2 mln. eurų ir, palyginti su 2016 
m. sausio-kovo mėn. patirtomis sąnaudomis, sumažėjo 0,4 
mln. eurų. Sąnaudų mažėjimas fiksuotas daugelyje sąnaudų 
grupių, o didžiausią įtaką pokyčiui darė mažesnės turto 
apsaugos ir draudimo sąnaudos.  
 
Pelnas  

 
Bendrovės 2017 m. sausio-kovo mėn. EBITDA už 2016 m. 
sausio-kovo mėn. rodiklį didesnė 4,9 mln. eurų. Bendrovės 
EBITDA marža 2017 m. sausio-kovo mėn. siekė 45,2 proc. 
(2016 m. sausio-kovo mėn. – 28,3 proc.). 
 
2017 m. sausio-kovo mėn. Bendrovė uždirbo 4,4 mln. eurų 
pelno iki apmokestinimo, o grynasis pelnas sudarė 4,0 mln. 
eurų. 2016 m. sausio-kovo mėn. Bendrovė uždirbo 14,0 mln. 
eurų grynojo pelno. 
 
Grynasis Bendrovės pelnas 2017 m. sausio-kovo mėn., ne-
paisant didesnės EBITDA, mažėjo dėl vienkartinių veiksnių 
įtakos 2016 m. sausio-kovo mėn. rezultatams: 2016 m. pra-
džioje apskaitytas teigiamas verslo dalies pardavimo rezultatas 
(19,5 mln. eurų). Nevertinant minėto verslo dalies pardavimo, 
2017 m. pirmaisiais mėnesiais Bendrovė fiksuotų grynojo pelno 
augimą. 
 
 

Pinigų srautų ataskaita 
 
Grynieji 2017 m. sausio-kovo mėn. pagrindinės veiklos pinigų 
srautai Bendrovėje sudarė 8,4 mln. eurų. Tuo tarpu 2016 m. 
sausį-kovą grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Bendro-
vėje buvo 27,3 mln. eurų. 
 
Bendrovės finansinės veiklos pinigų srautai tiek 2017 m. sausį-
kovą, tiek ir 2016 m. sausį-kovą. buvo neigiami ir sudarė 
atitinkamai 8,7 mln. eurų ir 4,9 mln. eurų. 
 
 

Investicijos į ilgalaikį turtą 
 
Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 
2017 m. sausio-kovo mėn. sudarė 0,2 mln. eurų, o 2016 m. 
sausio-kovo mėn. – 0,5 mln. eurų. 
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Bendrovės elektrinių veikla 
 
Bendrovė vienija valstybės valdomus elektros gamybos pajė-
gumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką Elekt-
rėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (Kruo-
nio HAE) bei Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę (Kauno 
A. Brazausko HE). Pagrindinis Bendrovės uždavinys – sutel-
kus gamybos pajėgumus prisidėti prie šalies energetinio sau-
gumo užtikrinimo (žr. 2 paveikslą). 
 
Elektrėnų komplekse pastatytoje biokuro katilinėje Bendrovė 
gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltna-
mių ir savo reikmėms. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. prekybą bendrovės pagaminta elekt-
ros energija pagal sutartį vykdo Energijos tiekimas UAB. Iki tol 
Bendrovė pati prekiavo elektros energijos didmeninėje rinkoje 
(t. y. elektros gamintojų bei tiekėjų bendravimo aplinkoje). 
 
Bendrovė teikia balansavimo paslaugas, taip pat sistemines 
paslaugas Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui LITGRID 
AB (toliau – PSO). 

  2 paveikslas 
Bendrovės elektrinių veikla 

 

Elektrėnų kompleksas 
 

Rezervinė elektrinė ir 
kombinuoto ciklo blokas 

Kruonio  
hidroakumuliacinė 

elektrinė 

Kauno Algirdo Brazausko 
hidroelektrinė 

Prekyba elektra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Galia – 1055 MW* 

 
Pagrindinė Lietuvos energe-
tikos sistemos elektrinė, pa-
laikanti tretinį ir strateginį re-
zervą elektros energijos tie-
kimo saugumui ir energeti-
kos sistemos rezervams už-
tikrinti. 
 
Rezervinės elektrinės 1, 2, 
3 ir 4 blokai demontuoti 
(visų jų galia – po 150 MW). 
5 ir 6 blokai (abu po 300 
MW) išvesti iš eksploa-
tacijos, jų demontavimo 
darbai pradėti 2017 m. pr. 
 
Daugiausiai elektros energi-
jos ateityje planuojama ga-
minti efektyviausiame – 
kombinuoto ciklo – bloke 
(455 MW). 7 ir 8 blokai – re-
zerve. 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., kuomet sustabdyta 5 
ir 6 blokų eksploatacija. 

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 
teikia 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. 

 
 
Nuo 2016 m. prekybą 
Bendrovės pagaminta elekt-
ros energija didmeninėje 
rinkoje pagal sutartį vykdo 
Energijos tiekimas UAB. 
 
Atsiradus jungtims su Šve-
dija ir Lenkija, prekyba akty-
vėja dėl didesnių galimybių 
sujungtose sistemose pre-
kiauti elektros energija ir 
sisteminėmis paslaugomis. 
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Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 
Elektros energijos gamybos 2017 m. sausį-kovą rodikliai 

 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti 
elektros energiją. Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse 
per 2017 m. sausį-kovą pagaminta ir parduota 0,242 TWh 
elektros energijos – 21 proc. mažiau negu 2016 m. sausį-
kovą (0,305 TWh). Tokį rezultatą lėmė tai, kad žymiai ma-
žiau gaminta Elektrėnų komplekse, taip pat mažiau, palyginti 
su 2016 m. sausio-kovo mėn., parduota ir Kruonio HAE pa-
gamintos elektros energijos. Tuo metu elektros energijos ga-
mybos apimtys Kauno A. Brazausko HE augo (žr. 3 pa-
veikslą).  
 
Elektrėnų komplekse, kur per 2017 m. sausį-kovą pagaminta 
tik apie 0,006 TWh. Elektrėnų blokus stovėti privertė biržoje 
nusistovėjusios šiek tiek mažesnės negu 2016 m. pradžioje 
elektros energijos kainos, dėl kurių dujinis kombinuoto ciklo 
blokas Elektrėnuose negalėjo veikti konkurencingai, tad 
įjungtas tebuvo tik vieną kartą. Pernai per tą patį laikotarpį 
blokas buvo įjungtas 9 kartus ir pagamino kone šešiskart 
daugiau elektros energijos (0,034 TWh). Kombinuoto ciklo 
blokas veikė elektros energijos vartojimo piko metu, tai yra 
tuomet, kai elektros kaina buvo didžiausia ir buvo galima pa-
teikti aplinkinėse šalyse konkurencingą gamybos šiuo įren-
giniu pasiūlymą. 
 
