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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–birželio mėnesių laikotarpį. 
 
 

Tarpinio pranešimo reglamentavimas 
 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatymu, Lietuvos banko valdybos patvirtintų „Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių“ aktualia 
redakcija bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių 
aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ aktualia redakcija. 
 
 

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. 
6 mėn. 

2016 m. 
6 mėn.  

Pokytis 

+/- % 

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

Pagaminta elektros energijos TWh 0,55 0,64 -0,09 -13,75 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

Pajamos tūkst. eurų 63.772 89.324 -25.552 -28,61 

Elektros, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos 

tūkst. eurų 27.891 39.431 -11.540 -29,27 

Veiklos sąnaudos1 tūkst. eurų 8.797 8.705 92 1,06 

EBITDA2 tūkst. eurų 27.084 21.655 5.429 25,07 

EBITDA marža3 % 42,5 31,0 11,4 p. p.  

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. eurų 10.283 17.794 -7.511 -42,21 

 2017-06-30 2016-06-30 
Pokytis 

+/- % 

Visas turtas tūkst. eurų 730.631 841.363 -110.732 -13,16 

Nuosavas kapitalas tūkst. eurų 353.147 360.694 -7.547 -2,09 

Finansinės skolos tūkst. eurų 59.857 137.069 -77.212 -56,33 

Finansinės skolos grynąja verte4 tūkst. eurų 15.798 39.170 -23.372 -59,67 

Nuosavybės pelningumas (ROE)5 % 5,8 9,9 -4,1 p. p.  

Nuosavo kapitalo lygis6 % 48,3 42,9 5,4 p. p.  

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 
12 mėnesių 

% 29,2 90,4 -61,2 p. p.  

Finansinės skolos grynąja verte / 
Nuosavybės santykis 

% 4,5 10,9 -6,4 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, 
 
Pasibaigus 2017 m. pirmajam pusmečiui sueina beveik 
metai, kai kryptingai dirbame įgyvendindami atnaujintą 
Bendrovės strategiją. 2017 m. sausio–birželio mėn. 
Bendrovės pardavimo pajamos sudaro 63,31 mln. eurų ir yra 
8 proc. mažesnės nei 2016 m. sausio–birželio pardavimo 
pajamos (69,15 mln. eurų). 
 
Didžiausią įtaką Bendrovės pajamų sumažėjimui padarė 
mažesnės elektros energijos gamybos apimtys. Iš viso 
Bendrovės elektrinėse 2017 m. sausio–birželio mėn. paga-
minta 14 proc. mažiau elektros energijos negu 2016 m. 
saus–birželį – atitinkamai 0,549 TWh ir 0,636 TWh. 
 
Ankstyvas šių metų pavasario potvynis ir lietinga vasaros 
pradžia gausiai pildė Nemuną, tad per Kauno A. Brazausko 
hidroelektrinės agregatus tekėjo daugiau vandens. 2017 m. 
sausį–birželį ši elektrinė pagamino 0,241 TW elektros ener-
gijos – tai 19 proc. daugiau negu 2016 m. sausį–birželį 
(0,203 TWh). 
 
Didesnės gamybos apimtys Kaune iš dalies lėmė gerėjan-
čius Bendrovės pelningumo rodiklius. Kitas veiksnys, pada-
ręs reikšmingą įtaką Bendrovės EBITDA pokyčiui, yra tai, 
kad 2017 m. Bendrovės reguliuojamos veiklos pajamos ne-
bėra mažinamos dėl komercinės gamybos pelno suregulia-
vimo bei 2010–2012 m. veiklos patikrinimo. Šie Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimai, kuriais 
buvo sumažintos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
(VIAP) lėšų bei galios rezervų užtikrinimo paslaugų paja-
mos, 2016 m. sausio–birželio mėn. EBITDA rodiklį sumažino 
apie 11,1 mln. eurų. 
 
Preliminarus 2017 m. sausio–birželio mėn. Bendrovės pel-
nas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortiza-
ciją (EBITDA) siekia 27,08 mln. eurų ir yra 25 proc. didesnis 
negu 2016 m. sausio–birželio mėn. (21,66 mln. eurų). 
 
Elektrėnų komplekse 2017 m. sausį–birželį pagaminta 0,079 
TWh elektros energijos arba 51 proc. mažiau negu 2016 m. 
sausį–birželį (0,163 TWh). Pagrindinė gamybos mažėjimo 
yra didmeninėje rinkoje pastaruoju metu stebimas elektros 
energijos kainų mažėjimas. 2015 m. sausį–birželį „Nord 
Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje elektra vidutiniškai kai-
navo 37,8 eurų/MWh, 2016 m. sausį–birželį – 36,2 
eurų/MWh, o 2017 m. sausį–birželį – jau 34,5 eurų/MWh. 
 
Taigi, esant galimybei importuoti pigesnę elektros energiją, 
dujiniai Elektrėnų komplekso įrenginiai turi mažiau galimybių 
gaminti konkurencingą elektros energiją, tačiau patikimai už-
tikrina sistemai būtiną rezervą. Kombinuoto ciklo bloką, 
trečdaliu efektyvesnį už senuosius blokus, įjungiame kai-
noms biržoje gerokai pakilus. Tuomet gamindamas palyginti 
didelį elektros energijos kiekį jis gali prisidėti prie jų stabiliza-
vimo. Per 2017 m. sausį–birželį KCB buvo įjungtas 10 kartų 
(2016 m. sausį–birželį – 30 kartų) ir veikė sklandžiai, užtik-
rindamas elektros energetikos sistemos saugumą. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mažėjant dieninės ir naktinės kainų skirtumui biržoje par-
duota 16 proc. mažiau Kruonio hidroakumuliacinės elektri-
nės pagamintos elektros energijos (2016 m. sausį–birželį – 
0,271 TWh, 2017 m. sausį–birželį – 0,228 TWh), tačiau dau-
giau negu dvigubai išaugo parduotos reguliavimo elektros 
energijos kiekis (paslauga reikalinga elektros energijos per-
tekliui/trūkumui energetikos sistemoje subalansuoti). Kitos 
šios elektrinės teikiamos sisteminės paslaugos – antrinio ga-
lios rezervo – per 2017 m. sausį–birželį prireikė 7 kartus. 
2016 m. sausį–birželį ši elektros energijos tiekimo saugumui 
užtikrinti skirta paslauga buvo aktyvuota net 40 kartų. 
 
Su šia elektrine susijęs vienas svarbiausių Bendrovės 2017 
m. pirmojo pusmečio įvykių – baigta Kruonio HAE plėtros 
įrengiant penktąjį hidroagregatą galimybių analizė. Elektri-
nės plėtra svarbi ateityje Lietuvoje užtikrinant pakankamus 
elektros energijos pajėgumus ir konkurencingą energetiką, 
tad šis plėtros projektas yra įtrauktas į pagrindinių planuo-
jamų elektros energetikos sektoriaus darbų sąrašą. 
 
Bendrovės grynasis pelnas 2017 m. sausį–birželį sudaro 
10,28 mln. eurų ir yra 42 proc. mažesnis (2016 m. sausį–
birželį – 17,79 mln. eurų). 
 
Bendrovės grynojo pelno pokytyje (lyginant 2017 m. sausio–
birželio mėn. ir 2016 m. sausio–birželio mėn. rezultatus) ir 
toliau smarkiai atsispindi vienkartinių veiksnių įtaka – 2016 
m. pradžioje buvo apskaitytas Bendrovės verslo dalies par-
davimas, grynojo pelno rezultatą padidinęs 16,6 mln. eurų 
(prieš mokesčius – 19,5 mln. eurų). Eliminavus šį faktorių iš 
2016 metų rezultatų, 2017 m. sausio–birželio mėnesių 
grynasis pelnas būtų beveik 9 kartus didesnis negu 2016 m. 
sausį–birželį (1,2 mln. eurų). 
 
Džiaugiuosi, kad šių metų veiklos ir finansinius rezultatus 
lygindami su praėjusių metų rezultatais jau po pirmojo 
pusmečio galime pastebėti progresą didinant sąnaudų 
valdymo efektyvumą ir Bendrovės pelningumą. 
 
 

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. Bendrovės darbuotojai atliko pirmuo-
sius techninės priežiūros darbus išorės klientams. 
 
2017 m. gegužės 9 d. Bendrovė pranešė, kad, patvirtinusi po-
veikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Aplinkos apsaugos 
agentūra uždegė žalią šviesą vėjo jėgainių parkui Kruonio 
HAE apylinkėse. Šis vertinimas buvo paskutinė procedūra, 
kurią šiuo metu galėjo inicijuoti vėjo elektrinių parką Kruonio 
HAE teritorijoje įrengti siekianti Bendrovė. Projekto įgyvendi-
nimas bus tęsiamas po to, kai atsakingos valstybės institucijos 
priims sprendimus dėl tolesnės vėjo energetikos plėtros Lietu-
voje. 
 
2017 m. gegužės 12 d. Bendrovė gavo valdybos nario M. Gra-
žio pranešimą dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos nario 
pareigų. Paskutinė jo pareigų ėjimo diena Bendrovės valdy-
boje bus 2017 m. birželio 9 d. Šią dieną Bendrovės stebėtojų 
taryba valdybos nariu išrinko Nerijų Rasburskį. 
 
2017 m. gegužės 22 d. Bendrovė pranešė ankščiau laiko 
grąžinusi 60,0 mln. EUR AB SEB bankas suteikto 
ilgalaikio kredito dalį. Grąžinimas buvo inicijuotas siekiant 
mažinti Bendrovės patiriamas palūkanų sąnaudas. 
 
2017 m. birželio 22 d. Bendrovė paskelbė Kruonio HAE plėt-
ros įrengiant penktąjį hidroagregatą galimybių vertinimo 
rezultatus. Analizė rodo, kad šiandieninėmis rinkos sąlygo-
mis elektrinės darbui pakanka esamos 900 MW galios, tačiau 
jos plėtra svarbi ateityje Lietuvoje užtikrinant pakankamus 
elektros energijos pajėgumus ir konkurencingą energetiką.  
 
2017 m. birželio 29 d. paskelbta, kad Konkurencijos taryba 
atsisakė pradėti tyrimą dėl Bendrovės veiksmų dalyvau-
jant pirmiausia aukcione, o vėliau ir derybose dėl tretinio ak-
tyviosios galios rezervo. Paskelbtame nutarime skelbiama, 
jog nėra pagrindo įtarti, kad Bendrovė teikdama pasiūlymą dėl 
tretinio rezervo užtikrinimo būtų taikiusi nesąžiningas ypač že-
mas kainas ar kad bendrovės veiksmai turėtų piktnaudžia-
vimo dominuojančia padėtimi požymių. 
 
2017 m. birželio 30 d. Bendrovė paskelbė 2016 metų bend-
rovės socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą. 
 
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.  
6 mėn.  

2016 m. 
6 mėn.  

2015 m. 
6 mėn.1  

2014 m. 
6 mėn.1 

2013 m. 
6 mėn.1 

FINANSINIAI RODIKLIAI         

Pardavimo pajamos tūkst. eurų 63.306 69.148 98.033 92.273 138.461 

Kitos veiklos pajamos tūkst. eurų 466 20.176 9.344 1.123 1.109 

EBITDA2  tūkst. eurų 27.084 21.655 28.334 34.327 36.982 

Veiklos pelnas tūkst. eurų 10.328 23.037 22.762 25.469 19.197 

Grynasis pelnas (nuostoliai) tūkst. eurų 10.283 17.794 19.256 22.389 15.412 

Pelnas prieš apmokestinimą tūkst. eurų 9.966 22.790 21.659 25.553 17.042 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai tūkst. eurų 26.543 40.014 10.548 22.848 53.240 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms  tūkst. eurų 59.857 137.069 154.280 158.893 166.542 

SANTYKINIAI RODIKLIAI       

Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas  1,07 1,33 1,45 1,40 1,37 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
nuosavas kapitalas 

 0,17 0,38 0,42 0,42 0,43 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
turtas 

 0,08 0,16 0,17 0,18 0,18 

PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS       

Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA / 
(palūkanų mokėjimai + per ataskaitinį lai-
kotarpį grąžintos paskolos))3 

 0,37 2,31 2,93 6,61 2,43 

PELNINGUMO RODIKLIAI       

Veiklos pelno marža  % 16,20 25,79 21,20 27,27 13,75 

Pelno prieš apmokestinimą marža % 15,63 25,51 20,17 27,36 12,21 

Grynojo pelno marža % 16,12 19,92 17,93 23,97 11,04 

Nuosavo kapitalo grąža % 5,82 9,87 10,55 11,89 6,23 

Turto grąža % 2,81 4,23 4,31 4,95 2,94 

Pelnas tenkantis vienai akcijai eurai 0,016 0,028 0,030 0,035 0,024 

P/E (akcijos kainos ir pelno santykis)  19,36 10,90 12,75 10,14 7,66 

 
1 Palyginamieji rodikliai nebuvo perskaičiuoti. 
2 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. 
3 Skaičiuojant rodiklį neįtraukiamos refinansuotos paskolos. 

 

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

m., kuri padidino Kauno A. Brazausko hidroelektrinės gamybą. 
Per 2017 m. sausio–birželio mėn. šioje elektrinėje pagaminta 
0,241 TWh elektros energijos, t. y. 19 proc. daugiau negu 2016 
m. sausį–birželį (0,203 TWh).  
 
Vis tik esminę įtaką EBITDA pokyčiui 2017 m. sausio–birželio 
mėn., palyginti su 2016 m. sausio–birželio mėn., padarė 
VKEKK sprendimai, susiję su Bendrovės 2010–2012 m. veiklos 
patikrinimu bei pripažinimu turinčia didelę įtaką elektros energi-
jos gamybos rinkoje. Dėl šių sprendimų Bendrovės 2016 m. 
sausio–birželio mėn. finansinėse ataskaitose nebuvo pripažinta 
dalis reguliuojamos veiklos pajamų ir tai turėjo 11,1 mln. eurų 
neigiamą įtaką EBITDA rodikliui.  
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Tuo tarpu 2017 m. sausio–birželio 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 įtaką 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. 
birželio 30 d. buvo 59,9 mln. eurų, kuriuos sudaro įsipareigoji-
mai pagal ilgalaikes paskolų ir lizingo sutartis. 
 
