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FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 

 Pastabos 
 Bendrovė 

 2017-06-30  2016-12-31 

      

TURTAS      

Ilgalaikis turtas      

 Ilgalaikis materialusis turtas     355  348 
 Investicijos į dukterines įmones 4,5  1.179.196  1.172.187 
 Po vienerių metų gautinos sumos 6  173.941  196.511 
 Atidėtojo pelno mokesčio turtas   219  93 

Ilgalaikio turto iš viso   1.353.711  1.369.139 

Trumpalaikis turtas      
 Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos     447  5.011 
 Kitos gautinos sumos 7  2.934  14.294 

 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis   294  160 
 Suteiktos paskolos ir trumpalaikės investicijos  8  4.115  4.902 
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9  243  73 
    8.033  24.440 
 Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti   4.906  4.782 

Trumpalaikio turto iš viso   12.939  29.222 

TURTO IŠ VISO   1.366.650  1.398.361 

       

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      

Nuosavas kapitalas      
 Įstatinis kapitalas 10  1.212.156  1.212.156 
 Rezervai 11  14.516  9.758 
 Nepaskirstytasis pelnas   76.143  75.699 

Nuosavo kapitalo iš viso   1.302.815  1.297.613 

Įsipareigojimai      
Ilgalaikiai įsipareigojimai      
 Ilgalaikės paskolos 12  22.375  23.440 
 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 13  9.679  9.358 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   32.054  32.798 
Trumpalaikiai įsipareigojimai      

 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 12  2.131  2.131 

 Trumpalaikės paskolos 12  28.313  64.759 

 Prekybos mokėtinos sumos   188  343 
 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   1.149  717 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   31.781  67.950 

Įsipareigojimų iš viso   63.835  100.748 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   1.366.650  1.398.361 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 

 Pastabos 

 Bendrovė 

 2017 m. 
I - II ketv. 

2017 m. 
II ketv. 

2016 m. 
I – II ketv. 

2016 m. 
II ketv. 

  
 

     

Pajamos       

 Pardavimo pajamos 14  1.490      859 613 288 
 Kitos veiklos pajamos   1 1 1 1 
 Dividendai 15,20  75.170 13.647 31.207 896 

Pajamos, iš viso   76.661     14.507 31.821 1.185 
        

Veiklos sąnaudos       
 Nusidėvėjimas ir amortizacija   - - (2) (1) 
 Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (2.094) (1.111) (1.641) (898) 

 Investicijų į dukterines įmones vertės (sumažėjimas) atstatymas 4,5  (4.944) (4.944) - - 

 Gautinų  paskolų vertės (sumažėjimas) atstatymas 4  (4.392) (4.392) - - 
 Kitos sąnaudos 16  (874) (514) (728) (383) 

Veiklos sąnaudos, iš viso   (12.304) (10.961) (2.371) (1.282) 
        

Veiklos pelnas (nuostoliai)   64.357 3.546 29.450 (97) 

        
 Finansinės veiklos pajamos 17  1.148 642 2.532 1.077 
 Finansinės veiklos sąnaudos 18  (679) (314) (652) (390) 
        

Pelnas prieš apmokestinimą   64.826 3.874 31.330         590 
 Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos) pajamos   2       (12)  (66)       26  
 Atidėtojo pelno mokesčio (sąnaudos) pajamos   126 107 (7)       (16) 

Grynasis pelnas   64.954 3.969 31.257     600  
        

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)       

Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)       

 Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas   - - (29) (15) 

Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso   - - (29) (15) 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso   - - (29) (15) 

Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso   64.954 3.969 31.228 585 

        

        

        

        

        

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA  

 
 

Pastabos Kapitalas 
Privalomasis 

rezervas 
Kiti 

rezervai 
Nepaskirstytasis 

pelnas 
Iš viso 

       

Likutis 2016 m. sausio 1 d.   1.212.156 4.207 48 83.289 1.299.700 
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas atėmus 
atidėtojo pelno mokesčio įtaką 

 - - (29) - (29) 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos). iš viso  - - (29) - (29) 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - - 31.257 31.257 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - (29) 31.257 31.228 
Pervesta į rezervus 11 - 5.551 - (5.551) - 
Dividendai  - - - (56.240) (56.240) 

Likutis 2016 m. birželio 30 d..   1.212.156 9.758 19 52.755 1.274.688 

       
Likutis 2017 m. sausio 1 d.  1.212.156 9.758 - 75.699 1.297.613 
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas atėmus 
atidėtojo pelno mokesčio įtaką 

 - - - - - 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos). iš viso  - - - - - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - - 64.954 64.954 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - - 64.954 64.954 
Pervesta į rezervus 11 - 4.758 - (4.758) - 
Dividendai 15 - - - (59.752) (59.752) 

Likutis 2017 m. birželio 30 d.  1.212.156 14.516 - 76.143 1.302.815 

 
 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

 Pastabos  Bendrovė 
  2017-06-30  2016-06-30 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai  

  

  
 Grynasis pelnas    64.954  31.257 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:      
 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   -  2 
 Pelno mokesčio sąnaudos   (128)  73 

 Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas 5  4.944  - 

 Finansinio turto vertės sumažėjimas  4  4.392  - 

Investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:      
 Dividendų (pajamos) 15  (75.170)  (31.207) 

Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas:      
 Palūkanų (pajamos) 17  (1.004)  (2.532) 
 Palūkanų sąnaudos 18  364  328 
 Kitos finansinės veiklos (pajamos)   171  324 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:      
 Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)    (150)  347 
 Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas)   (438)  (180) 

 Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų 
padidėjimas (sumažėjimas) 

  312  139 

 (Sumokėtas) pelno mokestis   (128)  (223) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   (1.881)  (1.672) 

Investicinės veiklos pinigų srautai      
 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)   (7)  - 
 (Suteiktos) paskolos   (4.000)  (5.191) 

 Susigrąžintos paskolos   35.004  29.150 
 Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas   (7.076)  (71.929) 
 Gautos palūkanos   618  1.490 
 Gauti dividendai   75.170  29.957 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai   99.709  (16.523) 

Finansinės veiklos pinigų srautai      
 Gautos paskolos   -  25.571 

 Grąžintos paskolos   (37.511)  - 
 Sumokėtos palūkanos    (395)  (341) 

 Išmokėti dividendai 15  (59.752)  (56.240) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai   (97.658)  (31.010) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas 
(sumažėjimas) 

  170  (49.205) 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje  9  73  13.179 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje 9  243  (36.026) 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 Bendroji informacija 

 „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas – 
Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. 
įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas 
LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. 

„Lietuvos energija“, UAB yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba (taip 
pat elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių), tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių 
dujų skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymu ir veiklos koordinavimu. 

Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles 
bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir 
kitose srityse. 

