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 Pastabos 
 2018-03-31  2017-12-31 

      
TURTAS      

      
Ilgalaikis turtas      

Nematerialusis turtas 5  24.857  15.238 
Materialusis turtas 5  500.493  496.818 
Investicijos į asocijuotas įmones 6  1.634  1.535 
Kitas ilgalaikis turtas   5.300  3.236 
Kitas finansinis turtas   1.784  1.799 

Ilgalaikio turto iš viso   534.068  518.626 

      
Trumpalaikis turtas      

Atsargos   5.387  5.580 
Išankstiniai apmokėjimai   3.411  3.479 
Prekybos gautinos sumos   15.445  17.216 
Kitas finansinis turtas   6.265  15.757 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis   -  - 
Suteiktos paskolos 7,15  19.840  14.930 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai   70.435  60.700 

Trumpalaikio turto iš viso   120.783  117.662 

TURTO IŠ VISO   654.851  636.288 
      

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      
      
Nuosavas kapitalas      

Įstatinis kapitalas 8  184.174  184.174 
Akcijų priedai   85.660  85.660 
Privalomasis rezervas   13.897  12.871 
Perkainojimo rezervas   6.533  2.289 
Nepaskirstytasis pelnas    72.905  68.880 

Nuosavo kapitalo iš viso   363.169  353.874 

      
Ilgalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos 10  29.736  34.039 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   138  172 
Dotacijos 11  175.846  177.875 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   6.937  6.704 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai   19.057  17.475 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   231.714  236.265 

      
Trumpalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos 10  21.208  21.208 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   138  138 
Prekybos mokėtinos sumos   13.432  17.380 
Gauti išankstiniai apmokėjimai   75  1.135 
Mokėtinas pelno mokestis   4.049  2.883 
Atidėjiniai aplinkos taršai 12  965  528 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 5,9  20.101  2.877 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   59.968  46.149 

Įsipareigojimų iš viso   291.682  282.414 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   654.851  636.288 

 
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  
2018-01-01- 
2018-03-31 

 
2017-01-01- 
2017-03-31 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos   32.632  31.791 
Kitos veiklos pajamos   486  292 

 13,14  33.118  32.083 

      
Sąnaudos      

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai   (6.818)  (5.725) 
Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos    (7.429)  (7.665) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 5,11  (4.505)   (4.981) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (2.169)   (1.947) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (602)   (912) 
Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo ir panaudojimo  (sąnaudos)/pajamos   4.107  (3.025) 

Kito ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas)/atstatymas   2.064  (752)  
Atsargų vertės (sumažėjimas)/atstatymas   (226)  4 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimas)/atstatymas   11  (1.085) 
Kitos sąnaudos   (1.333)   (1.344) 

Sąnaudų iš viso   (16.900)  (27.432) 

      
VEIKLOS PELNAS    16.218  4.651 
      
Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)      

Finansinės veiklos pajamos   30  54 
Finansinės veiklos (sąnaudos)   (145)  (311) 

   (115)  (257) 
      

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis 6  99  - 
      

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   16.202  4.394 
      

Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   (2.247)  (424)  

      

GRYNASIS PELNAS    13.955  3.970 

      

Straipsniai, kurie vėliau nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)      

Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka pritaikant naujus TFAS   (21)  - 

Apyvartinių  taršos leidimų perkainojimo pajamos   5.002  - 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   (750)  - 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso    4.231  - 

      

BENDROSIOS PAJAMOS   18.186  3.970 

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

kapitalas 
 

Akcijų 
priedai 

 Perkainojimo 
rezervas 

 
Privalomasis 

rezervas 
 
Nepaskirstytasis 

pelnas  
 

Nuosavo 
kapitalo 
iš viso 

              

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

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

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas    -  -  -  -  3.970  3.970 

Laikotarpio bendrosios pajamos (sąn.) iš viso   -  -  -  -  3.970  3.970 

Privalomasis rezervas   -  -  -  1.999  (1.999)  - 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas   -  -  (9)  -  9  - 

Dividendai   9 -  -  -  -  (12.701)  (12.701) 

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

              

Likutis 2018 m. sausio 1 d.   184.174  85.660  2.289  12.871  68.880  353.874 

Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka pritaikant 
naujus TFAS 

  
-  -  

 
- 

  
- 

  
(21) 

  
(21) 

Perskaičiuotas likutis 2018 m. sausio 1 d.   184.174  85.660  2.289  12.871  68.859  353.853 

Apyvartinių taršos leidimų perkainojimas   -  -  4.252  -  -  4.252 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso   -  - 
 

4.252  -    4.252 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas    -  -  -  -  13.955  13.955 

Laikotarpio bendrosios pajamos (sąn.) iš viso   -  -  4.252  -  13.955  18.207 

Privalomasis rezervas   -  -  -  1.026  (1.026)  - 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas    -  -  (8)  -  8  - 

Dividendai   9 -  -  -  -  (8.891)  (8.891) 

Likutis 2018 m. kovo 31 d.    184.174  85.660  6.533  13.897  72.905  363.169 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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 Pastabos 
2018-01-01- 
2018-03-31 

 
2017-01-01- 
2017-03-31 

     
 Grynasis pelnas   13.955  3.970 

     
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai     

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5 6.656  7.744 
Nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo (atstatymas) 5 (11)  1.085 
Atsargų vertės sumažėjimas (atstatymas)  226  (4) 
Apyvartinių taršos leidimų ir jų atidėjinių perkainojimo sąnaudos (pajamos)  (6.234)  3.791 
Kiti vertės sumažėjimai (atstatymai)   (68)  - 
Asocijuotų  įmonių (pelno) dalis 6 (99)  - 
Pelno mokesčio sąnaudos  1.416  134 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo pokytis  831  290 
Dotacijų nusidėvėjimas 12 (2.151)  (2.763) 
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)   63  58 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo ir nurašymo  20  (10) 
(Pelnas) iš verslo dalies pardavimo  (12)  - 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:     
- Palūkanų (pajamos)  (30)  (33) 
- Palūkanų sąnaudos  142  310 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas     
Prekybos gautinų sumų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas  9.338  216 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas   260  (31) 
Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)   (5.057)  (6.358) 
(Sumokėtas) pelno mokestis  (249)  - 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  18.996  8.399 
     
Investicinės veiklos pinigų srautai     

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (1.899)  (516) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  -  10 
Suteiktos paskolos  (4.910)  (1.198) 
Verslo dalies pardavimas  2.000  - 
Gautos palūkanos  29  33 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (4.780)  (1.671) 
     
Finansinės veiklos pinigų srautai     

Sugrąžintos gautos paskolos  (4.303)  (8.299) 
Išperkamosios nuomos mokėjimai  (34)  (34) 
(Sumokėtos) palūkanos  (142)  (310) 
(Išmokėti) dividendai  (2)  (24) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (4.481)  (8.667) 
     
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)   9.735  (1.939) 
     
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  60.700  99.045 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  70.435  97.106 

     

 
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 2018 m. kovo 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. neturėjo įsigijusi savų 
akcijų.  

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 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.  

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. 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 2018 m. kovo 31 d. buvo 382 (2017 m. gruodžio 31 d. – 392). 
 

 
2 Apskaitos principai  

2.1 Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos parengimo pagrindas 

Bendrovės sutrumpinta neaudituota tarpinė finansinė informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d., yra parengta 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei 
(Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).  

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasiba igusius 2017 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 2017 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 

Bendrovė 9-ąjį TFAS „Finansinės priemonės“ modifikuotai retrospektyviai pritaikė nuo 2018 m. sausio 1 d. ir įvertino standarto pritaikymo įtaką 
dėl tikėtinų kredito nuostolių modelio pritaikymo finansiniam turtui, kuri lygi 21 tūkst. eurų, 2018 m. finansinėse ataskaitose apskaitė 
nepaskirstytojo rezultato straipsnyje ir atitinkamai sumažino trumpalaikį finansinį turtą. Bendrovė reikšmingas gautinas sumas vertina 
individualiai, nereikšmingas sumas vertina bendrai.  
 
Bendrovės finansinis turtas bei finansiniai įsipareigojimai klasifikuojami taip: 

- Paskolos ir gautinos sumos bus klasifikuojamos kaip finansinis turtas, vertinamas amortizuota verte; 
- Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per pelną (nuostolius) toje pačioje kategorijoje; 
- Finansinių įsipareigojimų klasifikavimas nesikeičia. 

 
 
15-ojo TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ taikymas nuo 2018 m. sausio 1 d. Bendrovės pajamų pripažinimo laikui ir apimtis įtakos neturi. 
Bendrovė peržiūrėjo visas reikšmingas sutartis su klientais ir neidentifikavo kelių veiklos įsipareigojimų, sutarčių sudarymo sąnaudų ir skirtingo 
pajamų pripažinimo laike. Bendrovė 15-ąjį TFAS taikytų modifikuotai retrospektyviai, jei tokia įtaka atsirastų. 
 
16-asis TFAS „Nuoma“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau). Naujajame standarte numatyti 
nuomos pripažinimo, vertinimo, pateikimo, informacijos atskleidimo principai. Pagal visas nuomos rūšis nuomininkas įgyja teisę naudoti turtą 
nuomos pradžioje ir, jeigu nuomos mokėjimai atliekami per tam tikrą laikotarpį, taip pat gauna finansavimą. Dėl to, 16-uoju TFAS panaikinamas 
nuomos skirstymas į veiklos nuomą arba finansinę nuomą, kaip to reikalaujama 17-ajame TAS, o vietoj to pateikiamas bendras nuomininko 
apskaitos modelis. Nuomininkai turi pripažinti: (a) visų nuomos rūšių, kurių laikotarpis ilgesnis nei 12 mėnesių, turtą ir įsipareigojimus, išskyrus 
atvejus, kai pagal nuomos sutartį perduodamo turto vertė yra nedidelė; (b) nuomos turto nusidėvėjimą atskirai nuo palūkanų už nuomos 
įsipareigojimus pelno (nuostolių) ataskaitoje. Į 16-ąjį TFAS iš esmės perkeliami 17-jame TAS apibrėžti nuomotojo apskaitos reikalavimai. Dėl 
šios priežasties nuomotojas toliau turi skirstyti nuomą į veiklos nuomą arba finansinę nuomą ir apskaitoje skirtingai registruoti šias dvi nuomos 
rūšis. Bendrovė numato taikyti 16-ąjį TFAS „Nuoma“ nuo 2019 m. sausio 1 d.  Pagal nuomos sutartį perduodamo turto vertė ir susiję nuomos 
įsipareigojimai bus apskaityti Bendrovės Finansinės padėties ataskaitoje. Standarto taikymo pirmąjį kartą įtaką bus atvaizduojama naudojant 
modifikuotą retrospektyvinį būdą kurį taikant koreguojamas nepaskirstytojo pelno likutis Finansinės padėties ataskaitoje. Metinių finansinių 
ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., 38 pastaboje atskleisti būsimi nediskontuoti mokėjimai pagal veiklos nuomos sutartis. 
Šiuo metu Bendrovė vertina, kokios įtakos standartas turės jos finansinėms ataskaitoms. 
 
Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių nuo 2018 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei informacijai, 
nebuvo.  
 
 

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 2017 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. Nuo 2018 m. sausio 1 d. nustatyti nauji Rezervinės elektrinės 
energetinių blokų Nr. 7 ir Nr. 8 nusidėvėjimo normatyvai likusioms ilgalaikio turto grupėms, kurioms nebuvo sutrumpinti nusidėvėjimo normatyvai  
nuo 2017 m. sausio 1 d. Normatyvai sutrumpinti atsižvelgiant į blokų techninį nusidėvėjimą bei griežtesnius aplinkos taršos reikalavimus, kurie 
įsigalios nuo 2024 m. 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 

2018 m. kovo 31 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. 
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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.  

2017 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 2018 m. kovo 31 d., vertės 
sumažėjimo požymių taip pat nenustatyta.  
 
2018 m. kovo 31 d. individualiems turto vienetams nebuvo pripažintas vertės sumažėjimas. Vertės sumažėjimas apskaitomas 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. 2017 m. gruodžio 31 d. apskaitytas atidėjinys atitiko faktinius patvirtinus taršos kiekius. Remiantis patirtimi, 
Bendrovės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2018 m. kovo 31 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2019 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.  
 
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 2018 m. kovo 31 d. Kitų ilgalaikių mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnyje apskaitė po 12 kalendorinių mėnesių grąžintiną 5.794 
tūkst. eurų VIAP lėšų sumą (2017 m. gruodžio 31 d. 5.545 tūkst. eurų), neįvertinus diskontavimo efekto, per 12 kalendorinių mėnesių gautina 
VIAP lėšų suma sudarė 5.172 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. 8.487 tūkst. eurų). Grąžintina VIAP lėšų suma susidarė dėl mažesnių nei 
nustatyta faktinių pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų, patirtų teikiant reguliuojamas paslaugas. 2017 m. gruodžio 31 d. ilgalaikė mokėtina suma 
buvo apskaityta amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Diskontuojant mokėtinas VIAP lėšų sumas per grąžinimo 
laikotarpį taikyta 0,92 proc. diskonto norma, o diskontavimo įtaka 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 51 tūkst. eurų ir buvo apskaityta Kitų finansinės 
veiklos pajamų straipsnyje. 2018 m. kovo 31 d. diskontavimo įtaka perskaičiuota nebuvo, nes pokyčio įtaka nereikšminga.  
 
Ginčas dėl VKEKK priimtų sprendimų, susijusių su reguliuojamos veiklos pajamomis  

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. VKEKK 2017 m. spalio 30 d. nutarimu patvirtino 5,44 mln. eurų VIAP lėšų sumą, skirtą kompensuoti VIAP lėšų sumažinimą už 2015 m. Ši 
suma 2017 m. buvo pripažinta Bendrovės pajamose ir bus gauta per 2018 m. Kol nėra VKEKK nutarimo dėl Bendrovei 2016 m. neišmokėtų 
VIAP lėšų kompensavimo, VIAP lėšų pajamos toliau lieka sumažintos tokia dalimi, kiek faktiškai nebuvo išmokėta lėšų per 2016 metus, t.y. 2,51 
mln. eurų. Su šiuo VKEKK sprendimu susijusio Bendrovės neapibrėžtojo turto suma 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 2,51 
mln. eurų.  

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 0,48 proc. diskonto normą. Už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d., kainos priedo dabartinė vertė sudarė 
1.484 tūkst. eurų. 2018 m. kovo 31 d. Bendrovė Kito ilgalaikio finansinio turto straipsnyje apskaitė 1.484 tūkst. eurų gautiną sumą. 2018 m. kovo 
31 d. Kitos veiklos pajamų straipsnyje buvo pripažinta 12 tūkst. eurų su verslo dalies pardavimo vertės pasikeitimu susijusių pajamų. 
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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 2017 
m. gruodžio 31 d. 

Nuo 2017 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. 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. kovo 31 d. bendrovės ilgalaikių gautinų ir mokėtinų sumų diskonto norma 
atitiko rinkos palūkanų normą.
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5 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 
 
 
Per tris mėnesius, pasibaigusius 2018 m. kovo 31 d., ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto judėjimą sudarė: 
 

  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

     

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.  15.238  496.818 

Įsigijimai  1  10.516 

Gauti nemokami apyvartiniai taršos leidimai   157  - 

Apyvartinių taršos leidimų perkainavimas  9.510  - 

Perklasifikavimas į/iš atsargų  -  (225) 

Nurašymai  -  (20) 

Vertės sumažėjimo atstatymas  -  11 

Amortizacija ir nusidėvėjimas  (49)  (6.607) 

Likutinė vertė 2018 m. kovo 31 d.  24.857  500.493 

Apyvartinių taršos leidimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis aktyvioje rinkoje egzistuojančiomis kainomis, todėl yra priskiriama pirmam 
hierarchijos lygiui tikrosios vertės nustatymo modelyje. Po pirminio pripažinimo apyvartiniai taršos leidimai yra perkainojami tikrąja verte 
remiantis aktyvios rinkos kainomis kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Taršos leidimų perkainojimo metu susidariusia apskaitinės vertės 
padidėjimo suma, viršijanti įsigijimo vertę, yra didinamas perkainojimo rezervas nuosavame kapitale, o vertės sumažėjimo suma, viršijanti prieš 
tai sukauptą sumą rezerve, yra apskaitoma per pelno (nuostolio) straipsnį. Bendrovė atskirai apskaito įsigytus ir nemokamai gautus apyvartinius 
taršos leidimus. Realizavus apyvartinius taršos vienetus, perkainojimo rezervo teigiamas likutis tiesiogiai pripažįstamas nepaskirstytame pelne. 

 
2018 m. kovo 26 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 
išleidžiant naujas akcijas, apmokamas papildomu akcijas pasirašančiojo asmens – „Lietuvos energija“, UAB – nepiniginiu įnašu, t. y. įnešant 
Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinį kompleksą į Bendrovės nuosavybę. Nuosavybės teisė į Vilniaus trečiosios termofikacinės 
elektrinės turtinį kompleksą Bendrovei perėjo 2018 m. kovo 31 d., vertė nustatyta nepriklausomų turto vertintojų – 8.061 tūkst. eurų, 
įsipareigojimas apskaitytas šios sutrumpintos tarpinės Finansinės padėties ataskaitos straipsnyje Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.  
 
2018 m. kovo 31 d. Bendrovė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 312.364  tūkst. eurų. 
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6 Investicijos 

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2018-03-31 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2017-12-31 

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. 
 
2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 Bendrovės investicijos į asocijuotas įmones buvo: 
 
 

2018-03-31  Įsigijimo vertė   
Vertės 

(sumažėjimas) 
padidėjimas 

 
Bendrovei 

tenkanti rezultato 
dalis 

 
Apskaitinė vertė 

          
UAB „Geoterma“  2.142   (2.142)  -  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  1.287   96  72  1.455 
UAB Verslo aptarnavimo centras  87   65  27  179 

Iš viso  3.516   (1.981)  99  1.634 

 
 

 
    

   
 

2017-12-31  Įsigijimo vertė   
Vertės 

(sumažėjimas) 
padidėjimas 

 
Bendrovei 

tenkanti rezultato 
ir dividendų dalis 

 
Apskaitinė vertė 

          

UAB „Geoterma“  2.142   (2.142)  -  - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras  1.287   116  (20)  1.383 
UAB Verslo aptarnavimo centras  87   21  44  152 

Iš viso  3.516   (2.005)  24  1.535 

 
UAB ,,Geoterma“ nuosavas kapitalas neigiamas ir Bendrovė nėra įsipareigojusi šį nuostolį dengti, todėl jo dalis nėra apskaityta.  
 
 

7 Suteiktos paskolos 
 
2016 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė Grupės sąskaitos sutartį, pagal kurią 2018 m. kovo 31 d. Bendrovė buvo suteikusi 19.840 tūkst. eurų 
trumpalaikių paskolų „Lietuvos energijos“ UAB Grupės įmonėms (2017 m. gruodžio 31 d. 14.930 tūkst. eurų). Šioms paskoloms taikoma rinkos 
palūkanų norma. 
 
 

8 Įstatinis kapitalas  

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 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. 

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 

 
Akcinis kapitalas 

2018-03-31 
 Akcinis kapitalas  

2017-12-31 

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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9 Dividendai 
 
2018 m. kovo mėn. 26 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 0,014 eurų 
dividendų vienai akcijai už 2017 m. liepos-gruodžio mėn. Įsipareigojimas išmokėti dividendus apskaitytas šios sutrumpintos tarpinės Finansinės 
padėties ataskaitos straipsnyje Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. 
 

     

     
Dividendų suma (tūkst. eurų) 

 
  8.891 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais) 
 

  635.083.615 

Dividendai vienai akcijai (eurais) 
 

  0,014 

 
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., iš viso 12.701 tūkst. eurų. 2017 m. rugsėjo mėn. 29 d. „Lietuvos energijos gamyba“, 
AB neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 0,017 eurų dividendų vienai akcijai už 2017 m. sausio-birželio mėn., 
iš viso 10.797 tūkst. eurų.    
 