 

Bendrųjų pajamų ataskaita 
 
Pajamos 
 
Bendrovės pardavimo pajamos 2017 m. sausio–birželio mėn. 
sudarė 63,3 mln. eurų. Pagrindinę pajamų dalį sudaro elektros 
energijos prekybos, balansavimo ir reguliavimo elektros energi-
jos, galios rezervavimo ir VIAP pajamos, taip pat šilumos ener-
gijos pardavimo pajamos. Palyginti su 2016 m. sausio–birželio 
mėn., Bendrovės pardavimo pajamos mažėjo 8 proc. Tam dau-
giausiai įtakos turėjo sumažėjusi elektros energijos gamyba 
Elektrėnų komplekse dėl šiek tiek mažesnių, palyginti su 2016 
m. sausio–birželio mėn., elektros energijos kainų biržoje. 
 
Bendrovės 2017 m. sausio-birželio 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 64 proc. 
visų pajamų (2016 m. sausio–birželio mėn. – 47 proc.). 
 
Sąnaudos 
 
2017 m. sausio–birželio mėn. Bendrovė patyrė 53,4 mln. eurų 
sąnaudų. Didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų (27,9 mln. eurų, 
arba 52,2 proc.) sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų 
pirkimo bei kuro elektros energijos gamybai sąnaudos. Per 
2016 m. sausio–birželio mėn. tokios sąnaudos sudarė 59,5 
proc. sąnaudų arba 39,4 mln. eurų. Pagrindinė šių sąnaudų ma-
žėjimo priežastis, palyginti su 2016 m. – sumažėjusi gamyba 
Elektrėnų komplekse ir mažesni dujų infrastruktūros mokesčiai 
tretinio galios rezervo paslaugą viename iš Elektrėnų komp-
lekso blokų teikiant mazutu. Bendrovės nusidėvėjimo ir amorti-
zacijos sąnaudos 2017 m. sausio–birželio mėn. atitinkamai su-
darė 12,4 mln. eurų.  
 
Veiklos sąnaudos, neįskaitant elektros energijos ir susijusių 
paslaugų pirkimų sąnaudų, gamybai skirto kuro sąnaudų, nusi-
dėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, apyvartinių taršos leidimų 
perkainavimo sąnaudų bei vertės sumažėjimo sąnaudų, 2017 

m. sausio–birželio mėn. sudarė 8,8 mln. eurų ir, palyginti su pra-
ėjusiais metais atitinkamu laikotarpiu patirtomis sąnaudomis, iš-
liko panašiame lygyje (2016 m. sausio–birželio mėn. šios 
sąnaudos sudarė 8,7 mln. eurų).  
 
Pelnas  
 
Bendrovės 2017 m. sausio–birželio mėn. EBITDA už 2016 m. 
sausio-birželio mėn. rodiklį didesnė 5,4 mln. eurų. Bendrovės 
EBITDA marža 2017 m. sausio–birželio mėn. siekė 42,5 proc. 
(2016 m. sausio-birželio mėn. – 31,0 proc.). 
 
2017 m. sausio-birželio mėn. Bendrovė uždirbo 10,0 mln. eurų 
pelno iki apmokestinimo, o grynasis pelnas sudarė 10,3 mln. 
eurų. 2016 m. sausio–birželio mėn. Bendrovė uždirbo 17,8 mln. 
eurų grynojo pelno. 
 
Grynasis Bendrovės pelnas 2017 m. sausio–birželio mėn., ne-
paisant didesnės EBITDA, mažėjo dėl vienkartinių veiksnių įta-
kos 2016 m. sausio–birželio 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–birželio mėn. pagrindinės veiklos pi-
nigų srautai Bendrovėje sudarė 26,5 mln. eurų. Tuo tarpu 2016 
m. sausį–birželį grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Bend-
rovėje buvo 40,0 mln. eurų. 
 
Bendrovės finansinės veiklos pinigų srautai tiek 2017 m. sausį–
birželį, tiek ir 2016 m. sausį–birželį. buvo neigiami ir sudarė ati-
tinkamai 85,9 mln. eurų ir 9,7 mln. eurų. Kaip Bendrovė skelbė 
2017 m. gegužės 22 d. pranešime biržai, 2017 m. pirmąjį pus-
metį anksčiau laiko buvo grąžinta 60,0 mln. eurų ilgalaikio kre-
dito dalis. 
 
 

Investicijos į ilgalaikį turtą 
 
Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 
2017 m. sausio–birželio mėn. sudarė 0,6 mln. eurų, o 2016 m. 
sausio–birželio mėn. – 1,9 mln. eurų. 
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Bendrovės elektrinių veikla 
 
Bendrovė vienija valstybės valdomus elektros gamybos pa-
jėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką 
Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę 
(Kruonio HAE) bei Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę 
(Kauno A. Brazausko HE). Pagrindinis Bendrovės uždavinys 
– sutelkus gamybos pajėgumus prisidėti prie šalies energe-
tinio saugumo užtikrinimo (žr. 2 paveikslą). 
 
Elektrėnų komplekse pastatytoje biokuro katilinėje Bendrovė 
gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šilt-
namių ir savo reikmėms. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. prekybą bendrovės pagaminta 
elektros energija pagal sutartį vykdo Energijos tiekimas 
UAB. Iki tol Bendrovė pati prekiavo elektros energijos did-
meninėje rinkoje (t. y. elektros gamintojų bei tiekėjų bendra-
vimo 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–birželį rodikliai 
 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti 
elektros energiją. Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse 
per 2017 m. sausį–birželį pagaminta ir parduota 0,549 TWh 
elektros energijos – beveik 14 proc. mažiau negu 2016 m. 
sausį-birželį (0,636 TWh). Tokį rezultatą lėmė tai, kad žymiai 
mažiau gaminta Elektrėnų komplekse, taip pat mažiau, pa-
lyginti su 2016 m. sausio–birželio mėn., parduota ir Kruonio 
HAE pagamintos elektros energijos. Tuo metu elektros ener-
gijos gamybos apimtys Kauno A. Brazausko HE augo (žr. 3 
paveikslą).  
 
Ankstyvas šių metų pavasario potvynis ir lietinga vasaros 
pradžia gausiai pildė Nemuną, tad per Kauno A. Brazausko 
hidroelektrinės agregatus tekėjo daugiau vandens. 2017 m. 
sausį–birželį ši elektrinė pagamino 0,241 TWh elektros ener-
gijos – tai 19 proc. daugiau negu 2016 m. sausį–birželį 
(0,203 TWh). 
 
Mažėjant dieninės ir naktinės elektros energijos kainų 
skirtumui biržoje, parduota 16 proc. mažiau Kruonio HAE 
pagamintos elektros energijos (2016 m. sausį–birželį – 
0,271 TWh, 2017 m. sausį–birželį – 0,228 TWh), tačiau 
daugiau negu dvigubai išaugo parduotos reguliavimo 
elektros energijos kiekis (paslauga reikalinga elektros 
energijos pertekliui/trūkumui energetikos sistemoje 

subalansuoti). Kitos šios elektrinės teikiamos sisteminės 
paslaugos – antrinio galios rezervo – per 2017 m. sausį–
birželį prireikė 7 kartus. 2016 m. sausį–birželį ši elektros 
energijos tiekimo saugumui užtikrinti skirta paslauga buvo 
aktyvuota net 40 kartų. Avarinį rezervą, kuriam teikti priskirti 
du elektrinės agregatai, perdavimo sistemos operatorius 
aktyvuoja tuomet, kai reikia kompensuoti staigų į Lietuvą 
patenkančios elektros energijos kiekio sumažėjimą. 
 
Elektrėnų komplekso, kur per 2017 m. sausį–birželį paga-
minta 0,079 TWh (2016 m. sausį–birželį – 0,163 TWh), blo-
kus stovėti privertė biržoje mažėjančios didmeninės elektros 
energijos kainos: 2015 m. sausį–birželį „Nord Pool“ biržos 
Lietuvos kainų zonoje elektra vidutiniškai kainavo 37,8 
eurų/MWh, 2016 m. sausį–birželį – 36,2 eurų/MWh, o 2017 
m. sausį–birželį – jau 34,5 eurų/MWh. Esant galimybei im-
portuoti pigesnę elektros energiją, dujiniai Elektrėnų komp-
lekso įrenginiai turi mažiau galimybių gaminti konkurencingą 
elektros energiją. Per 2017 m. sausį–birželį KCB buvo įjung-
tas 10 kartų (2016 m. sausį–birželį – 30 kartų). Kombinuoto 
ciklo blokas veikė elektros energijos vartojimo piko metu, tai 
yra tuomet, kai elektros kaina buvo didžiausia ir buvo galima 
pateikti aplinkinėse šalyse konkurencingą gamybos šiuo 
įrenginiu pasiūlymą. 
 

 
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–birželio 
mėn. Bendrovė pardavė apie 1,737 TWh antrinio galios re-
zervo ir 2,102 TWh tretinio. Galios rezervų pardavimai 2016 
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m. sausio–birželio mėn.: antrinio – 1,747 TWh, tretinio – 
2,205 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–birželį Bendrovė 
pardavė 0,019 TWh ir nupirko 0,01 TWh reguliavimo elekt-
ros energijos (per 2016 m. sausį–birželį – atitinkamai 0,008 
TWh ir 0,019 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–birželio mėn. Bendrovė gamino elektros ir 
šilumos energiją, teikė strateginio rezervo bei tretinio akty-
viosios galios rezervo užtikrinimo paslaugą Elektrėnų komp-
lekse, antrinio avarinio rezervo paslaugą Kruonio HAE ir ki-
tas 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 energijos gamyba).  
 
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 pa-
mažu turėtų supanašėti. Susijungus kelioms elektros 
energijos rinkoms didesnių rinkų kaina liks dominuo-
janti (t. y. elektros kaina mažesnėse rinkose keisis į di-
desnių rinkų elektros energijos kainų lygį).  
 
Viena vertus, jungčių atsiradimas lemia didesnį re-
zervo paslaugų, kurias teikia Bendrovės elektrinės, po-
reikį. Antra vertus, tai sumažino piko ir ne piko kainų 
skirtumą elektros energijos biržoje, o tai daro įtaką 
Kruonio HAE gamybai. Be to, žemesnė elektros ener-
gijos kaina apsunkina konkurencijos galimybes  gami-
nant elektros energiją dujiniais įrenginiais. 
 

4 paveikslas 
Elektros kainos NP biržos Lietuvos kainų zonoje  

(šaltinis: Nord Pool)  

 
 

 Išliekančios žemos apyvartinių taršos leidimų (to-
liau – ATL) kainos didina konkurenciją iš taršios 
gamybos įmonių. Neigiama ATL perkainavimo įtaka 
Bendrovės 2017 m. sausio–birželio mėn. grynajam re-
zultatui – 3,0 mln. eurų. Ilguoju laikotarpiu Europos Ko-
misija siekia ATL kainų didėjimo, tai turėtų mažinti tar-
šių 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 skel-
biama Bendrovės veikloje pranešimuose apie esmi-
nius 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;  

 Vėjo jėgainių parkas Kruonio HAE; 

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

 
Žemiau apžvelgiame projektus, kuriuos įgyvendinant 2017 m. 
sausio–birželio mėn. buvo didesnių pasikeitimų ar pasiekimų. 
 
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–birželio 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. 
 
Kruonio HAE antrojo hidroagregato kapitalinis remontas 
 
Kruonio HAE antrasis hidroagregatas sumontuotas ir pradė-
tas eksploatuoti 1992 m., taigi agregatas eksploatuojamas jau 
maždaug 25 m. 2014 m. pradžioje hidroagregato diagnostinio 
remonto metu, dalyvaujant gamyklos gamintojos atstovams, 
buvo atlikta generatoriaus apžiūra. Nustatyta, kad pastebėtų 
problemų priežastis galima pašalinti tik kapitalinio remonto 
metu pakeičiant dalį detalių. 2017 m. gegužę pasirašyta su-
tartis su rangovu, kuris atliks pagrindinius Kruonio HAE ant-
rojo hidroagregato kapitalinio remonto darbus. 2017 m. birže-
lio mėn. rangovas pateikė remonto darbų grafikus ir gamyklos 
gamintojos pagrindinių gaminamų dalių, įrenginių ir prietaisų 
grafikus. Toliau vykdoma dalių gamyba. 
Kapitalinio remonto metu agregatas maždaug 4 mėnesius bus 
išvestas iš eksploatacijos. Šį laiką planuojama panaudoti hid-
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roagregato išorinio vamzdyno vidinės (metalinės) dalies reno-
vacijai. 2017 birželio mėn. inicijuotas pirkimas ir parengtos 
techninės specifikacijos. Toliau vykdomos pirkimo procedū-
ros. 
 
Kruonio HAE penktojo hidroagregato įrengimas 
 
Bendrovė įvertino Kruonio HAE plėtros įrengiant penktąjį hid-
roagregatą galimybes. Analizės rezultatai rodo, kad šiandieni-
nėmis rinkos sąlygomis elektrinės darbui pakanka esamos 
900 MW galios, tačiau jos plėtra svarbi ateityje Lietuvoje už-
tikrinant pakankamus elektros energijos pajėgumus ir konku-
rencingą energetiką.  
Kruonio HAE gamybos pajėgumų išplėtimas numatytas pas-
tatant penktąjį 225 MW galios asinchroninį hidroagregatą. 
Bendrovė, vertindama penktojo KHAE agregato poreikį, nag-
rinėjo elektros energijos prekybos, rezervo, reguliavimo ir ba-
lansavimo paslaugų prielaidas ir perspektyvas. Po jungčių su 
Švedija ir Lenkija atsiradimo elektros energijos kainos biržoje 
krinta, o skirtumas tarp piko ir nakties kainų mažėja.  