„Lietuvos energija“, UAB siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų 
ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. 

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikai. 

Bendrovės akcininkas 

2017-06-30  2016-12-31 

Akcinis kapitalas, 
 tūkst. Eur 

%  
Akcinis kapitalas, 

tūkst. Eur 
% 

      
Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų 
ministerijos 

1.212.156 100%  1.212.156 100,00 

 

2017 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 101 darbuotojai (2016 m. gruodžio 31 d. - 103). 

2017 m. birželio 27 d. tarptautinė reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ paskelbė, kad suteikė Bendrovei BBB+ kredito reitingą su stabilia 
perspektyva.  

Ši tarpinė finansinė informacija buvo patvirtinta „Lietuvos energija“, UAB vadovybės 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

2 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas 

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (34 TAS „Tarpinė finansinė 
atskaitomybė“). 
 
Šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje yra pateikta atskiros bendrovės  UAB „Lietuvos energija“ sutrumpinta tarpinė 
finansinė informacija. Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija buvo parengta pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 
601 straipsnio reikalavimus. 
 
Siekiant geriau suprasti šioje tarpinėje sutrumpintoje finansinėje informacijoje pateiktus duomenis, Bendrovės sutrumpintos 2017 m. 
I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėmis „Lietuvos 
energija“, UAB konsoliduotomis ir Bendrovės finansinėmis ataskaitomis, kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius Finansinės 
Atskaitomybės Standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (ES) ir su konsoliduota sutrumpinta tarpine informacija (neaudituota) 
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., kuri paskelbta viešai. 

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

Pelno mokestis 

Tarpinių ataskaitinių laikotarpių pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius 
nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos. 

Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai  

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2017 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei 
informacijai, nebuvo. 
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3 Finansinės rizikos valdymas 

Vykdydamos veiklą, Bendrovė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika (įskaitant valiutos riziką, pinigų srautų palūkanų 
normos riziką), kredito rizika ir likvidumo rizika. Valdydamos šias rizikas Bendrovė siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti 
Bendrovės finansinius veiklos rezultatus, įtaką. 

Finansinių priemonių tikrosios vertės 

Tikrąja verte vertinamos Bendrovės išvestinės finansinės priemonės (2 tikrosios vertės hierarchijos lygis), Bendrovės mokėtinas kainos 
priedas už NT Valdos UAB akcijas (atskleistas įsipareigojimų dalyje) ir už Litgrid AB akcijų pardavimą gautiną sumą mažinanti sąlyginė 
kainos dalis (3 tikrosios vertės lygis). Visam kitam finansiniam turtui ir finansiniams įsipareigojimams pirminio pripažinimo metu taikoma 
įsigijimo savikaina, o po to jie apskaitomi amortizuota savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. 

Tikroji vertė apibrėžiama kaip kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį 
tarp rinkos dalyvių. Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų 
srautų modeliais arba opcionų kainų modeliais, priklausomai nuo aplinkybių. 

Bendrovės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, vertinamų amortizuota savikaina,  balansinė vertė yra artima jų tikrajai vertei ir 
atitinka 3 lygį tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje.  

Bendrovės finansinių instrumentų, vertinamų tikrąją vertė, priskyrimas tikrosios vertės įvertinimo hierarchijos lygiams: 

Bendrovė 
2017 m. birželio 30 d.   2016 m. gruodžio 31 d. 

1 lygis   2 lygis   3 lygis   1 lygis   2 lygis   3 lygis 
            

Sąlyginė kainos dalis už Litgrid AB akcijas     (4.182)      (4.182) 

Atidėtas mokėjimas už NT Valdos, UAB akcijas     (9.352)      (9.257) 
Palūkanų apsikeitimo sandoris   (224)      (15)   

                  

 -  (224)  (13.534)  -  (15)  (13.439) 

Likvidumo rizika 

Likvidumo rizika valdoma planuojant būsimus Grupės įmonių pinigų srautus ir užtikrinant, kad kiekviena Grupės įmonė visada turėtų 
pakankamai lėšų, pasirašytų kredito sutarčių bei sąskaitų pereikvojimų, užtikrinančių įprastinę Grupės veiklą. Refinansavimo rizika 
valdoma užtikrinant, kad finansinės skolos, mokėtinos per tam tikrą laikotarpį, būtų padengtos turimais pinigais, per šį laikotarpį laukiamu 
Grupės įmonių veiklos pinigų srautu ir nepanaudotų kreditų, kurie turi būti grąžinti vėlesniais laikotarpiais, suma. 

2017 m. birželio 30 d. Bendrovės bendro likvidumo rodiklis (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) buvo 0,40 (2016 m. gruodžio 
31 d. - 0,43). 2017 m. birželio 30 d. Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo jos trumpalaikį turtą 18.842  tūkst. eurų (2016 m. 
gruodžio 31 d. – 38.728  tūkst. eurų).  

Bendrovės vadovybės vertinimu turimos skolinimosi galimybės bus pakankamos trumpalaikiams įsipareigojimams padengti.  2017 m. 
birželio 30 d. Bendrovės nepanaudoto skolinimosi iš bankų rezervas sudaro 85.952 tūkst. Eur (12 pastaba). 2017 m. rugpjūčio 10 d. 
Bendrovė pasirašė overdrafto sutartį su OP Corporate Bank dėl 70.000 tūkst. Eur limito suteikimo, kurio grąžinimo terminas 2019 m. 
rugpjūčio 10 d. (23 pastaba). 2017 m. liepos 14 d. Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje Bendrovė išplatino 300 mln. Eur obligacijų 
emisiją (23 pastaba). Bendrovės vadovybė nuomone skolinimosi galimybės bus pakankami trumpalaikiams įsipareigojimams padengti ir 
veiklos tęstinumo principo taikymas, sudarytoms Bendrovės finansinėms ataskaitoms, yra tinkamas.  

4 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas 

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę, 
kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis. 

Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei reikia padaryti tam 
tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų 
atskleidimui. Prielaidų, vertinimų ir sprendimų pasikeitimai galėtų turėti reikšmingos įtakos šioms Bendrovės atskiroms finansinėms 
ataskaitoms. 

Investicijų į dukterines įmones ir gautinų sumų vertės sumažėjimo patikrinimas 

2017 m. birželio 30 d. Bendrovė įvertinto, ar yra kokių nors požymių, kad investicijų į dukterines įmones vertė gali būti sumažėjusi.  
Bendrovė apsvarstė informaciją iš išorinių ir vidinių informacijos šaltinių. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės veiklos technologinėje, rinkos, 
ekonominėje, teisinėje aplinkoje, kurioje dukterinės įmonės vykdo veiklą, neįvyko reikšmingų pokyčių, turinčių neigiamą poveikį, ir tokių 
pokyčių tikėtina greitai neįvyks. Vidaus ataskaitose yra informacija apie dukterinių įmonių veiklos rezultatus, vidinių biudžetų ir finansinių 
planų rodiklius.  Bendrovė apsvarstė kitą informaciją iš išorinių ir vidinių informacijos šaltinių ir, nustačius investicijų į dukterines įmones 
vertės sumažėjimo požymius, patikrino atsiperkamąsias vertės ir 2017 m. birželio 30 d. apskaitė investicijų vertės sumažėjimą, kuris 
aprašytas žemiau. 

