


























































 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS ENERGIJA, AB 2012 M. I PUSMEČIO 
KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. vasario 23 d. nutarimu 
Nr. 1K-3 patvirtintas Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIETUVOS ENERGIJA, AB                          KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D. 

TURINYS 
I. BENDRA INFORMACIJA ....................................................................................................................... 4 

1. Informacija apie emitentą ................................................................................................................... 4 

1.1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas .......................................................... 4 

1.2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys ...................................................................................... 4 

1.3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis ...................................................................................... 4 

1.4. Informacija apie grupę ................................................................................................................ 4 

1.5. Grupės įmonių kontaktiniai duomenys ir pagrindinės veiklos pobūdis: ............................... 5 

1.6. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes .................................................................... 5 

2. Veiklos apžvalga .................................................................................................................................. 5 

2.1. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai ..................................................................................... 5 

2.2. Grupės veikla 2012 m. sausio-birželio mėn. ........................................................................... 6 

2.3. Informacija apie įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą .......................................................... 8 

2.4. Investicijos į ilgalaikį turtą ......................................................................................................... 10 

3. Finansinių veiklos rezultatų ir veiklos rizikų analizė ..................................................................... 10 

3.1. Finansinės padėties ataskaita ................................................................................................. 11 

3.2. Bendrųjų pajamų ataskaita ....................................................................................................... 11 

3.3. Pinigų srautų ataskaita ............................................................................................................. 12 

4. Darbuotojai ......................................................................................................................................... 12 

4.1. Grupės darbuotojai .................................................................................................................... 13 

5. Aplinkos apsauga .............................................................................................................................. 14 

5.1. Atliekų tvarkymas ....................................................................................................................... 14 

5.2. Nuotekų tvarkymas .................................................................................................................... 14 

5.3. Prevencinės priemonės saugiai aplinkai užtikrinti ................................................................ 14 

5.4. Atsinaujinančių energijos šaltinių įrenginiai ........................................................................... 15 

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO VERTYBINIUS POPIERIUS, ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR 
VALDYMO ORGANŲ NARIUS ................................................................................................................... 16 

1. Informacija apie emitento vertybinius popierius ............................................................................ 16 

1.1. Įstatinio kapitalo struktūra (lentelė) ......................................................................................... 16 

1.2. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais ............ 16 

1.3. Emitentų sutartys su finansų maklerio įmonėmis ir (ar) kredito įstaigomis, teikiančiomis 
investicines paslaugas ir (ar) vykdančiomis investicinę veiklą. ...................................................... 17 

1.4. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai ............................................................................. 17 

1.5. Akcijų klasės suteikiamos teisės ir pareigos ......................................................................... 17 

2. Informacija apie emitento akcininkus ............................................................................................. 17 



 

LIETUVOS ENERGIJA, AB                          KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D. 

2.1. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai ............................... 18 

2.2. Balsavimo teisių apribojimai ..................................................................................................... 18 

2.3. Akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti 
ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės ............................................ 18 

2.4. Įstatų pakeitimo tvarka .............................................................................................................. 18 

2.5. Informacija apie emitento valdymo organus .......................................................................... 18 

2.6. Duomenys apie audito komitetą .............................................................................................. 19 

3. Valdymo organų nariai ir jų dalyvavimas emitento įstatiniame kapitale .................................... 20 

4. Pagrindiniai vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų požymiai ............................................ 21 

4.1. Politinės rizikos .......................................................................................................................... 21 

4.2. Finansinės rizikos ...................................................................................................................... 21 

4.3. Kredito rizika ............................................................................................................................... 22 

4.4. Likvidumo rizika ......................................................................................................................... 22 

4.5. Rinkos rizika ............................................................................................................................... 22 

4.6. Užsienio valiutos rizika ............................................................................................................. 22 

4.7. Vertybinių popierių kainos rizika .............................................................................................. 22 

4.8. Techniniai technologiniai rizikos veiksniai ............................................................................. 23 

4.9. Ekologiniai rizikos veiksniai ...................................................................................................... 23 

III. KITA INFORMACIJA ......................................................................................................................... 24 

1. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotose finansinėse ataskaitose pateiktus 
duomenis ................................................................................................................................................ 24 

2. Informacija apie auditą .................................................................................................................. 24 

3. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją ................................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIETUVOS ENERGIJA, AB                          KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D. 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 
 

1. Informacija apie emitentą 
 

1.1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas 
 
2012 m. sausio - birželio mėn. 
 

1.2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys 
 
Pavadinimas: Lietuvos energija, AB 

Teisinė forma: Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo 

Įregistravimo data ir vieta: 2011 m. liepos 21 d. Juridinių asmenų registras 

Įmonės kodas: 302648707 

Buveinės adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai 

Telefono numeris: (8-528) 33207 

Fakso numeris: (8-528) 33272 

Elektroninio pašto adresas: info@le.lt 

Interneto svetainės adresas: www.le.lt 

 

1.3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis 
 
Pagrindinė Lietuvos energija, AB veikla – elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos 
importas bei eksportas ir prekyba elektra. 
 

1.4. Informacija apie grupę 
 
2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. birželio 30 d. bendrovė turėjo tiesioginę kontrolę šiose 
dukterinėse įmonėse: UAB „Kauno energetikos remontas“, Energijos tiekimas UAB, UAB 
Technologijų ir inovacijų centras. Dukterinėse įmonėse UAB „Kauno energetikos remontas“, 
Energijos tiekimas UAB bendrovė turi 100 proc. įmonių akcijų, UAB Technologijų ir inovacijų 
centras bendrovė turi 54,04 proc. įmonės akcijų.  
 
Be minėtų dukterinių įmonių, bendrovė dalyvavo šių asocijuotų įmonių valdyme: UAB „Geoterma“ 
(23,44 proc. akcijų), AS „Nordic Energy Link“ (25 proc. akcijų), UAB „NT valdos“ (41,74 proc. 
akcijų). Netiesiogiai, per UAB „Kauno energetikos remontas“, bendrovė turėjo balsų daugumą (100 
proc.) UAB „Gotlitas“ ir reikšmingą įtaką UAB „Enmašas“ (33,33 proc. akcijų) bei per UAB 
Technologijų ir inovacijų centras turėjo balsų daugumą UAB „Data Logistics Center“ (54,04 proc. 
akcijų) . 
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1.5. Grupės įmonių kontaktiniai duomenys ir pagrindinės veiklos pobūdis: 
 

Pavadinimas 

Lietuvos 
energija, AB  

UAB „Kauno 
energetikos 
remontas“ 

Energijos 
tiekimas UAB  

UAB 
Technologijų ir 
inovacijų 
centras 

Teisinė forma 
Akcinė bendrovė Uždaroji akcinė 

bendrovė 
Uždaroji akcinė 
bendrovė 

Uždaroji akcinė 
bendrovė 

Įregistravimo 
data ir vieta 

2011-07-21 
Lietuvos 
Respublikos 
juridinių asmenų 
registras 

2000-04-27 
Lietuvos 
Respublikos 
juridinių asmenų 
registras 

2009-10-21 
Lietuvos 
Respublikos 
juridinių asmenų 
registras 

2009-10-21 
Lietuvos 
Respublikos 
juridinių asmenų 
registras 

Įmonės kodas 302648707  135617795  302449388  302527488  

Buveinės 
adresas 

Elektrinės g. 21, 
LT-26108 
Elektrėnai 

Chemijos g. 17, 
LT-51331 Kaunas 

P. Lukšio g. 1, LT-
08221 Vilnius 

A. Juozapavičiaus 
g. 13 LT-09311 
Vilnius 

Telefonas, 
faksas, el. 
paštas 

Tel. +370 528 
33207  
Faks. +370 528 
33272 www.le.lt; 
info@le.lt 

Tel. +370 37 
456702  
Faks. +370 37 
452948 
www.ker.lt; 
ker@ker.lt 

Tel. +370 700 
55088  
Faks +370 527 
82750 
www.etiekimas.lt 
info@etiekimas.lt 

Tel. + 370 527 
82272  
Faks + 370 527 
82299 www.etic.lt 
info@etic.lt 

Grupės 
valdomų 

akcijų dalis 

- 100 proc. 100 proc. 54,04 proc. 

Pagrindinė 
veikla 

Elektros energijos 
gamyba, importas 
/ eksportas, 
didmeninė 
elektros energijos 
prekyba, elektros 
energetikos 
sisteminės 
paslaugos 

Energetinių 
įrenginių 
remontas, metalo 
konstrukcijų 
gamyba 

Elektros energijos 
nepriklausomas 
tiekimas 

Inovacijų ir 
naujovių, žinių bei 
kompetencijų 
valdymo, 
informacinių 
technologijų, 
taikomųjų sistemų 
bei jų valdymo 
paslaugų teikimas 

 

1.6. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes 
 
Bendrovė neturi filialų ir atstovybių. 
 