Kruonio HAE veikla 2017 m. sausį-kovą taip pat skyrėsi nuo 
2016 m. pradžios. Ši elektrinė per 2016 m., ypač pirmojoje 

metų pusėje, daug kartų pasitelkta į pagalbą elektros ener-
getikos sistemai. Avarinį rezervą, kuriam teikti priskirti du 
elektrinės agregatai, perdavimo sistemos operatorius akty-
vuoja tuomet, kai reikia kompensuoti staigų į Lietuvą paten-
kančios elektros energijos kiekio sumažėjimą. Daugelis šio 
rezervo aktyvavimo atvejų 2016 m. pradžioje buvo susiję su 
netikėtais bandomuoju režimu veikusios elektros jungties su 
Švedija „NordBalt“ atsijungimais. 2017 m. pradžioje ši jungtis 
veikė kur kas patikimiau, buvo atsijungusi tik kelis kartus, tad 
Kruonio HAE 2017 m. sausį-kovą, palyginti su 2016 m. tais 
pačiais mėnesiais, pagamino trečdaliu mažiau (atitinkamai 
0,104 GWh ir 0,153 GWh). Dalį (apie 0,003 TWh) šios elekt-
rinės 2017 m. sausį-kovą pagamintos elektros energijos su-
darė aktyvuotas avarinis rezervas (palyginimu, 2016 m. 
sausį-kovą aktyvuoto avarinio rezervo kiekis buvo beveik 
triskart didesnis), o didžiąją dalį Bendrovė pardavė rinkoje.  
 
Lyginant 2017 m. sausio-kovo duomenis su 2016 m. tų pačių 
mėnesių duomenimis matyti, kad elektros energijos gamyba 
Kauno A. Brazausko HE didėjo. 2017 m. pradžia pasižymėjo 
anksti prasidėjusiu potvyniu, o tai, palyginti su 2016 m., pa-
didino šios elektrinės gamybą. Per 2017 m. sausį-kovą 
Kauno A. Brazausko HE pagaminta 0,132 TWh elektros 
energijos, t. y. 12 proc. daugiau negu 2016 m. sausį-kovą 
(0,118 TWh). 
 
 

3 paveikslas 
Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh) 

 

 
 

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. Bendrovės teikiamos sisteminės paslaugos apima ga-
lios rezervavimą, prekybą reguliavimo elektros energija ir 
balansavimo elektros energija, reaktyviosios galios valdymo 
bei sistemos atstatymo paslaugas. 
 
Galios rezervavimo paslauga – tai priemonė patikimam 
elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti, kai 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 2017 m. sausio-kovo mėn. 
Bendrovė pardavė apie 0,864 TWh antrinio galios rezervo ir 
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1,045 TWh tretinio. Galios rezervų pardavimai 2016 m. sau-
sio-kovo mėn.: antrinio – 0,873 TWh, tretinio – 1,102 TWh.  
 
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 2017 m. sausį-kovą Bendrovė 
pardavė 0,014 TWh ir nupirko 0,008 TWh reguliavimo elekt-
ros energijos (per 2016 m. sausį-kovą – atitinkamai 0,003 
TWh ir 0,011 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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VEIKSNIAI, TURINTYS POVEIKĮ BENDROVĖS FINANSINIAMS RODIKLIAMS 
 

Veiklos aplinka 
 
2017 m. sausio-kovo mėn. Bendrovė gamino elektros ir 
šilumos energiją, teikė strateginio rezervo bei tretinio 
aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugą Elektrėnų 
komplekse, antrinio avarinio rezervo paslaugą Kruonio HAE 
ir kitas sistemines paslaugas.  
 
Pagrindiniai Bendrovės klientai yra PSO (teikiamos visos 
sisteminės paslaugos), VKEKK (Bendrovei teikiant reguliuo-
jamo pobūdžio paslaugas atstovaujanti elektros energijos 
vartotojų interesus), „Nord Pool“ (toliau – NP) biržos dalyviai 
(paslauga – elektros energijos gamyba), UAB „Elektrėnų ko-
munalinis ūkis“ ir UAB „Kietaviškių gausa“ (paslauga – šilu-
mos energija).  
 
Svarbiausi įvykiai, darantys įtaką Bendrovės veiklai ir re-
zultatams (įvykę bei galimi): 
 

 Tolesnė elektros energijos gamybos iš atsinauji-
nančių šaltinių plėtros tendencija gali sudaryti 
prielaidas Bendrovės plėtros projektų vystymui. 

Tai teikia galimybių Bendrovei pačiai dalyvauti plėtroje, 
taip pat didina balansavimo poreikį, augina regulia-
vimo pirkimus iš gamintojų / pardavimus gamintojams. 
 

 Naujų jungčių su Švedija ir Lenkija veiklos pradžia 
2016 m., kuri daro tiek teigiamą, tiek neigiamą įtaką 
Bendrovės veiklai. Dėl elektros energijos transporta-

vimo sistemų sujungimo bei elektros energijos preky-
bos rinkų integracijos, elektros energijos kainos Balti-
jos, Lenkijos ir Šiaurės Europos šalių regionuose toliau 
pamažu turėtų supanašėti. Susijungus kelioms elekt-
ros energijos rinkoms didesnių rinkų kaina liks domi-
nuojanti (t. y. elektros kaina mažesnėse rinkose keisis 
į didesnių rinkų elektros energijos kainų lygį). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 paveikslas 
Elektros kainos NP biržos Lietuvos kainų zonoje  

(šaltinis: Nord Pool) 

 

 
Viena vertus, jungčių atsiradimas lemia didesnį 
rezervo paslaugų, kurias teikia Bendrovės elektrinės, 
poreikį. Antra vertus, tai sumažino piko ir ne piko kainų 
skirtumą elektros energijos biržoje, o tai daro įtaką 
Kruonio HAE gamybai. Be to, žemesnė elektros 
energijos kaina apsunkina konkurencijos galimybes  
gaminant elektros energiją dujiniais įrenginiais. 
 