 

10 Gautos paskolos 
 

Bendrovės paskolos pagal grąžinimo terminus: 
 

 2018-03-31 
 

2017-12-31 

    
Ilgalaikės paskolos    

Luminor Bank AB, eurais, grąžintina iki 2027 m. kovo 31 d. 9.807  10.114 

AB SEB bankas, eurais, grąžintina iki 2024 m. vasario 23 d. 19.929  23.925 

Ilgalaikių paskolų iš viso 29.736  34.039 

    

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis    

Luminor Bank AB, eurais, grąžintina iki 2027 m. kovo 31 d. 1.226  1.226 

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

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis iš viso 21.208  21.208 

 
2014 m. vasario 21 d. Bendrovė pasirašė kreditavimo sutartį su AB SEB bankas dėl ne didesnės kaip 158.000 tūkst. eurų sumos paskolos 
suteikimo. Šia sutartimi refinansuotos trys paskolos, pagal kredito sutartis su Lietuvoje veikiančiais bankais ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
banku. Kredito grąžinimo terminas - 2024 m. vasario 23 d. Bendrovė anksčiau laiko sugrąžino AB SEB bankui dalį ilgalaikės paskolos ir 2017 
m. liepos 5 d. pasirašė naują kreditavimo sutartį su AB SEB banku 60.000 tūkst. eurų sumai. Šia sutartimi 2018 m. numatytas SEB banko 
ilgalaikės paskolos refinansavimas, nepabloginus esamų sąlygų, pratęstas paskolos grąžinimo terminas bei panaikintas dalies ilgalaikio 
materialiojo turto (kombinuoto ciklo bloko, rezervinės elektrinės 7 ir 8 blokų) įkeitimas.  
 
Už suteiktas paskolas Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį materialųjį turtą (5 pastaba) ir pinigines lėšas bei būsimąsias įplaukas į Luminor Bank AB 
banko sąskaitas, piniginių lėšų likutis 2018 m. kovo 31 d. 12.125 tūkst. eurų.   
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11 Dotacijos 

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per tris mėnesius, pasibaigusius 2018 m. kovo 31 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 2017 m. gruodžio 31 d. 26.780  149.896  1.199  177.875 

Gautos dotacijos -  -  157  157 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir 
įrengimų nusidėvėjimas (157)  (1.994)  -  (2.151) 

Panaudota apyvartinių taršos 
leidimų dotacija -  -  (35)  (35) 

Likutis 2018 m. kovo 31 d. 26.623  147.902  1.321  175.846 

Per 2018 m. trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį kovo 31 d., Bendrovės dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 2.151 tūkst. eurų, t.y. ilgalaikio 
materialiojo turto nusidėvėjimo suma. Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas Bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

12 Atidėjiniai aplinkos taršai 

Per tris mėnesius, pasibaigusius 2018 m. kovo 31 d., atidėjinių aplinkos taršai judėjimą sudarė: 

    

    

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.  528  

Panaudoti taršos leidimai  -  

Panaudotų apyvartinių taršos leidimų perkainojimas  338  

Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui*  99  

Likutis 2018 m. kovo 31 d.  965  

* Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjinių išmestam taršos kiekiui sąnaudos apskaitomos atėmus panaudotą valstybės dotacijos dalį 
 
 

13 Pajamos 

Pripažintos pajamos pagal sutartis su klientais: 
 

 
2018-01-01-   
2018-03-31 

 
2017-01-01- 
2017-03-31 

    

Elektros pardavimas 13.604  10.946 

Balansavimo ir reguliavimo pajamos 1.385  748 

VIAP pajamos 3.963  8.117 

Galios rezervavimo pajamos  11.742  10.129 

Šilumos energijos pajamos 1.930  1.840 

Kitos pajamos 494  303 

Pajamų iš viso 33.118  32.083 
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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 koreguota EBITDA. Skaičiuojant šį EBITDA rodiklį, lyginant su 
Bendrovės metiniame pranešime atskleistu EBIDTA rodikliu, papildomai eliminuojami vadovybės koregavimai. Valdybos peržiūrimos ataskaitos 
sutampa su finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, išskyrus pateikimo formatą. Nuo 2017 m. segmentų ataskaita buvo pakeista 
pagal tai, kaip Valdyba analizuoja Bendrovės veiklą – t.y. vietoj veiklos pelno rodiklio pateiktas koreguotos 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 2018 m. sausio – kovo mėn. laikotarpį pateikta žemiau: 
 

2018  Reguliuojama veikla Komercinė veikla Iš viso 

    

Segmentų pajamų iš viso 17.544 15.574 33.118 

Koreguota EBITDA 6.194 8.490 14.684 

Vadovybės koregavimai - - - 
Kiti koregavimai 2.925 (1.391) 1.534 

  Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (3.309) (1.196) (4.505) 
  Ilgalaikio ir kito turto vertės sumažėjimas (padidėjimas) - (147) (147) 

  Ilgalaikio turto nurašymas - (20) (20) 

  Apyvartinių taršos leidimų perkainavimas 6.234 - 6.234 
  Atsargų nurašymas - (28) (28) 

Veiklos pelnas 9.119 7.099 16.218 

Finansinės pajamos   30 
Finansinės (sąnaudos)   (145) 

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis   99 

Pelnas prieš apmokestinimą   16.202 

 

Bendrovės informacija apie segmentus 2017 m. sausio – kovo mėn. laikotarpį pateikta žemiau: 
 

2017 Reguliuojama veikla Komercinė veikla Iš viso 

    
Segmentų pajamų iš viso 20.278 11.805 32.083 

Koreguota EBITDA 8.732 5.772 14.504 
Vadovybės koregavimai - - - 
Kiti koregavimai (7.580) (2.273) (9.853) 

  Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (3.789) (1.192) (4.981) 
  Ilgalaikio ir kito turto vertės sumažėjimas (padidėjimas) - (1.081) (1.081) 
  Ilgalaikio turto nurašymas - - - 
  Apyvartinių taršos leidimų perkainavimas (3.791) - (3.791) 

Veiklos pelnas 1.152 3.499 4.651 

Finansinės pajamos   54 

Finansinės (sąnaudos)   (311) 

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis   - 

Pelnas prieš apmokestinimą   4.394 
 

Visos reikšmingos Bendrovės pajamos, įskaitant kitos veiklos pajamas, laikomos uždirbtos Lietuvoje. Elektros energijos pardavimai per Nord 
Pool Spot elektros biržą Lietuvos prekybos zonoje nėra laikomi pajamomis gautomis iš užsienio šalių, kadangi biržoje parduotos elektros 
energijos galutinis vartotojas nėra žinomas. 
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15 Sandoriai tarp susijusių šalių  
 
2018 m. sausio – kovo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2018 m. kovo 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos 

 

 
Suteiktos 
paskolos 

 

Pirkimai  Pardavimai 

          

Bendrovės asocijuotos įmonės 142  -  476  243  - 

„Lietuvos energija“, UAB grupės įmonės  788  1.503  19.364  1.742  56 

Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB  16.709  20  -  8.170  23 

Valstybės kontroliuojamos EPSO-G grupės įmonės 3.090  12.617  -  7.709  31.727 

Iš viso 20.729  14.140  19.840  17.864  31.806 

 
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 (2018 m. sausio – kovo mėn. suma 1.248 tūkst. eurų) 
ir pardavimai (2018 m. sausio – kovo mėn. 10.247 suma tūkst. eurų) apima visą sandorių sumą pardavimo pajamose. 
 
Patronuojančiai bendrovei „Lietuvos energija“, UAB mokėtinose sumose priskaičiuoti mokėtini dividendai (9 pastaba) ir įsipareigojimas už turtinį 
įnašą (5 pastaba). 

2017 m. sausio – kovo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2017 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 85  -  402 226  3 
„Lietuvos energija“, UAB grupės įmonės 1.129  3.491  14.528 1.751  33 

Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB 1.135  3.963  - 92  39 

Valstybės kontroliuojamos EPSO-G grupės įmonės 3.070  15.968  - 6.989  33.613 

Iš viso 5.419  23.422  14.930 9.058  33.688 

 
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 
 

  
2018-01-01- 
2018-03-31 

  
2017-01-01- 
2017-03-31 

      

Išmokos, susijusios su darbo santykiais (tūkst. eurų)  71   63 

Iš jų: kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos vadovybei (tūkst. eurų)  12   12 

Vadovų skaičius kovo 31 d.  4   5 
 
Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius bei departamentų direktoriai (tarp jų ir laikinai einantys departamento direktoriaus pareigas). 
 
Lentelėje nurodytas sąrašinis darbuotojų skaičius atitinkamo ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną. Į vadovų skaičių 2018 m. kovo 31 d. ir  2017 
m. kovo 31 d. įskaičiuotas asmuo, esantis tikslinėse atostogose. Tuo tarpu 2018 m. kovo 29 d. nutraukti darbo santykiai su vienu vadovu, kuriam 
išmokėta teisės aktų nustatyta išmoka. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. pirmą ketvirtį ir  2017 m. pirmą ketvirtį faktinis vidutinis dirbusių vadovų 
skaičius buvo 4. 
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17 Nebalansiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai 
 
Suteiktos ir gautos garantijos 
 
Bendrovė buvo pateikusi Luminor Bank AB Garantiją, kuria neatšaukiamai ir besąlygiškai garantavo 1.883 tūkst. eurų apmokėjimą po pirmo 
rašytinio pareikalavimo už UAB „Kauno energetikos remontas“. Bendrovė buvo garantavusi bankui už UAB ,,Kauno energetikos remontas” 
tinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal tarp banko ir UAB „Kauno energetikos remontas“ 2012 m. gruodžio 4 d. pasirašytą Kredito sutartį Nr. KS 
12/12/01. Nuo 2016 m. sausio 1 d. UAB ,,Kauno energetikos remontas” sujungimo būdu reorganizuota į UAB ,,Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija“. Garantijos galiojimas baigėsi, 2018 m. vasario 2 d. kreditas grąžintas. 
 
2018 m. sausio – kovo mėn. Bendrovė nebuvo sudariusi naujų susitarimų dėl garantijų ir 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 2017 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 šiuo atžvilgiu.  
 