Dauguma prognozuojamų komercinės rinkos pokyčių nesu-
teikia didelių papildomų galimybių komercinei prekybai Kruo-
nyje pagaminta elektros energija. Tuo pačiu, penktojo agre-
gato statyba būtų optimalus sprendimas siekiant trumpiau-
siais terminais išspręsti Baltijos šalių regiono elektros siste-
mos patikimumo ir saugumo problemą. Toks universalus ag-
regatas leistų žymiai lanksčiau realiu laiku kompensuoti elekt-
ros trūkumą ar perteklių rinkoje – tai taps ypač aktualu, kai 
Lietuvos elektros energijos tinklas bus sinchronizuojamas su 
kontinentinės Europos tinklu. 
Šiuo metu jau yra atlikta didelė dalis parengiamųjų Kruonio 
HAE plėtros projekto darbų, numatoma jo įgyvendinimo 
trukmė siektų apie ketverius metus. Birželį pristatytame Na-
cionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekte 
Kruonio HAE plėtra yra įtraukta į pagrindinių elektros energe-
tikos sektoriaus darbų sąrašą. Projektas galės būti tęsiamas, 
kai bus atsakyta į klausimus dėl to, koks galios rezervo porei-
kis numatomas dirbant izoliuotame tinkle ruošiantis sinchroni-
zacijai ir po jos, taip pat kokie techniniai reikalavimai bus ke-
liami tokį galios rezervą užtikrinančiam įrenginiui.

 
Veiklos meistriškumas, inovatyvi veikla 
 
Siekiant įgyvendinti vieną iš strateginių krypčių – didinti veiklos 
efektyvumą – Bendrovė eina nuolatinio tobulėjimo keliu, pa-
remtu atliekamų funkcijų optimizavimu, technologine pa-
žanga, inovacijų diegimu ir veiklos procesų tobulinimu. Bend-
rovėje įgyvendinama Veiklos meistriškumo programa, pa-
remta geriausiomis veiklos valdymo praktikomis (LEAN, Six 
Sigma ir pan.).  
 
Įmonėje skatinami ir įgyvendinami ne tik veiklos planuose nu-
matyti, bet ir darbuotojų pasiūlyti patobulinimai. Per 2017 m. 
sausio–birželio mėn. Bendrovės darbuotojai pateikė apie 400 
veiklos patobulinimo pasiūlymų. Ekspertai ir vadovai pasiūly-
tas idėjas vertina per finansinio atsiperkamumo, laiko tau-
pymo, darbų saugos, kokybės, taršos mažinimo, įmonės ver-
tybių puoselėjimo, darbo vietų ergonomikos pagerinimo as-
pektus. Darbuotojams suteikiama galimybė patiems įgyven-

dinti savo idėjas ir taip prisidėti prie Bendrovės veiklos vys-
tymo bei tikslų siekimo. Daugiau negu 200 iš pasiūlytų pato-
bulinimų per 2017 m. sausio–birželio mėn. buvo įgyvendinti. 
 
Visi Bendrovės padaliniai toliau praktikuoja kasdienės veiklos 
vizualinį valdymą su integruotais veiklos rodikliais ir kaska-
duota susirinkimų sistema. Pasitelkiant LEAN ir kitų veiklos 
valdymo sistemų įrankius šalinami vertės nekuriantys švaisty-
mai, tvarkomos ir standartizuojamos patalpos bei darbo vietos 
(per 2017 m. sausį–birželį sutvarkyta 30 patalpų, 10-ies iš jų 
paskirtis pakeista arba nustota jas naudoti), efektyviau ir grei-
čiau sprendžiamos problemos, pagal Bendrovės prioritetus 
gerinami procesai ir atskiri jų žingsniai. 
 
2017 m. balandžio–liepos mėn. įgyvendinta vidinė įmonės va-
dovų veiklos meistriškumo mokymų programa (8 moduliai, iš 
viso 39 dalyviai). 
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Pagrindiniai Bendrovės rizikos ir neapibrėžtumų veiksniai 
 
Bendrovės rizikos valdymo sistema parengta atsižvelgiant į 
pagrindinius COSO (Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission), ERM (Enterprise Risk Mana-
gement) ir AS/NZS ISO 31000:2009 (Risk management - 
Principles and guidelines) principus. 

6 paveikslas 
Bendrovės rizikos valdymo sistemą reglamentuojančių dokumentų hierarchija 

 

 
 
 
Bendrovė siekdama valdyti savo rizikas, imtis prevencinių ir 
atsakomųjų veiksmų, jas įvertina, numato priemonių planus 

ir juos įgyvendina, vadovaudamasi pagrindiniais rizikos val-
dymo principais. 

 
7 paveikslas 

Pagrindiniai rizikos valdymo principai 
 

INTEGRALUMAS EFEKTYVYUMAS KULTŪRA 

1. Rizikos valdymas – sprendimų ir 
valdymo dalis. 

2. Rizikos valdymas apima visus 
organizacinius lygmenis. 

3. Procesai vertinami integraliai. 

1. Struktūrizuotas ir įgyvendinamas 
laiku. 

2. Dinamiškas. 
3. Geriausia prieinama ir proaktyvi 

informacija. 

1. Rizikos valdymo dalyviai 
supranta naudą ir priemones 
taiko kasdien, 

2. Rizikos valdymo dalyviai prisiima 
atsakomybę. 

 
 

Siekdama efektyviai valdyti rizikas su kuriomis susiduriama, 
Bendrovė, taiko „trijų gynybos linijų“ (angl. „three lines of de-

fense“) principą, nustatant aiškų atsakomybių už rizikos val-
dymą ir kontrolę pasidalinimą tarp Bendrovės valdymo bei 
priežiūros organų ir struktūrinių padalinių ar funkcijų.

 
8 paveikslas 

Rizikos valdymo ir kontrolės modelis 
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Vykdydama veiklą Bendrovė susiduria su šiomis pagrindinė-
mis rizikomis ir imasi žemiau aprašytų jų valdymo priemonių: 
 
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 
 
Atsižvelgiant į numatomus rinkos pokyčius, Bendrovės kon-
kurencingumą siekiama išlaikyti atsisakant nenaudojamų 
gamybos pajėgumų, eksploatuojant naujus pajėgumus 
(biokuro, garo katilinės) bei modernizuojant senuosius. Ski-
riamas didelis dėmesys ir veiklos procesų peržiūrai bei tobu-
linimui, tiek tiesioginėje, tiek palaikančioje veikloje. 
 
 
Techninių gedimų rizika 
 
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 palaikymą. 
Bendrovės veiklai užtikrinti yra sudaromi, atnaujinami ir nuo-
lat testuojami veiklos tęstinumo planai. Diegiama energeti-
nių įrenginių integruota turto valdymo sistema visose elektri-
nėse. 
 
 

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 atnaujina-
mas bei palaikomas OHSAS 18001:2007 sertifikatas, perio-
diškai tikrinamos darbo vietos ir darbų organizavimo kokybė, 
darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonė-
mis. Darbuotojai instruktuojami pagal patvirtintas darbų sau-
gos ir sveikatos instrukcijas pagal pareigybėms priskirtas 
funkcijas. 
 
Informacinės saugos rizikos 
 
Užvaldyti ar sugadinti technologiniai tinklai ir įrenginiai, ki-
bernetinės atakos gali padidinti informacijos saugumo pažei-
dimų tikimybę, dėl ko svarbi įmonės informacija gali būti pe-
rimta / atskleista. 
Bendrovėje diegiami informacijos saugos reikalavimai, nu-
matyti strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugu-
mui turinčioms Energetikos ministro valdymo sričiai priskir-
toms įmonėms: vertinamos rizikos gamybinėse sistemose, 
vykdomas atsarginis duomenų kopijavimas, įrangos, tinklo, 
sistemų monitoringas, sistemos veikia technologiniame 
tinkle, prie kurio nėra galimybės prisijungti iš išorės, vykdo-
mas „rankinis“ periodinis pažeidžiamumo testavimas. 
Vyksta fizinis tinklų atskyrimas, taip pat taikomos tinklo peri-
metro ir galinių įrenginių apsaugos priemonės. 
 
Per 2017 m. sausio–birželio 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.  
6 mėn. 

2014 m.  
6 mėn. 

2015 m.  
6 mėn. 

2016 m.  
6 mėn. 

2017 m.  
6 mėn. 

Paskutinės prekybos sesijos kaina, eurų 0,372 0,715 0,773 0,611 0,627 

Didžiausia kaina, eurų 0,411 0,750 0,940 0,713 0,655 

Mažiausia kaina, eurų 0,370 0,395 0,765 0,611 0,600 

Vidutinė kaina, eurų 0,386 0,582 0,853 0,649 0,627 

Kiekis, vnt. 309 328 1 138 669 365 042 268 263 439 408 

Apyvarta, mln. eurų 0,12 0,66 0,31 0,17 0,28 

Kapitalizacija, 
mln. eurų 

Bendrovė 236,25 454,08 490,92 388,04 398,20 

Baltijos Oficialusis 
prekybos sąrašas  

4.775,36 4.619,94 4.731,07 4.712,59 5.223,61 

 

 
9 paveikslas 

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

 

 
 

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

 

 
 

Akcininkų struktūra 
 
2016 m. gruodžio 30 d., bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 5.931. 
 
2017 m. birželio 30 d. bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 5.886.  
 
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc., Bendrovės akcijų (2017 m. birželio 30 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 

 

 

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.  
 

0

20000

40000

60000

80000

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2011.09 2012.03 2012.09 2013.03 2013.09 2014.03 2014.09 2015.03 2015.09 2016.03 2016.09 2017.03

Apyvarta, eurų Akcijos kaina, eurų

70%

90%

110%

130%

150%

170%

190%

210%

230%

2011.09 2012.03 2012.09 2013.03 2013.09 2014.03 2014.09 2015.03 2015.09 2016.03 2016.09 2017.03

OMX Baltic Benchmark GI OMX Vilnius Akcijų kaina



 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.  
 
 

24   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

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., iš-
mokėti 12,7 mln. eurų dividendų. Vienai akcijai už šį laiko-
tarpį tenka 0,02 euro dividendų. Dividendus gavo tie asme-
nys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl divi-
dendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo 
pabaigoje, t. y. 2016 m. balandžio 7 d. darbo dienos pabai-
goje, 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 ak-
cijai dydžio dividendų (iš viso – 27,3 mln. eurų) už šešių mė-
nesių 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 / gry-
nojo pelno rodiklis siekia 1,00. 
 
2016 m. patvirtinta „Lietuvos energijos“ įmonių grupės divi-
dendų politika, kuri taikoma ir Bendrovei, skelbiama Bend-
rovės interneto svetainėje, skiltyje „Investuotojams“. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/dividendai
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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–birželį elektrinėse apsilankė 
daugiau nei 1400 lankytojų iš įvairių įmonių, mokyklų ir kitų 
institucijų. Daugiausiai ekskursijų surengta Kruonio HAE. 
 
Bendrovės socialinės atsakomybės veiklos išsamiai aprašo-
mos Bendrovės viešai skelbiamose Bendrovės socialinės at-
sakomybės pažangos ataskaitose. 2016 m. Bendrovės so-
cialinės atsakomybės pažangos ataskaita buvo paskelbta 
2017 m. birželio 30 d., ją galite atsidaryti paspaudę ant šios 
nuorodos.  
 

Aplinkos apsauga 
 
Bendrovė savo veikloje siekia tausoti aplinką, taupiai naudoti 
gamtos išteklius, gamybinėje veikloje diegti modernias, efek-
tyvias ir poveikio aplinkai požiūriu saugias technologijas. 
Bendrovė vadovaujasi aplinkosaugą reglamentuojančių tei-
sės aktų ir normų reikalavimais, profesionaliai taiko preven-
cines priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.  
 
Svarbiausi keliami aplinkos apsaugos klausimai: saugi įren-
ginių eksploatacija, saugus ekologiniu požiūriu pavojingų 
medžiagų naudojimas, susidariusių atliekų tvarkymas, 
Kauno marių ir Nemuno žemiau Kauno HE vandens lygių 
leistinų svyravimų užtikrinimas ir kt.  
 
Bendrovė vykdo visus jai keliamus aplinkos apsaugos reika-
lavimus ir savo iniciatyva rūpinasi naujų įrenginių statyba bei 
senų įrenginių atnaujinimu, kad Bendrovės veikla darytų dar 
mažesnę įtaką aplinkai. Bendrovė organizuoja aplinkos tvar-

kymo akcijas, prie kurių kviečia prisijungti ir kitų įmonių ir įs-
taigų darbuotojus. Susitikimai tarp skirtingų padalinių dar-
buotojų Bendrovėje organizuojami per vaizdo konferencijas, 
kad būtų sumažintos išlaidos transportui, o aplinka mažiau 
teršiama išmetamosiomis dujomis. Bendrovė skatina veik-
loje naudojamų elektroninių įrenginių, popieriaus tausojimą 
ir rūšiavimą. Darbe Bendrovės darbuotojai naudoja vis ma-
žiau popieriaus, vis daugiau dokumentų sutvarkoma elektro-
niniu būdu per specialią dokumentų valdymo sistemą. 
 
Pagal įmonės patvirtintą resursų taupymo planą įgyvendina-
mos priemonės, kad mažėtų savoms reikmėms naudojamų 
resursų poreikis.  
 
Aplinkosaugos vadybos standarto palaikymas 
 
 Bendrovė palaiko aplinkosaugos vadybos standartą ISO 
14001:2005. Visame pasaulyje pripažįstamas sertifikatas 
nurodo, kad bendrovė vadovaujasi svarbiausiais aplinkos 
apsaugos aspektų identifikavimo, stebėjimo, valdymo ir ge-
rinimo reikalavimais. Sertifikatas galioja produktams ir pas-
laugoms, kurias teikia „Lietuvos energijos gamybos“ valdo-
mos elektrinės Elektrėnuose, Kruonyje ir Kaune. Tai reiškia, 
kad visa elektrinėse atliekama veikla – Elektrėnų komplekse 
vykdoma elektros ir šilumos energijos gamyba, elektros, 
šilumos, turbinų, gamtinių dujų, naftos ir naftos produktų 
įrenginių eksploatacija, Kruonio HAE vykdoma elektros 
energijos gamyba, tiekimas, įrenginių eksploatavimas ir ga-
lios rezervavimas, taip pat elektros energijos gamyba, tieki-
mas ir įrenginių eksploatavimas Kauno HE – atitinka griežtus 
tarptautinius aplinkosaugos reikalavimus. 
 