2. Veiklos apžvalga 
 

2.1. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai 
 
2012 m. sausio 3 d. Lietuvos energija, AB pasirašė sutartį su Danijos konsultacijų įmone „Rambøll 
Danmark“ dėl galimybių ir priešprojektinių studijų parengimo paslaugų. Jų metu planuota įvertinti 
šilumos energijos gamybos alternatyvas Lietuvos elektrinėje ir galimybes išplėsti biokuro 
panaudojimą Elektrėnų regione šilumos energijai gaminti. 
 
2012 m. vasario 17 d. Kombinuoto ciklo blokas buvo prijungtas prie perdavimo tinklo operatoriaus 
skirstyklos prieš prasidedant pusmečio trukmės bandymams. 



 

LIETUVOS ENERGIJA, AB                          KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D. 

 
2012 m. vasario 24 d. buvo pirmą kartą atliktas Lietuvos elektrinėje baigiamo pastatyti 455 MW 
galios  kombinuoto ciklo bloko paleidimo bandymas – „užkurta“ dujų turbina. Jo įrenginiai buvo 
įjungti daugmaž keturių mėnesių trukmės bandymams.  
 
2012 m.  vasario 27 d. Lietuvos energija, AB valdyba priėmė sprendimą atnaujinti derybas su AB 
„Kauno energija“ dėl biokuro kogeneracinės jėgainės statybos Petrašiūnų elektrinės teritorijoje. 
Tikimasi, kad šis projektas leis išplėsti atsinaujinančių energetinių išteklių (AEI) naudojimą 
energijos gamyboje bei sumažinti šildymo kainas Kauno mieste.  
 
2012 m. kovo 7 d. Optimizuodama gamybos bloko veiklą, Lietuvos energija, AB į vieną struktūrinį 
padalinį sujungė savo valdomas Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Kauno 
hidroelektrinę (KHE). Elektrinių sujungimas pasirinktas siekiant įgyvendinti vieningos politikos 
tikslus informacinių technologijų, statinių ir įrenginių priežiūros, aplinkosaugos, techninio planavimo 
srityse.  
 
2012 m. kovo 9 d. Naujojo „Lietuvos energijos“ 455 MW galios kombinuoto ciklo bloko 
generatorius buvo pirmą kartą sinchronizuotas su perdavimo tinklu, t.y. išbandomas blokas ėmė 
gaminti pirmąsias elektros energijos megavatvalandes. Visa naujojo kombinuoto ciklo bloko 
bandymų metu pagaminta elektros energija vartotojus pasiekė per operatoriaus „Litgrid“ perdavimo 
tinklą, parduodant ją per elektros biržą. 
 
2012 m. balandžio 23 d. Atlikę galimybių studiją Lietuvos elektrinėje, išvadas pateikė Danijos 
konsultacinės bendrovės specialistai. Jie pasiūlė modernizuoti šilumos gamybos technologijas 
įrengiant naujus biokuro katilus. 
 
2012 m. birželio 11 d. Lietuvos energija, AB gavo OHSAS 18001:2007 / LST 1977:2008 sertifikatą 
Nr. LT0071S. Šiuo sertifikatu „Bureau Veritas“ patvirtina, kad įvertino organizacijos darbuotojų 
saugos ir sveikatos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka šio vadybos sistemos standarto 
reikalavimus. 
 
2012 m. birželio 19 d. „Lietuvos energijos“ kombinuoto ciklo bloke, pradėjus veikti ir garo turbinai, 
pirmą kartą bandymų metu buvo pasieta maksimali bloko galia.  Planuojama, kad bloko bandymai 
vyks iki rugpjūčio mėnesio, o pilna eksploatacija bus pradėta šį rudenį. 
 
2012 m. birželio 22 d. Lietuvos energija, AB organizavo metinį viešųjų pirkimo plano pristatymą s 
išorės rangovams ir tiekėjams. Vykdydama atvirus viešųjų pirkimų planų pristatymus bendrovė 
siekia prekes ir paslaugas įsigyti pigiau, taupyti įmonės lėšas ir didinti pelningumą. 
 

2.2. Grupės veikla 2012 m. sausio-birželio mėn. 
 
Lietuvos energija, AB parduoda elektros energiją ir teikia elektros energijos balansavimo 
paslaugas Lietuvos rinkoje veiklą vykdantiems visuomeniniams ir nepriklausomiems tiekėjams, taip 
pat eksportuoja bei parduoda elektros energiją Lietuvos ir Estijos elektros energijos biržose. 
 
Reikalingą elektros energijos kiekį bendrovė gamina trijose savo valdomose elektrinėse, pagal 
sudarytas sutartis perka iš kitų tiekėjų bei gamintojų, taip pat importuoja ir perka Lietuvos bei 
Estijos elektros energijos biržose. 
 
Gamyba 
 
Lietuvos energija, AB turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją. Elektros 
energija gaminama Lietuvos elektrinėje, Kauno hidroelektrinėje (Kauno HE) ir Kruonio 
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hidroakumuliacinėje elektrinėje (Kruonio HAE). 2012 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos elektrinė 
pagamino 0,46 TWh, Kruonio HAE – 0,23 TWh, Kauno HE – 0,19 TWh elektros energijos. 
 
Lietuvos energija, AB orientuojasi į atsinaujinančius energijos šaltinius. Tiek Kauno HE, tiek 
Kruonio HAE elektros gamybai naudoja hidroenergiją – neišsenkantį, lankstų bei švarų nacionalinį 
energijos šaltinį. 2011 m. šalyje iš viso buvo pagaminta ir į tinklus patiekta 0,58 TWh „žaliosios“ 
elektros energijos, iš kurios daugiau nei 34 proc. sudarė Kauno HE patiekta „žalioji“ energija. 
 
Siekdama geriau diversifikuoti valdomus energijos generacijos šaltinius bei skatinti tolesnę 
atsinaujinančių išteklių plėtrą Lietuvoje, bendrovė planuoja ateityje energijos gamybai naudoti ir 
biokurą. 
 
Prekyba Lietuvoje 
 
Lietuvos energija, AB užsiima elektros energijos prekyba didmeninėje rinkoje (t. y. elektros 
gamintojų bei tiekėjų bendravimo aplinkoje). 2012 m. pirmą pusmetį bendrovė vidaus rinkai 
(visuomeniniams tiekėjams ir kitiems nepriklausomiems tiekėjams) pardavė 1,8 TWh elektros 
energijos. Be to, 2012 m. pirmą pusmetį bendrovė supirko bei pardavė prie perdavimo tinklo 
prijungtų vėjo jėgainių pagamintą elektros energiją visuomeniniam tiekėjui LESTO. Iš vėjo jėgainių 
nupirkta ir visuomeniniam tiekėjui parduota 0,17 TWh elektros energijos. 
 
Prekyba su užsienio šalimis 
 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus importuoti ir eksportuoti elektros energiją. 2012 
m. pirmą pusmetį  bendrovė importavo elektros energiją iš Estijos ir Latvijos bei eksportavo elektrą 
į Estiją ir Latviją. 2012 m. pirmą pusmetį  bendrovė iš viso importavo 0,53 TWh, eksportavo – 0,095 
TWh elektros energijos. 
 
Kitos paslaugos 
 
Lietuvos energija, AB taip pat teikia sistemines paslaugas Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui 
(PSO).  
 
Sisteminės paslaugos užtikrina energetinės sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių 
avarijų prevenciją ir likvidavimą bei reikalingą galios rezervą laikantis nustatytų elektros energijos 
tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų. Sisteminės paslaugos apima galios rezervavimą, 
prekybą reguliavimo elektros energija ir balansavimo elektros energija, reaktyviosios galios 
valdymo bei sistemos atstatymo paslaugas. 
 
Galios rezervavimo paslauga – tai priemonė patikimam elektros energetikos sistemos darbui 
užtikrinti, kai nenumatytais (avariniais) atvejais sumažėja elektros energijos gamyba arba išauga 
jos suvartojimas. Tokiais atvejais gamintojas teikia galios rezervo užtikrinimo ir rezervinės galios 
palaikymo besisukančiuose ar stovinčiuose rezervinės būklės gamybos įrenginiuose paslaugą, t. y. 
naudojami antrinis ir / ar tretinis rezervai. Antrinis galios rezervas – tai gamintojo palaikoma 
besisukančių įrenginių arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių laikotarpį. Tretinis 
(šaltas) rezervas – tai gamintojo palaikoma stovinčių generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama iš 
rezervinės (šaltos) būklės per 12 valandų laikotarpį. Visos trys Lietuvos energija, AB valdomos 
elektrinės teikia galios rezervo užtikrinimo ir rezervinės galios palaikymo besisukančiuose ar 
stovinčiuose rezervinės būklės gamybos įrenginiuose paslaugą. Antrinis galios rezervas 
užtikrinamas Kauno HE bei Kruonio HAE, tretinis – Lietuvos elektrinėje. Lietuvos energija, AB 2012 
m. pirmąjį pusmetį pardavė apie 1,3 TWh antrinio galios rezervo ir 1,6 TWh tretinio galios rezervo 
elektros energijos. 
 