 Išliekančios žemos apyvartinių taršos leidimų (to-
liau – ATL) kainos didina konkurenciją iš taršios 
gamybos įmonių. Neigiama ATL perkainavimo įtaka 

Bendrovės 2017 m. sausio-kovo mėn. grynajam 
rezultatui – 3,8 mln. eurų. Ilguoju laikotarpiu Europos 
Komisija siekia ATL kainų didėjimo, tai turėtų mažinti 
taršių gamintojų konkurenciją. 
 

 Bendrovės veiklai įtaką gali daryti neapibrėžtumas 
rezervų rinkoje. Vykstant diskusijoms dėl Lietuvos 

energetikos strategijos atnaujinimo ir svarstant šalyje 
būtiną palaikyti gamybinių pajėgumų apimtį, Bendrovė 
sieks, kad Elektrėnų kompleksas išliktų naudingiausiu 
ir efektyviausiu šalyje strateginio rezervo šaltiniu. Siek-
dama šio tikslo (jį derinant su kitų paslaugų teikimu 
Elektrėnų komplekse) Bendrovė planuoja iki 2023 m. 
pabaigos eksploatuoti tris Elektrėnų komplekso blo-
kus: 455 MW kombinuoto ciklo bloką ir ES taršos rei-
kalavimus deginant mazutą atitinkančius 300 MW 7 ir 
8 blokus. 2020 m. numatomas tolesnio išlaikymo ir in-
vesticijų, būtinų darbui po 2023 m. pratęsti, vertinimas. 
 

 Bendrovės veiklos rezultatams įtaką daro sprendi-
mai teisminiuose ginčuose su VKEKK. Daugiau 

apie teismo procesuose priimtus sprendimus 
skelbiama Bendrovės veikloje pranešimuose apie 
esminius įvykius. 

 

Bendrovės strategija 
 

2016 m. rugsėjį Bendrovės valdyba patvirtino Bendrovės 
veiklos strategijos 2016–2020 m. dokumentą (toliau – Stra-
tegija). Šis dokumentas apibrėžia ilgalaikę Bendrovės veik-
los strategiją: strategines kryptis ir tikslus bei Strategijos įgy-
vendinimą matuojančius rodiklius. 
 
Savo veiklos strategiją Bendrovė atnaujino atsižvelgdama į 
energetikos sektoriuje jau įvykusius pokyčius ir tolesnę pers-
pektyvą: didėjančią konkurenciją elektros rinkoje, atsiran-
dančias naujas galimybes, susijusias su atsinaujinančių iš-
teklių plėtra, bei kylančias grėsmes. 

Bendrovė numato, kad 2020 metais mažiausiai 15 proc. 
darbo laiko skirs tam, kad uždirbtų pajamų iš naujų 
veiklų ir tuo pačiu bent 15 proc. sumažins pagrindinės 
veiklos sąnaudas.  

 
Šiuos tikslus Bendrovė ketina įgyvendinti orientuodamasi į 
keturias pagrindines strategines kryptis (žr. 5 paveikslą). 
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5 paveikslas 
Bendrovės strateginės kryptys 2016–2020 m. 

 

MISIJA 

Esame patikima ir pažangi energijos gamybos įmonė,  

teikianti energetinės sistemos saugumui būtinas paslaugas. 
 

Užtikrinti kokybiškų paslaugų 
teikimą klientams (PSO, tiekėjams, 

vartotojams, akcininkams) 

 

Didinti veiklos 
efektyvumą 

 

Diversifikuoti ir plėsti 
veiklą 

 

Įtraukti ir įgalinti 
darbuotojus 

VIZIJA 

Siekiame tapti konkurencingu tarptautiniu energijos gamybos ir paslaugų centru. 

 

 

Tyrimai ir plėtros projektai 
  
Bendrovė techniškai ir ekonomiškai pagrįstai investicijų politi-
kai vykdyti atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, padedantį 
nustatyti Bendrovės plėtros kryptis bei reikalingas investicijas 
technologiniams įrenginiams keisti ar modernizuoti. 
 
Bendrovės vykdomos ir planuojamos (iki 2020 m.) didesnės 
vertės investicijos: 

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

 Kruonio HAE antrojo hidroagregato kapitalinis remon-
tas; 

 Elektrėnų komplekso Obenių sklypo (pelenyno) sutvar-
kymas;  

 Kruonio HAE 5-ojo agregato įrengimas (palankiai susik-
losčius rinkos sąlygoms). 

 
Žemiau apžvelgiame projektus, kuriuos įgyvendinant 2017 m. 
sausio–kovo mėn. buvo didesnių pasikeitimų ar pasiekimų. Iš-
samesnė informacija apie visus Bendrovės įgyvendinamus 
projektus pateikiama metiniuose ir pusmečio pranešimuose.: 
 
Vėjo jėgainių parko Kruonio HAE projektas 

 
2015 m. pradžioje Kruonio HAE teritorijoje užbaigti komplek-
siniai vėjo greičio, krypčių ir kitų meteorologinių sąlygų mata-
vimai, leidžiantys įvertinti pirminį sklypo potencialą vėjo elekt-
rinių parkui įrengti. Remiantis teigiamais vėjo matavimų re-
zultatais, Bendrovė inicijavo vėjo elektrinių parko įrengimo 
Kruonio HAE teritorijoje parengiamuosius darbus. Iki 2017 m. 
jau buvo parengta Kruonio vėjo elektrinių parko įtakos NA-
TURA 2000 teritorijoms studija, vėjo resurso ir elektros ener-
gijos gamybos apimčių įvertinimo galimybių studija ir poveikio 
aplinkai vertinimo programa, užbaigta paukščių ir šikšnospar-
nių  teritorijoje stebėsenos programa. Svarbiausi darbai 2017 
m. sausio-kovo mėn. buvo susiję su poveikio aplinkai verti-
nimo ataskaitos tvirtinimo procedūromis. Aplinkos apsaugos 
agentūra poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą patvirtino 2017 
m. balandžio pab. ir tuo uždegė žalią šviesą vėjo jėgainių par-
kui Kruonio apylinkėse. Išskirtinėje energijos gamybos infrast-
ruktūros teritorijoje, kurioje jau veikia Kruonio HAE bei savoms 
reikmėms įrengtas saulės kolektorių parkas, planuojama 

įrengti 9 arba 10 vėjo elektrinių. Bendra jų galia galėtų sudaryti 
iki 35 MW. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ver-
tinimas buvo paskutinė procedūra, kurią šiuo metu galėjo ini-
cijuoti vėjo elektrinių parką Kruonio HAE teritorijoje įrengti sie-
kianti Bendrovė. Projekto įgyvendinimas bus tęsiamas po to, 
kai atsakingos valstybės institucijos priims sprendimus dėl to-
lesnės vėjo energetikos plėtros Lietuvoje. 
 