 

18 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 
2018 m. kovo 26 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nustatė, kad išleidžia 12.919.014 vienetų naujų akcijų, kurių kiekvienos 
nominali vertė yra 0,29 euro, emisijos kaina yra lygi 0,624 euro, vertė iš viso 8.061.465 eurų. Akcijų ir turtinio įnašo sutartis sudaryta su „Lietuvos 
energija“, UAB. Įstatinis kapitalas įregistruotas 2018 m. balandžio 11 d.  
 
Kitų reikšmingų įvykių po 2018 m. kovo 31 d. iki sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos patvirtinimo datos neįvyko. 
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Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas 
 

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

kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie Bendrovės veiklą per 2018 m. sausio–kovo mėnesių laikotarpį. 
 
 

Tarpinio pranešimo reglamentavimas 
 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos banko valdybos patvirtintų „Informacijos atskleidimo taisyklių“ aktualia redakcija, Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo 
ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ aktualia redakcija bei kitais teisės aktais. 
 
 

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 
tarnybos direktorius 

Mindaugas Kvekšas (8 5) 278 2907 

 

 
Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su pranešimu bei dokumentais, kuriais buvo naudotasi rengiant 
pranešimą, bei visuomenės informavimo priemonės, kuriose skelbiami bendrovės vieši pranešimai 

 
Su pranešimu bei dokumentais, kuriais naudojantis jis buvo parengtas, galima susipažinti darbo dienomis pirmadieniais–ket-
virtadieniais 7.30–16.30 val., penktadieniais 7.30–15.15 val. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, centrinėje būstinėje (Elektrinės 
g. 21, Elektrėnai). 
 
Ataskaita taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje www.gamyba.le.lt ir Vertybinių popierių biržos „NASDAQ Vilnius“ tinkla-
lapyje www.nasdaqbaltic.com. 
 
Vieši pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo skelbti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, skelbiami Bendrovės 
tinklalapyje (www.gamyba.lt) bei vertybinių popierių biržos „NASDAQ Vilnius“ tinklalapyje (www.nasdaqbaltic.com). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamyba.le.lt/
http://www.nasdaqbaltic.com/
http://www.gamyba.lt/
http://www.nasdaqbaltic.com/
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„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBOS“ PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI 
 

   2018 m. 
3 mėn. 

2017 m. 
3 mėn.  

Pokytis 

+/- % 

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

Pagaminta elektros energijos TWh 0,25 0,24 0,01 2,99 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

Pajamos tūkst. eurų 33.118 32.083 1.035 3,23 

Elektros, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos 

tūkst. eurų 14.247 13.390 857 6,40 

Veiklos sąnaudos1 tūkst. eurų 4.190 4.189 1 0,02 

EBITDA2 tūkst. eurų 14.682 14.504 178 1,23 

EBITDA marža3 % 44,3 45,2 -0,9 p. p.   

Koreguota EBITDA4 tūkst. eurų 14.682 14.504 178 1,23 

Koreguota EBITDA marža5 % 44,3 45,2 -0,9 p. p.   

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. eurų 13.955 3.970 9.985 251,51 

 2018-03-31 2017-03-31 
Pokytis 

+/- % 

Visas turtas tūkst. eurų 654.851 805.837 -150.986 -18,74 

Nuosavas kapitalas tūkst. eurų 363.169 346.835 16.334 4,71 

Finansinės skolos tūkst. eurų 51.220 124.574 -73.354 -58,88 

Finansinės skolos grynąja verte6 tūkst. eurų -19.215 27.468 -46.683 -169,95 

Nuosavybės pelningumas (ROE)7 % 15,4 4,6 10,8 p. p.   

Nuosavo kapitalo lygis8 % 55,5 43,0 12,4 p. p.   

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 
12 mėnesių 

% -32,7 47,3 -80,1 p. p.   

Finansinės skolos grynąja verte / 
Nuosavybės santykis 

% -5,3 7,9 -13,2 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 EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijom is siekiama atskleisti Bendrovės 
įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai 
atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose. 
5 Koreguota EBITDA / Pajamos. 
6 Finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į 
skolos vertybinius popierius. 
7 Grynasis pelnas (nuostoliai), perskaičiuota metinė išraiška / nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje. 
8 Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje. 
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VALDYBOS PIRMININKĖS PRANEŠIMAS 
 
Mieli klientai, akcininkai, partneriai, darbuotojai, 

 
„Lietuvos energijos gamyba“ per pirmąjį 2018 m. ketvirtį pa-
gamino daugiau elektros energijos ir sėkmingai ją pardavė 
biržoje. Tai didino Bendrovės pajamas bei gerino jos pelnin-
gumo rodiklius. 
 
2018 m. pradžioje tęsėsi itin vandeningas laikotarpis – per 
pirmuosius metų mėnesius Kauno Algirdo Brazausko hidro-
elektrinę Nemunu pasiekė netgi daugiau vandens, negu re-
kordinių 2017 m. pradžioje. Tai leido šiai elektrinei pagaminti 
daugiau elektros energijos. Prie jos didesne negu praėjusių 
metų pradžioje gamyba prisidėjo ir, atsižvelgiant į rinkos są-
lygas, efektyviai valdyta Kruonio hidroakumuliacinė elekt-
rinė. 
 
Geras sąlygas visų Bendrovės valdomų elektrinių veiklai, 
ypač jose pagamintos elektros energijos pardavimui, sudarė 
vasario ir kovo mėnesiais smarkiai atšalę orai. Dėl to gerokai 
didėjo elektros energijos paklausa biržoje. Susidarius tokiai 
situacijai, rinkai prireikė ir kombinuotojo ciklo bloko Elektrė-
nuose. Kartu užtikrindamas energetikos sistemai būtino tre-
tinio rezervo paslaugos teikimą, itin šaltu periodu blokas be-
veik dvi paras gamino elektros energiją. 
 
Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse per 2018 m. sau-
sio–kovo mėn. pagaminta ir parduota 3 proc. daugiau elekt-
ros energijos negu per 2017 m. sausį–kovą.  
 
Dėl didesnės elektrinių gamybos ir augusios elektros ener-
gijos kainos, 2018 m. sausį–kovą, palyginti su tais pačiais 
2017 m. mėnesiais, Bendrovės pardavimo pajamos padidėjo 
2,6 proc. ir pasiekė 32,6 mln. eurų. Tuo pačiu Bendrovei pa-
vyko išlaikyti stabilias veiklos sąnaudas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2018 m. sausio–kovo mėn. koreguota (palyginamoji) 
EBITDA siekia 14,7 mln. eurų ir yra 1,1 proc. didesnė negu 
praėjusių metų pradžioje. Grynasis pelnas padidėjo net 3,5 
karto ir pasiekė beveik 14 mln. eurų.  
 
Plačiau Bendrovės finansinius ir veiklos rodiklius pristatome 
toliau šiame pranešime. Taip pat jame apžvelgiame ir svar-
biausius ketvirčio įvykius, valdymo pokyčius. 
 
Siekdami užtikrinti įrenginių prieinamumą ir patikimumą, 
sausio mėnesį pradėjome planinį jau daugiau nei 25 metus 
dirbančio Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės antrojo hid-
roagregato kapitalinį remontą. Numatyta, jog remonto darbai 
bus pabaigti liepos mėn.  
 
Pirmąjį ketvirtį paskelbėme apie planuojamą dviejų nenau-
dojamų Elektrėnų komplekso kaminų demontavimą. 2018 m. 
planuojame atsisakyti rezervinio kuro mazuto. Visa tai tam, 
kad nepatirtume išlaidų išlaikydami įrenginius ir infrastruk-
tūrą, kuri nebėra reikalinga šiandieninei rinkai. 
 
Kita sritis, kur skiriame daug savo idėjų ir pastangų – naujų 
veiklų vystymas, efektyvus turimų kompetencijų panaudoji-
mas. Per pirmąjį ketvirtį klientams tiekėme nudruskintą van-
denį, teikėme metalo apdirbimo, įrenginių priežiūros, teri-
torijų nuomos paslaugas. Analizuodami rinką, toliau stiprin-
sime savo paslaugų portfelį, kad klientams taptume dar pat-
rauklesni. 
 
Džiugu, kad pelningumo rodiklius gerinantis siekis didinti 
Bendrovės pajamas ir efektyviai valdyti sąnaudas atsispindi 
ir kitose Bendrovės veiklos srityse, ne tik gamyboje. 
 
 

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

generalinė direktorė 
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REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 
 
Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. nutraukta 7-ojo bloko eksploata-
cija Elektrėnų komplekse. Blokas šiuo metu konservuojamas. 

Tokį sprendimą Bendrovės valdyba priėmė 2017 m. gruodžio 
11 d., įvertinusi Elektrėnų komplekse 2018 m. planuojamų teikti 
paslaugų apimtis, elektros gamybos ir sisteminių paslaugų rin-
kos situaciją, reguliacinės aplinkos pokyčius ir perspektyvas, 
bei atsižvelgdama į Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimą.  
8-asis blokas 2018 m. teikia strateginio rezervo (212 MW apim-
timi), o kombinuotojo ciklo blokas – tretinio aktyviosios galios 
rezervo (260 MW apimtimi) paslaugą. 
 
2018 m. sausio 25 d. Europos Komisija pritarė daliniam 
Bendrovės valdomos Kruonio hidroakumuliacinės elektri-
nės (toliau – Kruonio HAE) polių lauko ir infrastruktūros ty-
rimų finansavimui. Tai dar vienas žingsnis ruošiantis elektri-

nės plėtrai įrengiant 5-ąjį hidroagregatą. Šiais tyrimais bus sie-
kiama įvertinti, ar šiandieninė polių lauko, ant kurio būtų stato-
mas naujas vamzdynas, būklė atitinka projektinius reikalavi-
mus. 
 
2018 m. vasario 20 d. Bendrovė paskelbė inicijuojanti dviejų 
nenaudojamų Elektrėnų komplekso kaminų demontavimo 
projektą. Toks sprendimas priimtas įvertinus faktinę kaminų 

būklę: praėjusiais metais atlikus tyrimus paaiškėjo, kad du iš 
trijų elektrinės kaminų yra pernelyg smarkiai paveikti ardančio 
aplinkos poveikio ir nebegali būti laikomi saugiais. 
 