Reguliavimo elektros energija paslauga reikalinga elektros energijos pertekliui / trūkumui 
energetikos sistemoje subalansuoti. Prekyba reguliavimo elektros energija vykdoma realiu laiku bei 
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užtikrina patikimą elektros energetikos sistemos darbą kiekvieną valandą. Kai sistemoje trūksta 
elektros energijos ir Perdavimo sistemos operatorius (PSO) duoda nurodymą padidinti jos gamybą, 
bendrovė padidina generuojamos elektros energijos apimtis ir parduoda trūkstamą reguliavimo 
elektros energiją PSO. Sistemoje atsiradus elektros energijos pertekliui ir PSO nurodžius sumažinti 
gamybą, bendrovė sumažina generuojamos elektros energijos apimtis ir perka perteklinę 
reguliavimo energiją iš PSO. Lietuvos energija, AB 2012 m. pirmąjį pusmetį pardavė 0,015 TWh ir 
nupirko 0,012 TWh reguliavimo elektros energijos. 
 
Balansavimo elektros energija – tai faktinis nuokrypis nuo Perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) 
pateikto suplanuoto elektros energijos gamybos arba vartojimo grafiko. Prekyba balansavimo 
energija vykdoma pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui ir skatina rinkos dalyvius tiksliai prognozuoti 
savo elektros energijos gamybą bei vartojimą. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvos energija, AB tam tikrą 
valandą pagamino mažiau elektros energijos negu planavo, šį skirtumą ji turi nusipirkti iš PSO 
(vykdomas balansavimo elektros energijos pirkimas). Ir atvirkščiai, jeigu bendrovė tam tikrą 
valandą pagamino daugiau elektros energijos negu planavo, šį skirtumą ji turi parduoti PSO 
(vykdomas balansavimo elektros energijos pardavimas). 
 
Reaktyviosios galios valdymo paslauga – tai sisteminė paslauga, kurios tikslas yra išlyginti elektros 
energetikos sistemos apkrovų netolygumus bei užtikrinti reikalingą įtampos ir dažnio lygį. 
Reaktyviosios galios valdymo paslaugą teikia Kruonio HAE agregatai dirbdami sinchroninio 
kompensatoriaus režimu. 
 
Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslauga – tai paslauga, kurios tikslas yra operatyviai 
paleisti generuojantį šaltinį nenaudojant maitinimo iš elektros tinklo, visiškai ar iš dalies užgesus 
elektros energetikos sistemai. Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslaugą teikia tiek Kruonio 
HAE, tiek Kauno HE  
 
Dukterinių bendrovių veikla 
 
UAB „Kauno energetikos remontas“ pagrindinė veikla – energetinių įrenginių diagnostika, 
modernizavimas, remontas, montavimas, atsarginių dalių energetiniams įrenginiams gamyba, 
energetinės ir pramoninės paskirties metalo konstrukcijų, katilų ir variklių atsarginių dalių, alyvinių 
hermetinių transformatorių gamyba. Po energetikos sektoriaus reorganizavimo 2010 m. bendrovė 
tapo pagrindine gamybos bloko įmones aptarnaujančia bendrove.  
 
UAB „Kauno energetikos remontas“ turi tiesioginę įtaką UAB „Gotlitas“, kurios pagrindinė veikla – 
viešbučio–bendrabučio apgyvendinimo paslaugų teikimas, patalpų nuoma, prekybos veikla.  
 
Energijos tiekimas UAB (ET) yra nepriklausomas elektros energijos tiekėjas. ET tiekia elektros 
energiją mažmeninėje rinkoje vartotojams, kurie po 2010 m. sausio 1 d. privalo pirkti elektros 
energiją laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovė turi nepriklausomo tiekėjo licenciją (Nr. L1-
NET-36), kurią suteikė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), bei elektros 
energijos importo leidimą. 2012 m. I pusmetį pardavimai siekė 0,95 TWh. 
 
UAB Technologijų ir inovacijų centras teikia šias paslaugas: strateginių informacinių sistemų 
priežiūra ir plėtra, infrastruktūros, biuro paslaugos, verslo valdymo sistemų priežiūra ir plėtra, 
buhalterinės apskaitos, inovacijų ir kompetencijų  paslaugos.  
 

2.3. Informacija apie įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą 
 
Bendrovė techniškai ir ekonomiškai pagrįstai investicijų politikai vykdyti atlieka ilgalaikį strateginį 
planavimą, padedantį nustatyti Bendrovės plėtros kryptis bei reikalingas investicijas 
technologiniams įrenginiams keisti ar modernizuoti. 
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2012 m. I pusmetį buvo vykdomi šie tyrimai, susiję su Bendrovės plėtros veikla: 
 
Šilumos gamybos įrengimų plėtros Elektrėnuose galimybių studija 
 
2012 m. sausio-balandžio mėn. Danijos konsultacijų įmonės „Rambøll Danmark“ A/S specialistai 
parengė galimybių studiją, kurioje įvertintos galimybės išplėsti biokuro panaudojimą šilumos 
energijai gaminti Elektrėnų regione.  
 
Įvertinus kelias šilumos energijos gamybos alternatyvas Lietuvos elektrinėje, buvo pasiūlyta įrengti 
naujus šilumos gamybos pajėgumus, kuriuos sudarytų biokurą naudojantys vandens šildymo bei 
dujiniai garo katilai. Bendras naujų Lietuvos elektrinės biokuro katilų pajėgumas siektų 40 MW, o 
dujinių garo katilų – iki 50 MW. Planuojama, kad 90 proc. šilumos poreikio bus užtikrinama 
gaminant šilumą biokuro katiluose ir naudojant vietinį kurą. Dujiniai garo katilai reikalingi 
technologinių elektrinės įrenginių funkcionavimui ir į rezervą pervedamų elektrinės blokų 
paleidimui.  
 
2012 m. I pusmetį buvo vykdomi ir šie Šilumos gamybos įrengimų plėtros Elektrėnuose  projekto 
etapai: atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, projekto finansavimą užtikrinančios paskolos 
pirkimas, be to, buvo rengiamasi tarptautiniam pirkimui dėl projektavimo, įrangos ir darbų pirkimo 
bei biokuro, kuris bus naudojamas naujų katilų veiklai, pirkimui. 
 
Planuojama, kad nauji šilumos gamybos įrenginiai, kurie gamintų šilumą Elektrėnų regiono 
gyventojams ir įmonėms, bus pastatyti ir pradėti eksploatuoti 2013 m. pabaigoje. 
 
Syderių geologinės struktūros tyrimai  
 
Siekiant Lietuvoje įrengti požeminę gamtinių dujų saugyklą, leisiančią sukaupti reikiamą gamtinių 
dujų rezervą, 2011 m. inicijuotas 2-asis galimybių studijos etapas, kurio metu bus atlikta 1-ojo 
etapo – geologinės struktūros seisminių tyrimų – duomenų patikra ir atlikti geologinės struktūros 
tyrimai gręžiniuose.  
 
2012 m. I pusmetį buvo vykdomas tarptautinis pirkimas, siekiant atrinkti rangovą, kuris 
rizikingiausiose struktūros vietose atliks geologinius-geofizinius struktūros tyrimus, leisiančius 
patikrinti seisminių tyrimų duomenis, nustatyti seisminių horizontų greičius prielūžinėse zonose, 
patikslinti Syderių geologinės struktūros ribas bei įvertinti ją ribojančių lūžių sandarumą. Tai leis 
tiksliai ir patikimai įvertinti Syderių geologinės struktūros tinkamumą gamtinių dujų saugyklai įrengti 
ir pasirengti tolimesnių tyrimų bei darbų programai. Be to, šiuo laikotarpiu buvo užbaigti laikinųjų 
gręžimo aikštelių ir privažiavimo kelių  techninių projektų rengimo darbai bei vykdomas viešasis 
konkursas rangovui, kuris įrengs laikinąsias gręžimo aikšteles ir privažiavimo kelius, atrinkti. 
Planuojama 2-ojo galimybių studijos etapo pabaiga – 2013 m. II ketvirtis. 
 
Lietuvos elektrinės technologinis auditas 
 
Viešą konkursą laimėję Suomijos konsultacijų įmonės „AF Consult Ltd“ energetikos ekspertai nuo 
2011 m. spalio mėn. iki 2012 m. vasario mėn. pabaigos atliko kompleksinę esamų gamybinių 
pajėgumų analizę, kurios metu buvo vertinama elektrinės dabartinė techninė būklė bei operatyvinio 
valdymo, įrenginių techninės priežiūros ir remonto procesai. Taip pat nagrinėtos elektrinės veiklos 
perspektyvos, lyginamos elektrinės sąnaudos su kitų šalių elektrinių rodikliais, pateiktos 
rekomendacijos dėl optimalaus technologiškai ir ekonomiškai pagrįsto elektrinės įrenginių veiklos 
scenarijaus dešimties metų perspektyvoje. Be to, suomiai atliko ir elektrinės veiklos rizikų 
įvertinimą iki 2020 m., atsižvelgiant į griežtėjančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktų reikalavimus.  
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Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (Kruonio HAE) plėtra 
 
Vadovaujantis patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija ir siekiant užtikrinti Visagino atominės 
elektrinės galios rezervo ir Lietuvos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros 
energetikos sistemas poreikius, Lietuvos energija, AB įgyvendina Kruonio HAE plėtros projektą. 
Projekto apimtyje planuojama įdiegti lankstų 225 MW asinchroninį agregatą, kuris leistų praplėsti 
reguliavimo galių diapazoną ir padidinti energijos gamybos efektyvumą.  
 