Taip pat įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio 
vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitorin-
gui ir apsaugos priemonėms. 
 
Aplinkos tvarkymo akcija 
 
Prie gamtos puoselėjimo prisidedanti Bendrovė kasmet or-
ganizuoja aplinkos tvarkymo akcijas. Tokia akcija buvo su-
rengta ir 2017 m. pavasarį. Bendrovės darbuotojai tvarkė 
Elektrėnų bei Kauno marių prieigas. 
   
Atliekų rūšiavimas 
  
Bendrovės padaliniuose Elektrėnuose, Kruonyje ir Kaune, 
taip pat Vilniuje, kur įsikūrę keli Bendrovės aptarnavimo pa-
daliniai, pastatytos specialios šiukšliadėžės atliekų rūšiavi-
mui, taip pat pastatyti specialūs konteineriai, skirti nebenau-
dojamos smulkios elektroninės įrangos ir baterijų išmetimui.  
 
Elektrėnų komplekse įrengtoje šiuolaikiškoje atliekų rūšia-
vimo aikštelėje išrūšiuojama keliolika rūšių atliekų. Bendro-
vės elektrinių veikloje susidariusios pavojingos ir nepavojin-
gos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Juodųjų ir 
spalvotųjų metalų atliekos parduodamos supirkėjams už rin-
kos kainą. 
 
 
2017 m. sausį–birželį Bendrovės valdomose elektrinėse at-
liekų tvarkytojams perduota per 1090 t pavojingų atliekų, 
apie 1290 t nepavojingų atliekų, parduota 905 t juodojo me-
talo,  beveik 12 t spalvotųjų metalų. Išvežta apie 30 t buitinių 
atliekų.  
 

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=637003
https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=637003
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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. 

 
 

12 paveikslas  
Bendrovės organizacinė struktūra (2017 m. birželio 30 d. duomenimis) 

 

Prevencijos
skyrius

Verslo 
vystymo 

departamentas

Finansų ir 
administravimo 
departamentas

Gamybos 
departamentas

Generalinis 
direktorius

STEBĖTOJŲ 
TARYBA

Darbuotojų 
saugos ir 
sveikatos 

skyrius

VALDYBA

Komunikacijos 
skyrius

Personalo
skyrius

 

Informacija apie valdomas kitų įmonių akcijas 
 
2017 m. birželio 30 d. Bendrovė dalyvavo šių asocijuotų 
įmonių 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. birželio 30 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“. 
 
Informaciją apie NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių 
valdymo kodekso laikymąsi Bendrovė skelbia su metinėmis 
ataskaitomis. 2016 m. informacija pasiekiama paspaudus 
šią nuorodą. Per 2017 m. sausį–birželį neįvyko jokių 
reikšmingų pokyčių. 
 

mailto:info@le.lt
http://www.gamyba.le.lt/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/
https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=621715
https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=621715
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Visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
Per 2017 m. sausį–birželį 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 daly-
vavo Bendrovės generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė 

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

 
Bendrovės stebėtojų taryba 
 
2017 m. sausio–birželio mėn. veikusi Bendrovės  stebėtojų 
taryba buvo suformuota 2013 m. rugpjūčio 5 d. Per ataskai-
tinį laikotarpį stebėtojų tarybos sudėties pokyčių nebuvo. 
Šios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencija baigėsi 2017 m. 
rugpjūčio 5 d. 
 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko penki Bendrovės stebėtojų ta-
rybos posėdžiai, visuose jų dalyvavo visi trys stebėtojų tary-
bos nariai. 
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės stebėtojų tarybos na-
rius galima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje 
„Bendrovės valdymas“.

  
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 (> 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–birželio mėn., 
eurų 

Kitos išmokos*  
2017 m. sausio–birželio mėn., 
eurų 

Iš viso 2017 m. sausio–
birželio mėn., eurų 

Bendrai visiems 

stebėtojų tarybos 

nariams 

– 3.602 3.602 

Nepriklausomam 

stebėtojų tarybos 

nariui 
– 3.602 3.602 

 
* Už veiklą stebėtojų taryboje. 

 
Bendrovės valdyba 
 
Bendrovės valdyba buvo suformuota 2013 m. rugsėjo 17 d. 
 
Adomas Birulis 2016 m. gruodžio 23 d. Bendrovei pateikė 
atsistatydinimo pareiškimą iš Bendrovės valdybos nario pa-
reigų 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 pabai-
gos išrinkti Mindaugą Gražį. Jis vadovavo Bendrovės Verslo 
vystymo departamentui. 
 
2017 m. gegužės 12 d. buvo gautas M. Gražio pranešimas 
apie atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos nario pareigų 
nuo 2017 m. birželio 9 d. 
 
2017 m. birželio 9 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tary-
bos posėdyje buvo priimtas sprendimas į Bendrovės valdybą 

nuo šios dienos iki veikiančios valdybos kadencijos pabai-
gos išrinkti Nerijų Rasburskį. 
 
Numatoma šiuo metu veikiančios Bendrovės valdybos ka-
dencijos pabaiga – 2017 m. rugsėjo 17 d.  
 
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko penkiolika Bendrovės valdy-
bos posėdžiai, visuose jų dalyvavo visi keturi Bendrovės val-
dybos nariai. 
 
Bendrovės valdyba yra sudaryta iš įvairovę pagal tokius 
aspektus, kaip lytis, amžius, išsilavinimas bei profesinė 
patirtis, užtikrinančių asmenų Daugiau informacijos apie 
Bendrovės valdybos narius pateikiama lentelėje žemiau, jų 
išsilavinimo bei profesinės patirties aprašymą galima 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 
(>5 proc.) 

Atlygis už 
veiklą 
valdyboje, 
eurų 

Eglė Čiužaitė 
Gim. 1979 
 
Valdybos pirmininkė, 
generalinė direktorė 

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

– 

- UAB „Geoterma“ (Lypkių g. 
53, Klaipėda, Lietuva, įm. k. 
123540818), valdybos narė. 

- Lietuvos energijos paramos 

fondas (Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva, įm. k. 303416124), 
valdybos narė (nuo 2016 m. 
balandžio 19 d.). 

- UAB Technologijų ir inovacijų 
centras (A. Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, Lietuva, įm. k. 
303200016), valdybos narė 
(nuo 2017 m. sausio 30 d.) 

– 8.689 

Adomas Birulis  
Gim. 1983 
 
Valdybos narys, 
Verslo plėtros 
departamento 
direktorius 

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

– 

- UAB Technologijų ir inovacijų 
centras (A. Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, Lietuva, įm. k. 
303200016), valdybos narys 
(iki 2017 m. sausio 6 d.)  

– 185 

Darius Kucinas  
Gim. 1971 
 
Valdybos narys, 
Gamybos 
departamento 
direktorius 

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

– – – 5.213 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas
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Mindaugas Kvekšas 
Gim. 1986 
 
Valdybos narys, 
Finansų ir 
administravimo 
departamento 
direktorius 

2015 m. 
gruodžio 31 

d. – 2017 m. 
rugsėjo 17 d. 

 

- UAB Verslo aptarnavimo 
centras (P. Lukšio g. 5B, 

Vilnius, Lietuva, įm. k. 
303359627), valdybos narys 

– 5.213 

Mindaugas Gražys 
Gim. 1983 
 
Valdybos narys, 
Verslo vystymo 
departamento 
direktorius 

2017 m. 
sausio 6 d. – 

2017 m. 
birželio 9 d. 

– – – 4.421 

Nerijus Rasburskis 
Gim. 1977 
 
Valdybos narys, 
Verslo vystymo 
departamento projektų 
vadovas 

2017 m. 
birželio 9 d. – 
2017 m. 
rugsėjo 17 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB 
(Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva, 
įm. k. 301844044), 
Kogeneracinių jėgainių 

projektų tarnybos vadovas. 
- UAB Vilniaus kogeneracinė 

jėgainė (Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva, įm. k. 303782367), 
valdybos narys narys. 

- UAB Kauno kogeneracinė 
jėgainė (Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva, įm. k. 303792888), 
valdybos narys. 

– 637 

Informacija apie valdybos narių atlyginimus (per ataskaitinį laikotarpį) 
 

 
Darbo užmokestis           
2017 m. sausio–birželio mėn., 
eurų  

Kitos išmokos*      
2017 m. sausio–birželio mėn., 
eurų 

Iš viso 2017 m. sausio–
birželio mėn., eurų 

Bendrai visiems 
valdybos nariams 

93.764 24.358 118.122 

Vidutiniškai 
vienam valdybos 
nariui 

23.441 6.089 29.530 

 
* Už veiklą valdyboje. 

 
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–birželio mėn., 
eurų 

Kitos išmokos                   
2017 m. sausio–birželio mėn., 
eurų 

Iš viso 2017 m. sausio–
birželio mėn., eurų 

Generaliniam 

direktoriui: 
 
 

 
 

 
 

Eglei Čiužaitei 29.202 8.689 37.891 

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. 

 
Bendrovė nėra perleidusi turto valdymo ar suteikusi garantijų organų nariams. Per 2017 m. sausio–birželio mėnesius Bendrovė 
neskyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas. 
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Informacija apie komitetus 
 
Bendrovėje nėra sudarytų komitetų. „Lietuvos energija“, 
UAB, įmonių grupėje veikia Audito komitetas, Rizikų 
valdymo priežiūros 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 metiniame 
Bendrovės pranešime. 

 
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. rugpjūtis – 
2017 m. rugpjūtis 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, vice-
ministrė* 

Aušra Vičkačkienė 
Narė 

– 
2013 m. rugpjūtis – 
2017 m. rugpjūtis 

Lietuvos Respublikos finansų minister ijos Turto 
valdymo departamentas, direktorė 

Danielius Merkinas 
Nepriklausomas narys 

– 
2013 m. rugpjūtis – 
2017 m. rugpjūtis 

UAB „Nordnet“, komercijos vadovas 

Gintaras Adžgauskas 
Narys 

– 
2013 m. rugpjūtis – 
2017 m. rugpjūtis 

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas, 
direktorius 

Irena Petruškevičienė 
Nepriklausoma narė 

– 
2014 m. spalis –  
2018 m. spalis 

Europos Komisijos audito vystymo komitetas, 
narė. 

 

* Šias pareigas Rasa Noreikienė ėjo iki 2016 m. gruodžio 13 d.  
 
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. rugpjūtis – 
2017 m. rugpjūtis 

- 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. rugpjūtis – 

2017 m. rugpjūtis 

Lietuvos Respublikos Ministro 

Pirmininko patarėjas energetikos klausimais 

Raimundas 
Petrauskas 
Nepriklausomas narys 

– 
2013 m. rugpjūtis – 
2017 m. rugpjūtis 

Schmitz Cargobull Baltic, UAB,  
generalinis direktorius 

Donatas Kaubrys  
Nepriklausomas narys 

– 
2013 m. spalis –  
2017 m. spalis 

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. rugpjūtis – 
2017 m. rugpjūtis 

- 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. 
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Tomas 
Garasimavičius 
Narys 

– 
2013 m. rugpjūtis – 
2017 m. rugpjūtis 

Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko patarėjas energetikos klausimais 

Agnė Bagočiutė 
Narė 

– 
2016 m. birželis – 

2017 m. rugpjūtis 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

vyriausioji patarėja. 

 
 

Bendrovės darbuotojai 
 
Pagrindinis Bendrovės žmogiškųjų išteklių valdymo politikos 
siekis yra pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus, 
nuolatinio tobulėjimo ir abipusės vertės kūrimo principu už-
tikrinti ilgalaikės partnerystės santykius, drauge įgyvendi-
nant Bendrovės strateginius tikslus. Bendrovėje daug dėme-
sio skiriama organizacinės kultūros formavimui, darbuotojų 
įsitraukimo didinimui bei žmogiškųjų išteklių valdymo efekty-
vinimui.  
 
Bendrovės darbuotojų skaičius, pokytis  
 
Bendrovėje 2017 m. birželio 30 d. dirbo 399 asmenys (įskai-
tant ir vaiko priežiūros atostogose esančius darbuotojus). 
Reikšmingų darbuotojų skaičiaus pokyčių per ataskaitinį lai-
kotarpį nebuvo. 2016 m. gruodžio 31 d. taip pat dirbo 399 
darbuotojai. 
 
Beveik 54 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį išsilavi-
nimą, 38  proc. – aukštesnįjį ir profesinį, 8 proc. – vidurinį 
išsilavinimą. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 48 metai, viduti-
nis darbo stažas – apie 20 metų. Darbuotojų sudėtis pavaiz-
duota 13 paveiksle. 

13 paveikslas  
Bendrovės darbuotojai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atlygis ir veiklos valdymas 
 
Pagal Bendrovės taikomą atlygio sistemą, darbuotojams 
mokama pastovioji atlygio dalis nustatoma remiantis parei-
gybės lygmeniu, kuris priklauso nuo atliekamų funkcijų bei 
užduočių sudėtingumo, atsakomybės bei sprendimų priė-
mimo lygio, taip pat – darbuotojo turimos kompetencijos. 
Kintama atlygio dalis mokama už pamatuojamus veiklos re-
zultatus – kiekvienai pareigybei nustatytų tikslų arba rodiklių 
įvykdymą. 
 
Bendrovėje gali būti skiriamas papildomas piniginis atlygis, 
kuris apima priemokas už darbą naktį, viršvalandinį darbą, 
darbuotojams 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 dar-
buotojams teikiama vertė apima Bendrovės lėšomis finan-
suojamus 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 bendro-
sios ir vadovavimo kompetencijos. Bendrovėje kiekvienais 
metais vyksta   vadovo ir darbuotojo veiklos aptarimo ir ver-
tinimo pokalbis, kurio metu vadovas ir darbuotojas įvertina 
praėjusių metų tikslų pasiekimą, numato tikslus ir, remda-
miesi kompetencijų vertinimais, sutaria ugdytinas kompeten-
cijas bei konkrečias darbuotojų ugdymo priemones ateinan-
tiems 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 pažy-
mėtinus darbo rezultatus bei už darbą poilsio ir švenčių die-
nomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį. 