2018 m. kovo 1 d., dėl didelių šalčių ir mažos vėjo jėgainių ga-
mybos biržoje neįprastai pakilus elektros kainai, įjungtas 
Bendrovės valdomas kombinuoto ciklo blokas. Elektros 

energiją be sustojimo blokas gamino beveik dvi paras. 2018 m. 

kombinuotojo ciklo blokas komerciškai veikia tik likutine galia (ta 
galia, kuri lieka nuo paskirtos tretinio rezervo paslaugai). 
 
2018 m. kovo 23 d. Latvijos mažųjų hidroelektrinių savininkų ir 
valdytojų asociacijos suvažiavime Bendrovė pristatė gali-
mybę teikti mažųjų hidroelektrinių priežiūros paslaugas. 

Lietuvoje dėl tokių darbų jau sudaryta pirmoji sutartis. 
 
2018 m. kovo 26 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
nutarta pritarti Bendrovės 2017 m. metiniam pranešimui, 
patvirtinti audituotą 2017 m. Bendrovės metinių finansinių 
ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymo projektą. Akcininkai 
pritarė pasiūlymui papildyti Bendrovės įstatinį kapitalą iš-
leidžiant naujas akcijas, apmokamas papildomu akcijas pasi-

rašančiojo asmens („Lietuvos energija“, UAB) nepiniginiu įnašu, 
įnešant Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės (toliau – Vil-
niaus TE-3) turtinį kompleksą į Bendrovės nuosavybę. Taip pat 
nutarta patvirtinti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, at-
šaukti stebėtojų tarybą bei išrinkti naujus stebėtojų tarybos 
narius. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 metų kadencijai 

išrinkti Dominykas Tučkus, Živilė Skibarkienė, Rimgaudas Kal-
vaitis. 
 
2018 kovo 30 d. Bendrovė su „Lietuvos energija“, UAB, sudarė 
Akcijų pasirašymo sutartį, kurioje numatyta, kad nuosavybės 
teisė į Vilniaus TE-3 turtinį kompleksą Bendrovei pereina 
nuo 2018 m. kovo 31 d. 00.00 val. 

 
Daugiau informacijos apie šiuos ir kitus Bendrovei svarbius įvy-
kius – toliau šiame pranešime bei Bendrovės interneto svetai-
nėje www.gamyba.le.lt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
2018 m.  
3 mėn.  

2017 m. 
3 mėn.  

2016 m. 
3 mėn.1  

2015 m. 
3 mėn.1 

2014 m. 
3 mėn.1 

FINANSINIAI RODIKLIAI         

Pardavimo pajamos tūkst. eurų 32.632 31.791 33.461 37.233 41.793 

Kitos veiklos pajamos tūkst. eurų 486 292 19.844 6.931 439 

EBITDA2  tūkst. eurų 14.682 14.504 9.558 18.407 16.116 

Koreguota EBITDA3 tūkst. eurų 14.682 14.504 9.558 18.407 16.116 

Veiklos pelnas tūkst. eurų 16.218 4.651 18.119 17.828 10.247 

Grynasis pelnas (nuostoliai) tūkst. eurų 13.955 3.970 13.957 14.822 9.294 

Pelnas prieš apmokestinimą tūkst. eurų 16.202 4.394 17.809 17.190 10.586 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai tūkst. eurų 18.996 8.399 27.334 2.269 20.021 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms  tūkst. eurų 51.220 124.574 141.924 158.584 160.590 

SANTYKINIAI RODIKLIAI       

Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas  0,80 1,32 1,35 1,37 1,31 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
nuosavas kapitalas 

 0,14 0,36 0,40 0,41 0,39 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
turtas 

 0,08 0,15 0,17 0,17 0,17 

PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS       

Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA / 
(palūkanų mokėjimai + per ataskaitinį lai-
kotarpį grąžintos paskolos))4 

 3,28 1,68 2,01 3,77 8,57 

PELNINGUMO RODIKLIAI       

Veiklos pelno marža  % 48,97 14,50 33,99 40,37 24,26 

Pelno prieš apmokestinimą marža % 48,92 13,70 33,41 39,92 25,07 

Grynojo pelno marža % 42,14 12,37 26,18 33,56 22,01 

Nuosavo kapitalo grąža % 15,37 4,58 15,64 15,51 9,14 

Turto grąža % 8,52 1,97 6,65 6,54 3,96 

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

P/E (akcijos kainos ir pelno santykis)  6,60 25,52 7,38 9,77 10,59 

 
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/(pajamos) + nurašymų sąnaudos + verslo dalies pardavimo rezultatas. 
3 EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės 

įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai 
atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose. 
4 Skaičiuojant rodiklį neįtraukiamos refinansuotos paskolos. 

 

2018 m. sausio–kovo mėn. Bendrovės koreguota EBITDA 
marža, lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, išliko santy-
kinai stabili. Tai matyti ir žemiau pateiktame 2014–2018 m. 
sausio–kovo mėn. EBITDA dinamiką atvaizduojančiame gra-
fike (žr. 1 paveikslą). Kiti Bendrovės pelningumo rodikliai 
(veiklos pelno marža, pelno prieš apmokestinimą marža, gry-
nojo pelno marža, nuosavo kapitalo grąža) 2018 m. sausio–
kovo mėn. yra didesni už 2017 m. sausio–kovo mėn. rodiklius 

dėl didesnio veiklos pelno, kurį augino padidėjusios parda-
vimo pajamos (1 mln. eurų daugiau, lyginant su 2017 m. sau-
sio–kovo mėn.) ir teigiamas apyvartinių taršos leidimų perkai-
navimo rezultatas. 
  
2018 m. sausio–kovo mėn., lyginant su tuo pačiu 2017 m. lai-
kotarpiu, Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis nežymiai 
išaugo.  
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1 paveikslas 
Bendrovės koreguotos EBITDA ir koreguotos EBITDA maržos pokytis 

 

 
* Palyginamieji rodikliai nebuvo perskaičiuoti. 

 
 

Finansinės padėties ataskaita 
 
Bendrovės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2018 m. 
kovo 31 d. buvo 51,2 mln. eurų. Juos sudaro įsipareigojimai pa-
gal ilgalaikes paskolų sutartis. 
 
 

Bendrųjų pajamų ataskaita 
 
Pajamos 

 
Bendrovės pardavimo pajamos 2018 m. sausio–kovo mėn.  su-
darė 32,6 mln. eurų. Pagrindinę pajamų dalį sudaro elektros 
energijos prekybos, balansavimo ir reguliavimo elektros energi-
jos, galios rezervavimo ir viešuosius interesus atitinkančių pas-
laugų (toliau – VIAP) pajamos, taip pat šilumos energijos par-
davimo pajamos. Palyginus su 2017 m. sausio–kovo mėn., 
Bendrovės pardavimo pajamos didėjo 2,6 proc. Tam daugiau-
siai įtakos turėjo padidėjusi elektros energijos gamyba Kruonio 
HAE ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje (toliau – 
Kauno A. Brazausko HE) bei, palyginus su 2017 m. sausio–
kovo mėn., išaugusi elektros energijos kaina biržoje. 2018 m. 
sausio–kovo mėn. vidutinė elektros energijos kaina „NordPool“ 
biržos Lietuvos kainų zonoje buvo net 21,6 proc. didesnė, negu 
vidutinė 2017 m.  sausio–kovo mėn. kaina 
 
Bendrovės 2018 m. sausio–kovo mėn. reguliuojamos veiklos 
pajamos, t. y. elektros energijos ir šilumos energijos gamyba 
Elektrėnų komplekse bei Elektrėnų komplekso ir Kruonio HAE 
teikiamos galios rezervavimo paslaugos, sudarė 53 proc. visų 
Bendrovės pajamų (2017 m. sausio–kovo mėn. – 63 proc.). 
 
Sąnaudos 

 
2018 m. sausio–kovo mėn. Bendrovė patyrė 16,9 mln. eurų 
sąnaudų (nevertinant apyvartinių taršos leidimų perkainavimo 
pajamų – 23,1 mln. eurų). Didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų 
(14,2 mln. eurų, arba 61,6 proc.) sudarė elektros energijos ir 
susijusių paslaugų pirkimo bei kuro elektros energijos gamybai 
sąnaudos. Per 2017 m. sausio–kovo mėn. tokios sąnaudos su-
darė 48,8 proc. sąnaudų arba 13,4 mln. eurų. Pagrindinė šių 
sąnaudų didėjimo priežastis, palyginus su 2017 m. tuo pačiu 
laikotarpiu, – padidėję Kruonio HAE krovimo pirkimai bei elekt-
ros energijos kaina biržoje. Bendrovės nusidėvėjimo ir amorti-
zacijos sąnaudos 2018 m. sausio–kovo mėn. sudarė 4,5 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, 2018 
m. sausio–kovo mėn. sudarė 4,2 mln. eurų ir išliko 2017 m. sau-
sio–kovo mėn. sąnaudų lygyje.  
 
Pelnas  

 
Bendrovės 2018 m. sausio–kovo mėn. koreguota EBITDA yra 
0,2 mln. eurų didesnė už 2017 m. sausio–kovo mėn. rodiklį. Ko-
reguota EBITDA marža išliko santykinai stabili ir 2018 m. sau-
sio–kovo mėn. siekė 44,3 proc. (2017 m. sausio–kovo mėn. – 
45,2 proc.). 
 
2018 m. sausio–kovo mėn. Bendrovė uždirbo 16,2 mln. eurų 
pelno iki apmokestinimo, o grynasis pelnas sudarė 14,0 mln. 
eurų. 2017 m. sausio–kovo mėn. Bendrovė uždirbo 4,0 mln. 
eurų grynojo pelno. 
 
Grynasis Bendrovės pelnas 2018 m. sausio–kovo mėn. didėjo 
dėl didesnių elektros energijos pardavimo pajamų, dėl mažes-
nių nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei dėl teigiamo apy-
vartinių taršos leidimų perkainavimo rezultato. Prie 2018 m. 
sausio–kovo mėn. grynojo pelno pastarasis veiksnys pridėjo 
6,2 mln. eurų, kai tuo tarpu 2017 m. sausio–kovo mėn. rezulta-
tuose tai sudarė 3,8 mln. eurų papildomų sąnaudų. 
 