1 ir 2 rezervinės elektrinės blokų demontavimas 

 
2017 m. kovo pab. Bendrovė baigė Elektrėnų komplekso re-
zervinės elektrinės 1-o ir 2-o bloko demontavimo darbų pro-
jektą.  2015 m. užbaigus šilumos gamybos įrenginių plėtros 
Elektrėnuose projektą, elektrinės 1 ir 2 blokų, iki tol naudotų 
šilumos gamybai Elektrėnų miesto gyventojams bei pramonei 
šaltuoju metų laiku, tolimesnis eksploatavimas tapo nebetiks-
lingas. Todėl, įvertinus tai, kad blokais pagamintos elektros 
energijos kaina yra nekonkurencinga rinkoje, o jų atsisakymas 
padės mažinti VIAP lėšų poreikį, o kartu ir galutinį elektros 
energijos tarifą vartotojams, nuspręsta šiuos senus ir neefek-
tyvius, 1962–1965 m. statytus rezervinės elektrinės 150 MW 
galios blokus demontuoti. Demontuota ir utilizuota blokų šilu-
minė izoliacija, katilų mūras, įrenginiai ir prietaisai, dalį jų par-
duodant kaip metalo laužą, likusią, dar tinkamą naudoti įrangą 
– parduodant rinkoje.  
 
5 ir 6 rezervinės elektrinės blokų demontavimas 

 
2017 m. sausį pradėtas Elektrėnų komplekso rezervinės 
elektrinės 5-o ir 6-o blokų demontavimo darbų projektas. Šių 
blokų eksploatacija buvo nutraukta 2016 m. pradžioje, įverti-
nus tai, kad blokais pagamintos elektros energijos kaina yra 
nekonkurencinga rinkoje, o jų atsisakymas padės sumažinti 
galutinį elektros energijos tarifą vartotojams. Blokus, kurių 
abiejų galia yra po 300 MW, planuojama demontuoti iki 2020 
m. pabaigos. Siekiama, kad kuo daugiau susijusių darbų at-
liktų patys Bendrovės darbuotojai, o pardavus demontuotas 
medžiagas ar įrenginius gautos pajamos padengtų projekto 
sąnaudas.

 
Veiklos meistriškumas, inovatyvi veikla 
 
Siekiant įgyvendinti vieną iš strateginių krypčių – didinti veiklos 
efektyvumą – Bendrovė eina nuolatinio tobulinimo keliu, 

paremtu atliekamų funkcijų optimizavimu, technologine pa-
žanga, inovacijų diegimu ir veiklos procesų tobulinimu. 
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Bendrovėje įgyvendinama Veiklos meistriškumo programa, 
paremta geriausiomis veiklos valdymo praktikomis (LEAN, Six 
Sigma ir pan.).  
 
Įmonėje skatinami ir įgyvendinami ne tik veiklos planuose 
numatyti, bet ir darbuotojų pasiūlyti patobulinimai. Per 2017 
m. sausio-kovo mėn. Bendrovės darbuotojai pateikė apie 200 
veiklos patobulinimo pasiūlymų. Ekspertai ir vadovai 
pasiūlytas idėjas vertina per finansinį 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. Apie 90 iš 
pasiūlytų patobulinimų per 2017 m. sausio-kovo mėn. buvo 
įgyvendinti. 
 
Visi Bendrovės padaliniai toliau praktikuoja kasdienės veiklos 
vizualinį valdymą su integruotais veiklos rodikliais ir kas-
kaduota susirinkimų sistema. Pasitelkiant LEAN ir kitus įran-
kius šalinami vertės nekuriantys švaistymai, tvarkomos ir 
standartizuojamos patalpos ir darbo vietos, efektyviau ir 
greičiau sprendžiamos problemos, pagal Bendrovės priori-
tetus gerinami procesai ir atskiri jų žingsniai. 

 
 
Pagrindiniai Bendrovės rizikos ir neapibrėžtumų veiksniai 
 
Vykdydama veiklą Bendrovė susiduria su šiomis pagrindinė-
mis rizikomis: 

 Išorinio reguliavimo rizika; 

 Rinkos pokyčių ir konkurencijos rizika; 

 Techninių gedimų rizika; 

 Saugos ir sveikatos neužtikrinimo rizika; 

 Informacinės saugos rizikos; 
 
Priemonės, kurių Bendrovė imasi siekdama valdyti šias 
rizikas, aprašytos Bendrovės metiniame pranešime. 
 
Per 2017 m. sausio-kovo mėn. neįvyko reikšmingesnių šių 
rizikų pasireiškimo atvejų. 
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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.  
 
2011 m. rugsėjo 1 dieną Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į 
NASDAQ Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovės ak-
cijomis prekiaujama NASDAQ Vilnius vertybinių popierių bir-
žoje.  

ISIN kodas LT0000128571. Vertybinių popierių trumpinys 
LNR1L.  
 
Kitose reguliuojamose rinkose Bendrovės akcijomis nebuvo 
prekiaujama.  
 
Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsigijo ir ne-
perleido. Bendrovė savo akcijų nėra įsigijusi. 
 
 
 

 
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 

 

 
 

2013 m.  
3 mėn. 

2014 m.  
3 mėn. 

2015 m.  
3 mėn. 

2016 m.  
3 mėn. 

2017 m.  
3 mėn. 

Paskutinės prekybos sesijos kaina, eurų 0,400 0,514 0,912 0,649 0,638 

Didžiausia kaina, eurų 0,411 0,530 0,930 0,713 0,655 

Mažiausia kaina, eurų 0,380 0,395 0,783 0,623 0,600 

Vidutinė kaina, eurų 0,389 0,463 0,853 0,633 0,632 

Kiekis, vnt. 153 932 343 604 167 086 144 233 220 186 

Apyvarta, mln. eurų 0,06 0,16 0,14 0,096 0,14 

Kapitalizacija, 
mln. eurų 

Bendrovė 254,03 393,75 579,19 412,17 405,18 

Baltijos Oficialusis 
prekybos sąrašas  

5.035,93 4.608,38 4.914,94 4.565,49 5.224,42 

 

 
6 paveikslas 

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika per ataskaitinį laikotarpį 
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7 paveikslas 

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika nuo prekybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

 

 
 

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

 

 
 

Akcininkų struktūra 
 
2017 m. kovo 17 d. bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 5 921.  
 