 

2017 m. birželio 30  d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB VAE SPB vertės sumažėjimo testą ir pripažino 92 tūkst. Eur 
(2016 metais – 131 tūkst. Eur) investicijos vertės sumažėjimą. Po vertės sumažėjimo pripažinimo investicijos atsiperkamoji vertė (ja 
laikoma naudojimo vertė) yra lygi 0 Eur (2016 m. gruodžio 31 d. – 92,44 tūkst. Eur). 
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4 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas 
(tęsinys) 

 
2017 m. birželio 30  d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“  vertės sumažėjimo 
testą ir pripažino 1.626 tūkst. Eur (2016 metais – 7.320 tūkst. Eur) investicijos vertės sumažėjimą, kuris didžiąja dalimi buvo nulemtas 
prastesnių nei planuota 2017 m. rezultatų ir, atitinkamai, konservatyvesnių ateities prognozių kas be kita ko lėmė grynosios skolos 
padidėjimą. Po vertės sumažėjimo pripažinimo investicijos atsiperkamoji vertė (ja laikoma naudojimo vertė) yra lygi 191 tūkst. Eur (2016 
m. gruodžio 31 d. – 1.817 tūkst. Eur).  
 
Be to Bendrovė apskaičiavo gautinų paskolų iš UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ 4.392 tūkst. Eur. vertės sumažėjimą, 
po kurio 7.980 tūkst. Eur balansinė paskolų vertė (6 pastaba) sudaro 3.588 tūkst. Eur. Bendrovė atliko gautinų paskolų vertės sumažėjimo 
testo jautrumo analizę nestebimų duomenų pokyčiams: 

1. Diskonto normos pokyčiai turi reikšmingą įtaką vertinimo rezultatui. Atlikta jautrumo analizė rodo, kad 1,0 p.p. diskonto normos 

svyravimas sumažintų vertės sumažėjimą iki 3.530 tūkst. Eur (jei naudojama diskonto norma – 8,8 proc.) arba padidintų vertės 

sumažėjimą iki 5.064 tūkst. Eur (jei naudojama diskonto norma – 10,8 proc.). 

2017 m. birželio 30  d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB LITGAS vertės sumažėjimo testą, naudodama diskontuotų 
pinigų srautų metodą, ir apskaitė 3.225,23 tūkst. Eur vertės sumažėjimą, kuris didžiąja dalimi buvo nulemtas 2017 m. išmokėtų dividendų. 
Po vertės sumažėjimo investicijos atsiperkamoji vertė (ja laikoma naudojimo vertė) yra lygi 8.631 tūkst. Eur (2016 m. gruodžio 31 d. – 
11.856 tūkst. Eur).  
 
Atliekant investicijos į UAB LITGAS vertės sumažėjimo testą, Bendrovė naudojo šias pagrindines prielaidas: 

1. Diskontuojant pinigų srautus naudota 8,7 proc. nuosavo kapitalo diskonto norma (po mokesčių). 

2. Daroma prielaida, kad įmonės veikla baigtinė, veiklos pabaiga 2025 m. 

Bendrovė atliko vertės sumažėjimo testo jautrumo analizę nestebimų duomenų pokyčiams: 
2. Diskonto normos pokyčiai turi reikšmingą įtaką vertinimo rezultatui. Atlikta jautrumo analizė rodo, kad 1,0 p.p. diskonto normos 

svyravimas sumažintų vertės sumažėjimą iki 2.615 tūkst. Eur (jei naudojama diskonto norma – 7,7 proc.) arba padidintų vertės 

sumažėjimą iki 3.786 tūkst. Eur (jei naudojama diskonto norma – 9,7 proc.). 

2017 m. birželio 30 d. kitoms Bendrovės investicijoms į dukterines įmones nebuvo vertės sumažėjimo požymių. 

Kainų priedų įvertinimas nustatant akcijų įsigijimo kainas  

Atidėtas mokėjimas už NT Valdos, UAB akcijas (13 pastaba) 

2015 m. balandžio mėn. Bendrovė įsigijo NT Valdos, UAB akcijas iš LESTO, AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB, UAB Duomenų 
logistikos centras ir Litgrid AB ir taip įgijo 100% NT Valdos, UAB tiesioginę akcijų kontrolę. Už įsigytas akcijas iki 2019 m. kovo 31 d. yra 
numatytas bazinės pardavimo kainos priedas, kurio dydis svyruos priklausomai nuo NT Valdos, UAB pasiektų rezultatų, jo maksimali 
vertė sieks 19.400 tūkst. EUR, o minimali sudarys nulį. Įsigijimo momentu, Bendrovė apskaitė maksimalią mokėtino kainos priedo vertę - 
19.400 tūkst. EUR. Bendrovė, nustatydama investicijų įsigijimo savikainą, apskaitė šį priedą dabartine verte įsigijimo dienai, t. y. 17.506 
tūkst. EUR. Priedo diskontavimui naudojama Lietuvos Banko skelbiama vidutinė paskolų virš 1.000 tūkst. EUR palūkanų norma, kuri 
įsigijimo metu buvo lygi 2,65%. 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė peržiūrėjo NT Valdos, UAB pasiektus ir prognozuojamus rezultatus ir 
nustatė, kad kainos priedas turėtų būti sumažintas, kadangi tikėtina, jog NT Valdos, UAB rezultatai nepasieks priedo pirminio pripažinimo 
metu tikėtino lygio. 2017 m. birželio 30 d. Bendrovės vadovybė peržiūrėjo kainos priedo dydžio vertinimą ir nenustatė pasikeitimų lyginant 
su 2016 m. gruodžio 31 d. apskaityta reikšme. 

Atidėtas mokėjimas už perleistas Litgrid AB akcijas (6 pastaba) 

Įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 4 d. priėmė nutarimą Nr. 826 
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės steigimo ir valstybės turto investavimo“, kuriuo nurodė Energetikos ministerijai įsteigti uždarąją akcinę 
bendrovę ir priimti visus reikalingus sprendimus, kad „Lietuvos energija“, UAB valdomos Litgrid AB akcijos būtų atlygintinai perduotos 
naujai įsteigtai uždarajai akcinei bendrovei UAB „EPSO-G“, atsižvelgiant į nepriklausomų vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę. 
Nepriklausomas vertintojas nustatė 97,5 proc. Litgrid AB akcijų rinkos vertę, naudodamas pajamų (naudojimo pajamų) vertės metodą.  