 
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 
 

 
Darbuotojų skaičius pagal pareigybių lygį 
2017 m. birželio 30 d.  

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

Įmonės vadovas 1 5.455 

Aukščiausio lygmens vadovai 3* 4.231 

Vidurinio lygmens vadovai 37 2.094 

Ekspertai, specialistai 218 1.374 

Darbininkai 140 887 

Iš viso 399 1.294 

 
* Bendrovės valdyboje 2017 m. birželio 30 d. buvo keturi asmenys (pirmininkė, einanti generalinio direktoriaus pareigas, du nariai, einantys departamentų vadovų 
pareigas, bei vienas narys, neužimantis Bendrovėje vadovaujančių pareigų). Bendrovės darbuotojų sąrašuose 2017 m. birželio 30 d. dar buvo Verslo vystymo 
departamento vadovas Adomas Birulis, kuris iš valdybos nario pareigų atsistatydino nuo 2017 m. sausio 6 d. 
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Karjera, naujokų adaptacija ir praktikos galimybės
 
Bendrovės darbuotojų kaita 2017 m. sausį-birželį buvo nedi-
delė – apie 2 proc. Atsiradus naujo darbuotojo poreikiui, pir-
miausia skelbiamos vidinės atrankos. Jei Bendrovėje ar įmo-
nių grupėje nėra tai pozicijai tinkamų kandidatų, paieška tę-
siama už Bendrovės ribų. Didelę dalį 2017 m. skelbtų at-
rankų laimėjo vidiniai kandidatai, t. y. Bendrovės darbuotojai. 
Vykdant darbuotojų paiešką vidinės rotacijos principu per 
2017 m. sausį-birželį pareigose pakilo 21 Bendrovės dar-
buotojas (vertikali karjera), 8 darbuotojai perėjo į panašias 
pareigas tame pačiame ar kituose padaliniuose (horizontali 
karjera).  
 
Organizacinė kultūra, kompetencijų ugdymas, mokymai 
 
Remiantis keliamais veiklos tikslais, kompetencijų vertini-
mais bei jų tobulinimo poreikiu, Bendrovė sudaro sąlygas 
darbuotojams kryptingai augti bei tobulėti, plėsti profesines, 
bendrąsias ir vadybines kompetencijas. Profesinių mokymų 
metu darbuotojai atnaujina savo darbui privalomas techni-
nes 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-birželį mokymuose dalyvavo 165 Bend-
rovės darbuotojai. 
 
Kolektyvinė sutartis, profsąjungos 
 
Bendrovėje veikia keturios profesinės sąjungos, kurios jun-
gia apie 270 Bendrovės darbuotojų.  
 
Bendrovėje galioja pasirašyta kolektyvinė sutartis, užtikri-
nanti palankesnį socialinių naudų paketą Bendrovėje dirban-
tiems darbuotojams, negu to reikalauja Lietuvos Respubli-
kos 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, 
sudaryta 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. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laiko-
tarpio 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 

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 9 d. Dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos 

2017 m. gegužės 15 d. Dėl valdybos nario atsistatydinimo 

2017 m. gegužės 22 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2017 m. gegužės 22 d. Dėl reikšmingos kredito dalies grąžinimo 

2017 m. gegužės 29 d. CORRECTION: Veiklos rezultatų skelbimo 2017 m. kalendorius 

2017 m. gegužės 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys 

2017 m. birželio 9 d. Išrinktas „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos narys 

2017 m. birželio 15 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2017 m. birželio 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys 

 

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 

2017 m. birželio 22 d. Kruonio HAE plėtra – tarp svarbiausių energetikos sektoriaus projektų 

2017 m. birželio 30 d. 2016 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 

 
 
 

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
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=291024
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=291149
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=291289
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=291306
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=291454
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=291537
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=291708
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=291837
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=292091
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
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=291951
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=292109
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Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

2017 m. liepos 7 d. Dėl kreditavimo sutarties sudarymo 

2017 m. liepos 18 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, 
darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų 

2017 m. liepos 31 d. 
Preliminarūs „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. šešių mėnesių rezultatai: energingi 
žingsniai įgyvendinant strategiją 

2017 m. rugpjūčio 10 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

2017 m. rugpjūčio 23 d. CORRECTION: Veiklos rezultatų skelbimo 2017 m. kalendorius 

 
 

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://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=292191
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=292363
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=292363
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=292581
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=292581
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=292731
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=292925
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„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB  
BENDROVĖS SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA 

 
 

2017 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO 6 MĖNESIŲ IR 3 MĖNESIŲ 
LAIKOTARPIŲ BENDROVĖS SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ 
INFORMACIJA, PARENGTA PAGAL 34-ĄJĮ TARPTAUTINĮ APSKAITOS 
STANDARTĄ „TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ“, PRIIMTĄ TAIKYTI 
EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMA KARTU SU NEPRIKLAUSOMO 
AUDITORIAUS IŠVADA 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, Bendrovės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 
2017 m. birželio 30 d. 
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 Pastabos 
 

2017-06-30 
 

2016-12-31 

      
TURTAS      

      
Ilgalaikis turtas      

Nematerialusis turtas 5  9.692  12.157 
Materialusis turtas 6  622.096  645.054 
Investicijos į asocijuotas įmones 7  1.482  1.511 
Kitas ilgalaikis turtas   2.012  2.620 
Kitas finansinis turtas   5.692  7.178 

Ilgalaikio turto iš viso   640.974  668.520 

      
Trumpalaikis turtas      

Atsargos   5.739  5.844 
Išankstiniai apmokėjimai   3.654  3.454 
Prekybos gautinos sumos   14.785  16.331 
Kitas finansinis turtas   6.287  8.116 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis   -  22 
Suteiktos paskolos 8,15  15.133  18.098 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai   44.059  99.045 

Trumpalaikio turto iš viso   89.657  150.910 

TURTO IŠ VISO   730.631  819.430 
      

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      
      
Nuosavas kapitalas      

Įstatinis kapitalas 9  184.174  184.174 
Akcijų priedai   85.660  85.660 
Privalomasis rezervas   12.871  10.872 
Perkainojimo rezervas   1.016  1.033 
Nepaskirstytasis pelnas    69.426  73.827 

Nuosavo kapitalo iš viso   353.147  355.566 

      
Ilgalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos 11  42.645  111.251 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   241  310 
Dotacijos 12  260.831  269.758 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   13.363  10.480 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai   24.081  24.731 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   341.161  416.530 

      
Trumpalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos 11  17.212  21.208 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   138  138 
Prekybos mokėtinos sumos   14.174  19.904 
Gauti išankstiniai apmokėjimai   1.056  1.284 
Mokėtinas pelno mokestis   311  - 
Atidėjiniai aplinkos taršai 13  177  1.316 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   3.255  3.484 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   36.323  47.334 

Įsipareigojimų iš viso   377.484  463.864 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   730.631  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- 

2017-06-30 
 

2016-01-01- 

2016-06-30 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos   63.306  69.148 
Kitos veiklos pajamos   466  20.176 

 14  63.772  89.324 

      
Veiklos sąnaudos      

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai   (11.259)  (13.150) 
Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos    (16.632)  (26.281) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 5,6,12  (12.441)  (10.254) 

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (4.021)  (3.757) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (1.987)  (2.038) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir panaudojimo  (sąnaudos)/pajamos   (2.353)  (6.330) 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo (sąnaudos)/pajamos   (608)  (1.504) 
Atsargų vertės sumažėjimo (sąnaudos)/atstatymas   4  (33) 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimas)/atstatymas   (1.074)  22  
Kitos sąnaudos   (3.073)  (2.962) 

Veiklos sąnaudų iš viso   (53.444)  (66.287) 

      
VEIKLOS PELNAS    10.328  23.037 
      

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)      
Finansinės veiklos pajamos   148  557 
Finansinės veiklos (sąnaudos)   (558)  (804) 

   (410)  (247) 
      

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis 7  48  - 
      

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   9.966  22.790  
      

Pelno ir atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) 3  317  (4.996) 

      

GRYNASIS LAIKOTARPIO PELNAS    10.283  17.794 

      

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)   -  - 

BENDROSIOS LAIKOTARPIO PAJAMOS   10.283  17.794 

      
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)    0,016  0,028 
Vidutinis svertinis akcijų skaičius   635.083.615  635.083.615 
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Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.  

   
2017-04-01- 

2017-06-30 
 

2016-04-01- 

2016-06-30 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos   31.515  35.687 
Kitos veiklos pajamos   174  332 

   31.689  36.019 

      
Veiklos sąnaudos      

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai   (5.534)  (6.389) 
Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos    (8.967)  (13.398) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija   (6.215)  (5.140) 

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (2.074)  (1.779) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (1.091)  (1.131) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir panaudojimo  (sąnaudos)/pajamos   672  (1.586) 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo (sąnaudos)/pajamos   144  (296) 
Atsargų vertės sumažėjimo (sąnaudos)/atstatymas   -  (37) 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimas)/atstatymas   11  22 
Kitos sąnaudos   (1.713)  (1.367) 

Veiklos sąnaudų iš viso   (24.767)  (31.101) 

      
VEIKLOS PELNAS    6.922  4.918 
      

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)      
Finansinės veiklos pajamos   94  439 
Finansinės veiklos (sąnaudos)   (247)  (376) 

   (153)  63 
      

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis   48  - 
      

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   6.817  4.981 
      

Pelno ir atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   741  (1.144) 

      

GRYNASIS LAIKOTARPIO PELNAS    7.558  3.837 

      

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)   -  - 

BENDROSIOS LAIKOTARPIO PAJAMOS   7.558  3.837 

      
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)    0,012  0,006 
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   -  -  -  -  17.794  17.794 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  17.794  17.794 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas  -  -  (15)  -  15  - 

Likutis 2016 m. birželio 30 d.   184.174  85.660  1.048  10.872  78.940  360.694 

             
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   -  -  -  -  10.283  10.283 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  10.283  10.283 

Privalomasis rezervas  -  -  -  1.999  (1.999)  - 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas   -  -  (17)  -  16  (1) 
Dividendai   (10 pastaba)  -  -  -  -  (12.701)  (12.701) 

Likutis 2017 m. birželio 30 d.   184.174  85.660  1.016  12.871  69.426  353.147 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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 Pastabos 
2017-01-01- 
2017-06-30 

 
2016-01-01- 
2016-06-30 

     
 Grynasis pelnas   10.283  17.794 
     
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai     

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5,6 22.329  15.785 
Atsargų vertės sumažėjimas (atstatymas)  (4)  33 
Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones perleidimo (pelnas)  -  - 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos (pajamos) 5 2.801  6.330 
Kiti vertės sumažėjimai   213  1.509 
Asocijuotų  įmonių (pelno) dalis 7 (48)  - 
Pelno mokesčio sąnaudos  333  1.561 
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis  (650)  3.435 
Dotacijų nusidėvėjimas 12 (9.888)  (5.531) 
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas   161  (414) 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (atstatymas) 6 1.074  (22) 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo/nurašymo  (9)  (25) 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:     
- Palūkanų (pajamos)  (72)  (124) 
- Palūkanų sąnaudos  554  795 
- Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos    (40) 
- (Pelnas) iš verslo dalies pardavimo  -  (19.534) 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas     
Prekybos gautinų sumų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)  2.648  9.085 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)  (134)  6.254 
Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)   (3.048)  3.141 
(Sumokėtas) pelno mokestis  -  (18) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  26.543  40.014 
     
Investicinės veiklos pinigų srautai     

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (813)  (1.553) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  18  28 
Suteiktos paskolos  -  (19.949) 
Grąžintos paskolos  2.965  - 
Dukterinių įmonių pardavimas  -  2.821 
Investicijų į asocijuotas įmones perleidimas  -  7.400 
Verslo dalies pardavimas  2.000  12.480 
Gautos dotacijos  74  - 
Gautos palūkanos  72  95 
Gauti dividendai  77  40 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  4.393  1.362 
     
Finansinės veiklos pinigų srautai     

Sugrąžintos paskolos  (72.602)  (8.605) 
Išperkamosios nuomos mokėjimai  (69)  (74) 

(Sumokėtos) palūkanos  (554)  (787) 
(Išmokėti) dividendai  (12.697)  (187) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (85.922)  (9.653) 
     
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)   (54.986)  31.723 
     
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  99.045  66.176 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  44.059  97.899 

     

 
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.  

„Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatinis kapitalas yra lygus 184.174.248,35 eurų bei yra padalintas į 635.083.615 0,29 euro nominaliosios 

vertės paprastąsias vardines akcijas. 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 2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. neturėjo  įsigijusi savų 
akcijų.  

2017 m. ir 2016 m. Bendrovė vykdė elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos 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 Rezervinės elektrinės 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 (toliau – VKEKK) sprendimu 
išduota elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija.  

Šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje yra pateikta atskiros bendrovės  „Lietuvos energijos gamyba“, AB sutrumpinta tarpinė 

finansinė informacija. Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija buvo parengta pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 

straipsnio reikalavimus.  

2017 m. ir 2016 m. birželio 30 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių.  

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

Bendrovės darbuotojų skaičius 2017 m. birželio 30 d. buvo 399 (2016 m. gruodžio 31 d. – 399). 

 

 
2 Apskaitos principai  

2.1 Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos parengimo pagrindas 

Bendrovės sutrumpinta neaudituota tarpinė finansinė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., yra parengta 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei f inansinei 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, pasiba igusius 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 tarpinę 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. 
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Naujų ir/ar pakeistų tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (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. 

Kiti nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, kurie taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau, ir 
kurie nebuvo taikomi rengiant šias finansines ataskaitas, nurodyti toliau. 
 
9-asis TFAS „Finansinės priemonės: klasifikavimas ir vertinimas“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba 

vėliau. Pagrindiniai naujajame standarte numatyti reikalavimai: 

 Finansinį turtą reikalaujama suskirstyti į tris grupes pagal tai, kaip jis yra vertinamas: finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas 

amortizuota savikaina; finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant kitomis 
bendrosiomis pajamomis; ir finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant 

pelnu ar nuostoliais.  

