


  

2015 
„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB  
KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ 
INFORMACIJA 

 
 

2015 M. II KETVIRČIO BEI 2015 M. I PUSMEČIO KONSOLIDUOTA IR 
BENDROVĖS SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA, PARENGTA 
PAGAL 34-ĄJĮ TARPTAUTINĮ APSKAITOS STANDARTĄ „TARPINĖ FINANSINĖ 
ATSKAITOMYBĖ“, PRIIMTĄ TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTA) 

Energetikos įmonių grupė www.le.lt 



 2   Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

 
 

 

TURINYS 
 

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA  

 
Sutrumpintos tarpinės finansinės padėties ataskaitos 3 

 
Sutrumpintos tarpinės bendrųjų pajamų ataskaitos 4 – 5 

 
Sutrumpintos tarpinės pinigų srautų ataskaitos  6 

 
Sutrumpintos tarpinės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos 7 – 8 

 
Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas 9 – 28  



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, įmonės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS 
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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 Pastabos 
Grupė  Įmonė 

2015-06-30  2014-12-31  2015-06-30  2014-12-31 

         
TURTAS 

 
       

         
Ilgalaikis turtas 

 
       

Nematerialusis turtas 5 14,999  11,003  14,999  10,867 
Materialusis turtas 6 723,917  744,191  723,917  729,910 
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 

 
639  -  639  -      

Investicijos į dukterines įmones 15 -  -  -  6,094    
Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones 15 1,310  38,057  1,374  39,233 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

 
-  212  -  -      

Kitas ilgalaikis turtas 
 

2,976  7,574  2,976  7,574 
Kitos gautinos sumos 7 20,200  566  20,200  566    

Ilgalaikio turto iš viso 
 

764,041  801,603  764,105  794,244 

         
Trumpalaikis turtas 

 
     

 

 

Atsargos  7,936  6,186  7,936  5,545 
Išankstiniai apmokėjimai  7,618  8,736  7,618  5,474    
Prekybos gautinos sumos  32,939  33,709  32,939  30,886    
Kitos gautinos sumos 7 21,146  1,184  21,146  679 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  3,181  2,089  3,181  2,059    
Išvestinės finansinės priemonės 8 1,947  -  1,947  - 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  55,663  79,434  55,663  75,750    

  
130,430  131,338  130,430  120,393 

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 
 

-  36  -  - 

Trumpalaikio turto iš viso 
 

130,430  131,374  130,430  120,393 

TURTO IŠ VISO 
 

894,471  932,977  894,535  914,637 

  
     

  NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

     
           

Nuosavas kapitalas 
 

     
  Įstatinis kapitalas 9 184,174  183,933  184,174  183,933 

Akcijų priedai  85,660  85,660  85,660  85,660 
Privalomasis rezervas  10,872  10,975  10,872  10,872 
Perkainojimo rezervas  1,077  2,011  1,077  1,097 
Kiti rezervai 10 -  -  -  - 
Nepaskirstytasis pelnas   83,205  91,900  83,271  85,716 

Nuosavo kapitalo iš viso  364,988  374,479  365,054  367,278 

         
Ilgalaikiai įsipareigojimai         

Paskolos 12 137,068  146,974  137,068  144,859 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai  -  34  -   - 
Dotacijos 13 293,245  297,204  293,245  297,204 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  9,655  16,909  9,655  16,879 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  16,486  15,377  16,486  14,131 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  456,454  476,498  456,454  473,073 

         
Trumpalaikiai įsipareigojimai         

Paskolos 12 17,212  18,791   17,212  18,027 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai  -  15   -  - 
Prekybos skolos  28,118  29,611  28,118  25,946 
Gauti išankstiniai apmokėjimai  15,569  23,959   15,569  21,522 
Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams 14 1,450  2,839   1,450  2,839 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  10,680  6,785   10,678  5,952 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  73,029  82,000  73,027  74,286 

Įsipareigojimų iš viso  529,483  558,498  529,481  547,359 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO  894,471  932,977  894,535  914,637 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
 
Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energijos gamyba“, AB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 31 d.: 
 
 
 
 
 

     