 

Pinigų srautų ataskaita 
 
2018 m. sausio–kovo mėn. grynieji pagrindinės veiklos pinigų 
srautai Bendrovėje sudarė 19,0 mln. eurų. Tuo tarpu 2017 m. 
sausio–kovo mėn. grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 
Bendrovėje buvo 8,4 mln. eurų. 
 
Bendrovės finansinės veiklos pinigų srautai tiek 2018 m. sau-
sio–kovo mėn., tiek ir tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu buvo nei-
giami ir sudarė atitinkamai 4,5 mln. eurų ir 8,7 mln. eurų. 
 

Investicijos į ilgalaikį turtą 
 
Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 
2018 m. sausio–kovo mėn. sudarė 2,5 mln. eurų, o 2017 m. per 
tą patį laikotarpį – 0,2 mln. eurų. Didžioji dalis sumos 2018 m. 
sausio–kovo mėn. skirta vykdomam kapitaliniam Kruonio HAE 
II agregato remontui. 
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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), Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę 
(Kauno A. Brazausko HE) bei Vilniaus trečiąją termofikacinę 
elektrinę (Vilniaus TE-3), nuo 2018 m. kovo 31 d. perimtą iš 
„Lietuvos energija“, UAB. Pagrindinis Bendrovės uždavinys 
– sutelkus gamybos pajėgumus prisidėti prie šalies energe-
tinio saugumo užtikrinimo. 
 
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). 
 
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo reikšmingų pasikeitimų 
Bendrovės valdomų elektrinių veikloje. 
 
 

Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 
Elektros energijos gamybos ir sisteminių paslaugų rodikliai 2018 m. sausį–kovą  

 
2018 m. sausio–kovo mėn. Bendrovė gamino elektros ir šilu-
mos energiją, teikė strateginio rezervo bei tretinio aktyvio-
sios galios rezervo užtikrinimo paslaugą Elektrėnų komp-
lekse, antrinio avarinio rezervo paslaugą Kruonio HAE ir ki-
tas sistemines paslaugas.  
 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti 
elektros energiją. 2018 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 
2017 m. sausio–kovo mėn., Bendrovės valdomų elektrinių 
gamybos apimtys stipriai nesikeitė (žr. 2 paveikslą). Iš viso 
Bendrovės valdomose elektrinėse per 2018 m. sausį–kovą 
pagaminta ir parduota 0,249 TWh elektros energijos – be-
veik 3 proc. daugiau negu 2017 m. sausį–kovą (0,242 TWh). 
 
 
Šių metų pradžioje Nemuno upėje kaupėsi didelis vandens 
kiekis. Tai gerino Kauno A. Brazausko HE gamybos sąly-

gas. Per 2018 m. sausio–vasario mėn. Kauno A. Brazausko 
HE pagamino net 32 proc. daugiau elektros energijos, negu 
2017 m. sausį–vasarį. Tačiau 2017 m. kovą jau stebėtas pa-
vasarinis potvynis, o 2018 m. tą patį mėnesį šalį kaustė šal-
čiai, tad trečiąjį 2018 m. mėnesį hidroelektrinės elektros 
energijos generacija, lyginant su 2017 m. kovo mėn., su-
menko 29 proc. Dėl šių priežasčių bendrai per 2018 m. sau-
sio–kovo mėn. Kauno A. Brazausko HE pagamintos elektros 
energijos kiekis (0,134 TWh) išliko panašus, kaip ir per 2017 
m. sausio–kovo mėn. (0,132 TWh). 
 
 
Vidutinis 2018 m. sausio–kovo mėn. dieninės ir naktinės 
elektros energijos kainų skirtumas biržoje buvo beveik 
trečdaliu didesnis nei 2017 m. sausį–kovą. Kruonio HAE tai 

efektyviai išnaudojo, tad 2018 m. sausį–kovą parduota 3,8 
proc. daugiau šioje elektrinėje pagamintos elektros energijos 
– 0,108 TWh (2017 m. sausį–rugsėjį – 0,104 TWh). 
 
Parduotos reguliavimo elektros energijos kiekis (paslauga 
reikalinga elektros energijos pertekliui/trūkumui energetikos 
sistemoje subalansuoti) išaugo daugiau nei 72 proc. Per 
2018 m. sausį–kovą Bendrovė pardavė 0,025 TWh ir nupirko 

0,009 TWh reguliavimo elektros energijos (per 2017 m. 
sausį–kovą – atitinkamai 0,014 TWh ir 0,007 TWh). 
 
Kita Kruonio HAE elektrinės teikiama sisteminė paslauga – 
antrinis galios rezervas, t. y. gamintojo palaikoma įrenginių 
arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių laiko-
tarpį. Per 2018 m. sausį–kovą šios paslaugos prireikė 7 
kartų. 2017 m. sausį–kovą ši elektros energijos tiekimo sau-
gumui užtikrinti skirta paslauga buvo aktyvuota 5 kartus. Šį 
rezervą, kuriam teikti 2018 m. priskirti du Kruonio HAE elekt-
rinės agregatai (400 MW), perdavimo sistemos operatorius 
dažniausiai aktyvuoja tuomet, kai reikia kompensuoti staigų 
į Lietuvą patenkančios elektros energijos kiekio sumažėjimą. 
Per 2018 m. sausio–kovo mėn. Bendrovė pardavė apie 
0,864 TWh antrinio galios rezervo, tiek pat, kiek 2017 m. 
sausio–kovo mėn. 
 
 
Elektrėnų komplekse per 2018 m. sausį–kovą pagaminta 

0,008 TWh elektros energijos (2017 m. sausį–kovą – 0,006 
TWh).  
 
2018 m. efektyviausias Elektrėnų komplekso įrenginys – 
kombinuotojo ciklo blokas – teikia tretinio aktyviosios galios 
rezervo paslaugą 260 MW apimtimi. Tai gamintojo 
palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 
valandų laikotarpį. Šį rezervą aktyvuoja PSO. Blokas nuolat 
paruoštas paleidimui, kad, prireikus, svariai prisidėtų prie 
energetikos sistemos saugumo užtikrinimo. Komerciškai 
gaminti kombinuotojo ciklo blokas gali likutine galia (ta galia, 
kuri lieka nuo paskirtos tretinio rezervo paslaugai), bet ne 
mažesne negu bloko technologinis minimumas (tai – 160 
MW). Per 2018 m. sausio–kovo mėn. Bendrovė pardavė 
apie 0,561 TWh tretinio galios rezervo, 2017 m. sausio–kovo 
mėn. – 1,045 TWh. 
 
Elektrėnų komplekse 8-uoju rezervinės elektrinės bloku už-
tikrinamas strateginis aktyviosios galios rezervas. Per 2018 
m. sausio–kovo mėn. nei tretinis, nei strateginis rezervas 
nebuvo aktyvuotas. 
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2 paveikslas 
Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh) 

Kiti veiksniai, turintys poveikį Bendrovės finansiniams rodikliams 
 
Bendrovės veiklos aplinka buvo išsamiai aptarta 2017 m. 
metiniame pranešime. Per 2018 m. sausio–kovo mėn. Bend-
rovės veiklos aplinkoje neįvyko jokių reikšmingų pokyčių. 
 
Savo veiklą Bendrovė ir toliau vykdo remdamasi 2016 m. 
rugsėjį Bendrovės valdybos patvirtintu Bendrovės veiklos 
strategijos 2016–2020 m. dokumentu. Šis dokumentas api-
brėžia ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją: strategines 
kryptis ir tikslus bei Strategijos įgyvendinimą matuojančius 
rodiklius. Išsamiau su Bendrovės strategija galima susipa-
žinti pusmečio ir metiniuose pranešimuose, taip pat Bendro-
vės interneto svetainėje www.gamyba.le.lt. 
 
Bendrovė 2018 m. sausio–kovo mėn. tęsė daugumos pro-
jektų ir investicijų, kurios buvo aprašytos 2017 m. metiniame 
pranešime, įgyvendinimą pagal numatytus planus.  
 
2018 m. vasario 20 d. Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad 
Elektrėnų komplekso 1 ir 2 kaminai yra nenaudojami nuo 2014 
m., o jų būklė kiekvienais metais tik prastėja, todėl gali kelti vis 
didesnę grėsmę žmonių saugumui, inicijavo jų demontavimo 

projektą. Kaminai įrengti dar praėjusio amžiaus septintojo de-
šimtmečio pradžioje. Pirmiausia bus ardomas prasčiausios 
būklės – vidurinis 250 m aukščio – kaminas, per kurį buvo ša-
linami šiuo metu demontuojamų 5-ojo ir 6-ojo blokų išmetami 
dūmai. Šis kaminas yra pažeistas prasidėjusios armatūros 
elektrocheminės korozijos, turi avarinės būklės statinio požy-
mių. Numatoma, kad šis kaminas bus demontuotas iki 2019 
m. pabaigos. Vėliau bus ardomas ir mažesnis –150 m aukščio 
– kaminas, išleisdavęs dūmus iš 1–4 blokų, kurie šiuo metu 
jau yra visiškai demontuoti. Sutartį dėl šių kaminų demonta-
vimo tikimasi pasirašyti 2018 m. pabaigoje.  
 
Jokių kitų reikšmingų 2017 m. metiniame pranešime minėtų 
pokyčių projektuose per 2018 m. sausio–kovo mėn. neįvyko. 
 
Per 2018 m. sausio–kovo mėn. neįvyko reikšmingesnių 
Bendrovės rizikų, kurios išsamiai aprašytos 2017 m. meti-
niame pranešime, pasireiškimo atvejų. 
 
Socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą Bendrovė pla-
nuoja paskelbti 2018 m. gegužės mėn.   
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INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS POPIERIUS 
 

Įstatinis kapitalas, išleisti vertybiniai popieriai 
 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 m. kovo 31 d.) 
Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 184 174 248,35 
eurų ir buvo padalintas į 635 083 615 paprastųjų vardinių 29 
euro centų nominalios vertės akcijų*. Visos akcijos visiškai 
apmokėtos.  
 