 Skolos priemonių klasifikavimas priklauso nuo ūkio subjekto finansinio turto valdymo verslo modelio ir ar sutartiniai pinigų srautai apima tik 

pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimą. Jeigu skolos priemonė laikoma sutartiniams pinigų srautams gauti, ji gali būti apskaitoma 
amortizuota savikaina, jeigu ji taip pat tenkina tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimo reikalavimą. Skolos priemonės, kurios 
tenkina tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimo reikalavimą ir kurios sudaro ūkio subjekto portfelio, kuriame pinigų srautams 

gauti skirtas turtas yra laikomas ir parduodamas, gali būti pripažįstamos finansiniu turtu, vertinamu tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą 
pripažįstant kitomis bendrosiomis pajamomis. Finansinis turtas, kuris neapima pinigų srautų, tenkinančių tik pagrindinės paskolos sumos ir 
palūkanų mokėjimų reikalavimo, turi būti vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostol iais (pavyzdžiui, 

išvestinės finansinės priemonės). Įterptosios išvestinės finansinės priemonės nuo šiol neatskiriamos nuo finansinio turto, tačiau į jas 
atsižvelgiama vertinant, ar vykdomas tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimo reikalavimas.  

 Investicijos į nuosavybės priemones visada vertinamos tikrąja verte. Tačiau vadovybė gali priimti neatšaukiamą sprendimą pripažinti tikrosios 

vertės pasikeitimą kitomis bendrosiomis pajamomis, jeigu priemonė nėra skirta parduoti. Jeigu nuosavybės priemonė klasifikuojama kaip 
skirta parduoti, tikrosios vertės pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais.  

 Daugelis 39-jame TAS numatytų reikalavimų, susijusių su finansinių įsipareigojimų klasifikavimu ir vertinimu, buvo perkelti į 9-ajį TFAS be 

pakeitimų. Pagrindinis pasikeitimas yra tas, kad ūkio subjektas kitų bendrųjų pajamų straipsnyje turės pateikti kredito rizikos, iškylančios dėl 
finansinių įsipareigojimų, klasifikuojamų kaip vertinamų tikrąją verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais, pokyčių 

poveikį.  

 9-ajame TFAS nustatytas naujas vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo modelis – tikėtinų kredito nuostolių (TKN) modelis. Standarte 

numatytas trijų etapų metodas, grindžiamas finansinio turto kredito kokybės pokyčiu nuo pirminio pripažinimo momento. Praktikoje naujosios 
taisyklės reiškia, kad ūkio subjektai, apskaitoje pirmą kartą pripažindami finansinį turtą, kurio kredito kokybė nėra pablogėjusi, apskaitoje turės 
iš karto registruoti numatomus nuostolius, kurių suma lygi 12 mėnesių tikėtinų kredito nuostolių sumai (prekybos gautinų sumų atveju, tikėtinų 

kredito nuostolių sumai už visą terminą). Tuo atveju, jeigu kredito rizika yra labai išaugusi, vertės sumažėjimas vertinamas nustatant tikėtinų 
kredito nuostolių sumą už visą terminą, o ne už 12 mėnesių. Modelyje numatyti procedūriniai supaprastinimai, apimantys lizingo ir prekybos 
gautinas sumas.  

 Apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimai buvo pakeisti, siekiant juos labiau suderinti su rizikos valdymu. Standarte numatyta galimybė 
ūkio subjektams pasirinkti, ar taikyti 9-ajame TFAS numatytus apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimus, ar toliau  taikyti 39-ąjį TAS 

visoms apsidraudimo nuo rizikos priemonėms, nes dabartinis standartas šiuo metu neapima makro apsidraudimo sandorių apskaitos .  
 
15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). 

Naujame standarte pateiktas pagrindinis principas, kuriuo remiantis pajamos turi būti pripažįstamos sandorio kaina tuomet, kai prekės arba 

paslaugos perduodamos klientui. Kompleksinės prekės ar paslaugos, kurias galima išskirti, turi būti pripažįstamos atskirai ir bet kokios nuolaidos 
ar lengvatos, taikomos sutarties kainai, paprastai turi būti priskiriamos atskiriems elementams. Jeigu atlygis yra skirtingas  dėl tam tikrų 
priežasčių, turi būti pripažįstamos minimalios sumos, jeigu rizika, kad jos bus atstatytos, nėra reikšminga. Sąnaudos, patirtos siekiant užtikrinti 

sutarčių su klientais sudarymą, turi būti kapitalizuojamos ir amortizuojamos per sutarties naudos suvartojimo laikotarpį.  
 
„Pajamos pagal sutartis su klientais“ – 15-ojo TFAS pataisos (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba 

vėliau; kol kas nepatvirtintos Europos Sąjungos). Pataisomis nekeičiami pagrindiniai standarto principai, tačiau patikslinamas šių principų 
taikymas. Pataisomis patikslinama, kaip nustatyti veiklos įsipareigojimą (pasižadėjimas perduoti prekę ar paslaugą klientui) sutartyje; kaip 
nustatyti, ar įmonė yra savo sąskaita veikiantis subjektas (prekės ar paslaugos teikėjas) ar agentas (atsakingas už prekės ar  paslaugos teikimo 

organizavimą); ir kaip nustatyti, ar licencijos suteikimo pajamos turėtų būti pripažįstamos tam tikru momentu ar per tam tikr ą laikotarpį. Be šių 
patikslinimų pataisose numatytos dvi papildomos išimtys, siekiant sumažinti sąnaudas ir sudėtingumą įmonei pirmą kartą taikant naująjį 
standartą.  

 
Šiuo metu Bendrovė vertina, kokios įtakos naujieji standartai turės jos finansinėms ataskaitoms.  
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai 

Rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją 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 šią sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei 
pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir tie, kurie buvo pritaikyti rengiant 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų 

finansines ataskaitas. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai 

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

Vadovybė peržiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Nustatyti nauji Rezervinės elektrinės energetinių blokų Nr. 7 ir Nr. 8 
ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai pradėti taikyti 2017 m. sausio 1 d., kurie sutrumpinti atsižvelgiant į blokų techninį nusidėvėjimą bei 
griežtesnius aplinkos taršos reikalavimus, kurie įsigalios nuo 2024 m.: 

 
Pavadinimas   Buvęs naudingo tarnavimo laikas, metais Naujas naudingo tarnavimo laikas, metais 
Aukšto slėgio garo katilai ir  įrengimai    40     13 

Dūmų mechaninio, cheminio ir elektrinio valymo įrengimai  40     13 
Kiti katilinės įrengimai      40     13 
Kompiuterizuotos technologijų sistemos    15     11 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, atėmus dotacijų nusidėvėjimą per pusmetį padidėjo 2.490 tūkst. eurų, dotacijų nusidėvėjimas padidėjo 4.356 

tūkst. eurų, o nusidėvėjimas be dotacijų padidėjo 6.846 tūkst. eurų. 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 

2017 m. birželio 30 d. perkainota verte apskaityto Bendrovės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliktas, kadangi, vadovybės nuomone, 
turto tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės.  

2013 m. gruodžio 31 d. nepriklausomi 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 

Bendrovė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė  gali būti sumažėjusi. 

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.  

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovybė įvertino išorinius (ekonominės ir teisinės aplinkos, rinkos struktūros, palūkanų normos ir kt. 
pokyčius) ir vidinius (turto naudojimo paskirties, naudingo tarnavimo laiko pasikeitimo, turto galimybės generuoti pinigų srautus ir kt. pokyčius) 
veiksnius, galinčius įtakoti ilgalaikio turto vertę, ir nenustatė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės ir 

Elektrėnų komplekso, kurį sudaro Rezervinė elektrinė, Kombinuotojo ciklo bloko bei naujųjų Biokuro ir Garo katilinių ilgalaikio materialiojo turto 
vertės sumažėjimo požymių. Toks pats požymių įvertinimas dėl šio ilgalaikio materialiojo turto buvo atliktas ir 2017 m. birželio 30 d., vertės 
sumažėjimo požymių taip pat nenustatyta.  

 
2017 m. birželio 30 d. individualiems turto vienetams buvo pripažintas 1.096 tūkst. eurų vertės sumažėjimas. Vertės sumažėjimas apskaitytas 
atsižvelgiant į turto rinkos vertę.  

Atidėjiniai aplinkos taršai 

Bendrovė vertina atidėjinius aplinkos taršai atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš vieno 

apyvartinio taršos leidimo rinkos kainos. Faktinis išmestas taršos kiekis yra patvirtinamas atsakingos reguliuojančios valstybės institucijos per 
keturis mėnesius po metų pabaigos. 2016 m. gruodžio 31 d. apskaitytas atidėjinys atitiko faktinius patvirtinus taršos kiekius. Remiantis savo 

patirtimi, Bendrovės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2017 m. birželio 30 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 
2018 m. 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) bei galios rezervų pajamų sukaupimas 

Dalis lėšų gaunamų už VIAP ir tretinio galios rezervo paslaugas yra skiriama Elektrėnų komplekso infrastruktūros palaikymui ir būtinųjų elektros 
gamybos įrenginių bandymų sąnaudoms padengti. Infrastruktūros palaikymo sąnaudos apima kuro, apyvartinių taršos  leidimų ir kitas gamybos 

sąnaudas, patiriamas gaminant šilumą, reikalingą infrastruktūrai palaikyti, taip pat elektros, suvartojamos Elektrėnų komplekso, sąnaudas bei 
dujų vartojimo pajėgumų mokesčius.  
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Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) bei galios rezervų pajamų sukaupimas (tęsinys) 

Skiriamų VIAP lėšų suma ir galios rezervų paslaugų kaina ateinantiems kalendoriniams metams yra nustatoma Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos atsižvelgiant į prognozuojamas Bendrovės sąnaudas. Bendrovė finansinėse ataskaitose šių paslaugų pajamas pripažįsta 
vadovaudamasi kaupimo principu pagal faktines patirtas sąnaudas. 
 

Bendrovė 2017 m. birželio 30 d. Kitų ilgalaikių mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnyje apskaitė po 12 kalendorinių mėnesių grąžintiną 12.356 
tūkst. eurų VIAP lėšų sumą (2016 m. gruodžio 31 d. 9.404 tūkst. eurų). Grąžintina VIAP lėšų suma susidarė dėl mažesnių nei nustatyta faktinių 
pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų, patirtų teikiant reguliuojamas paslaugas. Ilgalaikė mokėtina suma buvo apskaityta amortizuota savikaina, 

naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Diskontuojant mokėtinas VIAP lėšų sumas per grąžinimo laikotarpį taikyta 1,02 pr oc. diskonto 
norma, o diskontavimo įtaka sudarė 185 tūkst. eurų ir buvo apskaityta Kitų finansinės veiklos pajamų straipsnyje. 2017 m. birželio 30 d. 
diskontavimo įtaka perskaičiuota nebuvo, nes pokyčio įtaka nereikšminga. 

 
Vadovaudamasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainos nustatymo metodika, kuri buvo patvirtinta VKEKK 
nutarimu Nr. O3-229, Bendrovės vadovybė 2017 m. birželio 30 d. apskaitė gautiną 247 tūkst. eurų galios rezervų pajamų sumą Kito ilgalaikio 

finansinio turto straipsnyje, kuri bus kompensuota po 12 kalendorinių mėnesių ir 159 tūkst. eurų gautiną galios rezervų pajamų sumą Kitų 
trumpalaikių gautinų sumų straipsnyje, kuri bus kompensuota per 12 kalendorinių mėnesių.  
 
Ginčas dėl VKEKK priimtų sprendimų, susijusių su reguliuojamos veiklos pajamomis  

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. eurų suma, o 2015-2016 m. nustatytos galios rezervų paslaugos pajamos sumažintos 7,44 mln. eurų suma. 2016 m. gruodžio 20 d. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) atmetė Bendrovės apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. spendimą, kuriuo buvo atmestas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, planinio patikrinimo“, Nr. O3-818 panaikinimo. 

VKEKK 2014 m. priėmė sprendimą, kuriuo pripažino Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl pastarojo 
sprendimo Bendrovei 2016 m. patvirtinta VIAP lėšų suma buvo papildomai sumažinta 2,51 mln. eurų (2015 m. patvirtinta VIAP lėšų suma buvo 
papildomai sumažinta 5,44 mln. eurų). 2016 m. spalio 17 d. LVAT paskelbė sprendimą 2016 m. rugsėjo 7 d. apeliacine tvarka išnagrinėtoje 

administracinėje byloje dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo panaikinimo ir naujo sprendimo 
priėmimo. Bendrovės apeliacinis skundas patenkintas, o VKEKK nutarimas, kuriuo Bendrovė buvo pripažinta didelę įtaką turinčiu  asmeniu 
elektros energijos gamybos rinkoje, panaikintas. Atsižvelgiant į tai, 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaičiuodama VIAP lėšų ateinančių 

laikotarpių pajamas, nebekoregavo pelno iš nereguliuojamos (komercinės) veiklos bei atstatė 2015 m. nepripažintas pajamas, lygias 0,64 mln. 
eurų. Tačiau kol dėl panaikinto VKEKK nutarimo Bendrovei neišmokėtų VIAP lėšų kompensavimo mechanizmas nėra parengtas, VIAP lėšų 
pajamos toliau lieka sumažintos tokia dalimi, kiek faktiškai nebuvo išmokėta lėšų per 2015-2016 metus, t.y.7,95 mln. eurų.  

Bendra su aukščiau įvardintais sprendimais susijusio Bendrovės neapibrėžtojo turto suma 2017 m. birželio 30 d. sudarė 21,53 mln. eurų ir yra 
nepakitusi lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d.  

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 8.000 tūkst. eurų (po 2.000 tūkst. eurų 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. birželio 30 d., kainos priedo dabartinė 
vertė sudarė 2.676 tūkst. eurų. 2017 m. birželio 30 d. Bendrovė Finansinės padėties ataskaitoje kitose ilgalaikėse ir kitose trumpalaikėse 

gautinose sumose apskaitė atitinkamai 1.186 tūkst. eurų ir 1.490 tūkst. eurų gautinas sumas.  