2010 metais buvo vykdytos „Kruonio HAE išplėtimo darbų pirkimo“ procedūros, tačiau vėliau 
nutrauktos ir nuspręsta pasitelkiant ekspertus peržiūrėti pirkimo sąlygas, kad jos atitiktų 
konkurenciją užtikrinančius reikalavimus. 2012 metais pagal ekspertų pateiktas rekomendacijas 
atnaujinami „Kruonio HAE išplėtimo darbų pirkimo“ dokumentai ir bus skelbiamas naujas pirkimas.  
 

2.4. Investicijos į ilgalaikį turtą 
 
2012 metų I pusmetį Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 65,9 mln. litų, Grupės 
– 67 mln. litų. Didžiąją investicijų dalį, 65,3 mln. Lt, (įskaitant kapitalizuotas palūkanas) sudarė 
investicijos į Lietuvos elektrinės naująjį kombinuoto ciklo (KCB) bloką. 
 

3. Finansinių veiklos rezultatų ir veiklos rizikų analizė 
 
Lentelėje žemiau pateikti Bendrovės ir įmonių grupės finansiniai rezultatai:  
 

 
Bendrovė Grupė 

  
2012 m. I 
pusmetis 

2011 m. I 
pusmetis 

2012 m. I 
pusmetis 

2011 m. I 
pusmetis 

Finansiniai rodikliai (tūkst. litų) 
    

Pardavimo pajamos 517.496 609.849 616.163 613.215 

Kitos veiklos pajamos 1.101 660 48.706 21.957 

EBITDA (pelnas prieš apmokestinimą + 
palūkanų sąnaudos – palūkanų pajamos – gauti 
dividendai + nusidėvėjimas ir amortizacija + 
ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertės sumažėjimo 
sąnaudos*) 

61.938 96.173 69.410 103.485 

Veiklos pelnas 29.159 64.543 30.429 70.519 

Grynasis pelnas 27.032 48.013 26.178 55.194 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai 117.225 129.441 107.108 140.766 

Paskolų padengimo rodiklis 
    

Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA/ (palūkanų 
mokėjimai + einamaisiais metais grąžintinos 
paskolos)) 

1,58 3,93 1,78 4,23 

 
Bendrovė Grupė 

  
2012 m. I 
pusmetis 

2011 m. 
(12 mėn.) 

2012 m. I 
pusmetis 

2011 m. 
(12 mėn.) 
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Finansiniai įsipareigojimai 613.407 640.997 627.865 643.069 

Santykiniai rodikliai 
    

Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas 1,22 1,23 1,26 1,26 

Finansiniai įsipareigojimai / nuosavas 
kapitalas 

0,37 0,39 0,37 0,38 

Finansiniai įsipareigojimai / turtas 0,16 0,17 0,17 0,17 

Pelningumo rodikliai 
    

Nuosavo kapitalo grąža (grynasis 
pelnas/nuosavas kapitalas) (proc.) 

1,61% 2,91% 1,54% 3,30% 

Turto grąža (grynasis pelnas/turtas) (proc.) 0,72% 1,31% 0,69% 1,48% 

* Vertės sumažėjimas investicijoms į asocijuotas ir dukterines įmones ir nutrauktos veiklos rezultatas į 
skaičiavimus neįtraukiamas 
 
Žemus Bendrovės pelningumo rodiklius  iš esmės lemia Bendrovės veiklos specifika – 2012 m. I 
pusmetį apie 45 proc. pajamų sudarė reguliuojamos veiklos pajamos – Lietuvos elektrinės elektros 
energijos ir šilumos energijos gamyba bei Lietuvos elektrinės ir Kruonio HAE teikiamos galios 
rezervavimo paslaugos. Nustatant Lietuvos elektrinės gamybos bei sisteminių paslaugų kainą nėra 
įtraukiama pelno norma. 
 

3.1. Finansinės padėties ataskaita 
 
Bendrovės 2012 m. birželio 30 d. finansiniai įsipareigojimai sudarė 613 mln. Lt, kuriuos sudaro 
įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolų sutartis. Grupės finansiniai įsipareigojimai sudaro  628 mln. 
litų. UAB „Kauno energetikos remontas“ periodo pabaigai turėjo 0,64 mln. litų išperkamosios 
nuomos už įrengimus ir automobilius įsipareigojimų. Energijos tiekimas UAB finansiniai 
įsipareigojimai bankui pagal overdraft‘o sutartį metų pabaigoje buvo 9,04 mln. litų. 
 
Bendrovė 2012 m. birželio 30 d. buvo suteikusi 6,5 mln. litų paskolą UAB „Kauno energetikos 
remontas“. 
 
Pagrindiniai Bendrovės ir grupės balanso struktūros pokyčiai 2012 metų I pusmetį, lyginant su 
2011 metais, yra susiję su ilgalaikio turto ir dotacijų padidėjimu ir atsargų sumažėjimu dėl mazuto 
atsargų naudojimo elektros energijos gamyboje.  
  

3.2. Bendrųjų pajamų ataskaita 
 
Pajamos 
 
Bendrovės 2012 metų I pusmetį pajamos sudarė 519  mln. litų. Pagrindinę pajamų dalį sudaro 
elektros energijos pardavimo ir eksporto, balansavimo elektros energijos, VIAP pajamos. Lyginant 
su 2011 metų I pusmečiu Bendrovės pajamos dėl rinkos liberalizavimo sumažėjo 15 proc. Grupės 
pajamos 2012 metų I pusmetį sudarė 665 mln. litų ir buvo 5 proc. didesnės nei 2011 metais tuo 
pačiu laikotarpiu. Grupės pajamos didėjo dėl beveik dvigubai didesnių Energijos tiekimas UAB 
pardavimų  ir nuo 2012 metų  konsoliduojamų dukterinės įmonės UAB Technologijų ir inovacijų 
centras rezultatų.  
 
Sąnaudos 
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2012 metų I pusmetį bendrovė patyrė 489 mln. litų sąnaudų, grupė – 634 mln. litų sąnaudų. 
Didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų (416 mln. litų, arba 85 proc.) ir grupės sąnaudų (514 mln. litų, 
arba 81 proc.) sudarė elektros energijos ar susijusių paslaugų pirkimo ir kuro elektros energijos 
gamybai sąnaudos. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Bendrovės ir grupės atitinkamai buvo  
29 mln. litų ir  36 mln. litų.  
 
Dėl apyvartinių taršos leidimų (ATL) rinkos kainų kritimo 2012 metų I pusmetį bendrovė patyrė 4,5 
mln. Lt ATL vertės sumažėjimo sąnaudų. 2011 metų I pusmetį didėjusios ATL kainos turėjo 
teigiamą 16 mln. Lt įtaką Bendrovės rezultatams.  
 
Grupės veiklos sąnaudos, neįskaitant pirkimų, susijusių su elektros energija ir elektros gamyba bei 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, ATL perkainavimo sąnaudų, bei vertės sumažėjimo 
sąnaudų  2012 metų I pusmetį  buvo 74 mln. litų, iš kurių 35 mln. litų buvo Bendrovės patirtos 
sąnaudos. Grupės veiklos sąnaudos 2012 metų I pusmetį lyginant su 2011 metų I pusmečiu 
padidėjo 48 proc. dėl pokyčių grupės struktūroje (2011 metų pabaigoje grupę papildė UAB 
Technologijų ir inovacijų centras) bei dėl padidėjusių UAB „Kauno energetikos remontas“ 
pardavimų apimčių atitinkamai padidėjusių sąnaudų.   
 
Pelnas  
 
Per 2012 metų I pusmetį, skaičiuojant pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, 
Grupė uždirbo 30 mln. litų pelno iki apmokestinimo, grynasis pelnas  yra 26 mln. litų.  
 
 
Bendrovė uždirbo 27 mln. litų grynojo pelno.  Per 2012 metų I pusmetį UAB „Kauno energetikos 
remontas“ grupė uždirbo 0,2 mln. Lt grynojo pelno, UAB „Data Logistics Center“ – 1,5 mln. litų 
grynojo pelno, UAB Technologijų ir inovacijų centras - 0,07 mln. litų grynojo pelno. Energijos 
tiekimas UAB patyrė 0,8 mln. litų nuostolį.  
 