Juozas Bartlingas 
Generalinis direktorius 

 Eglė Čiužaitė 
Finansų ir administravimo departamento 

direktorė 

 Giedruolė Guobienė 
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 

Ataskaitų rengimo, mokesčių apskaitos 
ir kontrolės skyriaus vadovė, veikianti 
pagal 20150427 įsakymą Nr. V-020 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, įmonės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS 
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
 
Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energijos gamyba“, AB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 31 d.: 
 
 
 
 
 
 

 Pastabos 

Grupė 

 

Įmonė 

2015-01-01- 
2015-06-30 

 
2014-01-01- 
2014-06-30 

(perskaičiuota) 

2015-01-01- 
2015-06-30 

 
2014-01-01- 
2014-06-30 

         
Pajamos         

Pardavimo pajamos  103,634  93,171  98,033  92,273 

Kitos veiklos pajamos  6,814  21,976  7,397  1,123    
Pelnas iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės 

pasikeitimo 8 1,947  -  1,947  - 

  112,395  115,147  107,377  93,396    

Veiklos sąnaudos         

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai  (24,659)  (31,687)  (20,946)  (31,633)    

Dujų ir mazuto sąnaudos   (38,541)  (17,135)  (38,541)  (17,135)    

Nusidėvėjimas ir amortizacija 5,6,13 (11,293)  (11,609)  (11,156)  (11,143)    

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (5,220)  (6,697)  (4,243)  (4,658)    

Remontų ir priežiūros sąnaudos  (7,890)  (386)  (4,702)  (2,320)    

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo (sąnaudos)/pajamos  (312)  590  (312)  590    

Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo atstatymas  31  945  31  945    

Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas   23  45  23  45    

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas  125  -  125  - 

Kitos sąnaudos  (8,127)  (16,079)  (4,894)  (2,618) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (95,863)  (82,013)  (84,615)  (67,927) 

         

VEIKLOS PELNAS   16,532  33,134  22,762  25,469 

         

Finansinės veiklos pajamos:         

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultatų dalis  305  437  -  - 

Kitos finansinės veiklos pajamos  172  1,975  172  3,410 

Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)  (1,300)  (3,365)  (1,275)  (3,326) 

  (823)  (953)  (1,103)  84 

         

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  15,709  32,181  21,659  25,553 

         

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  (305)  (962)  (49)  (893) 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)  (2,344)  (2,269)  (2,354)  (2,271) 

  (2,649)  (3,231)  (2,403)  (3,164) 

         

GRYNASIS PELNAS   13,060  28,950  19,256  22,389 

         

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)         

Kitos bendrosios pajamos atėmus atidėtąjį pelno mokestį  (54)  -  -  - 

BENDROSIOS PAJAMOS  13,006  28,950  19,256  22,389 

         

GRYNASIS PELNAS PRISKIRTINAS:         

Įmonės akcininkams  13,060  28,867  19,256  22,389 

Nekontroliuojančiai daliai  -  83  -  - 

  13,060  28,950  19,256  22,389 

BENDROSIOS PAJAMOS  PRISKIRTINOS:         

Įmonės akcininkams  13,006  28,867  19,256  22,389 

Nekontroliuojančiai daliai  -  83  -  - 

  13,006  28,950  19,256  22,389 

Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)   0.020  0.046  0.030  0.035 

     

Juozas Bartlingas 
Generalinis direktorius 

 Eglė Čiužaitė 
Finansų ir administravimo departamento 

direktorė 

 Giedruolė Guobienė 
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 

Ataskaitų rengimo, mokesčių apskaitos 
ir kontrolės skyriaus vadovė, veikianti 
pagal 20150427 įsakymą Nr. V-020 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, įmonės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS 
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Grupė 

 

Įmonė 

2015-04-01- 
2015-06-30 

 
2014-04-01- 
2014-06-30 

(perskaičiuota) 

2015-04-01- 
2015-06-30 

 
2014-04-01- 
2014-06-30 

         
Pajamos         

Pardavimo pajamos  64,245  51,062     64,245  50,480    

Kitos veiklos pajamos  1,327  7,535     466  684    
Pelnas iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės 

pasikeitimo  1,661  -  1,661  - 

  67,233  58,597     66,372  51,164    

Veiklos sąnaudos         

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai  (9,628)  (15,307)  (9,628)  (15,256)    