Asocijuotos įmonės pardavimas 

 

 „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, t.y. tam tikrą normalizuotą EBITDA dydį už 

2018 m. 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė Finansinės padėties ataskaitoje „Kitas finansinis turtas“ straipsnyje apskaitė pardavimo kainos priedą, 
atsižvelgiant į vadovybės vertinimą dėl finansinių rodiklių, numatytų pardavimo sutartyje, pasiekimą, kuris sudarė 3.864 tūkst. eurų diskontuotą 
ilgalaikę gautiną sumą. 2017 m. birželio 30 d. Bendrovė Finansinės padėties ataskaitoje kitose ilgalaikėse gautinose sumose apskaitė 3.904 

tūkst. eurų. 
 
2016 m. gruodžio 31 d. vadovybė vertinimu pardavimo kainos priedui, įskaitant pardavimo kainos priedo tikrosios vertės koregavimą, 

suformuotas 3.773 tūkst. eurų vertės sumažėjimas, kadangi  vadovybės vertinimu yra rizika, jog maksimalūs finansiniai rodikliai, numatyti 
pardavimo sutartyje, nebus pasiekti. Nustatydama tikėtiną 2018 m. normalizuotos EBIDTA lygį, Bendrovė atsižvelgė į faktinius NT Valdos UAB 
2016 metų veiklos rezultatus, planus 2017 metams ir prognozuojamą Lietuvos BVP augimą. Vertės sumažėjimas buvo apskaitytas Bendrųjų 

pajamų ataskaitoje „Kitų sąnaudų“ straipsnyje. 2017 m. birželio 30 d. vertinimo prielaidos nesikeitė ir Bendrovė nepripažino tikrosios vertės 
pokyčio. Šio finansinio turto tikroji vertė yra priskiriamas trečiajam hierarchijos lygiui ,,Nestebimi duomenys“. 
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Pelno/atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 

 

Šioje tarpinėje finansinėje informacijoje, Bendrovė apskaitė 725 tūkst. eurų pelno mokesčio koregavimą, susijusį su sukauptos 2016 m. pelno 
mokesčio sumos patikslinimu. Taip pat Bendrovė, tol kol nenurašo ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo, nemažina atidėtojo pelno 

mokesčio įsipareigojimo, todėl 2017 m. birželio 30 d. tarpinėje finansinėje informacijoje buvo nutrauktas 1 580 tūkst. eurų vertės atidėtojo pelno 
mokesčio įsipareigojimo pripažinimas, nurašius 5 ir 6 blokus (6 pastaba). Šios sumos teigiamai įtakojo ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio ir 
atidėtojo pelno mokesčio sąnaudų straipsnį, todėl dėl vienkartinių veiksnių efektyvi pelno mokesčio norma yra sumažinta.  

 
 

4 Finansinės rizikos valdymas 

Bendrovė 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 skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2016 
m. gruodžio 31 d. 

Nuo 2016 m. gruodžio 31 d. jokių pokyčių rizikos valdyme ar rizikų valdymo politikoje nebuvo.  

Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė 

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

Siekiant, kad būtų nuosekliai ir palyginamai nustatoma tikroji vertė ir atskleidžiama susijusi informacija, nustatoma tikrosios vertės hierarchija,  
kurią taikant duomenys, naudojami pagal vertinimo metodikas tikrajai vertei nustatyti, skirstomi į tris lygius:  

 Pirmas vertinimo lygis (pats tiksliausias) - tokio paties turto arba tokių pačių įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos 

aktyviose rinkose, į kurią ūkio subjektas gali patekti vertinimo dieną; 

 Antras vertinimo lygis – tiesiogiai arba netiesiogiai stebimi turto arba įsipareigojimo duomenys, išskyrus pirmam lygiui priskiriamas 

kotiruojamas kainas;  

 Trečias vertinimo lygis – nestebimi turto arba įsipareigojimo duomenys. 

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. 

Bendrovės galimo pardavimo finansinio turto tikrosios vertės yra nustatytos remiantis vertinimo modeliais.  

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

 Ilgalaikių gautinų ir mokėtinų sumų tikroji vertė nustatoma remiantis rinkos palūkanų norma, kuri taikoma tuo metu tokio pat termino 

atitinkamoms skoloms. 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. birželio 30 d. bendrovės ilgalaikių gautinų ir mokėtinų sumų diskonto norma 
atitiko rinkos palūkanų normą.
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5 Ilgalaikis nematerialusis turtas 

2017 m. ir 2016 m. birželio 30 d. Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė:  

Apyvartinių taršos leidimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis aktyvioje rinkoje egzistuojančiomis kainomis, todėl yra priskiriama pirmam 
hierarchijos lygiui tikrosios vertės nustatymo modelyje. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apyvartinių taršos leidimų vertė yra 

įvertinama pagal paskutinę dieną galiojusias rinkos kainas, skirtumas yra apskaitomas veiklos sąnaudose.  
 
 

 
 
 

  
Programinė 

įranga 
 

Apyvartiniai 

taršos leidimai 
 

Kitas 

nematerialusis 
turtas 

 Iš viso 

         

2015 m. gruodžio 31 d.         

Įsigijimo vertė   1.132  16.438  128  17.698 

Sukaupta amortizacija  (763)  -  (116)  (879) 

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.  369  16.438  12  16.819 

         

2016 m. birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis         

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  369  16.438  12  16.819 

Įsigijimai  5  -  -  5 

Gauta dotacija  (12 pastaba)  -  1.733  -  1.733 

Panaudoti apyvartiniai taršos leidimai  -  (2.999)  -  (2.999) 

Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo sąnaudos   -  (7.120)  -  (7.120) 

Amortizacija  (91)  -  (4)  (95) 

Likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d.  283  8.052  8  8.343 

         

2016 m. gruodžio 31 d.         

Įsigijimo vertė   1.262  11.826  128  13.216 

Sukaupta amortizacija  (936)  -  (123)  (1.059) 

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.  326  11.826  5  12.157 

         

2017 m. birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis         

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  326  11.826  5  12.157 

Įsigijimai  29  -  -  29 

Perklasifikavimas iš nebaigtos statybos  183  -  -  183 

Gauta dotacija  (12 pastaba)  -  1.128  -  1.128 

Panaudoti apyvartiniai taršos leidimai  -  (933)  -  (933) 

Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo sąnaudos   -  (2.801)  -  (2.801) 

Amortizacija  (70)  -  (1)  (71) 

Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d.  468  9.220  4  9.692 

         

2017 m. birželio 30 d.         

Įsigijimo vertė   1.432  9.220  128  10.780 

Sukaupta amortizacija  (964)  -  (124)  (1.088) 

Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d.  468  9.220  4  9.692 
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6 Ilgalaikis materialusis turtas 
 
2017 m. ir 2016 m. birželio 30 d. Bendrovės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė: 

 

 Žemė  Pastatai  
Statiniai ir 
įrenginiai 

 

Hidroelektri-

nės ir 
hidroakumu- 

liacinės 
elektrinės 

statiniai ir 
įrenginiai 

 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

 
Kombinuotojo 
ciklo blokas 

 
Transporto 
priemonės 

 

Kompiute-
rinė, ryšių ir 
kita orgtech-

nika 

 

Kitas 
materialus 
ilgalaikis 

turtas 

 
Nebaigta 
statyba 

 Iš viso 

                      

2015 m. gruodžio 31 d.                      

Įsigijimo vertė  1.880  657  2.966  205.122  496.997  387.943  138  46  166  2.852  1.098.767 

Sukaupta amortizacija -  (28)  (216)  (79.296)  (259.748)  (47.581)  (90)  (33)  (85)  -  (387.077) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (37.567)  -  -  -  -  (223)  (37.790) 

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. 1.880  629  2.750  125.826  199.682  340.362  48  13  81  2.629  673.900 

                      

2016 m. birželio 30 d. pasibaigęs 

laikotarpis 

     
 

   
 

   
 

   
 

 
  

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 1.880  629  2.750  125.826  199.682  340.362  48  13  81  2.629  673.900 

Įsigijimai -  -  -  3  72  -  -  -  6  1.845  1.926 

Pardavimai -  -  -  -  (2)  -  -  -  -  -  (2) 

Nurašymai -  -  -  -  (1)  -  -  -  -  -  (1) 

Vertės sumažėjimo atstatymas -  -  -  -  22  -  -  -  -  -  22 

Perrašymai tarp straipsnių -  -  -  828  832  -  -  -  -  (1.660)  - 

Perklasifikavimas iš/į atsargas -  -  -  59  (35)  20  -  -  -  -  44 

Nusidėvėjimas -  (7)  (60)  (3.985)  (4.242)  (7.375)  (8)  (5)  (8)  -  (15.690) 

Likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d. 1.880   622   2.690   122.731   196.328   333.007   40   8   79   2.814   660.199 

                      

2016 m. birželio 30 d.                      

Įsigijimo vertė  1.880  657  2.966  206.006  497.622  387.963  138  46  172  3.037  1.100.487 

Sukaupta amortizacija -  (35)  (276)  (83.275)  (263.749)  (54.956)  (98)  (38)  (93)  -  (402.520) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (37.545)  -  -  -  -  (223)  (37.768) 

Likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d. 1.880   622   2.690   122.731   196.328   333.007   40   8   79   2.814   660.199 
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6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 

 
 
 

 
 
 

 

 Žemė  Pastatai  
Statiniai ir 

įrenginiai 
 

Hidroelektri-

nės ir 
hidroakumu- 

liacinės 

elektrinės 
statiniai ir 
įrenginiai 

 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  

įrenginiai 
 

 
Kombinuotojo 

ciklo blokas 
 

Transporto 

priemonės 
 

Kompiute-
rinė, ryšių ir 

kita orgtech-
nika 

 

Kitas 
materialus 

ilgalaikis 
turtas 

 
Nebaigta 

statyba 
 Iš viso 

                      

2016 m. gruodžio 31 d.                      

Įsigijimo vertė  1.880  657  2.964  206.510  498.459  387.941  138  46  172  2.726  1.101.493 

Sukauptas nusidėvėjimas -  (42)  (336)  (87.262)  (267.860)  (62.330)  (106)  (43)  (102)  -  (418.081) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (38.135)  -  -  -  -  (223)  (38.358) 

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 1.880  615  2.628  119.248  192.464  325.611  32  3  70  2.503  645.054 

                      

2017 m. birželio 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

     
 

   
 

   
 

   
 

 
  

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 1.880  615  2.628  119.248  192.464  325.611  32  3  70  2.503  645.054 

Įsigijimai -  -  -  5  20  -  -  -  -  498  523 

Pardavimai -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Nurašymai -  -  -  -  (9)  -  -  -  -  -  (9) 

Vertės sumažėjimo atstatymas -  -  -  -  22  -  -  -  -  -  22 

Vertės sumažėjimas -  -  -  -  (1.096)  -  -  -  -  -  (1.096) 

Perrašymai tarp straipsnių -  -  -  117  801  9  -  -  -  (927)  - 

 Perklasifikavimas į nematerialųjį turtą -  -  -  -  -  -  -  -  -  (183)  (183) 

Perklasifikavimas iš/į atsargas -  -  -  11  8  24  -  -  -  -  43 

Nusidėvėjimas -  (7)  (60)  (3.652)  (11.147)  (7.375)  (8)  (2)  (7)  -  (22.258) 

Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d. 1.880   608   2.568   115.729   181.063   318.269   24   1   63   1.891   622.096 

                      

2017 m. birželio 30 d.                      

Įsigijimo vertė  1.880  657  2.964  206.644  388.824  387.975  138  46  172  2.114  991.414 

Sukauptas nusidėvėjimas -  (49)  (396)  (90.915)  (205.254)  (69.706)  (114)  (45)  (109)  -  (366.588) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (2.507)  -  -  -  -  (223)  (2.730) 

Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d. 1.880   608   2.568   115.729   181.063   318.269   24   1   63   1.891   622.096 
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6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 
2017 m. birželio mėn. 30 d. 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 - 2.568 - 2.568 

Pastatai - 608 - 608 

Transporto priemonės - 24 - 24 

Kompiuterinė, ryšių ir kita org. technika ir 
kitas materialus turtas 

- 64 - 64 

Tikroji vertė 2017 m. birželio 30 d.  - 5.144  - 5.144 

 
 

2017 m. birželio 30 d. sudarytų, bet neįvykdytų sutarčių kapitalinėms investicijoms atlikti vertė sudarė apie 5,8 mln. eurų. 
 
2017 m. sausio – birželio mėn. buvo nurašyti 5 ir 6 blokai, kuriuos numatoma demontuoti per ateinančius kelerius metus. Nurašyta blokų įsigijimo 

vertė 107.059 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas 73.870 tūkst. eurų ir vertės sumažėjimas 33.189 tūkst. eurų.  
 
2017 m. birželio 30 d. Bendrovė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 323.609 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. už 331.151 

tūkst. eurų). 
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7 Investicijos 

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė:  

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2017-06-30 

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 investicijas į asocijuotas įmones pokyčiai sudarė: 
 

  
Apskaitinė vertė  

2016-12-31 
  

Vertės 
sumažėjimas 

 
Bendrovei 
tenkanti 

rezultato dalis 

 Gauti 
dividendai 

 
Apskaitinė vertė 

2017-06-30 

            
UAB „Geoterma“  -   -  -  -  - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 

 

1.403   - 

  

(3) 

  

(57) 

 

1.343 

UAB Verslo aptarnavimo centras  108   -  51  (20)  139 

Iš viso  1.511   -  48  (77)  1.482 

            
 

  Įsigijimo vertė   
Vertės 

sumažėjimas 
 

Bendrovei 

tenkanti rezultato 
dalis 

 
Apskaitinė vertė 

2016-12-31 

          

UAB „Geoterma“  2.142   (2.142)  -  - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras  1.287   -  116  1.403 

UAB Verslo aptarnavimo centras  87   -  21  108 

Iš viso  3.516   (2.142)  137  1.511 

          
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pritaikė nuosavybės metodą investicijų į asocijuotas įmones apskaitai savo atskirose finansinėse ataskaitose. 
Iki 2016 m. gruodžio 31 d. investicijos į asocijuotas įmones buvo apskaitomos įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimą. Apskaitos politikos 

pakeitimas buvo pritaikytas perspektyviai, atsižvelgiant į asocijuotų įmonių rezultato nereikšmingumą. UAB Geoterma nuosavas kapitalas buvo 
neigiamas ir Bendrovė nėra įsipareigojusi šį nuostolį dengti, todėl jo dalis nėra apskaityta.  
 