3.3. Pinigų srautų ataskaita 
 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 2012 metų I pusmetį Bendrovėje sudarė 117 mln. litų. 
Grupėje – 107 mln. litų. 2011 metų I pusmetį grynieji pagrindinės veiklos srautai Bendrovėje buvo 
129 mln. litų ir 141 mln. litų Grupėje.  
 
2012 metų I pusmetį Bendrovės grynieji investicinės veiklos pinigų srautai sudarė – 10 mln. litų 
(2011 metų I pusmetį – 129 mln. litų). Grupės finansinės veiklos srautai 2012 metų I pusmetį  buvo 
– 15 mln. litų (2011 m. I pusmetį 131 mln. litų).  
 
Įvertinus finansinę ir investicinę veiklas, 2012 metų I pusmetį, palyginti su 2011 metų I pusmečiu,  
Bendrovės grynųjų pinigų srautas padidėjo  68 mln. litų, o Grupės – 60 mln. litų. 
 

4. Darbuotojai 
 
Įgyvendindama tikslus ir vykdydama socialiai atsakingą verslą, Bendrovė siekia pritraukti ir išlaikyti 
kvalifikuotus darbuotojus, abipusės vertės generavimo principu kurti su jais ilgalaikės partnerystės 
santykius ir bendrą sėkmingą Bendrovės ateitį. 
 
Personalo valdymo srityje 2012 m. I pusmetį pagrindinis dėmesys buvo skirtas darbuotojų 
nuomonės tyrimui, kompetencijų modelio ir naujos atlygio sistemos įdiegimui, darbuotojų veiklos 
vertinimui, darbuotojų ugdymui. 
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Bendrovė vertina savo darbuotojų nuomonę, todėl tradiciškai 2012 m. sausio-vasario mėnesiais 
Bendrovėje buvo organizuotas darbuotojų nuomonės tyrimas. Į tyrimo anketas atsakė 72% 
darbuotojų, vėliau Bendrovės vadovams ir darbuotojams buvo pristatyti tyrimo rezultatai ir vyko 
darbas tikslinėse grupėse, siekiant įsigilinti į tyrimo metu identifikuotas problemas bei numatyti jų 
sprendimo priemones. 
 
2012 m. I pusmetį Lietuvos energija, AB buvo sėkmingai įdiegtas kompetencijų modelis. 
Remdamasi įdiegtu kompetencijų modeliu, Bendrovė kryptingai ugdo darbuotojų kompetencijas ir 
kelia jų kvalifikaciją. Per 2012 m. I pusmetį mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo seminaruose 
dalyvavo 153 „Lietuvos energijos“ darbuotojai. 
 
Siekdama mokėti savo darbuotojams nuo jų kompetencijos lygio ir darbo rezultatų priklausantį 
atlygį, didinti darbuotojų motyvaciją bei gerinti karjeros planavimą, Bendrovė nuo 2012 m. 
balandžio 1 d. įdiegė naują atlygio ir veiklos vertinimo sistemą. Nauja sistema remiasi teisingumo, 
aiškumo, visuotinumo ir palyginamumo principais. Remiantis nauja atlygio ir veiklos vertinimo 
sistema Bendrovėje sėkmingai įvyko darbuotojų 2011 metų veiklos vertinimo ir tikslų 2012 metams 
nustatymo procesas. 
 
Bendrovė vertina darbuotojų iniciatyvumą ir inovatyvumą, siekia įtraukti visus darbuotojus į procesų 
bei technologijų gerinimo procesą. 2012 m. I pusmetį buvo pagerbti ir apdovanoti geriausias 
inovacijas pasiūlę „Lietuvos energijos“ darbuotojai. 
 
Siekdama pritraukti į savo kolektyvą jaunus kvalifikuotus specialistus, Bendrovė aktyviai 
bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, priima į praktiką aukštųjų ir profesinių mokyklų studentus. 
2012 m. I pusmetį Bendrovė dalyvavo Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir 
ekonomikos universiteto organizuotuose Karjeros dienų renginiuose. 
 
„Lietuvos energija“ skatina savo darbuotojų fizinį aktyvumą. 2012 m. birželio mėn. bendrovės 
darbuotojai aktyviai dalyvavo ir dėl prizinių vietų varžėsi tradiciniame kasmetiniame sporto 
renginyje - Lietuvos energetikos darbuotojų ir jų šeimų spartakiadoje.  
 
Būdama socialiai atsakinga ir skirdama dėmesį ekologijai, „Lietuvos energija“ 2012 m. balandžio 
mėn. prisijungė prie visuotinės aplinkos tvarkymo akcijos DAROM 2012. Darbuotojai Elektrėnuose, 
Kaune ir Kruonyje tvarkė elektrinių aplinką, marių pakrantes, rinko ir rūšiavo šiukšles. 
 

4.1. Grupės darbuotojai 
 
Žymių Lietuvos energija, AB ir „Lietuvos energijos“ grupės darbuotojų skaičiaus pokyčių, palyginti 
su 2011 metų pabaiga, nebuvo (žr. lentelėje) 
 

2011-12-31 2012-06-30 Pokytis 

Lietuvos energija, AB 509 506 (3) 

UAB „Kauno energetikos remontas“ 266 249 (17) 

UAB „Gotlitas“ 11 11 - 

Energijos tiekimas UAB  15 15 - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 226 240 14 

UAB „Data Logistics Center“ 7 8 1 

VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo centras 145 156 11 

Iš viso: 1179 1185 6 
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5. Aplinkos apsauga 
 
Lietuvos energija, AB  savo veikloje siekia tausoti aplinką, taupiai naudoti gamtos išteklius, 
gamybinėje veikloje diegti modernias, efektyvias ir poveikio aplinkai požiūriu saugias technologijas, 
vadovautis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų reikalavimais, profesionaliai taikyti 
prevencines priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai. 
 
Svarbiausi keliami aplinkos apsaugos klausimai – saugi įrenginių eksploatacija, saugus ekologiniu 
požiūriu pavojingų medžiagų naudojimas, susidariusių atliekų tvarkymas, Kauno marių ir Nemuno 
žemiau Kauno HE vandens lygių leistinų svyravimų užtikrinimas ir kt.  
 

5.1. Atliekų tvarkymas 
 
Lietuvos energija, AB ir jos padaliniuose darbo metu susidarančių atliekų tvarkymui samdomos 
tokiai veiklai vykdyti reikalingas licencijas turinčios įmonės. Pagrindinės susidarančios pavojingos 
atliekos: skysto kuro pelenai, izoliacinės medžiagos, turinčios asbesto, tepaluotos pašluostės, 
ryškalai, filtrų medžiagos, liuminescencinės lempos, alyva, tepaluotas vanduo ir kt. 
 
Lietuvos elektrinė 2012 m. I pusmetį perdavė utilizuoti 2 t pavojingų atliekų, pardavė 142 t juodojo 
metalo laužo atliekų. Padalinio teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža 
specializuota įmonė. Per 2012 m. I pusmetį susidarė apie 150 m3 buitinių atliekų. Popieriaus ir 
kartono atliekos perduotos šias atliekas perdirbančiai įmonei.  
 
Kauno HE 2012 m. I pusmetį perdavė utilizuoti 0,22 t pavojingų atliekų. Padalinio teritorijoje 
surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė. Per pusmetį susidarė 20 m3 
atliekų. Popieriaus ir kartono atliekos perduotos šias atliekas perdirbančiai firmai.  
 
Kruonio HAE 2012 m. I pusmetį perdavė utilizuoti 4,37 t atliekų, iš jų – 3,91 t pavojingos atliekos. 
Per šį laikotarpį padalinio teritorijoje surinkta 13,44 t buitinių atliekų, kurias pagal sudarytą sutartį 
išvežė specializuota įmonė. Popieriaus ir kartono atliekos perduotos šias atliekas perdirbančiai 
įmonei. 2012 m. I pusmetį Kruonio HAE pardavė 5,76 t juodojo metalo laužo. 
 

5.2. Nuotekų tvarkymas 
 
Nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką vietose nuolat stebimas jų užterštumas ir kontroliuojama, kad 
jis neviršytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidime ir Nuotekų tvarkymo 
reglamente nustatytų leistinų normų. Nuolat vykdoma lietaus – pramoninių nuotekų ir buitinių 
nuotekų valymo įrenginių techninė priežiūra (filtrų regeneravimas ir keitimas, dumblo išvežimas ir 
pan.) perkant paslaugas iš specializuotų įmonių.  
 
2012 m. I pusmečio laikotarpiu atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuvos elektrinės, Kruonio HAE, 
Kauno HE TIPK leidimuose nustatytos didžiausios leistinos aplinkos (oro ir vandens) taršos 
reikšmės nebuvo viršijamos. 
 