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 (2018 m. kovo 31 d. duomenimis)* 

 

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 

 
* 2018 m. balandžio 11 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Bendrovės įstatai su padidintu iki 187.920.762,41 eurų (vieno šimto aštuoniasdešimt 
septynių milijonų devynių šimtų dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento) įstatiniu kapitalu, kuris padalintas 
į 648.002.629 (šešis šimtus aštuonis milijonus du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt devynias) paprastąsias vardines 29 euro centų (dvidešimt devynių euro 
centų) nominalios vertės akcijas. Šio pranešimo išleidimo dieną akcijų pakeitimai buvo įregistruoti Vertybinių popierių depozitoriume. 

 
 

Bendrovės akcijų kainos dinamika ir apyvarta 
 
Prekybos Bendrovės akcijomis statistika 
 

 
 

2014 m.  
3 mėn. 

2015 m.  
3 mėn. 

2016 m.  
3 mėn. 

2017 m.  
3 mėn. 

2018 m.  
3 mėn. 

Paskutinės prekybos sesijos kaina, eurų 0,514 0,912 0,649 0,638 0,611 

Didžiausia kaina, eurų 0,530 0,930 0,713 0,655 0,64 

Mažiausia kaina, eurų 0,395 0,783 0,623 0,600 0,575 

Vidutinė kaina, eurų 0,463 0,853 0,633 0,632 0,609 

Kiekis, vnt. 343 604 167 086 144 233 220 186 340 053 

Apyvarta, mln. eurų 0,16 0,14 0,096 0,14 0,21 

Kapitalizacija, 
mln. eurų 

Bendrovė 393,75 579,19 412,17 405,18 368,35 

Baltijos Oficialusis 
prekybos sąrašas  

4.608,38 4.914,94 4.565,49 5.224,42 5.721,62 
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3 paveikslas 
Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika per ataskaitinį laikotarpį 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

Akcininkų struktūra 
 
2017 m. gruodžio 31 d., bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 5.904. 
 
2018 m. balandžio 10 d., Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dieną po eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, bendras 
Bendrovės akcininkų skaičius buvo 5.843.  
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Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc., Bendrovės akcijų (2018 m. kovo 31 d. duomenimis)* 

 

Akcininko pavadinimas Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 
vnt. 

Įstatinio kapitalo 
dalis (proc.) 

Įstatinio kapitalo 
balsų dalis (proc.) 

„Lietuvos energija“, UAB 

Įmonės kodas – 301844044 
Žvejų g. 14, 09310 Vilnius 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

614.453.755 96,75 96,75 

Kiti akcininkai 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

20.629.860 3,25 3,25 

IŠ VISO 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

635.083.615 100 100 

 
* 2018 m. kovo 26 d. įvykusiame eiliniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo pritarta Bendrovės įstatinio kapitalo didinimui įnešant „Lietuvos energija“, UAB, 
nepiniginį įnašą. Bendrovė išleido 12.919.014 (dvylika milijonų devynis šimtus devyniolika tūkstančių keturiolika) naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 
0,29 euro centų (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 euro centų (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento). „Lietuvos energija“, 
UAB, suteikta teisė įsigyti (pasirašyti) šias akcijas. Šio pranešimo išleidimo dieną akcijų pakeitimai buvo įregistruoti Vertybinių popierių depozitoriume ir „Lietuvos 

energija“, UAB, priklausė 627.372.769 akcijos, kurios sudaro 96,82 proc. įstatinio kapitalo. 

 
 

Akcininkų teisės, akcininkai, turintys specialias 
kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai 
 
Visi Bendrovės akcininkai turi vienodas įstatymuose, kituose 
teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose numatytas turtines ir 
neturtines teises. Bendrovės valdymo organai sudaro tinka-
mas sąlygas įgyvendinti bendrovės akcininkų teises. 
 
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo specialiųjų kont-
rolės teisių.  
 
 
 

 
 
 
Balsavimo teisių apribojimai 

 
Nebuvo balsavimo teisių apribojimų. 
 
 
Vertybinių popierių perleidimo ribojimai 

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

 
 
Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 
Galioja 2016 m. vasario 9 d. su AB SEB banku sudaryta 
Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis 

dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asme-
ninių vertybinių popierių sąskaitų. 

 
 
Dividendai ir dividendų politika 
 
2016 m. patvirtinta „Lietuvos energijos“ įmonių grupės divi-
dendų politika, kuri taikoma ir Bendrovei, skelbiama Bend-

rovės interneto svetainėje, skiltyje „Investuotojams“. 
 
2018 m. kovo 26 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bend-

rovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės 
2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. Numatyta už šešių 
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d., iš-
mokėti beveik 8,9 mln. eurų dividendų. Vienai akcijai už šį 
laikotarpį tenka 0,014 euro dividendų. Dividendus gavo tie 
asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl di-
videndų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirin-
kimo pabaigoje, t. y. 2018 m. balandžio 10 d. darbo dienos 
pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai. 
 
Priminsime, kad dividendai buvo mokėti pagal 2017 m. rug-
sėjo 29 d. įvykusio neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų 
susirinkimo sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta dėl dividendų 

už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bend-
rovės akcininkams. Skirta 0,017 euro vienai Bendrovės ak-
cijai dydžio dividendų (iš viso – 10,8 mln. eurų) už šešių mė-
nesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.  
 
Bendrovės grynasis pelnas iš tęstinės veiklos 2017 m. buvo 
20,52 mln. eurų, tad už 2017 m. išmokėtų dividendų / grynojo 
pelno rodiklis siekia 0,96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/dividendai
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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; 
 Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę (nuo 2018 m. 

kovo 31 d.). 
 

 

6 paveikslas  
Bendrovės organizacinė struktūra (2018 m. kovo 31 d. duomenimis)* 

 

Prevencijos
skyrius

Verslo vystymo 
tarnyba

Finansų ir 
administravimo 

tarnyba

Gamybos       
tarnyba

Generalinis 
direktorius

STEBĖTOJŲ 
TARYBA

Darbuotojų 
saugos ir 

sveikatos skyrius

VALDYBA

Komunikacijos 
skyrius

Personalo
skyrius

* Po ataskaitinio laikotarpio, 2018 m. balandžio 3 d., įsigaliojo atnaujinta Bendrovės struktūra, kurioje neliko atskiros Verslo vystymo tarnybos, o Procesų vys-
tymo ir Pardavimų skyriai tapo pavaldūs tiesiogiai generalinei direktorei. 

 
 

Informacija apie valdomas kitų įmonių akcijas 
 
2018 m. kovo 31 d. Bendrovė dalyvavo šių asocijuotų įmo-
nių valdyme: UAB „Geoterma“ (23,44 proc. akcijų), UAB 
Technologijų ir inovacijų centras (20,01 proc.), UAB Verslo 
aptarnavimo centras (15 proc.). 
 

Informacija apie Bendrovės valdymo organus 
 
Pagal 2018 m. kovo 31 d. galiojusius Bendrovės įstatus, 
Bendrovės valdymo organai buvo šie: 

 visuotinis akcininkų susirinkimas; 

 stebėtojų taryba; 

 valdyba; 

 bendrovės vadovas – generalinis direktorius. 
 

Bendrovės įstatai skelbiami Bendrovės interneto svetainės 
skiltyje „Bendrovės valdymas“. 
 
Informaciją apie valdymo organų rinkimą bei NASDAQ Vil-
nius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi 
Bendrovė skelbia su metinėmis ataskaitomis. Per 2018 m. 
sausį–kovą neįvyko jokių reikšmingų pokyčių.

mailto:info@le.lt
http://www.gamyba.le.lt/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/
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Visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
Per 2018 m. sausį–kovą buvo sušauktas vienas visuotinis 
Bendrovės akcininkų susirinkimas: 

1. Kovo 26 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės 
akcininkų susirinkime buvo pritarta 2017 m. metiniam pra-
nešimui, patvirtintas audituotas 2017 m. finansinių atas-
kaitų rinkinys bei patvirtintas Bendrovės pelno už 2017 m. 
paskirstymas. Numatyta išmokėti dividendų už šešių mė-
nesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d. 
Šiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susi-
rinkime taip pat nutarta papildyti „Lietuvos energijos ga-
mybos“ įstatinį kapitalą išleidžiant naujas akcijas, apmo-
kamas papildomu akcijas pasirašančiojo asmens nepini-
giniu įnašu, įnešant Vilniaus trečiosios termofikacinės 

elektrinės turtinį kompleksą į Bendrovės nuosavybę. Nu-
matyta patvirtinti naujos redakcijos įstatus, atšaukti ste-
bėtojų tarybą bei išrinkti naujus stebėtojų tarybos narius. 
Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 metų kadencijai iš-
rinkti Dominykas Tučkus, Živilė Skibarkienė, nepriklauso-
mas narys Rimgaudas Kalvaitis. 

 

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

 
Bendrovės stebėtojų taryba 
 
2018 m. kovo 26 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akci-
ninkų susitikime atšaukta Bendrovės stebėtojų taryba, kuriai 
priklausė Mindaugas Keizeris (pirmininkas), Dominykas 
Tučkus (narys) ir naujai 4 metų kadencijai išrinkta naujoji ste-
bėtojų taryba – Dominykas Tučkus, Živilė Skibarkienė, Rim-
gaudas Kalvaitis (nepriklausomas narys). 
 

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.) 

Dominykas 
Tučkus 

Narys 

2015 m. gruodžio 
21 d. – 2017 m. 
rugpjūčio 5 d. 
 
2017 m. rugpjūčio 
10 d. – 2018 m. 
kovo 26 d. 
 
2018 m. kovo 26 
d. – 2022 m. kovo 
26 d.  

– 

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

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

mininkas. 
- Energijos tiekimas UAB, valdybos pirminin-

kas. 
- UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, stebė-

tojų tarybos pirmininkas (iki 2018-03-23).  
- UAB „EURAKRAS“, valdybos narys. 
- Tuulueenergia OU, valdybos narys. 
- UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, valdy-

bos narys (nuo 2018-03-19). 
- KŪB Smart Energy Fund powered by Lietu-

vos Energija Patariamojo komiteto narys. 

