
 

 

 

 

 

 

 
Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energija“ toliau kryptingai siekia tikslo sustiprinti 
savo pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovės pagamintas elektros energijos 
kiekis 2012 m. 
o visos G
 
„Lietuvos energijos“
Elektrėnų 
hidroelektrinę (KHE). 
0,879 TWh elektros energijos.
 
Elektros energijos gamyba 2012 m. 
arba 26 proc. daugiau elektros energijos negu 
susiklosčiusi situacija, kuomet buvo palankiau elektros energiją pirkti biržoje nei transformuoti 
naktinę elektros ener
nukritusio Nemuno vandens lygio KHE gamyba
 
„Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl šaltos žiemos išaugus elektros energijos poreikiui jos gaminome 
daugiau nei antrąjį ketvirtį, 
palankiau įsigyti rinkoje. Kasdienis gamybos planavimas atsižvelgiant į elektros energijos poreikį ir 
rinkos kainas leido 
I pusmečio veiklos rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius 
Misiūnas.
 
Pajamos
 
2012 m. I pusmetį Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis, padidėjo 5 proc. 
nuo 635 mln. Lt iki 665 mln. Lt. Tai lėmė laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis (0,96 
TWh arba 48 proc. daugiau negu pirmąjį praėjusių metų pusme
 
Iš Grupei priklausančios įmonės 
pusmečio pabaigoje 
 
Nors 
sumažėjo net 20%, tuo pačiu metu elektros pardavimai laisvoje rinkoje išaugo net 48% ir 
kompensavo 
parduotos elektros kiekis palyginus su 2011 
 
Reguliuojama ir komercinė veikla
 
46 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. I pusmetį sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina 
LEL elektros energijos gamyba, šilumos gamyba, LEL ir KHAE galios rezervavimo paslaugos.

„Lietuvos energijos

Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energija“ toliau kryptingai siekia tikslo sustiprinti 
savo pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovės pagamintas elektros energijos 
kiekis 2012 m. 
o visos Grupės 

„Lietuvos energijos“
Elektrėnų Lietuvos elektrinę (LEL), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Kauno 
hidroelektrinę (KHE). 
0,879 TWh elektros energijos.

Elektros energijos gamyba 2012 m. 
arba 26 proc. daugiau elektros energijos negu 
susiklosčiusi situacija, kuomet buvo palankiau elektros energiją pirkti biržoje nei transformuoti 
naktinę elektros ener
nukritusio Nemuno vandens lygio KHE gamyba

„Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl šaltos žiemos išaugus elektros energijos poreikiui jos gaminome 
daugiau nei antrąjį ketvirtį, 
palankiau įsigyti rinkoje. Kasdienis gamybos planavimas atsižvelgiant į elektros energijos poreikį ir 
rinkos kainas leido 
pusmečio veiklos rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius 

Misiūnas. 

Pajamos 

2012 m. I pusmetį Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis, padidėjo 5 proc. 
nuo 635 mln. Lt iki 665 mln. Lt. Tai lėmė laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis (0,96 
TWh arba 48 proc. daugiau negu pirmąjį praėjusių metų pusme

Grupei priklausančios įmonės 
pusmečio pabaigoje 

Nors dėl nepriklausomus tiekėjus pasirinkusių vartotojų 
sumažėjo net 20%, tuo pačiu metu elektros pardavimai laisvoje rinkoje išaugo net 48% ir 
kompensavo LESTO
parduotos elektros kiekis palyginus su 2011 

Reguliuojama ir komercinė veikla

46 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. I pusmetį sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina 
LEL elektros energijos gamyba, šilumos gamyba, LEL ir KHAE galios rezervavimo paslaugos.

„Lietuvos energijos

Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energija“ toliau kryptingai siekia tikslo sustiprinti 
savo pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovės pagamintas elektros energijos 
kiekis 2012 m. I pusmetį buvo 2 proc. didesnis nei per praėjusių metų

rupės parduotos 

„Lietuvos energijos“ grupė
Lietuvos elektrinę (LEL), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Kauno 

hidroelektrinę (KHE). Iš viso per 2012 metų šešis mėnesius grupės valdomos elektrinės pagamino 
0,879 TWh elektros energijos.