5.3. Prevencinės priemonės saugiai aplinkai užtikrinti 
 
Lietuvos energijos, AB padaliniuose įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos 
monitoringui ir apsaugos priemonėms. Nuolat vykdoma taršos iš stacionariųjų ir mobiliųjų taršos 
šaltinių skaičiavimai, cheminių medžiagų apskaita, atliekamas naudojamų cheminių medžiagų ir 
preparatų, susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymo vidaus auditas.  
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Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo dujų turbinos bloko statybos generalinis rangovas ispanų 
kompanija „Iberdrola Ingenieria y Construccion“, S.A.U. 2012 m. vasario mėn. pradėjo bloko 
paleidimo derinimo darbus. Planuojama bloko eksploatacijos pradžia – 2012 m. rugsėjo mėn.     
 
Lietuvos elektrinės užterštos teritorijos (pelenyno) sutvarkymo projekte tęsiami techninio projekto 
parengimo darbai. Įgyvendinus techninį projektą esamuose užterštos teritorijos baseinuose bus 
suformuoti ir gruntu uždengti nuosėdų kaupai bei įrengtas naujas avarinių nuotekų rezervuaras.  
 
2012 m. birželio mėn. Lietuvos elektrinės energetinio bloko Nr.7 teršalų emisijų nuolatinių išmetimų 
automatinės monitoringo sistemos įteisintos Valstybinėje Lietuvos metrologijos tarnyboje. 
 
2012 m. pradėtas vykdyti nuolatinių išmetimų automatinių monitoringo sistemų diegimo projektas, 
kurio metu Lietuvos elektrinės energetinių blokų Nr.1 ir Nr.2 katilų dūmtakiuose bus įrengtos ir 
įteisintos naujos sistemos, kurios leis nuolat kontroliuoti oro taršą, užtikrinti gamtosauginių 
normatyvų įvykdymą. Planuojama nuolatinių išmetimų automatinių monitoringo sistemų diegimą 
užbaigti 2013 m. viduryje.  
 
2012 m. Lietuvos elektrinėje pradėtas vykdyti cheminio vandens valymo įrenginių diegimo 
projektas, planuojama iki 2013 m. pabaigos sumontuoti modernius technologinio vandens valymo 
įrenginius, kurių našumas sieks iki 100 m3/h. Planuojama, kad naujų įrenginių sumontavimas leis 
sumažinti vandens ruošimo kaštus iki 25 proc.,  technologinio vandens nuostolius iki 20 proc. 
 
2012 m. Lietuvos elektrinėje pradėtas vykdyti naftos produktais užteršto vandens nuotekų valyklos 
įrenginių rekonstravimo projektas. Projekto metu bus atlikti nuosėdų talpyklų išvalymo, atliekų 
utilizavimo, flotacinių įrenginių rekonstravimo darbai. Planuojama, kad įgyvendinus  projektą 
smarkiai sumažės vandens išvalymo kaštai, pagerės užteršto vandens valymo kokybė. Projektą 
planuojama užbaigti 2013 metais. 
 
Kauno HE ekologiška alyva hidrokeltuvuose ir nešėjas užtvankos šildymo sistemoje bei nauja 
hidroturbinų konstrukcija užtikrina saugią elektrinės eksploataciją bei keliamus gamtosauginius 
reikalavimus.  
 

5.4. Atsinaujinančių energijos šaltinių įrenginiai 
 
2011 m. birželio mėnesį Kruonio HAE pradėjo eksploatuoti didžiausią Lietuvoje saulės energijos 
panaudojimo sistemą. Naujoji saulės kolektorių baterija sumontuota ant Kruonio HAE elektrodinės 
katilinės stogo. Ši alternatyvius energijos šaltinius naudojanti sistema ne tik tausoja aplinką, bet ir 
leidžia sutaupyti. 2012 m. I pusmetį pagaminta 32 MWh šiluminės energijos, kuri panaudota 
karštam vandeniui ruošti. Kruonio HAE karšto vandens poreikius šiltuoju metų laiku visiškai tenkina 
saulė. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO VERTYBINIUS POPIERIUS, ĮSTATINĮ 
KAPITALĄ IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS 

 

1. Informacija apie emitento vertybinius popierius 
 
Lietuvos energija, AB įstatinis kapitalas yra lygus 635,083,615 litų ir yra padalintas į 635,083,615 
vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos visiškai apmokėtos. 
2011 m. rugsėjo 1 dieną Lietuvos energija, AB akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius 
Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovės akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių 
popierių biržoje (toliau – VVPB).  
 
2012 m. birželio 30 d. bendrovė buvo išleidusi 635,083,615 paprastąsias vardines vieno lito 
nominaliosios vertės akcijas.  
 
ISIN kodas LT0000128571.  
Vertybinių popierių trumpinys LNR1L 
 
Kitose reguliuojamose rinkose Bendrovės akcijomis nebuvo prekiaujama. 
 
Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų 
savininkams (akcininkams) vienodas teises.  
 
Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsigijo ir neperleido. 
Bendrovė savo akcijų nėra įsigijusi. Dukterinės įmonės taip pat nėra įsigijusios Bendrovės akcijų. 
 

1.1. Įstatinio kapitalo struktūra (lentelė) 
 

Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 

vnt. 
Nominalioji 
vertė, Lt 

Bendroji 
nominalioji 
vertė, Lt 

Dalis įstatiniame 
kapitale, proc. 

Paprastos 
vardinės 

635.083.615 1 635.083.615 100,00 

 
Aukščiausia Bendrovės vertybinių popierių biržos prekybos sesijos kaina 2012 m. I pusmetį  buvo 
1,571 lito už akciją, žemiausia – 1,309 lito už akciją. Per laikotarpį nuo prekybos Bendrovės 
akcijomis pradžios iki 2012 metų birželio 30 d. akcijų apyvarta vienetais buvo 778.364.  
 
Lietuvos energija, AB 2012 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (VAS) 
buvo patvirtintas Lietuvos energija, AB pelno už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus 
paskirstymas. Už 2011 metus VAS sprendimu dividendų paskirstymas numatytas nebuvo. 
  

1.2. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 
Emitento vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis dėl emitento išleistų vertybinių popierių 
apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo sudaryta su „Swedbank“. Sutartis 
galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
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1.3. Emitentų sutartys su finansų maklerio įmonėmis ir (ar) kredito įstaigomis, 
teikiančiomis investicines paslaugas ir (ar) vykdančiomis investicinę veiklą. 

 
2010 m. gruodžio 21 d. bendrovė su AB „Swedbank“ sudarė emitento vertybinių popierių apskaitos 
tvarkymo sutartį, kuri galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
 

1.4. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai 
 
Bendrovės vertybiniams popieriams nebuvo taikomi perleidimo apribojimai. 
 

1.5. Akcijų klasės suteikiamos teisės ir pareigos 
 
Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises: 

• gauti bendrovės pelno dalį (dividendą); 
• gauti likviduojamos bendrovės turto dalį; 
• nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis; 
• pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus 

atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti; 

• įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš akcininkų, 
neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos 
negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų 
vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju 
bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio; 

• perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 
• reikalauti, kad kiti akcininkai jiems privalomai parduotų savo akcijas arba reikalauti, kad kiti 

akcininkai privalomai nupirktų iš jų akcijas Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatytais 
atvejais ir tvarka; 

• kitas įstatymų numatytas turtines teises. 
 
Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias asmenines neturtines teises: 

• dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 
• pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena 

paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą; 
• gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie bendrovę; 
• kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės 

vadovo ir valdybos narių pareigų, numatytų įstatymuose ar šiuose įstatuose, nevykdymo ar 
netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais; 

• kitas įstatymų numatytas neturtines teises. 
 

2. Informacija apie emitento akcininkus 
 
Bendras akcininkų skaičius – 6461. Akcininkai, kuriems 2012 m. birželio 30 d. priklausė daugiau 
nei 5 proc. Lietuvos energija, AB įstatinio kapitalo: 
 

Pavadinimas Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 

vnt. 
Įstatinio kapitalo 

dalis (%) 
Įstatinio kapitalo 
balsų dalis (%) 

UAB „Visagino 
atominė elektrinė“ 

Įm. kodas 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

610.515.512 96,13 96,13 
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301844044, 
Žvejų g. 14A, 

Vilnius 
 

2.1. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai 
 
Nė vienas Lietuvos energija, AB akcininkas neturėjo specialiųjų kontrolės teisių. Visi bendrovės 
akcininkai turėjo vienodas teises (turtines ir neturtines), numatytas Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. 
 

2.2. Balsavimo teisių apribojimai 
 
Įmonių grupėje nebuvo balsavimo teisių apribojimų. 
 

2.3. Akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas žino ir dėl kurių gali būti 
ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės 

 
Lietuvos energija, AB nebuvo akcininkų tarpusavio susitarimų, dėl kurių galėjo būti ribojamas 
vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 
 

2.4. Įstatų pakeitimo tvarka 
 
Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių įstatai gali būti keičiami tik visuotiniame akcininkų 
susirinkime. 
 

2.5. Informacija apie emitento valdymo organus 
 
Vadovaujantis Lietuvos energija, AB įstatais, Bendrovės organai yra šie: 

• visuotinis akcininkų susirinkimas; 
• valdyba; 
• generalinis direktorius. 