Dujų ir mazuto sąnaudos   (35,753)  (12,332)  (35,753)  (12,331)    

Nusidėvėjimas ir amortizacija  (5,542)  (5,729)  (5,542)  (5,568)    

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (2,037)  (3,183)  (2,037)  (2,258)    

Remontų ir priežiūros sąnaudos  (3,712)  717  (3,712)  (1,294)    

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo pajamos  61  1,130  61  1,130    

Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo atstatymas  336  1,239  336  1,239    

Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas   24  12  24  12    

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas  125  -  125  - 

Kitos sąnaudos  (2,153)  (9,730)  (2,153)  (1,618) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (58,279)  (43,183)  (58,279)  (35,944) 

         

VEIKLOS PELNAS   8,954  15,414  8,093  15,220 

         

Finansinės veiklos pajamos:         

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultatų dalis  170  514     -  - 

Kitos finansinės veiklos pajamos  79  88    79  1,525    

Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)  (544)  (1,800)     (544)  (1,780)    

  (295)  (1,198)     (465)  (255)    

         

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  8,659  14,216  7,628  14,965 

         

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  597  (569)     597  (523)  

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)  (890)  (1,339)     (890)  (1,349)    

  (293)  (1,908)     (293)  (1,872)    

         

GRYNASIS PELNAS   8,366  12,308  7,335  13,093    

         

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)         

Kitos bendrosios pajamos atėmus atidėtąjį pelno mokestį  (31)  -  -  - 

BENDROSIOS PAJAMOS  8,335  12,308  7,335  13,093    

         

GRYNASIS PELNAS PRISKIRTINAS:         

Įmonės akcininkams  8,366  12,296  7,335  13,093    

Nekontroliuojančiai daliai  -  12  -  - 

  8,366  12,308  7,335  13,093    

BENDROSIOS PAJAMOS PRISKIRTINOS:         

Įmonės akcininkams  8,335  12,296  7,335  13,093    

Nekontroliuojančiai daliai  -  12  -  - 

  8,335  12,308  7,335  13,093    

Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)   0.013  0.019  0.012  0.021 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
 
Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energijos gamyba“, AB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 31 d.: 
 
 
 
 
 
 

     

Juozas Bartlingas 
Generalinis direktorius 

 Eglė Čiužaitė 
Finansų ir administravimo departamento 

direktorė 

 Giedruolė Guobienė 
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 

Ataskaitų rengimo, mokesčių apskaitos 
ir kontrolės skyriaus vadovė, veikianti 
pagal 20150427 įsakymą Nr. V-020 

 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, įmonės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS 
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Grupė  Įmonė 

2015-01-01- 
2015-06-30 

 
2014-01-01- 
2014-06-30 

(perskaičiuota) 
 

2015-01-01- 
2015-06-30 

 
2014-01-01- 
2014-06-30 

         
 Grynasis pelnas   13,060  28,950  19,256  22,389 
         
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai         

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  16,921  17,227  16,784  16,761 
Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos (sąnaudos)  (23)  (45)  (23)  (45) 
Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones perleidimo 

(pelnas)/nuostolis 
 

2,979  (6,832)  (5,003)  63 
ATL perkainojimo (pajamos)  (312)  (1,042)  (312)  (1,042) 
Kiti vertės sumažėjimai/(sumažėjimo atstatymas)  (3,048)  (3,019)  21  (2,929) 
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis  (305)  (437)  -  - 
Pelno mokesčio sąnaudos  305  962  49  893 
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis  2,344  2,269  2,355  2,271 
Dotacijų (pajamos)  (5,628)  (5,618)  (5,628)  (5,618) 
Atidėjinių padidėjimas   1,603  625  1,603  625 
Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimas  (1,947)  -  (1,947)  - 
Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo bei vertės 

sumažėjimo  
 

(125)  -  (125)  - 
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) 

perleidimo/nurašymo 
 

-  8  -  1 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         
- Palūkanų (pajamos)  1  (45)  -  (37) 
- Palūkanų sąnaudos  1,025  3,084  1,001  3,084 
- Kitos finansinės veiklos (pajamos) /sąnaudos  102  (1,649)  102  (3,131) 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas         
Prekybos gautinų sumų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 

sumažėjimas 
 

(14,392)  (7,021)  (4,431)  2,665 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas)   (3,990)  (2,307)  (4,710)  (3,194) 
Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas 