Litgrid AB akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatytas galutinės kainos priedas, kurio dydis priklauso nuo elektros perdavimo veiklos 
reguliuojamo turto grąžos 2014 – 2018 metais. 2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atliko kainos priedo įvertinimą 
ir nustatė 4.182 tūkst. Eur neigiamą kainos priedo vertę, kurį finansinės padėties ataskaitoje apskaityta sumažinant gautiną suma už 
Litgrid AB akcijų pardavimą, nes  kainos priedas koreguos pardavimo kainą (6 pastaba). 
 
Sąlyginiai įsipareigojimai pirkti turtą iš AB  „Vilniaus šilumos tinklai“ 
 
2017 m. gegužės 29 d. Bendrovė, AB  „Vilniaus šilumos tinklai“ ir Vilniaus miesto savivaldybė sudarė bendradarbiavimo sutartį pagal kurią 
AB  „Vilniaus šilumos tinklai“, po sutartų išankstinių sąlygų įvykdymo, sudarys atskirus sandorius, kuriais (i) AB  „Vilniaus šilumos tinklai“ 
perleis Bendrovei Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę (toliau – TE-3), o (ii) Bendrovė perleis AB  „Vilniaus šilumos tinklai“ ne daugiau, 
kaip 5 proc. visų UAB „Vilniaus kogeneracinė elektrinė“ akcijų.  Įvykdžius aukščiau paminėtas išankstines sąlygas AB  „Vilniaus šilumos 
tinklai“ perleis Bendrovei TE-3  už kainą kurią sudarys (i) fiksuota 9.935 tūkst. Eur kainos dalis ir (ii) kintama kainos dalis, kurią sudarys 
50% TE-3 grynojo pelno kiekvienais finansiniais metais iki 2030 m., jeigu TE-3 atitinkamais metais uždirba pelną. Kintama kainos dalis 
bus pradėta skaičiuoti po to, kai Bendrovė visiškai padengs išlaidas, susijusias su TE-3 veikimo saugumu ir patikimumu, įskaitant išlaidas 
aplinkosaugai ir kitiems būtiniesiems techninės saugos reikalavimams. 
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5 Dukterinės įmonės ir kitos investicijos 

Bendrovės investicijų į dukterinės įmonės per 2017 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. pasikeitimų analizė: 
  

Bendrovė Investicijos į dukterinės įmonės 
  

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 1.172.187 

Dukterinių įmonių įstatinio kapitalo didinimas 12.075 

Nekontroliuojančios dalies akcijų įsigijimas 1 

Perklasifikavimas į turtą skirtą pardavimui (123) 

Investicijų į dukterines įmones nuvertėjimas (4.944) 
  

Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 1.179.196 

Įstatinio kapitalo didinimai ir mažinimai, dukterinių įmonių įsigijimai 

Grupės įmonių įstatinio kapitalo padidinimas (sumažinimas), veiklos nuostolių dengimas, įstatinio kapitalo apmokėjimai per 2017 m. 
laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. bei neapmokėto įstatinio kapitalo likučiai 2017 m. birželio 30 d.: 
 

 
 

Emisijos data 

Naujai 
išleistų 
akcijų 

skaičius* 

Akcijos 
nominali 

vertė 

Bendra 
emisijos 

vertė 

Apmokėta per 
2017 m. I-II 

ketv. 

Neapmokėta 
2017 m. 
birželio 
30 d. 

Naujos įstatų 
redakcijos data 

 

    

 

 

 

Įstatinio kapitalo didinimai ir mažinimai 
   

 
 

 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 2016 m. gruodžio 19 d. 68.965.518 0,29 20.000 5.000 - 2017 m. sausio 19 d. 

UAB „Energijos sprendimų centras“ 2016 m. rugpjūčio 29 d. 520.000 1,00 520 322 - 2016 m. rugsėjo 7 d. 

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 2016 m. gruodžio 28 d. 6.753.000 1 6.753 6.753 - 2017 m. birželio 26 d. 
 

       

Viso:     12.075 -  

* Bendrovei priklausanti naujai išleistų akcijų dalis 
 

Bendrovė 2016 m. gruodžio 27 d. apmokėjo 5.000 tūkst. Eur UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė įstatinio kapitalo padidinimą. Nauja UAB 
Vilniaus kogeneracinė jėgainė įstatų redakcija, susijusi su įstatinio kapitalo didinimu, Juridinių asmenų registre užregistruota 2017 m. 
sausio 19 d., todėl 5.000 tūkst. Eur suma, 2016 m. gruodžio 31 d. apskaityta išankstinių apmokėjimų straipsnyje, perklasifikuota į  
Bendrovės investicijas 2017 metais. 
 
2017 m. birželio 26 d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė įstatinis kapitalas padidintas 13.241 tūkst. Eur bei 2017 m. birželio 30 d. sudaro 
24.000 tūkst. Eur. Bendrovė įsigijo akcijas, kurių nominali vertė sudaro 6.753 tūkst. Eur arba 51% naujai išleistų akcijų. 2017 m. birželio 
30 d.  Bendrovei priklauso 51% UAB Kauno kogeneracinė jėgainė įstatinio kapitalo, t.y. 12.240 tūkst. Eur. 

Nekontroliuojančios dalies akcijų įsigijimas 

Bendrovė 2017 m. gegužės 18 d. įsigijo iš UAB Technologijų ir inovacijų centras nekontroliuojančios dalies akcininko Litgrid, AB 1.000  
UAB Technologijų ir inovacijų centras paprastųjų akcijų, kurių nominali vertė sudaro 290 Eur, už 847 Eur. 

Netiesiogiai kontroliuojamos įmonės steigimas 

2017 m. birželio 6 d. Bendrovės dukterinė įmonė UAB Energijos tiekimas įsteigė dukterinę įmonę Geton Energy Sp.z.o.o, kurios akcinis 
kapitalas padalintas į 20.000 paprastųjų akcijų ir sudaro 1.000 tūkst. PLN. 2017 m. birželio 30 d. UAB Energijos tiekimas priklauso 19.999 
naujai įsteigtos įmonės akcijos, o Bendrovei priklauso viena akcija. Bendrovei priklauso 100% balsavimo teisių UAB Energijos tiekimas 
akcininkų susirinkime, todėl Grupės valdoma Geton Energy Sp.z.o.o. efektyvi nuosavybės dalis 2017 m. birželio 30 d. sudaro 100 proc. 
 