 
Bendrovės valdyba yra aukščiausias ir nuolat veikiantis Bendrovės valdymo organas. Valdybos 
kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato Lietuvos 
Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatai. 
 
Valdybą, kurią sudaro 5 (penki) nariai, 4 (ketveriems) metams renka visuotinis akcininkų 
susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Jeigu valdyba atšaukiama, 
atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba 
renkama likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos kadencijos laikotarpiui. Jei renkami pavieniai 
valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.  
 
Teikdamas valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis Bendrovės akcininkas (akcininko atstovas) 
privalo visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo 
valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas ir tinkamumo užimti 
Bendrovės valdybos nario pareigas. 
 
Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl: 

• Bendrovės tapimo juridinių asmenų steigėja, dalyve;  
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• bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems 
asmenims ar suvaržymo;  

• Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo;  
• obligacijų išleidimo;  
• Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių 

bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytų ir Bendrovei 
priklausančių objektų disponavimo;  

• tam tikrų sutarčių, kurių vertė didesnė kaip 10 mln. Lt, sudarymo 
 
Tam tikrais atvejais, prieš priimdama sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo 
pritarimą. 
 
Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą. Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, kuris 
organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą ir atlieka kitas teisės aktuose ar įstatuose numatytas 
funkcijas.  
 
Pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatus, viešojo intereso įmonė, kuri yra antrinė 
įmonė ir kurios finansinės ataskaitos yra konsoliduojamosios, gali nesilaikyti Lietuvos Respublikos 
audito įstatymo reikalavimų sudaryti Audito komitetą, jeigu tokį sudaro jos patronuojančioji įmonė. 
Kadangi patronuojančiojoje bendrovėje UAB „Visagino atominė elektrinė“ yra sudarytas Audito 
komitetas, atskiras Audito komitetas Bendrovėje nėra privalomas ir todėl nėra sudarytas. 
 

2.6. Duomenys apie audito komitetą 
 
Lietuvos energija, AB audito komiteto funkcijas, vadovaujantis Audito įstatymo nuostatomis, atlieka 
patronuojančios bendrovės UAB „Visagino atominė elektrinė“ sudarytas audito komitetas. 
 
Duomenys apie patronuojančiojoje bendrovėje UAB „Visagino atominė elektrinė“ sudaryto 
audito komiteto narius: 
 
Audito komiteto narys Turimų emitento 

akcijų skaičius 
Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Vygantas Reifonas 
(nepriklausomas narys) 

- 2011 m. kovo mėn. – 
2015 m. kovo mėn. 

AB „Lietuvos 
draudimas“ 

Danielius Merkinas 
(nepriklausomas narys) 

- 2011 m. kovo mėn. – 
2015 m. kovo mėn. 

UAB „Nordnet“ 

Marius Garuckas 
(nepriklausomas narys) 

- 2011 m. kovo mėn. – 
2015 m. kovo mėn. 

UAB „GlaxoSmithKline 
Lietuva“ 

Lina Šmočiukienė - 2011 m. kovo mėn. – 
2015 m. kovo mėn. 

Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerija 

 
Pagrindinės audito komiteto funkcijos:  

• stebėti Bendrovės ir jos dukterinių įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą;  
• stebėti Bendrovės ir jos dukterinių įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų 

veiksmingumą, atlikti šių sistemų poreikio ir tinkamumo analizę bei peržiūrą;  
• stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo 

principų, teikti su tuo susijusias rekomendacijas;  
• stebėti Bendrovės ir jos dukterinių įmonių audito atlikimo procesus, vertinti audito 

veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia 
vadovybei;  

• stebėti Bendrovės ir jos dukterinių įmonių vidaus audito funkcijos veiksmingumą, analizuoti 
šios funkcijos poreikį ir tinkamumą, teikti rekomendacijas vidaus audito funkcijos 
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reikalingumo, veiksmingumo ir kitais su vidaus auditu susijusiais klausimais, prireikus imtis 
atitinkamų veiksmų. 

 

3. Valdymo organų nariai ir jų dalyvavimas emitento įstatiniame kapitale 
 
Valdybos nariai (2012 m. birželio 30 d. duomenys) 
 

Pareigos 
Vardas, pavardė, 
asmens kodas 

Pradžios 
data 

Pabaigos 
data 

Turimų 
emitento 
akcijų sk. 

Valdybos pirmininkas 
Valdybos narys 
Valdybos narys 
Valdybos narė 
Valdybos narys 

Kęstutis Žilėnas 
Aloyzas  Vitkauskas  
Dalius Misiūnas 
Sonata Matulevičienė 
Rimantas Vaitkus 

2010-04-30 
2011-01-19 
2011-03-17 
2011-12-12 
2011-12-12 

Iki dabar 
Iki dabar 
Iki dabar 
Iki dabar 
Iki dabar 

- 
- 
- 
- 
- 

 
Bendrovės administracijos nariai (2012 m. birželio 30 d. duomenys) 
 

Pareigos 
Vardas, pavardė, 
asmens kodas 

Pradžios 
data 

Pabaigos 
data 

Turimų 
emitento 
akcijų sk. 

Generalinis 
direktorius 
 
Vyr. finansininkė/ 
Apskaitos skyriaus 
vadovė 

Dalius Misiūnas 
 
 
Giedruolė Guobienė 
 

2011-02-12 
 
 
2011-08-01 

Iki dabar 
 
 
Iki dabar 

- 
 
 
- 

 
Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas, kitą 
perleistą turtą ir suteiktas garantijas šiems asmenims bendrai ir vidutinius dydžius, 
tenkančius vienam kolegialaus organo nariui, bendrovės vadovui, vyriausiajam 
finansininkui 
 

 2012 m. sausio-
birželio mėn. 

pinigų sumos(Lt) 

2012 m. metinis 
kitas turtas ir 
garantijos (Lt) 

Iš viso 
(Lt) 

Vidutiniškai vienam Bendrovės 
valdybos nariui 
 
Bendrai visiems Bendrovės 
valdybos nariams 
 
Bendrovės generaliniam 
direktoriui 
  
Bendrovės vyr. finansininkui 
 

125,349 
 
 

125,349 
 
 

125,349 
 
 

62,244 

 125,349 
 
 

125,349 
 
 

125,349 
 
 

62,244 

 
Visi emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai numato kompensaciją, jei jie 
atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl 
emitento kontrolės pasikeitimo. 
 
Tokių susitarimų nėra. 
 



 

LIETUVOS ENERGIJA, AB                          KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. BIRŽELIO 30 D. 

Nuosavybės vertybinių popierių emitentai papildomai turi pateikti informaciją apie 
didesnius susijusių šalių sandorius – nurodyti šių sandorių sumas, susijusių asmenų 
santykių pobūdį ir kitą informaciją apie sandorius, kuri yra būtina norint suprasti bendrovės 
finansinę padėtį, jeigu tokie sandoriai yra reikšmingi arba buvo sudaryti ne įprastomis 
rinkos sąlygomis. Informacija apie atskirus sandorius gali būti apibendrinama pagal jų 
pobūdį, išskyrus atvejus, kai, norint suprasti sandorių tarp susijusių asmenų poveikį 
bendrovės finansinei padėčiai, būtina pateikti atskirą informaciją. Sąvoka „susijęs asmuo“ 
turi tokią pačią reikšmę, kaip ir emitento taikomuose apskaitos standartuose. 
 
Susijusių šalių sandoriai atskleidžiami 2012 metų I pusmečio finansinių ataskaitų 12 pastaboje. 
 
Visi reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar 
nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl 
susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą. 
 
Tokių susitarimų nėra. 
 
Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį emitento vardu sudarytus žalingus sandorius 
(neatitinkančius bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančius akcininkų ar 
kitų asmenų grupių interesus ir pan.), turėjusius ar ateityje galinčius turėti neigiamos įtakos 
emitento veiklai ir (arba) veiklos rezultatams, taip pat informacija apie sandorius, sudarytus 
esant interesų konfliktui tarp emitento vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių 
šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų. 
 
Tokių sandorių nėra. 
 

4. Pagrindiniai vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų požymiai 
 
Bendrovė kiekvieną mėnesį iš dukterinių įmonių gauna ir analizuoja finansines ataskaitas. 
Bendrovė konsoliduoja dukterinių įmonių finansines ataskaitas. Bendrovės vyriausiasis 
finansininkas prižiūri, kad finansinės ataskaitos būtų tinkamai konsoliduojamos bei rengiamos, 
rūpinasi, kad grupės įmonių duomenys būtų surinkti laiku ir teisingai. Bendrovės finansinių 
ataskaitų rengimas, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemos, teisės aktai, 
reglamentuojantys konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymą, yra kontroliuojami ir valdomi. 
 