2016 m. gruodžio 30 d., bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 5 931. 
 
 
 
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc., Bendrovės akcijų (2017 m. kovo 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 

614.453.755 96,75 96,75 

Kiti akcininkai 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

20.629.860 3,25 3,25 

IŠ VISO 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

635.083.615 100 100 
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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 
neturtines teises. Bendrovės valdymo organai sudaro tinka-
mas sąlygas įgyvendinti bendrovės akcininkų teises. 
 
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo specialiųjų kont-
rolės teisių.  

Balsavimo teisių apribojimai 

 
Nebuvo balsavimo teisių apribojimų. 
 
 
Vertybinių popierių perleidimo ribojimai 

 
Bendrovė nėra informuota, apie kokius nors akcininkų tarpu-
savio susitarimus, dėl kurių galėjo būti ribojamas vertybinių 
popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 

 
 
Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 
2016 m. vasario 9 d. Bendrovės vertybinių popierių apskai-
tos tvarkymo sutartis dėl Bendrovės išleistų vertybinių popie-
rių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų suda-
ryta su AB SEB banku. 

 
 
Dividendai ir dividendų politika 
 
2017 m. kovo 24 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bend-

rovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės 
2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. Numatyta už šešių 
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. gruodžio 31 d., 
išmokėti 12,7 mln. eurų dividendų. Vienai akcijai už šį 
laikotarpį tenka 0,02 euro dividendų. Dividendus gavo tie 
asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl 
dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų 
susirinkimo pabaigoje, t. y. 2016 m. balandžio 7 d. darbo 
dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai. 
 
Priminsime, kad dividendai buvo mokėti pagal 2016 m. rug-
sėjo 26 d. įvykusio neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų 
susirinkimo sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta dėl dividendų 
už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bend-
rovės akcininkams. Skirta 0,043 euro vienai Bendrovės 

akcijai dydžio dividendų (iš viso – 27,3 mln. eurų) už šešių 
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.  
 
Bendrovės grynasis pelnas iš tęstinės veiklos 2016 m. buvo 
39,98 mln. eurų, tad už šį laikotarpį išmokėtų dividendų / 
grynojo pelno rodiklis siekia 1,00. 
 
2016 m. patvirtinta „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 
dividendų politika, kuri taikoma ir Bendrovei, skelbiama 

Bendrovės interneto svetainėje, skiltyje „Investuotojams“. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BENDROVĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

 
Bendrovės  socialinės atsakomybės veikla yra paremta jos 
vertybėmis ir apibrėžia Bendrovės požiūrį į savo veiklą, so-
cialinių, aplinkos apsaugos bei skaidrios veiklos principų įt-
raukimą į Bendrovės vidaus procesus ir į santykius su suin-
teresuotomis šalimis. 
 
Atsakingoje veikloje „Lietuvos energijos gamyba“ vadovau-
jasi „Lietuvos energijos“ grupėje patvirtinta įmonių grupės 
Socialinės atsakomybės politika. Šiame dokumente apibrė-
žiamos bendros atsakingos veiklos kryptys ir nuostatos, ku-
riomis vadovaujantis kuriama socialiai atsakingo ir darniai 
vystomo įmonių grupės verslo kultūra bei praktika. 
 
Bendrovė įprasmina socialinę atsakomybę per kryptingą ir 
nuoseklią veiklą šiose srityse:  

 santykiuose su darbuotojais,  

 santykiuose su visuomene,  

 aplinkosaugoje,  

 veikla rinkoje. 
 
Bendrovė laikosi dešimties Pasaulinio susitarimo (angl. Glo-
bal Compact) principų, apibrėžiančių verslo atsakomybę 

žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su 
korupcija srityse bei siekia mažinti savo veiklos poveikį ap-
linkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastan-
gomis dalyvauti ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos 
problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir eko-
nomikos augimo. Šios visuotinai priimtos ir deklaruojamos 
atsakingo elgesio gairės yra aiški bei stipri nuoroda Bendro-
vei plėtojant socialiai atsakingo verslo veiklas. 
 
Bendrovė geranoriškai ir nemokamai priima ekskursijas į 
savo valdomus objektus: kombinuoto ciklo bloką, Kruonio 
HAE, Kauno A. Brazausko HE. Taip Bendrovė siekia prisi-
dėti prie visuomenės ir ypač jaunosios kartos švietimo apie 
energetiką. Per 2017 m. sausį-kovą elektrinėse apsilankė 
daugiau nei 600 lankytojų iš įvairių įmonių, mokyklų ir kitų 
institucijų. Daugiausiai ekskursijų surengta Kruonio HAE. 
 
Bendrovės socialinės atsakomybės veiklos bei Bendrovės 
veikla aplinkos apsaugos srityje per 2017 m. išsamiau bus 
aprašyta pusmečio ir metiniuose pranešimuose, taip pat 
Bendrovės interneto svetainėje www.gamyba.le.lt.  
 
 

https://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/dividendai
http://www.gamyba.le.lt/
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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. 

 
 

 

9 paveikslas  
Bendrovės organizacinė struktūra (2017 m. kovo 31 d. duomenimis) 

 

Prevencijos
skyrius

Verslo 
vystymo 

departamentas

Finansų ir 
administravimo 
departamentas

Gamybos 
departamentas

Generalinis 
direktorius

STEBĖTOJŲ 
TARYBA

Darbuotojų 
saugos ir 
sveikatos 

skyrius

VALDYBA

Korporatyvinės 
komunikacijos 

skyrius

Personalo
skyrius

 

Informacija apie valdomas kitų įmonių akcijas 
 
2017 m. kovo 31 d. Bendrovė dalyvavo šių asocijuotų įmo-
nių valdyme: UAB „Geoterma“ (23,44 proc. akcijų), UAB 
Technologijų ir inovacijų centras (20,01 proc.), UAB Verslo 
aptarnavimo centras (15 proc.). 
 