Sprendimas parduoti VšĮ Energetikų mokymų centras 
 
2017 m. vasario 2 d. Bendrovės akcininkas priėmė sprendimą pradėti VšĮ Energetikų mokymų centras pardavimo procesą. 2017 m. kovo 
31 d. Bendrovė finansinės padėties ataskaitoje investicija į VšĮ Energetikų mokymų centras apskaityta Ilgalaikio turto, skirto parduoti, 
straipsnyje. Investicijos balansinė vertė 2017 m. birželio 30 d. sudarė 123 tūkst. EUR, Bendrovės vertinimu investicijos balansinė vertė 
neviršija galimos pardavimo kainos, atėmus su pardavimu susijusias sąnaudas. 
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5 Dukterinės įmonės ir kitos investicijos (tęsinys) 
 

2017 m. birželio 30 d. Bendrovės investicijos į dukterines įmones ir kitas įmones sudarė: 

 

Pavadinimas 
Įsigijimo 

vertė 
 Vertės 

sumažėjimas 

 Įnašas 
nuostoliams 

padengti 

 Apskaitinė 
vertė 

 
Valdomas 

dalies 
procentas 

          

Dukterinės įmonės:          
AB Energijos skirstymo operatorius 710.921  -  -  710.921  94,98 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 299.935  -  -  299.935  96,75 

NT Valdos, UAB 89.374  (9.036)  -  80.338  100 

Energijos tiekimas UAB 23.906  -  -  23.906  100 

UAB EURAKRAS 17.058  -  -  17.058  75 

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 12.240  -  -  12.240  100 

UAB LITGAS  12.641  (4.010)  -  8.631  100 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 8.369  -  -  8.369  100 

Tuuleenergija OU  6.659  -  -  6.659  100 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 6.003  -  -  6.003  100 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 3.219  -  -  3.219  50 

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ 9.137  (8.946)  -  191  100 

UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ 758  -  -  758  100 

UAB Energijos sprendimų centras 670  -  -  670  100 

UAB Verslo aptarnavimo centras 295  -  -  295  51 

UAB „VAE SPB“ 1.016  (1.461)  445  -  100 

Lietuvos energijos paramos fondas 3  -  -  3  100 

Bendrovės investicijos į netiesiogiai kontroliuojamas įmones:         

Geton Energy Sp.z.o.o. -  -  -  -  0,005 

 1.202.204  (23.453)  445  1.179.196   

 
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir kitas įmones sudarė: 

 

Pavadinimas 
Įsigijimo 

vertė 
 Vertės 

sumažėjimas 

 Įnašas 
nuostoliams 

padengti 

 Apskaitinė 
vertė 

 
Valdomas 

dalies 
procentas 

          

Dukterinės įmonės:          

AB Energijos skirstymo operatorius 1 710.921  -  -  710.921  94,98 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 299.935  -  -  299.935  96,75 

NT valdos, UAB 89.377  (9.036)  -  80.341  100,00 

Energijos tiekimas, UAB 23.906  -  -  23.906  100,00 

UAB EURAKRAS 17.058  -  -  17.058  75,00 

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 5.487  -  -  5.487  51,00 

UAB LITGAS 12.641  (785)  -  11.856  100,00 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 8.369  -  -  8.369  100,00 

Tuuleenergia OU 6.659  -  -  6.659  100,00 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 1.003  -  -  1.003  100,00 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 3.218  -  -  3.218  50,00 

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ 2 9.137  (7.320)  -  1.817  100,00 

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra 758  -  -  758  100,00 

UAB Energijos sprendimų centras 348  -  -  348  100,00 

UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 295  -  -  295  51,00 

UAB VAE SPB 1.014  (1.369)  445  90  100,00 

Lietuvos energijos paramos fondas 3  -  -  3  100,00 

VšĮ Energetikų mokymų centras 309  (186)  -  123  100,00 

 1.190.438  (18.696)  445  1.172.187   

 
 
(1) iki 2016.01.01 AB LESTO ir AB Lietuvos dujos 
(2) iki 2016.01.01 UAB „EEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“
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6 Po vienerių metų gautinos sumos 

 
 Bendrovė 
 2017-06-30  2016-12-31 

     
Gautina suma už LITGRID AB pardavimą  170.353  193.571 

Suteiktos paskolos susijusioms šalims  7.980  2.940 

Iš viso  178.333  196.511 

Atimti: vertės sumažėjimas (4 pastaba)   (4.392)  - 

Apskaitinė vertė  173.941  196.511 

 
Pagal galiojanti Bendrovės bei EPSO-G susitarimą per 2017-2021 metų laikotarpį EPSO-G turi padengti 79.607 tūkst. Eur bei 130.368 
tūkst. Eur (priklauso nuo galutinio kainos priedo perskaičiavimo) 2022 metais. Ilgalaikė gautinos sumos dalis pateikiama kartu su neigiamu 
kainos priedo įvertinimu (4 pastaba), kuris 2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro (4.182) tūkst. Eur. 2017 m. pirmą 
pusmetį UAB „EPSO-G“ anksčiau termino grąžino Bendrovei 35.004 tūkst. Eur paskolą, bei 436 tūkst. Eur palūkanas. 
 
Dukterinei įmonei UAB "Energetikos paslaugų ir rangos organizacija" suteiktos paskolos balansinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 
2.940 tūkst. Eur, įskaitant 40 tūkst. Eur palūkanas. 2017 m. sausio 25 d. Bendrovė suteikė UAB "Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija" 4.000 tūkst. Eur paskolą, kurios grąžinimo terminas yra 2019 m. gruodžio 31 d. Ilgalaikė suteiktų UAB "Energetikos paslaugų 
ir rangos organizacija" paskolų dalis 2017 m. birželio 30 d. sudaro 6.203 tūkst. Eur. 
 
2017 m. vasario mėn. Bendrovė pratęsė Tuuleenergia OÜ suteiktų paskolų grąžinimo terminą bei įskaitė į paskolų likutį 224 tūkst. Eur 
palūkanas sukauptas iki 2017 m. vasario 13 d.. Ilgalaikė paskolos dalis 2017 m. birželio 30 d. sudaro 1.777 tūkst. Eur. 
 

7 Kitos gautinos sumos 

 

 
 Bendrovė 

2017-06-30  2016-12-31 

     

Gautina suma už Litgrid AB pardavimą  1.172 
 

12.222 

Gautina suma dėl Kauno energetikos remontas UAB akcijų kainos patikslinimo   1.056 
 

1.056 

Kitos gautinos sumos  706 
 

1.016 

Iš viso  2.934 
 

14.294 

 

8 Suteiktos paskolos ir trumpalaikės investicijos 

Trumpalaikes investicijas sudaro: 

 
 Bendrovė 

  2017-06-30   2016-12-31 

     

Suteiktos paskolos  3.900  4.702 

Gautinos palūkanos  215  200 

Apskaitinė vertė  4.115  4.902 

     

 
2017 m. birželio 30 d. Tuuleenergia OU suteiktų paskolų trumpalaikė dalis sudaro 3.150 tūkst. Eur (2016 m. gruodžio 31 d. – 4.691 tūkst. 
Eur). UAB "Energetikos paslaugų ir rangos organizacija" suteiktų paskolų trumpalaikė dalis 2017 m. birželio 30 d. sudaro 750 tūkst. Eur 
(2016 m. gruodžio 31 d. skolos nebuvo).  