Elektros energijos gamyba 2012 m. 
arba 26 proc. daugiau elektros energijos negu 
susiklosčiusi situacija, kuomet buvo palankiau elektros energiją pirkti biržoje nei transformuoti 
naktinę elektros energiją į dieninę, lėmė, kad gamyba KHAE sumažėjo 6 proc. 
nukritusio Nemuno vandens lygio KHE gamyba

„Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl šaltos žiemos išaugus elektros energijos poreikiui jos gaminome 
daugiau nei antrąjį ketvirtį, 
palankiau įsigyti rinkoje. Kasdienis gamybos planavimas atsižvelgiant į elektros energijos poreikį ir 
rinkos kainas leido rinkos vartotojams
pusmečio veiklos rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius 

2012 m. I pusmetį Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis, padidėjo 5 proc. 
nuo 635 mln. Lt iki 665 mln. Lt. Tai lėmė laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis (0,96 
TWh arba 48 proc. daugiau negu pirmąjį praėjusių metų pusme

Grupei priklausančios įmonės 
pusmečio pabaigoje pirko apie 40 proc. laisvos rinkos vartotojų. 

dėl nepriklausomus tiekėjus pasirinkusių vartotojų 
sumažėjo net 20%, tuo pačiu metu elektros pardavimai laisvoje rinkoje išaugo net 48% ir 

LESTO vartotojų elektros poreikio sumažėjimą
parduotos elektros kiekis palyginus su 2011 

Reguliuojama ir komercinė veikla

46 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. I pusmetį sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina 
LEL elektros energijos gamyba, šilumos gamyba, LEL ir KHAE galios rezervavimo paslaugos.

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

„Lietuvos energijos“ grupė stiprina pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje

Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energija“ toliau kryptingai siekia tikslo sustiprinti 
savo pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovės pagamintas elektros energijos 

pusmetį buvo 2 proc. didesnis nei per praėjusių metų
parduotos elektros energijos 

rupė* vienija visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus 
Lietuvos elektrinę (LEL), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Kauno 

Iš viso per 2012 metų šešis mėnesius grupės valdomos elektrinės pagamino 
0,879 TWh elektros energijos. 

Elektros energijos gamyba 2012 m. I
arba 26 proc. daugiau elektros energijos negu 
susiklosčiusi situacija, kuomet buvo palankiau elektros energiją pirkti biržoje nei transformuoti 

giją į dieninę, lėmė, kad gamyba KHAE sumažėjo 6 proc. 
nukritusio Nemuno vandens lygio KHE gamyba

„Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl šaltos žiemos išaugus elektros energijos poreikiui jos gaminome 
daugiau nei antrąjį ketvirtį, kuomet reikiamą elektros energijos kiekį dėl žemos kainos buvo 
palankiau įsigyti rinkoje. Kasdienis gamybos planavimas atsižvelgiant į elektros energijos poreikį ir 

rinkos vartotojams 
pusmečio veiklos rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius 

2012 m. I pusmetį Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis, padidėjo 5 proc. 
nuo 635 mln. Lt iki 665 mln. Lt. Tai lėmė laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis (0,96 
TWh arba 48 proc. daugiau negu pirmąjį praėjusių metų pusme

Grupei priklausančios įmonės Energijos tiekim
apie 40 proc. laisvos rinkos vartotojų. 

dėl nepriklausomus tiekėjus pasirinkusių vartotojų 
sumažėjo net 20%, tuo pačiu metu elektros pardavimai laisvoje rinkoje išaugo net 48% ir 

vartotojų elektros poreikio sumažėjimą
parduotos elektros kiekis palyginus su 2011 

Reguliuojama ir komercinė veikla 

46 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. I pusmetį sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina 
LEL elektros energijos gamyba, šilumos gamyba, LEL ir KHAE galios rezervavimo paslaugos.

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

stiprina pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje

Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energija“ toliau kryptingai siekia tikslo sustiprinti 
savo pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovės pagamintas elektros energijos 

pusmetį buvo 2 proc. didesnis nei per praėjusių metų
elektros energijos kiekis

vienija visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus 
Lietuvos elektrinę (LEL), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Kauno 

Iš viso per 2012 metų šešis mėnesius grupės valdomos elektrinės pagamino 

I pusmetį didėjo L
arba 26 proc. daugiau elektros energijos negu 
susiklosčiusi situacija, kuomet buvo palankiau elektros energiją pirkti biržoje nei transformuoti 

giją į dieninę, lėmė, kad gamyba KHAE sumažėjo 6 proc. 
nukritusio Nemuno vandens lygio KHE gamyba sumažėjo 26 proc.

„Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl šaltos žiemos išaugus elektros energijos poreikiui jos gaminome 
kuomet reikiamą elektros energijos kiekį dėl žemos kainos buvo 

palankiau įsigyti rinkoje. Kasdienis gamybos planavimas atsižvelgiant į elektros energijos poreikį ir 
 pasiūlyti konkurencingą 

pusmečio veiklos rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius 

2012 m. I pusmetį Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis, padidėjo 5 proc. 
nuo 635 mln. Lt iki 665 mln. Lt. Tai lėmė laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis (0,96 
TWh arba 48 proc. daugiau negu pirmąjį praėjusių metų pusme

Energijos tiekim
apie 40 proc. laisvos rinkos vartotojų. 

dėl nepriklausomus tiekėjus pasirinkusių vartotojų 
sumažėjo net 20%, tuo pačiu metu elektros pardavimai laisvoje rinkoje išaugo net 48% ir 

vartotojų elektros poreikio sumažėjimą
parduotos elektros kiekis palyginus su 2011 metais išliko praktiškai nepakitęs.

46 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. I pusmetį sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina 
LEL elektros energijos gamyba, šilumos gamyba, LEL ir KHAE galios rezervavimo paslaugos.

 
 

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
 
 

stiprina pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje
 

Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energija“ toliau kryptingai siekia tikslo sustiprinti 
savo pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovės pagamintas elektros energijos 

pusmetį buvo 2 proc. didesnis nei per praėjusių metų
kiekis laisvoje rinkoje padidėjo 48 proc.

vienija visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus 
Lietuvos elektrinę (LEL), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Kauno 

Iš viso per 2012 metų šešis mėnesius grupės valdomos elektrinės pagamino 

pusmetį didėjo LEL. Šioje elektrinėje pagaminta 0,46 TWh 
arba 26 proc. daugiau elektros energijos negu praėjusiais metais 
susiklosčiusi situacija, kuomet buvo palankiau elektros energiją pirkti biržoje nei transformuoti 

giją į dieninę, lėmė, kad gamyba KHAE sumažėjo 6 proc. 
sumažėjo 26 proc.

„Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl šaltos žiemos išaugus elektros energijos poreikiui jos gaminome 
kuomet reikiamą elektros energijos kiekį dėl žemos kainos buvo 

palankiau įsigyti rinkoje. Kasdienis gamybos planavimas atsižvelgiant į elektros energijos poreikį ir 
pasiūlyti konkurencingą 

pusmečio veiklos rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius 

2012 m. I pusmetį Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis, padidėjo 5 proc. 
nuo 635 mln. Lt iki 665 mln. Lt. Tai lėmė laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis (0,96 
TWh arba 48 proc. daugiau negu pirmąjį praėjusių metų pusme

Energijos tiekimas UAB
apie 40 proc. laisvos rinkos vartotojų. 

dėl nepriklausomus tiekėjus pasirinkusių vartotojų elektros energijos pardavimai 
sumažėjo net 20%, tuo pačiu metu elektros pardavimai laisvoje rinkoje išaugo net 48% ir 

vartotojų elektros poreikio sumažėjimą
metais išliko praktiškai nepakitęs.

46 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. I pusmetį sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina 
LEL elektros energijos gamyba, šilumos gamyba, LEL ir KHAE galios rezervavimo paslaugos.

2012 m. 

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI 

stiprina pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje

Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energija“ toliau kryptingai siekia tikslo sustiprinti 
savo pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovės pagamintas elektros energijos 

pusmetį buvo 2 proc. didesnis nei per praėjusių metų
laisvoje rinkoje padidėjo 48 proc.

vienija visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus 
Lietuvos elektrinę (LEL), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Kauno 

Iš viso per 2012 metų šešis mėnesius grupės valdomos elektrinės pagamino 

EL. Šioje elektrinėje pagaminta 0,46 TWh 
praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Rinkoje 

susiklosčiusi situacija, kuomet buvo palankiau elektros energiją pirkti biržoje nei transformuoti 
giją į dieninę, lėmė, kad gamyba KHAE sumažėjo 6 proc. 

sumažėjo 26 proc.  

„Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl šaltos žiemos išaugus elektros energijos poreikiui jos gaminome 
kuomet reikiamą elektros energijos kiekį dėl žemos kainos buvo 

palankiau įsigyti rinkoje. Kasdienis gamybos planavimas atsižvelgiant į elektros energijos poreikį ir 
pasiūlyti konkurencingą elektros energijos kainą“,  

pusmečio veiklos rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius 

2012 m. I pusmetį Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis, padidėjo 5 proc. 
nuo 635 mln. Lt iki 665 mln. Lt. Tai lėmė laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis (0,96 
TWh arba 48 proc. daugiau negu pirmąjį praėjusių metų pusmetį).  

as UAB elektros energij
apie 40 proc. laisvos rinkos vartotojų.  

elektros energijos pardavimai 
sumažėjo net 20%, tuo pačiu metu elektros pardavimai laisvoje rinkoje išaugo net 48% ir 

vartotojų elektros poreikio sumažėjimą. Bendras 2012 metais tiekėjams 
metais išliko praktiškai nepakitęs.