Informacija apie Bendrovės valdymo organus 
 
Pagal 2017 m. kovo 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“. 
 
Bendrovės valdymo organų kompetenciją plačiau aprašome 
Bendrovės metiniame ir pusmečio pranešimuose. 
 

 

mailto:info@le.lt
http://www.gamyba.le.lt/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/
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Visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
Per 2017 m. saus-kovą buvo sušauktas vienas visuotinis 
Bendrovės akcininkų susirinkimas: 

1. Kovo 24 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės 
akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 2016 m. audituotų 
konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rin-
kinys ir patvirtintas Bendrovės pelno už 2016 m. paskirs-
tymas. Numatyta išmokėti dividendų už šešių mėnesių 
laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. gruodžio 31 d.. 

 

Šiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime 
dalyvavo Bendrovės generalinė direktorė ir valdybos 

pirmininkė Eglė Čiužaitė, Finansų ir administravimo 
departamento direktorius Mindaugas Kvekšas ir Bendrovės 
stebėtojų tarybos narys Mindaugas Keizeris. 
 
Informacija apie akcininkų balsavimo rezultatus šiame ir 
ankstesniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose patei-
kiama Bendrovės interneto svetainės skiltyje 
„Investuotojams“. 
 
 

 
Bendrovės stebėtojų taryba 
 
Bendrovės  stebėtojų taryba buvo suformuota 2013 m. rugp-
jūčio 5 d.  
 
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko trys Bendrovės stebėtojų 
tarybos posėdžiai, visuose jų dalyvavo visi trys stebėtojų 
tarybos nariai. 
 
 

Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos sudėties pokyčių 
nebuvo.  
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“.

  
Stebėtojų tarybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

Vardas, pa-
vardė 

Kadencijos lai-
kotarpis 

Turimų 
Bendrovės 
akcijų 
skaičius 

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų, 
organizacijų veikloje 

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

Mindaugas 
Keizeris 

Pirmininkas 

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

– 

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

- UAB „Energetikos paslaugų ir rangos or-
ganizacija“, valdybos pirmininkas. 

- UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, ste-
bėtojų tarybos narys (iki 2017-04-24). 

- UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, val-
dybos pirmininkas. 

- Lietuvos energijos paramos fondas, valdy-
bos narys. 

– 

Dominykas 
Tučkus 

Narys 

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

– 

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

- UAB LITGAS, valdybos pirmininkas. 
- UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, valdybos 

narys. 
- Energijos tiekimas UAB, valdybos pirmi-

ninkas. 
- UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, ste-

bėtojų tarybos pirmininkas.  
- UAB „EURAKRAS“, valdybos pirmininkas. 
- Tuulueenergia OU, valdybos narys. 
- UAB Energijos sprendimų centras, valdybos 

pirmininkas. 

– 

 
Pranas Vilkas 

Nepriklausomas 
narys 
 

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

– – – 

 

Informacija apie stebėtojų tarybos narių atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį 

 
Bendrovės įstatai (21 ir 25 str.) numato, jog stebėtojų tarybą 
turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) nepriklau-
somų narių. Tik nepriklausomiems stebėtojų tarybos na-
riams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti 
mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje.  

Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei nepriklauso-
mumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reika-
lavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuo-
tinis akcininkų susirinkimas. 

http://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/visuotiniai-akcininku-susirinkimai/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
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Darbo užmokestis  
2017 m. sausio-kovo mėn., eurų 

Kitos išmokos  
2017 m. sausio-kovo mėn., eurų 

Iš viso 2017 m. sausio-
kovo mėn., eurų 

Bendrai visiems 

stebėtojų tarybos 

nariams 

– 1.259 1.259 

Vidutiniškai 

vienam stebėtojų 

tarybos nariui* 

– 1.259 1.259 

 
* Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui. 

 

 
Bendrovės valdyba 
 
Bendrovės valdyba buvo suformuota 2013 m. rugsėjo 17 d. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko devyni Bendrovės valdybos 
posėdžiai, visuose jų dalyvavo visi keturi Bendrovės valdybos 
nariai. 
 
Adomas Birulis 2016 m. gruodžio 23 d. Bendrovei pateikė at-
sistatydinimo pareiškimą iš Bendrovės valdybos nario pareigų 
nuo 2017 m. sausio 6 d. 
 
2017 m. sausio 6 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos 
posėdyje buvo priimtas sprendimas į Bendrovės valdybą nuo 

šios dienos iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos 
išrinkti Mindaugą Gražį. Jis vadovauja Bendrovės Verslo 
vystymo departamentui. 
 
Numatoma šiuo metu veikiančios Bendrovės valdybos kaden-
cijos pabaiga – 2017 m. rugsėjo 17 d.  
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės valdybos narius ga-
lima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje „Bendrovės 
valdymas“. 
.    

 
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.) 

Eglė Čiužaitė 

Valdybos pirmininkė, 
generalinė direktorė 

2016 m. vasario 19 d. – 
2017 m. rugsėjo 17 d. 

– 

- UAB „Geoterma“, valdybos 
narė. 

- Lietuvos energijos paramos 
fondas, valdybos narė (nuo 
2016 m. balandžio 19 d.). 

- UAB Technologijų ir inovacijų 
centras, valdybos narė (nuo 
2017 m. sausio 30 d.) 

– 

 
Adomas Birulis  

Valdybos narys, Verslo 
plėtros departamento 
direktorius 
 

2013 m. rugsėjo 17 d. – 
2017 m. sausio 6 d. 

– 
- UAB Technologijų ir inovacijų 

centras, valdybos narys (iki 
2017 m. sausio 6 d.)  

– 

 
Darius Kucinas  

Valdybos narys, 
Gamybos departamento 
direktorius 
 

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

– – – 

 
Mindaugas Kvekšas 

Valdybos narys, Finansų 
ir administravimo 
departamento direktorius 
 

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

 
- UAB Verslo aptarnavimo 

centras, valdybos narys 
– 

Mindaugas Gražys 

Valdybos narys, Verslo 
vystymo departamento 
direktorius 

2017 m. sausio 6 d. – 
2017 m. birželio 9 d.* 

– – – 

 
* Po ataskaitinio laikotarpio,  2017 m. gegužės 12 d., buvo gautas M. Gražio pranešimas apie atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos nario pareigų nesibaigus 
kadencijai (nuo 2017 m. birželio 9 d.).

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/


 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d.  
 