 

9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 
 Bendrovė 

  2017-06-30   2016-12-31 

     
Pinigai banke   243  73 

Apskaitinė vertė  243  73 
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10 Nuosavas kapitalas 

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 1.212.156.294 Eur. Bendrovės akcinis kapitalas 
2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. buvo padalintas į 4.179.849.289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 
0,29 Eur.  

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.  

11 Rezervai 

Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Lietuvoje bendrovės iš paskirstytino pelno privalo 
kasmet pervesti į privalomąjį rezervą 5 proc. grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo. 
Privalomasis rezervas negali būti naudojamas dividendams išmokėti ir sudaromas tik būsimiems nuostoliams padengti.  
 

2017 m. birželio 30 d. Bendrovės privalomasis rezervas sudarė 14.516 tūkst. Eur (2016 m. gruodžio 31 d. – 9.758 tūkst. Eur). Pervedimai 
į privalomąjį rezervą per laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. sudarė 4.758 tūkst. Eur (per 2016 m. pirmąjį pusmetį 
5.551 tūkst. Eur). 
 

12 Ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos 

Ilgalaikes paskolas sudarė: 
 

 
 Bendrovė 

  2017-06-30   2016-12-31 

     
SEB banko paskola (23 pastaba)  22.375  23.440 

Iš viso  22.375  23.440 

 
Trumpalaikes paskolas sudarė: 
 

 
 Bendrovė 

  2017-06-30   2016-12-31 

     
SEB banko paskola, trumpalaikė dalis (23 pastaba)  2.131  2.131 

Kredito linija  24.048  38.948 

Paskolos iš susijusių šalių (cash pool)  4.265  25.811 

Iš viso  30.444  66.890 

 
AB SEB bankas paskola suteikta Bendrovės veiklos plėtros finansavimui – vėjo jėgainių parkų įsigijimui. Paskolai yra nustatyta kintama 
palūkanų norma, kurios peržiūrėjimo laikotarpis yra 3 mėnesiai.  
 

Paskolos iš susijusių šalių yra gautos pagal Grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutartį (cash pool). Pagal šią sutartį grupės nariai 
gali pasiskolinti ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, o nustatoma palūkanų norma yra lygi mažiausiai komercinio banko pasiūlytai 
palūkanų normai.  
 
2017 m. birželio 30 d. Bendrovės nepanaudotas kredito limitas 85.952 tūkst. Eur. 
 

13 Ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

Ilgalaikes mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudarė: 
 

 
 Bendrovė 

  2017-06-30   2016-12-31 

     
Atidėtas mokėjimas už NT Valdos, UAB akcijas  9.352  9.257 

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai  103  86 

Palūkanų apsikeitimo sandoris (3 pastaba)  224  15 

Iš viso  9.679  9.358 

 

14 Pardavimo pajamos 

Pardavimo pajamas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė: 
 

 
 Bendrovė 

  2017-06-30   2016-06-30 
     

Valdymo mokestis  1.490  613 

Iš viso  1.490  613 
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15 Dividendai 

Dividendų pajamos 
 
Grupės įmonių paskelbti dividendai per 2017 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.: 
 

Skelbimo data Dividendus paskelbusi įmonė 
Laikotarpis, už kurį 
skiriami dividendai 

Dividendai 
tenkantys vienai 

akcijai, Eur 

Paskelbta 
dividendų 

suma 

Bendrovės 
dividendų 
pajamos 

       

2017 m. kovo 24 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. liepa - gruodis 0.05786 51.763 49.166 

2017 m. kovo 24 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB 2016 m. liepa - gruodis 0,02000 12.702 12.289 

2017 m. kovo 29 d. UAB Verslo aptarnavimo centras 2016 m. sausis - gruodis 0,06690 134 68 

2017 m. balandžio 3 d. UAB LITGAS 2016 m. sausis - gruodis 0,06700 3.000 3.000 

2017 m. balandžio 4 d. Energijos tiekimas UAB 2016 m. sausis - gruodis 0,58000 10.000 10.000 

2017 m. balandžio 7 d. „Duomenų logistikos centras“ 2016 m. sausis - gruodis 0,00500   76 60 

2017 m. balandžio 7 d. UAB Technologijų ir inovacijų centras 2016 m. sausis - gruodis 0,01280 284 143 

2017 m. gegužės 5 d. UAB „EURAKRAS“ 2016 m. sausis - gruodis 2,12000 592 444 
  

 
   

        78.551 75.170 

 
Grupės įmonių paskelbti dividendai per 2016 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.: 
 

Skelbimo data Dividendus paskelbusi įmonė 
Laikotarpis, už kurį 
skiriami dividendai 

Dividendai 
tenkantys vienai 

akcijai, Eur 

Paskelbta 
dividendų 

suma 

Bendrovės 
dividendų 
pajamos 

       

2016 m. kovo 29 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2015 m. liepa - gruodis 0,0342 30.596 29.061 

2016 m. kovo 30 d. NT Valdos UAB  2015 metai 0,4231 1.250 1.250 

2016 m. balandžio 12 d. UAB LITGAS 2015 m. liepa - gruodis 0,0265 1.194 796 

2016 m. balandžio 8 d. UAB Technologijų ir inovacijų centras 2015 m. liepa - gruodis 0,009 200 100 
           

        33.240 31.207 

 
Išmokėti dividendai 
 

 
2017 I-II ketv.  2016 I-II ketv 

Tūkst. Eur Dividendai akcijai Tūkst. Eur Dividendai akcijai 
      
Lietuvos energija, UAB 59.752 0,0143  56.240 0.0134 

 

16 Kitos sąnaudos 

Kitas sąnaudas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė: 
 

 
 Bendrovė 

  2017-06-30   2016-06-30 

     

Konsultacinės paslaugos  194  170 

Verslo aptarnavimo paslaugos  133  87 

Telekomunikacijų ir IT paslaugos  130  91 

Nuoma  96  89 

Viešieji ryšiai ir marketingas  69  25 

Transportas  57  58 

Kitos sąnaudos  54  48 

Personalo vystymas  47  28 

Komunalinės paslaugos  39  34 

Komandiruotės  34  22 

Mokesčiai   21  16 

Asociacijų nario mokestis  -  60 
 

    

Iš viso  874  728 
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17 Finansinės veiklos pajamos 

Finansinės veiklos pajamas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė: 
 

 
 Bendrovė 

 2017-06-30  2016-06-30 

     

Palūkanų pajamos  1.004  2.532 

Kitos finansinės veiklos pajamos  144  - 

Iš viso 
 1.148  2.532 

 

18 Finansinės veiklos sąnaudos 

Finansinės veikos sąnaudas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė: 
 

 
 Bendrovė 

 2017-06-30  2016-06-30 

Palūkanų sąnaudos  364  328 

Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimas  209  15 

Kitos finansinės veiklos sąnaudos  106  309 

Iš viso 
 679  652 

 

19 Sandoriai su susijusiomis šalimis 

2016 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. birželio 30 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslais Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima 
sandorius ir likučius su patronuojančia įmone, dukterinėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis ar reikšmingai 
įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai yra reikšmingi) bei vadovybe. 