 

8 Suteiktos paskolos 
 

2016 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė Grupės sąskaitos sutartį, pagal kurią 2017 m. birželio 30 d. Bendrovė buvo suteikusi 15.133 tūkst. eurų 
trumpalaikių paskolų „Lietuvos energijos“ UAB Grupės įmonėms (2016 m. gruodžio 31 d. 18.098 tūkst. eurų). Šioms paskoloms taikoma rinkos 
palūkanų norma. 

 
 

9 Įstatinis kapitalas  

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 184.174.248 eurams ir buvo padalintas į 635.083.615  
vienetų 0,29 euro nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Bendras akcininkų skaičius 2017 m. 

birželio 30 d. buvo 5.886 (2016 m. gruodžio 31 d. – 5.931). 

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 

 

Akcinis kapitalas 

2017-06-30 

 Akcinis kapitalas  

2016-12-31 

Akcininkai (eurai)  proc.  (eurai)  proc. 

„Lietuvos energija“, UAB 178.191.589  96,75  178.191.589  96,75 

Kiti akcininkai 5.982.659  3,25  5.982.659  3,25 

Iš viso 184.174.248  100,00  184.174.248  100,00 

„Lietuvos energija“, UAB priklauso Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Finansų ministerijos (100,00 proc.). 
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10 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. liepos-gruodžio mėn.   
 

     

     
Dividendų suma (tūkst. eurų) 

 
  12.701 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais) 
 

  635.083.615 

Dividendai vienai akcijai (eurais) 
 

  0,020 

 
2016 m. atitinkamu laikotarpiu sprendimo išmokėti dividendus nebuvo.  
 

 

11 Gautos paskolos 
 

Bendrovės paskolos pagal grąžinimo terminus: 
 

 
2017-06-30 

 

2016-12-31 

    

Ilgalaikės paskolos    

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, eurais, grąžintina iki 2027 m. kovo 31 d. 10.727  11.340 

AB SEB bankas, eurais, grąžintina iki 2024 m. vasario 23 d. 31.918  99.911 

Ilgalaikių paskolų iš viso 42.645  111.251 

    

Trumpalaikės paskolos ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis    

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, eurais, grąžintina iki 2027 m. kovo 31 d. 1.226  1.226 

AB SEB bankas, eurais, grąžintina iki 2024 m. vasario 23 d. 15.986  19.982 

Trumpalaikių paskolų ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis iš viso 17.212  21.208 

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo nepanaudotų paskolų ir overdraftų, AB SEB bankui sugrąžino dalį ilgalaikės 
paskolos. Papildoma informacija apie naujai Bendrovei suteiktą paskolą 17 pastaboje. 

Už suteiktas paskolas Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį materialųjį turtą (6 pastaba).  

12 Dotacijos 

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per šešis mėnesius, pasibaigusius 2017 m. birželio 30 d. dotacijų judėjimą 

sudarė: 

 Dotacijos, susijusios su turtu     

 

Kuro deginimo 
įrengimai ir kitas 

turtas  

Atnaujinimo, 

gamtosauginių ir 
saugumo normų 

gerinimo projektas  

Apyvartinių taršos 
leidimų dotacijos  Iš viso 

        

Likutis 2016 m. sausio 1 d. 28.044  252.268  31  280.343 

Gautos dotacijos -  -  1.733  1.733 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir 
įrengimų nusidėvėjimas (318)  (5.213)  -  (5.531) 

Panaudota apyvartinių taršos 
leidimų dotacija -  -  (374)  (374) 

Likutis 2016 m. birželio 30 d. 27.726  247.055  1.390  276.171 

        

Likutis 2017 m. sausio 1 d. 27.408  241.843  507  269.758 

Gautos dotacijos 74  -  1.128  1.202 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir 
įrengimų nusidėvėjimas (319)  (9.569)  -  (9.888) 

Panaudota apyvartinių taršos 

leidimų dotacija -  -  (241)  (241) 

Likutis 2017 m. birželio 30 d. 27.163  232.274  1.394  260.831 

Per 2017 m. šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., Bendrovės dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 9.888 tūkst. eurų, t.y. ilgalaikio 
materialiojo turto nusidėvėjimo suma. Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėj imo sąnaudas Bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
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13 Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams 

Atidėjinių aplinkos taršos leidimams judėjimas: 

  2017  2016 

Likutis sausio 1 d.  1.316  3.735 

Panaudoti taršos leidimai  (932)  (2.999) 

Panaudotų apyvartinių taršos leidimų perkainojimas  (384)  (736) 

Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui*  177  322 

Likutis birželio 30 d.  177  322 

* Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjinių išmestam taršos kiekiui sąnaudos apskaitomos atėmus panaudotą valstybės dotacijos dalį (12 pastaba). 

 

14 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 perskaičiuota EBITDA. Skaičiuojant šį EBITDA rodiklį, lyginant su 
Bendrovės tarpiniame pranešime atskleistu rodikliu, papildomai eliminuojamos valdymo mokesčio bei paramos sąnaudos. Valdybos peržiūrimos 

ataskaitos sutampa su finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, išskyrus pateikimo formatą. Segmentų ataskaita buvo pakeista pagal 
tai, kaip Valdyba analizuoja Bendrovės veiklą – t.y. vietoj veiklos pelno rodiklio pateiktas perskaičiuotos EBITDA rodiklis. Palyginamoji informacija 
atitinkamai pakoreguota.  

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. Visos segmentų 
pajamos yra iš išorės klientų. Administracinės sąnaudos yra paskirstomos tarp reguliuojamos ir komercinės veiklos pagal veiklos sąnaudas.  
 

Bendrovės informacija apie segmentus už sausio – birželio mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. yra pateikta žemiau: 
 

2017  Reguliuojama veikla Komercinė veikla Iš viso 

    
Segmentų pajamų iš viso 40.974 22.798 63.772 
Perskaičiuota EBITDA 17.161 10.151 27.312 

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   (12.441) 
 Turto vertės sumažėjimo (padidėjimo) sąnaudos    (1.290) 
 Aplinkos taršos leidimų perkainavimas   (3.025) 

 Valdymo mokesčio sąnaudos    (228) 

Veiklos pelnas   10.328 

Finansinės pajamos   148 

Finansinės (sąnaudos)   (558) 

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis   48 

Pelnas prieš apmokestinimą   9.966 

    

Bendrovės informacija apie segmentus sausio – birželio mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30  d. yra pateikta žemiau: 
 

2016 Reguliuojama veikla Komercinė veikla Iš viso 

    
Segmentų pajamų iš viso 41.924 47.400 89.324 
Perskaičiuota EBITDA 7.700 14.162 21.862 

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   (10.254) 
 Turto vertės sumažėjimo (padidėjimo) sąnaudos    (15) 
 Aplinkos taršos leidimų perkainavimas   (7.886) 

 Netipinės veiklos pajamos   19.530 
 Valdymo mokesčio sąnaudos    (77) 
 Paramos sąnaudos   (123) 

Veiklos pelnas   23.037 

Finansinės pajamos   557 

Finansinės (sąnaudos)   (804) 

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis   - 

Pelnas prieš apmokestinimą   22.790 
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15 Sandoriai tarp susijusių šalių  
 

2017 m. sausio – birželio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2017 m. birželio 30 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos 

 

 
Suteiktos 

paskolos 

 

Pirkimai  Pardavimai 

          

Bendrovės asocijuotos įmonės 74  4  1.536  474  4 

„Lietuvos energija“, UAB grupės įmonės 1.749  2.851  11.411  5.325  119 

Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB 1.180  3.906  2.186  228  68 

Valstybės kontroliuojamos EPSO-G grupės įmonės 2.628  13.156  -  13.831  64.384 

Iš viso 5.631  19.917  15.133  19.858  64.575 

 

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 (2017 m. sausio – birželio mėn. suma 2.417 tūkst. eurų) 
ir pardavimai (2017 m. sausio – birželio mėn. 25.679 suma tūkst. eurų) apima visą sandorių sumą Bendrovės pardavimo pajamose. 

2016 m. sausio – birželio 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 

         

Bendrovės asocijuotos įmonės 116  11  - 421  10 
„Lietuvos energija“, UAB grupės įmonės 2.051  4.808  4.773 10.281  19.613 

Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB 1.099  3.877  13.325 82  177 

Valstybės kontroliuojamos EPSO-G grupės įmonės 691  4.330  - 20.107  55.478 

Iš viso 3.957  13.026  18.098 30.891  75.278 

 

Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų, išskyrus aprašytas 
garantijas asocijuotoms įmonėms 17 pastaboje. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su 
atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių. 

 
 

16 Išmokos vadovybei 
 

  
2017-01-01- 

2017-06-30 
  

2016-01-01- 

2016-06-30 

      

Išmokos, susijusios su darbo santykiais (tūkst. eurų)  119   113 

Iš jų: kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos vadovybei (tūkst. eurų)  24   24 

Vadovų skaičius birželio 30 d.  4   4 

 
2017 ir 2016 m. Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius bei departamentų direktoriai (tarp jų ir laikinai einantys depar tamento direktoriaus 
pareigas). 
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17 Nebalansiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai 
 

Suteiktos ir gautos garantijos 
 
2017 m. sausio – birželio mėn. Bendrovė nebuvo sudariusi naujų susitarimų dėl garantijų. 

 
2014 m. gruodžio 3 d. Bendrovė buvo sudariusi garantijos sutartį su „Swedbank“, AB, pagal kurią Bendrovė garantavo bankui už UAB „Geoterma“ 
tinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal tarp banko ir UAB „Geoterma“ pasirašytą kredito sutartį. Garantijos terminui suėjus, balandžio mėnesį 

Bendrovė bankui sumokėjo 109 tūkst. eurų už UAB ,,Geoterma“ įsipareigojimų nevykdymą. Šią sumą Bendrovė apskaitė gautinose sumose ir 
pripažino jai vertės sumažėjimo nuostolį.  
 

2017 m. birželio 30 d. Bendrovė nebuvo gavusi kitų įmonių garantijų.  
 
 

Teisminiai ginčai 
 
Ginčas dėl VKEKK priimtų sprendimų, susijusių su reguliuojamos veiklos pajamomis atskleistas 3 pastaboje. Reikšmingų pokyčių teisminiuose 

ginčuose nuo 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo.  
 
Mokesčių patikrinimai 

 
Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 mokestinius metus bei priskaičiuoti papildomus 
mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybė nežino jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti potencialius reikšmingus įsipareigojimus š iuo atžvilgiu.  

 
 

18 Paskelbtos 2017 m. kovo 31 d. pasibaigusio 3 mėnesių laikotarpio Bendrovės 
sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos perskaičiavimas 

 
Nuo 2017 m. sausio 1 d. nustačius naujus Rezervinės elektrinės energetinių blokų Nr. 7 ir Nr. 8 ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus (3 

pastaba), perskaičiuotas nusidėvėjimas ir 2017 m. kovo 31 d. pasibaigusio 3 mėnesių laikotarpio Bendrovės veiklos rezultatas.  
 
Perskaičiavimo įtaka Bendrovės Bendrųjų pajamų ataskaitai:  

 

  
2017-01-01- 
2017-03-31 
paskelbta  

 Nusidėvėjimo 

skirtumas 

 2017-01-01- 
2017-03-31 

perskaičiuota 

       

Pajamos       
Pardavimo pajamos  31.791  -  31.791 

Kitos veiklos pajamos  292  -  292 

  32.083  -  32.083 

       
Veiklos sąnaudos       

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai  (5.725)  -  (5.725) 
Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos   (7.665)  -  (7.665) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (4.981)  (1.245)  (6.226) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (1.947)  -  (1.947) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos  (896)  -  (896) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių (sąnaudos)/pajamos  (3.025)  -  (3.025) 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos  (752)  -  (752) 

Atsargų vertės sumažėjimo (sąnaudos)/atstatymas  4  -  4 
Ilgalaikio materialiojo turto (perkainojimas) ir vertės (sumažėjimas)/atstatymas  (1.085)  -  (1.085) 
Kitos sąnaudos  (1.360)  -  (1.360) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (27.432)  (1.245)  (28.677) 

       
VEIKLOS PELNAS   4.651  (1.245)  3.406 
       

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos):       
Kitos finansinės veiklos pajamos  54  -  54 
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)  (311)  -  (311) 

  (257)  -  (257) 

       
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  4.394  (1.245)  3.149 

       
Pelno ir atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)  (424)  -  (424) 
       

GRYNASIS LAIKOTARPIO PELNAS   3.970  (1.245)  2.725 

       
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)  -  -  - 

BENDROSIOS LAIKOTARPIO PAJAMOS  3.970  (1.245)  2.725 

       
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)   0,006  (0,002)  0,004 
Vidutinis svertinis akcijų skaičius  635.083.615  -  635.083.615 
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19 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 

Bendrovė 2017 m. liepos 5 d. pasirašė kreditavimo sutartį su AB SEB banku 60.000 tūkst. eurų sumai. Šia sutartimi bus refinansuojama turima 
SEB banko ilgalaikė paskola 47.904 tūkst. eurų. Nauja kreditavimo sutartimi, nepabloginus esamų sąlygų, pratęstas paskolos grąžinimo 
terminas bei panaikinamas dalies ilgalaikio materialiojo turto (kombinuoto ciklo bloko, rezervinės elektrinės  7 ir  8 blokų) įkeitimas. 

  
Kitų reikšmingų įvykių po 2017 m. birželio 30 d. iki sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos patvirtinimo datos neįvyko. 

 

 
********* 
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