 

20   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

Informacija apie valdybos narių atlyginimus (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

 
Darbo užmokestis           
2017 m. sausio-kovo mėn., eurų  

Kitos išmokos*      
2017 m. sausio-kovo mėn., eurų 

Iš viso 2017 m. sausio-
kovo mėn., eurų 

Bendrai visiems 
valdybos nariams 

50.572 12.164 62.736 

Vidutiniškai 
vienam valdybos 
nariui 

12.643 3.041 15.684 

 
* Už valdybos nario veiklą. 

 
 
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           
2017 m. sausio-kovo mėn., eurų 

Kitos išmokos                   
2017 m. sausio-kovo mėn., eurų 

Iš viso 2017 m. sausio-
kovo mėn., eurų 

Generaliniam 

direktoriui: 
 
 

 
 

 
 

Eglei Čiužaitei 16.170 4.344 20.514 

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. 

 
 
Informacija apie komitetus 
 
Bendrovėje nėra sudarytų komitetų. „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupėje veikia Audito komitetas, Rizikų valdymo priežiū-
ros komitetas ir Skyrimo ir atlygio komitetas, kurių 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. 
 
Komitetų funkcijos plačiau aprašomos Bendrovės metiniame ir pusmečio pranešimuose. 
 
 
Audito komiteto nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 
Audito komiteto sudėties pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
 

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, vice-
ministrė* 

Aušra Vičkačkienė 

Narė 
– 

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

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
Turto valdymo departamentas, direktorė 

Danielius Merkinas 

Nepriklausomas narys 
– 

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

UAB „Nordnet“, komercijos vadovas 

Gintaras Adžgauskas 

Narys 
– 

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

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos ko-
mitetas, direktorius 

Irena Petruškevičienė 

Nepriklausoma narė 
– 

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

Europos Komisijos audito vystymo komitetas, 
narė. 

 

* Šias pareigas Rasa Noreikienė ėjo iki 2016 m. gruodžio 13 d.  
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Rizikų valdymo priežiūros komiteto nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 
Rizikų valdymo priežiūros komiteto sudėties pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė, pareigos 

Antanas Danys 

Pirmininkas 
– 

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

- Grinvest PTE.LTD direktorius;  
- UAB „Kaštonų kalva“, plėtros vadovas;  
- Kruonis OU, valdybos narys;  
- UAB Neo Finance, Tarybos pirmininkas; 
- Asian Pacific Green Energy Pte. Ltd, 
direktorius; 
- Powerful United Limited, direktorius;  
- Misen Enterprises, valdybos narys; 
- Argentum mobile, valdybos narys. 

Tomas 
Garasimavičius 

Narys 

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

Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko patarėjas energetikos klausimais 

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. 

 
 
Skyrimo ir atlygio komiteto nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 
Skyrimo ir atlygio komiteto sudėties pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė, pareigos 

Virginijus Lepeška  

Nepriklausomas narys, 
komiteto pirmininkas 

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

- UAB „Organizacijų vystymo centras“ 
valdybos pirmininkas, konsultantas;  
- UAB „OVC mokymai“ konsultantas;  
- UAB „Vilandra“ valdybos pirmininko 
patarėjas;  
- UAB „AL holdingas“ generalinio 
direktoriaus patarėjas;  
- Asociacijos „Mentor Lietuva“ valdybos 
narys;  
- VšĮ „Paramos vaikams centras“ 
valdybos narys;  
- Pretendentų į teisėjus atrankos 
komisijos narys. 

Tomas Garasimavičius 

Narys 
– 

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

Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko patarėjas energetikos 
klausimais 

Agnė Bagočiutė 

Narė 
– 

2016 m. birželio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija, finansų viceministrė* 

 
* Šias pareigas Agnė Bagočiutė ėjo iki 2016 m. gruodžio mėn.  
 
 

Bendrovės darbuotojai 
 
Pagrindinis Bendrovės žmogiškųjų išteklių valdymo politikos 
siekis yra pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus, 
nuolatinio tobulėjimo ir abipusės vertės kūrimo principu užtikrinti 
ilgalaikės partnerystės santykius, drauge įgyvendinant 
Bendrovės strateginius tikslus. Bendrovėje daug dėmesio 
skiriama organizacinės kultūros formavimui, darbuotojų 
įsitraukimo didinimui bei žmogiškųjų išteklių valdymo 
efektyvinimui.  
 
 
 
 

Bendrovės darbuotojų skaičius, pokytis  

 
Bendrovėje 2017 m. kovo 31 d. dirbo 404 asmenys (įskaitant ir 
vaiko priežiūros atostogose esančius darbuotojus). Reikšmingų 
darbuotojų skaičiaus pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 399 darbuotojai. 
 
Beveik 53 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį išsi-
lavinimą, 39  proc. – aukštesnįjį ir profesinį, 8 proc. – vidurinį 
išsilavinimą. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 48 metai, vidutinis 
darbo stažas – apie 20 metų. Darbuotojų sudėtis pavaizduota 
10 paveiksle. 
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10 paveikslas  
Bendrovės darbuotojai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atlygis ir veiklos valdymas 

 
Pagal Bendrovės taikomą atlygio sistemą, darbuotojams mo-
kama pastovioji atlygio dalis nustatoma remiantis pareigybės 
lygmeniu, kuris priklauso nuo atliekamų funkcijų bei užduočių 
sudėtingumo, atsakomybės bei sprendimų priėmimo lygio, taip 
pat – darbuotojo turimos kompetencijos. Kintama atlygio dalis 
mokama už pamatuojamus veiklos rezultatus – kiekvienai 
pareigybei nustatytų tikslų arba rodiklių įvykdymą. 

Bendrovėje gali būti skiriamas papildomas piniginis atlygis, kuris 
apima priemokas už darbą naktį, viršvalandinį darbą, darbuoto-
jams skiriamus vienkartinius priedus už papildomą darbo krūvį, 
pažymėtinus darbo rezultatus, inovatyvių idėjų ar tobulinimų 
pasiūlymus bei jų įgyvendinimą, taip pat tai apima socialinę 
rūpybą, materialinę paramą, papildomas mokamas atostogas. 
Papildomas nepiniginis atlygis bei darbuotojams teikiama vertė 
apima Bendrovės lėšomis finansuojamus mokymus, Bendrovės 
organizuojamus renginius darbuotojams ir jų vaikams, medicinos 
punkto paslaugas, darbuotojų skiepijimą nuo sezoninių ligų ir kt. 
 