2017 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. ir likučiai 2017 m. birželio 30 d. 
sudarė: 
 

Susijusios šalys Mokėtinos sumos Gautinos sumos 
Finansinės ir 
investicinės 

veiklos pajamos 
Pardavimai 

Finansinės 
veiklos 

sąnaudos 
Pirkimai 

 2017.06.30 2017.06.30 
I - II ketv.  

2017 
I – II ketv.  

2017 
I – II ketv.  

2017 
I – II ketv.   

2017 
       

Dukterinės įmonės       

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 5.360 326 49.166 613 58 - 
„Lietuvos energijos gamyba“ AB 6.090 1.180 12.289 228 66 - 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 351 20 - 82 4 - 
NT Valdos, UAB 1.151 35 - 73 23 165 
UAB „Energetikos paslaugų ir 
rangos organizacija“ * - 2.630 33 83 - - 
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 32 16 68 64 1 147 
Energijos tiekimas UAB - 36 10.003 81 - - 
UAB LITGAS 87 9 3.000 49 2  
UAB Technologijų ir inovacijų 
centras 35 11 142 49 6 115 
UAB „VAE SPB“ - 1 - 2 - - 
VšĮ Energetikų mokymų centras - 7 - 9 - - 
Tuuleenergia OU  - 5.119 315 15 - - 
UAB Duomenų logistikos centras 55 1 60 14 1 - 
UAB EURAKRAS 268 11 506 6 3 - 
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 258 6 - 29 2 - 
UAB Elektroninių mokėjimų 
agentūra - 28 - 13 - - 
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė - 23 - 60 - - 
UAB Energijos sprendimų centras - 2 - 19 - - 
Kitos susijusios šalys       
UAB "EPSO-G" - 171.525 736 - - - 

Viso 13.687 180.986 76.318 1.489 166 427 
       

 
Bendrovė pripažino 4 392 tūkst. EUR vertės sumažėjimą iš UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ gautinai sumai, kuri 
pateikta atėmus vertės sumažėjimą.  
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19 Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys) 
 
2016 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. ir likučiai 2016 m. birželio 30 sudarė: 
 

Susijusios šalys Mokėtinos sumos Gautinos sumos 
Finansinės ir 
investicinės 

veiklos pajamos 
Pardavimai 

Finansinės 
veiklos 

sąnaudos 
Pirkimai 

 2016.06.30 2016.06.30 
I - II ketv.  

2016 
I – II ketv.  

2016 
I – II ketv.  

2016 
I – II ketv.   

2016 
       

Dukterinės įmonės       
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 29.974 61 29.061 283 221 - 
„Lietuvos energijos gamyba“ AB 35.627 15 - 82 177 - 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 12.152 8 - 53 3 - 
NT Valdos, UAB 34 1.276 1.250 60 - 168 
UAB „Energetikos paslaugų ir 
rangos organizacija“  - 2.934 15 44 - - 
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 24 368 - 18 - 91 
Energijos tiekimas UAB - 14 - 17 - - 
UAB LITGAS - 5 1.612 4 - - 
UAB Technologijų ir inovacijų 
centras 18 9 100 7 - 89 
UAB „VAE SPB“ - 1 - - - - 
VšĮ Energetikų mokymų centras - 6 - 6 - - 
„Tuuleenergija Osauhing“ ir „HOB 
OU“ - 4.788 97 - - - 
UAB Duomenų logistikos centras 212 3 - 11 3 - 
UAB EURAKRAS - 10 30 - - - 
UAB Vilniaus kogeneracinė 
jėgainė - 39 - 36 - - 
Kitos susijusios šalys  - - - - - 
UAB "EPSO-G" - 212.007 1.534 - - - 

Viso 78.041 221.544 33.699 621 404 348 

 
 

 
Bendrovė 

2017-06-30  2016-06-30 

    

Atlyginimai ir kitos išmokos vadovams 342  330 

Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams -  37 

Vadovų skaičius laikotarpio pabaigoje 10  9 

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.  

20 Paskelbtos Bendrovės 2016 m. I-II ketvirčio informacijos pertvarkymas 

2016 m. Bendrovė pakeitė dividendų pajamų pateikimą bendrųjų pajamų ataskaitoje ir atitinkamai perklasifikavo palyginamąją informaciją 
už 2016 m. Dividendų perklasifikavimo įtaka Bendrovės 2016 m. bendrųjų pajamų ataskaitai:  
 
 

 
2016 m.  
I-II ketv. 

(paskelbta) 
 Perklasifikavimas 

 2016 m.  
I-II ketv. 

(po 
perklasifikavimo) 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos  
Kitos veiklos pajamos 

            613 
1  

 - 
- 

 613 
1 

Dividendai                -     31.207  31.207 

Pajamos, iš viso 614  31.207  31.821 
      
Veiklos sąnaudos, iš viso           (2.371)  -  (2.371) 

Veiklos pelnas (nuostoliai)             (1.757) 
  

31.207 
  

29.450 
      

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) 33.087  (31.207)  1.880 
      
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą          31.330   -  31.330 
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos             (66)  -  (66) 
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)                 (7)   -  (7) 

Grynasis pelnas (nuostoliai)          31.257     31.257 
      

Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso (29)  -  (29) 

Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso          31.228   -  31.228 
      

Priskirtinos:      
patronuojančios įmonės savininkams          31.228   -  31.228 
nekontroliuojančiai daliai                -     -  - 
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21 Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir nebalansiniai įsipareigojimai 

2017 m. birželio 30 d. Bendrovės suteiktos garantijos: 
 

Patronuojamos įmonės pavadinimas Garantijos gavėjas 
Garatijos 

data 
Garantijos 
terminas 

Maksimali 
garantijos 

suma 
2017.06.30 2016.12.31 

       