(sumažėjimas) 
 

2,959  (666)  (7,322)  (9,254) 
(Sumokėtas) pelno mokestis  (1,122)  (709)  (1,122)  (654) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  10,407  23,735  10,548  22,848 
         
Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (10,090)  (3,449)  (10,013)  (2,122) 
Dukterinių įmonių pardavimas  (526)  (7,688)  2,821  - 
Investicijų į asocijuotas įmones įsigijimas  -  (1,286)  -  (1,286) 
Investicijų į asocijuotas įmones perleidimas  7,400  550  7,400  550 
Gautos dotacijos  405  -  405  - 
Gauti dividendai  -  1,924  -  3,372 
Gautos palūkanos  -  44  -  36 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (2,811)  (9,905)  613  550 
 
Finansinės veiklos pinigų srautai 

 
       

Gautos paskolos   -  155,862  -         155,862 
Sugrąžintos paskolos  (8,694)  (157,669)  (8,606)  (157,582) 
Išperkamosios nuomos mokėjimai  (3)  -  -  - 
(Sumokėtos) palūkanos  (1,081)  (3,511)  (1,053)  (3,474) 
(Išmokėti) dividendai  (21,589)  (43,260)  (21,589)  (43,260) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (31,367)  (48,578)  (31,248)  (48,454) 
         
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas)  (23,771)  (34,748)  (20,087)  (25,056) 
         
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  79,434  63,643  75,750  51,578 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  55,663  28,895  55,663  26,522 

         

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
 
Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energijos gamyba“, AB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 31 d.: 
 
 
 
 
 

 

     

Juozas Bartlingas 
Generalinis direktorius 

 Eglė Čiužaitė 
Finansų ir administravimo departamento 

direktorė 

 Giedruolė Guobienė 
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 

Ataskaitų rengimo, mokesčių apskaitos 
ir kontrolės skyriaus vadovė, veikianti 
pagal 20150427 įsakymą Nr. V-020 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, įmonės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS 
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Grupė 
Pasta-

bos 
Įstatinis 
kapitalas 

 
Akcijų 
priedai 

 
Perkainojimo 

rezervas 
 

Privalo-
masis 

rezervas 
 Kiti rezervai  

Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai) 

 Iš viso  
Nekontroliuo- 

janti dalis 
 
Nuosavo kapitalo 

iš viso 

                   

Likutis 2014 m. sausio 1 d.   183,933  85,660  2,296  10,963  196,297  (82,485)  396,664  12,713  409,377 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  -  21,954  21,954  70  22,024 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  -  21,954  21,954  70  22,024 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas  -  -  (85)  -  -  85  -  -  - 
Pervedimai į rezervus  -  -  -  12  -  (12)  -  -  - 
Pervedimai į nepaskirstytąjį pelną  -  -  -  -  (196,297)  196,297  -  -  - 
Dividendų išmokėjimas  -  -  -  -  -  (43,443)  (43,443)  -  (43,443) 
Dukterinių įmonių pardavimas  -  -  -  -  -  6,913  6,913  (12,783)  (5,870) 

Likutis 2014 m. birželio 30 d.   183,933  85,660  2,211  10,975  -  99,309  382,088  -  382,088 

Dukterinių įmonių pardavimo perskaičiavimas  -  -  -  -  -  (6,913)  (6,913)  (13)  (6,926) 
Bendrosios pajamos  -  -  -  -  -  6,913  6,913  13  6,926 

Likutis 2014 m. birželio 30 d. (perskaičiuota)  183,933  85,660  2,211  10,975  -  99,309  382,088  -  382,088 

                   