 
Darbuotojų veiklos valdymo sistemos tikslas – suderinti dar-
buotojų tikslus su Bendrovės tikslais bei nukreipti darbuotojų 
veiklą siekiamų rezultatų kryptimi. Procesas prasideda 360° 
tyrimu, kurio metu vertinamos vadovų ir specialistų bendrosios ir 
vadovavimo kompetencijos. Bendrovėje kiekvienais metais vyks-
ta   vadovo ir darbuotojo veiklos aptarimo ir vertinimo pokalbis, 
kurio metu vadovas ir darbuotojas įvertina praėjusių metų tikslų 
pasiekimą, numato tikslus ir, remdamiesi kompetencijų vertini-
mais, sutaria ugdytinas kompetencijas bei konkrečias darbuotojų 
ugdymo priemones ateinantiems metams, aptaria darbuotojo 
karjeros lūkesčius.  
 
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 pažymėtinus darbo 
rezultatus bei už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį 
darbą, darbą naktį. 

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 
 

 
Darbuotojų skaičius pagal pareigybių lygį 
2017 m. kovo 31 d.  

Vidutinis darbo užmokestis  
2017 m. sausio-kovo mėn., eurų  

Įmonės vadovas 1 5.390 

Aukščiausio lygmens vadovai 4* 3.822 

Vidurinio lygmens vadovai 36 2.068 

Ekspertai, specialistai 216 1.372 

Darbininkai 147 871 

Iš viso 404 1.274 

 
* Bendrovės valdyboje 2017 m. kovo 31 d. buvo keturi asmenys (pirmininkė, einanti generalinio direktoriaus pareigas, ir trys nariai, einantys departamentų vadovų 
pareigas). Bendrovės darbuotojų sąrašuose 2017 m. kovo 31 d. dar buvo Verslo vystymo departamento vadovas Adomas Birulis, kuris iš valdybos nario pareigų 
atsistatydino nuo 2017 m. sausio 6 d. 
 
Karjera, naujokų adaptacija ir praktikos galimybės

 
Bendrovės darbuotojų kaita 2017 m. sausį-kovą buvo nedidelė 
– apie 1,5 proc. Atsiradus naujo darbuotojo poreikiui, pirmiausia 
skelbiamos vidinės atrankos. Jei Bendrovėje ar įmonių grupėje 
nėra tai pozicijai tinkamų kandidatų, paieška tęsiama už 
Bendrovės ribų. Didelę dalį 2017 m. skelbtų atrankų laimėjo 
vidiniai kandidatai, t. y. Bendrovės darbuotojai. Vykdant 
darbuotojų paiešką vidinės rotacijos principu per 2017 m. sausį-
kovą pareigose pakilo 16 Bendrovės darbuotojų (vertikali 
karjera), 7 darbuotojai perėjo į panašias pareigas kituose 
padaliniuose (horizontali karjera).  
 
Organizacinė kultūra, kompetencijų ugdymas, mokymai 

 
Remiantis keliamais veiklos tikslais, kompetencijų vertinimais 
bei jų tobulinimo poreikiu, Bendrovė sudaro sąlygas dar-
buotojams kryptingai augti bei tobulėti, plėsti profesines, 
bendrąsias ir vadybines kompetencijas. Profesinių mokymų 
metu darbuotojai atnaujina savo darbui privalomas technines 
žinias ir gauna reikiamus kvalifikacinius pažymėjimus bei 

atestatus. Seminarų, vidinių mokymų, konferencijų metu  
susipažįsta su savo veiklos srities naujovėmis, inovacijomis ir 
gerąja praktika energetikos srityje, kitose įmonėse. Bent kartą 
2017 m. sausį-kovą mokymuose dalyvavo 39 Bendrovės 
darbuotojai. 
 
Kolektyvinė sutartis, profsąjungos 

 
Bendrovėje veikia keturios profesinės sąjungos, kurios jungia 
apie 270 Bendrovės darbuotojų.  
 
Bendrovėje galioja pasirašyta kolektyvinė sutartis, užtikrinanti 
palankesnį socialinių naudų paketą Bendrovėje dirbantiems 
darbuotojams, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos darbo 
kodeksas. Pagal kolektyvinę sutartį darbuotojams skiriama  
parama įvykus nelaimingiems atsitikimams, ligos, artimųjų 
mirties atvejais, papildomos išmokos gimus vaikui ar 
daugiavaikėms šeimoms, papildomos mokamų atostogų 
dienos gimus vaikui, sudarius santuoką, mirus artimajam bei 
kitais atvejais. 
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ESMINIAI 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 2017 m. kovo 31 d. pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio 
finansinėje informacijoje. 

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 

2017 m. sausio 6 d. Išrinktas „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos narys 

2017 m. sausio 10 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2017 m. sausio 31 d. 
Preliminarūs neaudituoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2016 m. dvylikos mėnesių 
rezultatai: efektyvesnė veikla leido atsverti pajamų mažėjimą ir veikti pelningiau 

2017 m. kovo 8 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2017 m. kovo 9 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos sprendimų 

 

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 

2017 m. vasario 28 d. 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2016 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija: Bendrovė 
veikė pelningiau, ateityje sieks plėsti paslaugų portfelį 

2017 m. vasario 28 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, 
darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų 

2017 m. kovo 24 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

2017 m. kovo 24 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2016 metų metinė informacija 

 

 
Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

2017 m. balandžio 19 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2017 m. balandžio 28 d. 
Preliminarūs „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. trijų mėnesių rezultatai: daugiau 
gamino hidroelektrinė, didesnis pagrindinės veiklos pelningumas 

2017 m. gegužės 15 d. Dėl valdybos nario atsistatydinimo 

 
 

KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA 
 

Pagrindiniai vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotų finansinių ataskaitų 
sudarymu, požymiai 
 
Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).  
 
Bendrovei apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai prižiūri, kad finansinės ataskaitos būtų tinkamai rengiamos, 
rūpinasi, kad duomenys būtų surinkti laiku ir teisingai. Bendrovės finansinių ataskaitų rengimas, vidaus kontrolės ir finansinės 
rizikos valdymo sistemos, teisės aktai, reglamentuojantys finansinių ataskaitų sudarymą, yra kontroliuojami ir valdomi.

 

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
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=753170&messageId=944445
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764916&messageId=960350
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