4.1. Politinės rizikos 
 
Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas ir jo 
įgyvendinimą užtikrinantys teisės aktai. Minėto įstatymo pakeitimai gali paveikti Bendrovės veiklą ir 
rezultatus. Sprendimus dėl elektros energijos kainodaros priima Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija (VKEKK). Nuo VKEKK sprendimų gali priklausyti Bendrovės veiklos 
rezultatai. 
 

4.2. Finansinės rizikos 
 
Grupės įmonės, vykdydamos veiklą, patiria finansinę riziką, t. y. kredito, likvidumo ir rinkos riziką 
(užsienio valiutos, palūkanų normų riziką tikrosios vertės ir pinigų srautų atžvilgiu, vertybinių 
popierių kainos riziką). Valdydamos šias rizikas grupės įmonės siekia sumažinti veiksnių, galinčių 
neigiamai paveikti grupės ir Bendrovės finansinius veiklos rezultatus, įtaką. 
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4.3. Kredito rizika 
 
Bendrovės kredito rizika, susijusi su gautinomis sumomis, yra ribota, nes pagrindiniai Bendrovės 
pirkėjai yra stambios ir patikimos įmonės. Kredito rizika valdoma atliekant nuolatinį monitoringą.  
 
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes grupė ir bendrovė atlieka operacijas 
per bankus, turinčius aukštus užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus. 
 

4.4. Likvidumo rizika 
 
Likvidumo rizika valdoma planuojant grupės įmonių grynųjų pinigų srautų judėjimą. Siekiant 
efektyviai valdyti  likvidumo riziką, sudaromos pinigų srautų prognozės. Trumpalaikiam pinigų 
srautų (įplaukų ir mokėjimų) subalansavimui naudojamos kredito sąskaitoje (overdraft‘o)  ir kredito 
linijos sutartys. 
 
Bendrovės likvidumo (trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai) ir skubaus padengimo 
((trumpalaikis turtas-atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) rodikliai 2012 m. birželio 30 d. 
atitinkamai buvo 1,33 ir 1,13. Grupės likvidumo (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) ir 
skubaus padengimo ((trumpalaikis turtas - atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) rodikliai 2012 
m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 1,37 ir 1,04. 
 

4.5. Rinkos rizika  
 
Grupės įmonių pajamoms bei pinigų srautams turi įtakos rinkos palūkanų normos svyravimai, 
kadangi visos 2012 m. birželio 30 d. grupės įmonių paskolos yra su kintamomis palūkanų 
normomis. Palūkanų normos rizikos didėjimui didžiausią įtaką daro ilgalaikės paskolos.  Grupės 
ilgalaikių paskolų sutartyse numatytos  kintamos palūkanų normos susijusios su LIBOR–EUR. 
Bendrovė turi suteikusi paskolų grupės įmonėms su kintama palūkanų norma.  Bendrovė yra 
sudariusi apyvartinių taršos leidimų (ATL) ateities sandorių sutartį, todėl susiduria su ATL rinkos 
kainų pokyčių rizika. Rekordinis ATL rinkos kainos kritimas 2011 metų pabaigoje turėjo neigiamos 
įtakos Bendrovės metiniams veiklos rodikliams.  
 
Grupės įmonės 2012 m. birželio 30 d. neturėjo sudariusios palūkanų normų apsikeitimo sandorių. 
 

4.6. Užsienio valiutos rizika 
 
Siekdama valdyti užsienio valiutos riziką, grupė sudaro kreditų sutartis tik eurais arba litais. Grupės 
pirkimo / pardavimo sandoriai taip pat daugiausia sudaromi eurais arba litais.  
 
Nuo 2002 m. vasario 2 d. lito kursas buvo susietas su euru. Dėl šios priežasties užsienio valiutų 
kursų pasikeitimai neturi didelės įtakos Bendrovės ir grupės nuosavam kapitalui. 
 
Grupės įmonės neturi reikšmingos užsienio valiutos rizikos koncentracijos, todėl 2012 metų I 
pusmetį nesinaudojo jokiomis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos 
riziką. 
 

4.7. Vertybinių popierių kainos rizika 
 
Bendrovė neturi įsigijusi vertybinių popierių, todėl nesusiduria su vertybinių popierių kainos rizika. 
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4.8. Techniniai technologiniai rizikos veiksniai 
 
Lietuvos elektrinė 
 
2012 m. birželio 11 d. Lietuvos energija, AB gavo OHSAS 18001:2007 / LST 1977:2008 sertifikatą 
Nr. LT0071S. Šiuo sertifikatu „Bureau Veritas“ patvirtino, kad įvertino organizacijos darbuotojų 
saugos ir sveikatos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka šio vadybos sistemos standarto 
reikalavimus. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra bendrosios įmonės vadybos 
sistemos dalis, apimanti organizacinę struktūrą, planinę veiklą, atsakomybės paskirstymą, veiklos 
praktiką, vidaus tvarkas ir procedūras, metodus, procesų valdymą ir išteklius, reikalingus DSS 
politikai įgyvendinti, palaikyti ir tobulinti. OHSAS 18001 siekia užtikrinti organizacijos darbuotojų 
saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą. 
 
2012 m. birželio mėn. suėjus numatytam veikimo terminui pakeistas tarpinis katilo Nr. 8 garo 
perkaitintuvas. 
 
2012 m. pirmąjį pusmetį pradėtas ir iki metų pabaigos bus parengtas nusidėvėjusių flotacinių 
įrenginių rekonstrukcijos projektas.  
 
Kauno hidroelektrinė (KHE) 
 
Per pirmąjį 2012 m. pusmetį atliktas pirmojo ir antrojo hidrogeneratorių termokontrolės įrangos 
remontas. Jis užtikrins patikimą šių hidroagregatų darbą. 
 
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE) 
 
2012 m. pavasarį įdiegta hidrotechnikos statinių techninės būklės automatizuotos kontrolės 
sistema, informuojanti apie matavimo reikšmių nukrypimus nuo leistinų ribų. 
 
Parengtas HA-2 (hidroagreatų) apsaugų pakeitimo projektas, kurį įgyvendinti planuojama 
kapitalinio remonto metu 2012 m. antrąjį pusmetį. 
 

4.9. Ekologiniai rizikos veiksniai 
 
Svarbiausi bendrovei keliami aplinkos apsaugos klausimai: ekologiškai saugus pavojingų 
medžiagų naudojimas, energetinių įrenginių ir statinių derinimas prie kraštovaizdžio, Kauno marių ir 
Nemuno žemiau Kauno HE vandens lygių leistinų svyravimų užtikrinimas. Bendrovė šiuo metu 
vykdo visus jai keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus. 
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III. KITA INFORMACIJA 
 

1. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotose finansinėse 
ataskaitose pateiktus duomenis 

 
2012 metų I pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateikti išsamesni finansinės 
informacijos paaiškinimai. 
 

2. Informacija apie auditą 
 
Bendrovės auditorius – PricewaterhouseCoopers UAB 
J. Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius | Lietuva 
 

3. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją 
 
2012 m. I pusmetį Bendrovė skelbė šiuos pranešimus apie esminius įvykius: 
 
2012 01 13 Dėl Lietuvos energija, AB projekto vystymo  
2012 02 08 Įsigalioja naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymas  

2012 02 20 
„Lietuvos energija“ surado galimybę įsigyti gamtinių dujų palankesnėmis sąlygomis 
Vakarų Europoje 

2012 02 20 „Lietuvos energija“ kreipėsi į „Gazprom Export“ dėl gamtinių dujų mainų  
2012 02 24 Pranešimas apie atnaujintas derybas dėl Petrašiūnų projekto įgyvendinimo  
2012 02 24 „Lietuvos energija“ atnaujina derybas dėl Petrašiūnų biokuro jėgainės statybos  
2012 02 29 „Lietuvos energijos“ 2011 metų 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija  

2012 03 01 
CORRECTION: „Lietuvos energijos“ 2011 metų 12 mėnesių tarpinė finansinė 
informacija  

2012 03 07 Pranešimas dėl „Lietuvos energijos“ pasirašyto ketinimų protokolo  
2012 03 08 Dėl Lietuvos energija, AB kuriamo Hidroelektrinių departamento  
2012 03 22 Dėl naujo prekės ženklo „Žalia lietuviška energija“ pristatymo  

2012 04 06 
Dėl Lietuvos energija, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir 
siūlomų sprendimų projektų  

2012 04 30 
Dėl Lietuvos energija, AB 2012 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime priimtų sprendimų  

2012 04 30 2011 m. Metinė informacija  

2012 05 29 
Dėl Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir 
siūlomo sprendimo projekto 

2012 05 31 Lietuvos energija, AB 2012 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatai  

2012 06 21 
Dėl Lietuvos energija, AB 2012 m. birželio 21 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime priimto sprendimo 

  
Su visa informacija apie 2012 m. pirmąjį pusmetį viešai skelbtus esminius įvykius galima 
susipažinti NASDAQ OMX Baltic tinklalapyje http://www.nasdaqomxbaltic.com, Bendrovės 
interneto tinklalapyje www.le.lt, VĮ Registrų centre. 
 