Likutis 2015 m. sausio 1 d.   183,933  85,660  2,011  10,975  -  91,900  374,479  -  374,479 
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  -  13,006  13,006  -  13,006 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  -  13,006  13,006  -  13,006 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas  -  -  (20)  -  -  20  -  -  - 
Akcijų nominalios vertės perskaičiavimo rezultatas 9 241  -  -  -  -  -  241  -  241 
Dividendų išmokėjimas 11 -  -  -  -  -  (21,721)  (21,721)  -  (21,721) 
Dukterinių įmonių pardavimas  -  -  (914)  (103)  -  -  (1,017)  -  (1,017) 

Likutis 2015 m. birželio 30 d.   184,174  85,660  1,077  10,872  -  83,205  364,988  -  364,988 

 
(Tęsinys kitame puslapyje) 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
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Įmonė 
Pasta-

bos 
Įstatinis kapitalas  Akcijų priedai  Perkainojimo 

rezervas 
 

Privalomasis 
rezervas 

 Kiti rezervai  
Nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) 
 

Nuosavo kapitalo 
iš viso 

               
Likutis 2014 m. sausio 1 d.   183,933  85,660  1,163  10,872  196,297  (80,378)  397,547 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  -  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  -  22,389  22,389 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  -  22,389  22,389 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas  -  -  (33)  -  -  33  - 

Pervedimai į nepaskirstytąjį pelną  -  -  -  -  (196,297)  196,297  - 
Dividendų išmokėjimas  -  -  -  -  -  (43,443)  (43,443) 

Likutis 2014 m. birželio 30 d.   183,933  85,660  1,130  10,872  -  94,898  376,493 

               
Likutis 2015 m. sausio 1 d.  183,933  85,660  1,097  10,872  -  85,716  367,278 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  -  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  -  19,256  19,256 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  -  19,256  19,256 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas   -  -  (20)  -  -  20  - 
Akcijų nominalios vertės perskaičiavimo rezultatas 9 241  -  -  -  -  -  241 
Dividendų išmokėjimas 11 -  -  -  -  -  (21,721)  (21,721) 

Likutis 2015 m. birželio 30 d.   184,174  85,660  1,077  10,872  -  83,271  365,054 

 
(Pabaiga) 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
 
Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energijos gamyba“, AB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 31 d.: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juozas Bartlingas 
Generalinis direktorius 

 Eglė Čiužaitė 
Finansų ir administravimo departamento 

direktorė 

 Giedruolė Guobienė 
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Ataskaitų rengimo, 

mokesčių apskaitos ir kontrolės skyriaus vadovė, 
veikianti pagal 20150427 įsakymą Nr. V-020 
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1 Bendroji informacija 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – Įmonė 
arba Bendrovė) – ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, šio registro tvarkytojas 
yra VĮ „Registrų centras“. Įmonės registravimo data 2011 m. liepos 21 d., Įmonės kodas 302648707, PVM mokėtojo kodas LT100006256115. 
Įmonė įsteigta neribotam laikui. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva.  

2013 m. liepos 29 d. įvykusiame Lietuvos energija, AB visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės akcininkai priėmė sprendimą pakeisti 
Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707) pavadinimą į „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. bendrovės 
pavadinimas yra – „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Informacija apie Bendrovės pavadinimo pasikeitimą teisės aktų nustatyta tvarka yra 
paskelbta ir Juridinių asmenų registro tvarkytojo – Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje. Kiti Bendrovės rekvizitai bei kontaktai 
nepasikeitė ir išliko tie patys. 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB buvo įsteigta įgyvendinant Nacionalinę Energetikos Strategiją, reorganizuojant sujungimo būdu dvi akcines 
bendroves – AB „Lietuvos energija“, įmonės kodas 220551550, įskaitant jos filialus Kruonio HAE bei Kauno HE ir AB Lietuvos elektrinė, 
įmonės kodas 110870933.   

„Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatinis kapitalas yra lygus 184,174,248.35 eurų bei yra padalintas į 635,083,615 0.29 euro nominaliosios 
vertės paprastąsias vardines akcijas. 2015 m. Bendrovės įstatinis kapitalas konvertuotas į eurus (9 pastaba). 2015 m. per šešių mėnesių 
laikotarpį Bendrovės įstatinis kapitalas nekito. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 2011 m. rugsėjo 1 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Įmonė 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. neturėjo 
įsigijusi savų akcijų. 