46 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. I pusmetį sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina 
LEL elektros energijos gamyba, šilumos gamyba, LEL ir KHAE galios rezervavimo paslaugos.

2012 m. rugpjūčio 29

stiprina pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje

Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energija“ toliau kryptingai siekia tikslo sustiprinti 
savo pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovės pagamintas elektros energijos 

pusmetį buvo 2 proc. didesnis nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį, 
laisvoje rinkoje padidėjo 48 proc.

vienija visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus 
Lietuvos elektrinę (LEL), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Kauno 

Iš viso per 2012 metų šešis mėnesius grupės valdomos elektrinės pagamino 

EL. Šioje elektrinėje pagaminta 0,46 TWh 
tuo pačiu laikotarpiu. Rinkoje 

susiklosčiusi situacija, kuomet buvo palankiau elektros energiją pirkti biržoje nei transformuoti 
giją į dieninę, lėmė, kad gamyba KHAE sumažėjo 6 proc. 

„Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl šaltos žiemos išaugus elektros energijos poreikiui jos gaminome 
kuomet reikiamą elektros energijos kiekį dėl žemos kainos buvo 

palankiau įsigyti rinkoje. Kasdienis gamybos planavimas atsižvelgiant į elektros energijos poreikį ir 
elektros energijos kainą“,  

pusmečio veiklos rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius 

2012 m. I pusmetį Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis, padidėjo 5 proc. 
nuo 635 mln. Lt iki 665 mln. Lt. Tai lėmė laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis (0,96 

elektros energiją p

elektros energijos pardavimai 
sumažėjo net 20%, tuo pačiu metu elektros pardavimai laisvoje rinkoje išaugo net 48% ir 

endras 2012 metais tiekėjams 
metais išliko praktiškai nepakitęs. 

46 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. I pusmetį sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina 
LEL elektros energijos gamyba, šilumos gamyba, LEL ir KHAE galios rezervavimo paslaugos.

29 d., Elektrėnai

stiprina pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje 

Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energija“ toliau kryptingai siekia tikslo sustiprinti 
savo pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovės pagamintas elektros energijos 

atitinkamą laikotarpį, 
laisvoje rinkoje padidėjo 48 proc. 

vienija visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus 
Lietuvos elektrinę (LEL), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Kauno 

Iš viso per 2012 metų šešis mėnesius grupės valdomos elektrinės pagamino 

EL. Šioje elektrinėje pagaminta 0,46 TWh 
tuo pačiu laikotarpiu. Rinkoje 

susiklosčiusi situacija, kuomet buvo palankiau elektros energiją pirkti biržoje nei transformuoti 
giją į dieninę, lėmė, kad gamyba KHAE sumažėjo 6 proc. Tuo metu 

„Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl šaltos žiemos išaugus elektros energijos poreikiui jos gaminome 
kuomet reikiamą elektros energijos kiekį dėl žemos kainos buvo 

palankiau įsigyti rinkoje. Kasdienis gamybos planavimas atsižvelgiant į elektros energijos poreikį ir 
elektros energijos kainą“,  – 2012 m. 

pusmečio veiklos rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius 

2012 m. I pusmetį Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis, padidėjo 5 proc. 
nuo 635 mln. Lt iki 665 mln. Lt. Tai lėmė laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis (0,96 

pirmojo šių metų 

elektros energijos pardavimai LESTO
sumažėjo net 20%, tuo pačiu metu elektros pardavimai laisvoje rinkoje išaugo net 48% ir 

endras 2012 metais tiekėjams 

46 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. I pusmetį sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina 
LEL elektros energijos gamyba, šilumos gamyba, LEL ir KHAE galios rezervavimo paslaugos.