– 

Mindaugas 
Keizeris 

Narys 

2014 m. lapkričio 
20 d. – 2017 m. 
rugpjūčio 5 d. 
 
2017 m. rugpjūčio 
10 d. – 2018 m. 
kovo 26 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos pirminin-
kas, Strategijos ir plėtros direktorius (iki 
2018-02-01), l. e. p. generalinis direktorius 
(iki 2018-02-11). 

- UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organi-
zacija“, valdybos narys. 

- UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, stebė-
tojų tarybos narys (iki 2017-04-24). 

- UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, valdy-
bos pirmininkas (iki 2018-03-19). 

- Lietuvos energijos paramos fondas, valdy-
bos pirmininkas. 

- NT Valdos, UAB, valdybos pirmininkas. 
- „Lietuvos energija“, UAB, Korporatyvinio val-

dymo direktorius (nuo 2018-02). 

– 

Živilė 
Skibarkienė 

Narė 

2018 m. kovo 26 
d. – 2022 m. kovo 
26 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos narė, Or-
ganizacijos vystymo direktorė. 

- UAB Verslo aptarnavimo centro valdybos 
narė (nuo 2018-04-04, pirmininkė nuo 2018-
04-25). 

- UAB Technologijų ir inovacijų centro valdy-
bos pirmininkė (nuo 2018-04-11, pirmininkė 
nuo 2018-04-26). 

– 

http://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/visuotiniai-akcininku-susirinkimai/
http://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/visuotiniai-akcininku-susirinkimai/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/


 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d.  
 
 

16   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

- UAB Elektroninių mokėjimų agentūros stebė-
tojų tarybos narė (nuo 2018-03-23). 

Rimgaudas 
Kalvaitis 

Nepriklausomas 
narys 

2018 m. kovo 26 
d. – 2022 m. kovo 
26 d. 

– 

- UAB „Technology Competence Center“, di-
rektorius. 

- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, nep-
riklausomas valdybos narys. 

- UAB „Luno“, konsultantas 

– 

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. 

Nepriklausomas Bendrovės stebėtojų tarybos narys buvo iš-
rinktas 2018 m. kovo 26 d. Iki tol nuo 2017 m. rugpjūčio 5 d. 
nepriklausomo nario Bendrovės stebėtojų tarybos sudėtyje 
nebuvo, tad atlyginimas per ataskaitinį laikotarpį niekam ne-
buvo mokamas. 
 
 

 
 
Bendrovės valdyba 
 
Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių Bendrovės valdybos sudė-
tyje nebuvo.  
 
2018 m. kovo 26 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bend-
rovės akcininkų susirinkime priimtas sprendimas patvirtinti 
atnaujintus Bendrovės įstatus, kuriuose, be kita ko, numa-
tyta, jog Bendrovės valdybą sudaro 3 asmenys, renkami 4 
metų kadencijai (anksčiau valdybą sudarė 5 asmenys). 
 
Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, 2018 m. balandžio 3 
d., įvykusiame pirmajame naujos sudėties Bendrovės stebė-
tojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas veikiančią 4 
asmenų Bendrovės valdybą atšaukti in corpore ir ketverių 
metų kadencijai išrinkti 3 narius – iki šiol Bendrovės valdy-
bos narių pareigas ėjusius: Eglę Čiužaitę (kuruojama sritis – 
strategija ir valdymas), Darių Kuciną (kuruojama sritis – ga-
mybos ir sisteminių paslaugų valdymas), Mindaugą Kvekšą 
(kuruojama sritis – finansai ir administravimas). 

 
Ketverių metų kadencijai išrinkta Bendrovės valdyba savo 
darbą pradėjo nuo ją išrinkusios Bendrovės stebėtojų tary-
bos posėdžio pabaigos.  
 
2018 m. balandžio 11 d. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama 
į stebėtojų tarybos nuomonę, Bendrovės valdybos pirmi-
ninke išrinko valdybos narę Eglę Čiužaitę ir priėmė spren-
dimą, kad išrinkta valdybos pirmininkė toliau eitų Bendrovės 
generalinės direktorės pareigas. 
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės valdybos narius patei-
kiama lentelėje žemiau, jų išsilavinimo bei profesinės patir-
ties 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. 
 
2017 m. 
rugsėjo 22 d. 
– 2018 m. 
balandžio 3 d. 
 
2018 m. 
balandžio 3 d. 
– 2022 m. 
balandžio 3 d. 

– 

- UAB „Geoterma“ (Lypkių g. 
53, Klaipėda, Lietuva, įm. k. 
123540818), valdybos narė 
(iki 2018-03-23). 

- Lietuvos energijos paramos 
fondas (Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva, įm. k. 303416124), 
valdybos narė. 

- UAB Technologijų ir inovacijų 
centras (A. Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, Lietuva, įm. k. 
303200016), valdybos narė. 

– 4.344 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas
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Darius Kucinas  

Gim. 1971 
 
Valdybos narys, 
Gamybos direktorius 

2013 m. 
rugsėjo 17 d. 
– 2017 m. 
rugsėjo 17 d. 
 
2017 m. 
rugsėjo 22 d. 
– 2018 m. 
balandžio 3 d. 
 
2018 m. 
balandžio 3 d. 
– 2022 m. 
balandžio 3 d. 

– – – 2.607 

Mindaugas Kvekšas 

Gim. 1986 
 
Valdybos narys, 
Finansų ir 
administravimo 
direktorius 

2015 m. 
gruodžio 31 
d. – 2017 m. 
rugsėjo 17 d. 
 
2017 m. 
rugsėjo 22 d. 
– 2018 m. 
balandžio 3 d. 
 
2018 m. 
balandžio 3 d. 
– 2022 m. 
balandžio 3 d. 

 

- UAB Verslo aptarnavimo 
centras (P. Lukšio g. 5B, 
Vilnius, Lietuva, įm. k. 
303359627), valdybos narys 

– 2.607 

Nerijus Rasburskis 

Gim. 1977 
 
Valdybos narys, 
Verslo vystymo 
tarnybos projektų 
vadovas 

2017 m. 
birželio 9 d. – 
2017 m. 
rugsėjo 17 d. 
 
2017 m. 
rugsėjo 22 d. 
– 2018 m. 
balandžio 3 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB 
(Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva, 
įm. k. 301844044), Kogenera-
cinių jėgainių projektų tarny-
bos vadovas. 

- UAB Vilniaus kogeneracinė 
jėgainė (Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva, įm. k. 303782367), 
valdybos narys. 

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

– 2.607 

Informacija apie valdybos narių atlygį už veiklą valdyboje (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

 Iš viso 2018 m. sausio–kovo mėn., eurų 

Bendrai visiems valdybos nariams 12.165 

Vidutiniškai vienam valdybos nariui 3.041 

 

 
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           
2018 m. sausio–
kovo mėn., eurų 

Kintamoji atlygio dalis už praėjusių 
metų rezultatus, išmokėta per 2018 
m. sausio–kovo mėn., eurų  

Iš viso 2018 m. sausio–
kovo mėn., eurų 

Generaliniam direktoriui 13.033 3.646 16.679 

Vyr. finansininkui* – – – 
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* 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 2018 m. sausio–kovo mėn. Bendrovė nes-
kyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas. 
 

 
Bendrovės darbuotojai
 
Bendrovėje 2018 m. kovo 31 d. dirbo 382 asmuo (įskaitant ir 
vaiko priežiūros atostogose esančius darbuotojus). 
Bendrovėje 2017 m. gruodžio 31 d. dirbo 392 darbuotojai. 
Darbuotojų skaičius mažėjo dėl natūralios darbuotojų kaitos, 
kai darbuotojui išėjus į pensiją jo darbo vieta neužpildoma, 
taip pat dėl mažėjančių veiklos apimčių kai kuriuose 
gamybos padaliniuose. 
 
Darbuotojų sudėtis pavaizduota 7 paveiksle. Daugiau infor-
macijos apie Bendrovės darbuotojus, atlygį, organizacinę 
kultūrą ir kt. pateikiama Bendrovės pusmečio ir metiniuose 
pranešimuose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 paveikslas  

Bendrovės darbuotojai 

 
 

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 
 

 
Darbuotojų skaičius pagal pareigybių lygį 
2018 m. kovo 31 d.  

Vidutinis darbo užmokestis  
2018 m. sausio–kovo mėn., eurų  

Įmonės vadovas 1 5.623 

Aukščiausio lygmens vadovai 3 4.464 

Vidurinio lygmens vadovai 34 2.152 

Ekspertai, specialistai 207 1.389 

Darbininkai 137 930 

Iš viso 382 1.327 
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ESMINIAI ĮVYKIAI BENDROVĖS VEIKLOJE 
 

Pranešimai apie esminius įvykius per ataskaitinį laikotarpį 

2018 m. sausio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 12 mėnesių finansiniai duomenys 

2018 m. vasario 28 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2018 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys 

2018 vasario 28 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, 
darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų 

2018 m. kovo 6 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės 
papildymo ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų 

2018 m. kovo 14 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos sprendimų 

2018 m. kovo 26 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

2018 m. kovo 30 d. Dėl nepiniginio įnašo įnešimo į „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinį kapitalą 

2018 m. kovo 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2018 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys 

 

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 

2018 m. vasario 13 d. PATIKSLINIMAS: Veiklos rezultatų skelbimo 2018 m. kalendorius 

2018 m. vasario 28 d.  
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija: daugiau 
elektros iš vandens ir tvarūs pelningumo rodikliai 

2018 m. kovo 2 d. 
Pranešimas apie įvykusį „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. veiklos rezultatų 
pristatymą internetiniame seminare 

2018 m. kovo 26 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metinė informacija 

  

 
 
Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

2018 m. balandžio 3 d. Išrinktas „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos pirmininkas ir valdybos nariai 

2018 m. balandžio 10 d. Dividendų už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d., mokėjimo tvarka 

2018 m. balandžio 11 d. Įregistruoti pakeisti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu 

2018 m. balandžio 12 d. Išrinkta „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos pirmininkė 

 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296007
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296566
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296548
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296548
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296721
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296721
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296854
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297066
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297232
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297210
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296194
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296503
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296503
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296646
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296646
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297070
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297284
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297455
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297490
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297493
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