2015 m. ir 2014 m. Bendrovė vykdė elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos bei eksporto veiklą. Be šių pagrindinių veiklų 
Bendrovė gali vykdyti bet kurią kitą įstatymų neuždraustą komercinę – ūkinę veiklą, numatytą Bendrovės įstatuose. 

Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus užsiimti elektros energijos gamyba Rezervinėje elektrinėje bei Kombinuotojo ciklo bloke 
(toliau tekste kartu – Elektrėnų kompleksas), Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, vykdyti 
elektros energijos importo bei eksporto veiklą. Bendrovė taip pat turi leidimus plėtoti Rezervinės elektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės 
elektrinės gamybos pajėgumus ir atestatus, suteikiančius teisę vykdyti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir naftos įrenginių eksploataciją ir 
priežiūrą. 2011 m. liepos 29 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu išduota 
elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija.  

Šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje yra pateiktos konsoliduotos „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių įmonių 
finansinės ataskaitos bei atskiros patronuojančios įmonės „Lietuvos energijos gamyba“, AB finansinės ataskaitos.  

Kaip aprašyta 15 pastaboje, 2015 m. kovo 31 d. Įmonė pardavė UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos tiekimas UAB paprastąsias 
vardines akcijas. Po sandorio Įmonė neteko netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių Geton Energy SIA, Geton Energy OU ir „Gotlitas“ UAB 
kontrolės. 

2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė „Lietuvos energijos gamyba“, AB bei šios tiesiogiai ir netiesiogiai 
kontroliuojamos dukterinės įmonės: 
 

Įmonė 
Įmonės buveinės  

adresas 

Grupės valdomų  
akcijų dalis 
2015-06-30 

Grupės valdomų akcijų 
dalis 

2014-12-31 
Pagrindinė veikla 

UAB „Kauno 
energetikos remontas“ 

Chemijos g. 17, Kaunas, 
Lietuva 

- proc. 100 proc. Energetinių įrenginių remontas, 
metalo konstrukcijų gamyba  

UAB „Gotlitas“ R. Kalantos g. 119, 
Kaunas, Lietuva 

- proc. 100 proc. Apgyvendinimo paslaugos, prekyba 

Energijos tiekimas 
UAB 

Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva 

- proc. 100 proc. Elektros energijos nepriklausomas 
tiekimas 

Geton Energy OU Narva mnt 5, 10117 
Tallinn 

- proc. 100 proc. Elektros energijos nepriklausomas 
tiekimas 

Geton Energy SIA Elizabetes iela 45/47, 
Riga, LV-1010 

- proc. 100 proc. Elektros energijos nepriklausomas 
tiekimas 
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1 Bendroji informacija (tęsinys) 

2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grupės investicijаs į asocijuotas įmones ir bendrai valdomą įmonę sudarė: 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Grupės valdomų 
akcijų dalis 
2015-06-30 

Grupės valdomų 
akcijų dalis 
2014-12-31 

Pagrindinė veikla 

UAB „Geoterma“ Lypkių g. 53, LT-94100 
Klaipėda, Lietuva 

23.44 proc. 23.44 proc. Geoterminės energijos gamyba 

UAB NT Valdos Geologų g. 16, LT- 
02190 Vilnius, Lietuva 

- proc. 41.74 proc. Turto valdymo paslaugos 

UAB Technologijų ir 
inovacijų centras 

Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 

20.00 proc. 20.00 proc. Informacinių technologijų paslaugos 

UAB Verslo 
aptarnavimo centras 

P. Lukšio g. 5B, LT-
08221 Vilnius 

15.00 proc. 15.00 proc. Viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo 
santykių administravimo paslaugos 

AS „Nordic Energy 
Link“ 

Laki 24, Tallinn 12915 25.00 proc. 25.00 proc. Elektros energijos perdavimo linijos 
tarp Suomijos ir Estijos valdymas 

Grupės darbuotojų skaičius 2015 m. birželio 30 d. buvo 452 (2014 m. gruodžio 31 d. –  735). Įmonės darbuotojų skaičius 2015 m. birželio 
30 d. buvo 452 (2014 m. gruodžio 31 d. – 473). 