 

d., Elektrėnai 

 

Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energija“ toliau kryptingai siekia tikslo sustiprinti 
savo pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovės pagamintas elektros energijos 

atitinkamą laikotarpį, 

vienija visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus – 
Lietuvos elektrinę (LEL), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Kauno 

Iš viso per 2012 metų šešis mėnesius grupės valdomos elektrinės pagamino 

EL. Šioje elektrinėje pagaminta 0,46 TWh 
tuo pačiu laikotarpiu. Rinkoje 

susiklosčiusi situacija, kuomet buvo palankiau elektros energiją pirkti biržoje nei transformuoti 
Tuo metu dėl 

„Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl šaltos žiemos išaugus elektros energijos poreikiui jos gaminome 
kuomet reikiamą elektros energijos kiekį dėl žemos kainos buvo 

palankiau įsigyti rinkoje. Kasdienis gamybos planavimas atsižvelgiant į elektros energijos poreikį ir 
2012 m. 

pusmečio veiklos rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius 

2012 m. I pusmetį Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. I pusmečio pajamomis, padidėjo 5 proc. – 
nuo 635 mln. Lt iki 665 mln. Lt. Tai lėmė laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis (0,96 

šių metų 

LESTO 
sumažėjo net 20%, tuo pačiu metu elektros pardavimai laisvoje rinkoje išaugo net 48% ir 

endras 2012 metais tiekėjams 

46 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. I pusmetį sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina 
LEL elektros energijos gamyba, šilumos gamyba, LEL ir KHAE galios rezervavimo paslaugos. 



Grupės nuostolis prieš mokesčius iš reguliuojamos veiklos siekė 5 mln. Lt. LEL gamyba 
negeneruoja pelno, tad teigiamą įtaką reguliuojamos veiklos rezultatui turėjo tik KHAE galios 
rezervavimo pajamos. 
 
Grynasis pelnas iš komercinės veiklos, kurią sudaro elektros energijos gamyba KHAE ir KHE, 
elektros energijos didmeninė ir mažmeninė prekyba laisvoje rinkoje ir kitos komercinės paslaugos, 
2012 metų I pusmetį prieš mokesčius pasiekė 35 mln. Lt. 
 
Bendri pelningumo rodikliai 
 
2012 metų I pusmetį grupės EBITDA sudarė 69 mln. Lt., grynasis pelnas - 26 mln. Lt. EBITDA 
marža per pirmus šešis šių metų mėnesius siekė 10 proc., o grynasis pelningumas – 4 proc. 
Lyginant su 2011 metais, didžiausią įtaką pelningumo rodiklių mažėjimui turėjo didesnė elektros 
gamyba LEL, mažesnė gamyba hidroelektrinėse ir didesnė konkurencija mažmeninėje elektros 
energijos rinkoje. 

 
 

* Lietuvos energija, AB įmonių grupė 2012 m. I pusm.: 
 Lietuvos energija, AB, Energijos tiekimas UAB, UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB 
Technologijų ir inovacijų centras 
 
Lietuvos energija, AB įmonių grupė 2011 m. I pusm.: 
Lietuvos energija, AB, Energijos tiekimas UAB, UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB Data 
Logistics Center 

 
 

1 Priedas. Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 
 
 
2 Priedas. Pagrindiniai gamybos ir pardavimų rodikliai 
 

 
 * Termofikacinių elektrinių gamybą planuoja ir derina Lietuvos energija, AB, o perka tiesiogiai 
LESTO.  

Pagrindiniai veiklos rodikliai

mln. litų 2011 m. I pusm. 2012 m. I pusm. Proc. pokytis
Pajamų, sąnaudų ir pelno rodikliai
Pajamos 635 665 5%
EBITDA 103 69 -33%
Grynasis pelnas 55 26 -53%
Santykiniai rodikliai
EBITDA marža 16% 10% -6%
Grynasis pelningumas 9% 4% -5%

Pagrindiniai gamybos ir pardavimų rodikliai

TWh 2011 m. I pusm. 2012 m. I pusm. Proc. pokytis
Elektros energijos pardavimai tiekėjams
Elektros pardavimai LESTO 1,804 1,443 -20%

Elektros pardavimai laisvoje rinkoje 0,647 0,960 48%

Gamybos rodikliai

Lietuvos elektrinė 0,365 0,460 26%

Kruonio HAE 0,247 0,231 -6%

Kauno HE 0,252 0,188 -26%

Remiamos elektros energijos pardavimai
Vėjo jėgainėse pagaminta elektros 
energija

0,171 0,202 18%

Termofikacinėse elektrinėse pagaminta 
elektros energija* (prijungtose prie PT)

0,616 0,567 -8%



 

 

Daugiau informacijos:  

Ernesta Dapkienė 
Komunikacijos vadovė 

Lietuvos energija, AB 
Elektrinės g. 21  
Elektrėnai 
Tel. +370 528 33696 
ernesta.dapkiene@le.lt 

 

 