UAB „EURAKRAS“  AB SEB bankas 2016.04.05 - - 23.787 24.929 

UAB „EURAKRAS“  AB SEB bankas 2016.04.05 - - 604 836 

UAB „Energijos tiekimas“  Eesti Energia Aktsiaselts  2016.08.25 - 2.000 602 - 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė Europos Investicijų Bankas  2016.12.05 - -   - - 

„Lietuvos energija“, UAB grupės įmonės „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonės 2016 metai 2017.12.31 - 26.015 10.065 

Tuuleenergija OU AS SEB bank 2017.01.18 - - 19.119 - 
       

    2.000 70.127 35.830 

 

22 Segmentai 

Bendrovė laikoma vienu apskaitytinu segmentu, nes Bendrovės pagrindinė veikla yra susijusi tik su „Lietuvos energija“, UAB įmonių 
grupės veiklos valdymu ir koordinavimu. Bendrovės grynasis pelnas už 2017 m. I pusmetį sudarė 64.954 tūkst. Eur (2016 m. I pusmetis 
– 31.228 tūkst. Eur grynasis pelnas). Informacija apie Bendrovės produktus ir paslaugas pateikta 14 pastaboje. Bendrovės pajamos 
uždirbamos teikiant paslaugas kontroliuojamoms UAB Lietuvos energija grupės įmonėms, sudaro 100%. Bendrovė nevykdo reikšmingos 
veiklos užsienio rinkose, todėl atskiras geografinis segmentas neišskiriamas. 
 

23 Įvykiai po balanso datos 

2017 m. liepos 14 d. Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje Bendrovė išplatino 300 mln. Eur obligacijų emisiją, kurios ISIN kodas 
XS1646530565. Už išplatintas obligacijas bus mokama 2,000 proc. metinių palūkanų, jos išplatintos su 2,193 proc. pajamingumu. 
Grynosios pinigų įplaukos, kurias sudaro 98,284% obligacijų emisijos nominali vertė bei 1.018 tūkst. Eur atlyginimas tiesioginiams 
tarpininkams, siekia 293.834 tūkst. Eur. Obligacijos bus išperkamos po dešimties metų. 2017 m. liepos 19 d. VP biržoje Nasdaq Vilnius į 
Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą įtraukė Bendrovės obligacijų emisiją. Bendrovei suteiktas simbolis – LEGR. Pritrauktomis lėšomis 
Bendrovė planuoja finansuoti investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš 
atliekų ir biomasės projektus. 
 

2017 m. balandžio 19 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo sumažintas NT Valdos, UAB įstatinis kapitalas iki 37.295 tūkst. Eur, 
anuliuojant 1.666.284 paprastų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur. Pakeisti bendrovės įstatai buvo įregistruoti 
Juridinių asmenų registre 2017 m. liepos 11 d. NT Valdos, UAB Bendrovei sumokėjo 10.000 tūkst. Eur 2017 m. liepos 14 d. 
 

2017 m. gegužės 5 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo buvo sumažintas UAB „EURAKRAS“ įstatinis kapitalas iki 
4.621 tūkst. Eur, anuliuojant 120.000 paprastų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur. Pakeisti bendrovės įstatai 
buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre 2017 m. liepos 20 d.  
 

2017 m. birželio 20 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo padidintas UAB Energijos sprendimų centras įstatinis kapitalas iki 
1.230 tūkst. Eur, išleidžiant 700.000 paprastų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Eur. Pakeisti bendrovės įstatai dar nėra 
patvirtinti. Bendrovė įmonei  300.000 Eur sumokėjo liepos 13 d. 
 

2017 m. liepos 10 d. akcininkų sprendimu buvo padidintas Geton Energy Sp.z.o.o. įstatinis kapitalas iki 10.000 tūkst. PLN, išleidžiant 
180.000 paprastų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 50 PLN. Bendrovė įsigijo 9 paprastąsias vardinės akcijas. Pakeisti 
bendrovės įstatai dar nėra patvirtinti. 
 

2017 m. liepos 10 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo nutarta dalinai padengti UAB „VAE SPB“ nuostolius piniginiu 100 tūkst. Eur 
įnašu. Pinigai buvo pervesti rugpjūčio 17 d. 
  

2017 m. liepos 18 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo padidintas UAB Elektroninių mokėjimų agentūra įstatinis kapitalas iki 
1.000 tūkst. Eur, išleidžiant 300.000 paprastų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Eur. Pakeisti bendrovės įstatai dar nėra 
patvirtinti. Bendrovė įmonei  250.075 Eur sumokėjo liepos 20 d. 
 

2017 m. liepos 25 d. Bendrovė baigė pasiruošimo etapą ir pasirašė fondo įsteigimo sutartį su „Contrarian Ventures". Įkurta komanditinė 
ūkinė bendrija "Smart Energy Fund powered by Lietuvos Energija".  
 

2017 m. liepos 28 m. Bendrovė paskelbė apie dukterinės įmonės NT Valdos UAB transporto veiklos pardavimo proceso inicijavimą. 
 

2016 m. lapkričio mėn. Bendrovės akcininkas priėmė sprendimą pradėti UAB Duomenų logistikos centras pardavimo procesą, tokiu būdu 
toliau tęsiant Grupės veiklos išgryninimą ir koncentruojantis į pagrindines veiklas. 2017 m. birželio 30 d. Bendrovės finansinės padėties 
ataskaitoje investicija į UAB Duomenų logistikos centras apskaityta Ilgalaikio turto, skirto parduoti, straipsnyje. Investicijos balansinė vertė 
2017 m. birželio 30 d. sudaro 4.705 tūkst. EUR. Investicijos pardavimo kaina nėra mažesnė nei investicijos balansinė vertė. 2017 m. 
rugpjūčio 7d. Bendrovė paskelbė , kad kartu su „Litgrid" AB pasirašė įmonės akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su „Telia Lietuva“. „Lietuvos 
energija" pardavė 79,64 %, o „Litgrid" – 20,36 % „Duomenų logistikos centro" akcijų. „Duomenų logistikos centro" pardavimo procesas 
galutinai turėtų būti užbaigtas 2018 m. pradžioje, gavus Konkurencijos tarybos koncentracijos leidimą. Iki to laiko sandorio suma nebus 
skelbiama. 
 

2017 m. rugpjūčio 10 d. Bendrovė pasirašė overdrafto sutartį su OP Corporate Bank dėl 70.000 tūkst. Eur limito suteikimo. Grąžinimo 
terminas 2019 m. rugpjūčio 10 d. 
 

2017 m. rugpjūčio 11 d. Bendrovė iš anksto grąžino AB SEB bankui 24.151 tūkst. Eur banko paskolos likutį (12 pastaba). 
 

2017 m. rugpjūčio 14 d. Bendrovė baigė VšĮ Energetikų mokymo centro pardavimo procesą bei uždirbo 24 tūkst. Eur pelną.  
 

********* 
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