Bendrovės ir Grupės veikla sezoniškumo nėra įtakojama. 

Funkcinė ir pateikimo valiuta 

Šiose sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje skaičiai yra pateikti nacionaline valiuta, eurais (Eur), kuri yra Grupės/Bendrovės 
funkcinė ir pateikimo valiuta. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos valiuta buvo litai. Litas buvo susietas su euru santykiu 3,4528 
lito už 1 eurą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos ir jos nacionalinė valiuta tapo eurai. Litai buvo pakeisti į eurus 
santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Grupė/Bendrovė perskaičiavo palyginamuosius skaičius iš litų į eurus taikydama oficialų lito ir euro keitimo 
kursą: 1 euras = 3,4528 Lt. Įstatinio kapitalo konvertavimas į eurus pateikiamas 9 pastaboje.  

2 Apskaitos principai  

2.1 Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos parengimo pagrindas 

Bendrovės ir konsoliduota Grupės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., 
yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei 
atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši finansinė informacija turi būti skaitoma 
kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Finansiniai Įmonės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais. 

2.2 Apskaitos politika 

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines 
ataskaitas už 2014 metus, išskyrus kaip aprašyta žemiau.  

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuotas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo 
tikėtinos bendros metinio pelno sumos. 

Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų pritaikymas 

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei ir Grupei nuo 2015 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės ir 
Grupės finansinei informacijai, nebuvo. 

Grupės/Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė ir Grupė privalo taikyti ataskaitiniams 
laikotarpiams, prasidedantiems 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Bendrovės ir Grupės finansinėms ataskaitoms. 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 

2.1 Palyginamųjų skaičių koregavimas dėl dukterinių įmonių pardavimo 

Grupė 2014 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio tarpinėse finansinėse ataskaitose dukterinės įmonės pardavimą apskaitė 
kaip nutrauktą veiklą. Rengiant 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas buvo nustatyta, kad dukterinės įmonės 
pardavimas neatitinka TFAS-5 reikalavimų dėl pripažinimo nutraukta veikla. Dėl šios priežasties Grupė tarpinėse neaudituotose 2015 m. 
birželio 30 d. ataskaitose perskaičiavo 2014 m. birželio 30 d. palyginamuosius skaičius. 

Informacija dėl palyginamųjų skaičių perskaičiavimo įtakos Grupės pajamoms, sąnaudoms, veiklos bei grynajam pelnui 2014 m. birželio 30 d. 
pateikta žemiau: 

  
2014-01-01 – 
2014-06-30 

 
Palyginamosios 

informacijos 
perskaičiavimas 

 2014-01-01 – 
2014-06-30 

(perskaičiuota) 

       

Pajamos       

Kitos veiklos pajamos  13,309  8,667  21,976 

Veiklos sąnaudos        

Nusidėvėjimas ir amortizacija  (11,464)  (145)  (11,609) 

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (6,402)  (295)  (6,697) 

Remontų ir priežiūros sąnaudos  (316)  (70)  (386) 

Kitos sąnaudos  (15,000)  (1,079)  (16,079) 

Veiklos pelnas  26,056  7,078  33,134 

GRYNASIS PELNAS IŠ TĘSTINĖS VEIKLOS  21,872  7,078  28,950 

NUTRAUKTA VEIKLA       

Grynasis pelnas (nuostoliai) iš nutrauktos veiklos atėmus 
susijusį pelno mokestį 

 
152  (152)  - 

GRYNASIS PELNAS  22,024  6,926  28,950 

Klaidos koregavimo Grupės 2014 m. birželio 30 d. pagrindiniam ir sumažintam pelnui, tenkančiam vienai akcijai, buvo tokia: 

  
2014-01-01 – 
2014-06-30 

 
Palyginamosios 

informacijos 
perskaičiavimas 

 2014-01-01 – 
2014-06-30 

(perskaičiuota) 

       

Grynasis pelnas tenkantis akcininkams  21,954  6,913  28,867 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)   635,083,615    635,083,615 

Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)  0.035    0.045 

Perskaičiavimo įtaka 2014 m. birželio 30 d. segmentų ataskaitoje atvaizduota prie „Kita veikla“. 

3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai 

Rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam 
tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų 
atskleidimui. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas 
finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. Rengiant šią sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl 
apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir tie, kurie buvo pritaikyti rengiant 2014 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas. 

Mokesčių patikrinimai 

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

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai 

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

2015 m. ir 2014 m. Grupė/Įmonė peržiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Atlikus peržiūrą, galiojantys nusidėvėjimo 
normatyvai buvo pripažinti tinkamais ir nebuvo keičiami. 
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 

2013 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertintojai UAB „Turto ir verslo tyrimo centras“ ir UAB „OBER-HAUS“ atliko Grupės/Bendrovės 
turto, apskaitomo perkainota verte, rinkos vertės įvertinimą. Vertinimas buvo atliekamas naudojant lyginamąjį ir išlaidų (kaštų) metodą. 

2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. perkainota verte apskaityto Grupės/Bendrovės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo 
atliktas, kadangi, vadovybės nuomone, tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės.  

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas 

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

2015 m. ir 2014 m. Grupė/Įmonė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroakumuliacinės, Elektrėnų komplekso (rezervinės 
elektrinės bei kombinuotojo ciklo bloko turtą), apskaitė tikrąja verte vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu „Nekilnojamasis 
turtas, įranga ir įrengimai“.  

2015 m birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovybė įvertino ir nenustatė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno 
Algirdo Brazausko hidroelektrinės ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo požymių. 

Atsižvelgiant į 2014 m. pabaigoje priimtą Bendrovės vadovybės sprendimą dėl Rezervinės elektrinės 1-2 blokų demontavimo, 2014 m. 
gruodžio 31 d. Bendrovė pripažino 11,5 mln. EUR vertės sumažėjimo nuostolį, lygų Rezervinės elektrinės 1-2 blokų likutinei vertei. 2015 m. 
pradėti 1-2 blokų demontavimo darbai. 

2014 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas Elektrėnų komplekso ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo testas ir nustatyta, kad turto 
atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę, lygią 590,2 mln. EUR, todėl vertės sumažėjimas nebuvo apskaitytas. Įmonės vadovybės 
nuomone, per 2015 m. I pusm. neįvyko jokių reikšmingų pokyčių Įmonės aplinkoje, kurie galėtų turėti įtakos ankstesnio vertės sumažėjimo 
testo prielaidoms, todėl 2015 m. birželio 30 d. nebuvo atliktas Elektrėnų komplekso ilgalaikio materialiojo turto, kurio balansinė vertė 588 mln. 
EUR vertės sumažėjimo testas. 

Atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės 

Atsargų vertės sumažėjimo nuostoliai iki jų grynosios realizacinės vertės nustatyti remiantis vadovybės atliktais atsargų senėjimo ir galimo 
pardavimo kainų įvertinimais. Šiems apskaitiniams įvertinimams atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai remiasi istoriniu bei 
įvertintu būsimu atsarginių detalių bei medžiagų panaudojimu, tikėtina jų pardavimo kaina ir kitais faktoriais.  

Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui 

Grupė/Įmonė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimams atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama 
šį kiekį iš vieno taršos leidimo rinkos kainos. Faktinis išmestas taršos kiekis yra patvirtinimas atsakingos reguliuojančios valstybės per keturis 
mėnesius po metų pabaigos. Remiantis savo patirtimi, Grupės/Įmonės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2015 m. 
birželio 30 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2016 m.  

Dukterinių ir asocijuotų įmonių pardavimas 

„Lietuvos energija“, UAB 2015 m. kovo 31 d. iš Įmonės už 4,778 tūkst. EUR įsigijo 15,244,112 vnt. UAB „Kauno energetikos remontas“ 
paprastųjų vardinių akcijų. Akcijų pardavimo sutartyje numatyta, jog UAB „Kauno energetikos remontas“ pardavimo kaina priklauso nuo 
„Biokuro katilinės projekto“ įgyvendinimo, t.y. jei nuostolis iš „Biokuro katilinės projekto“ įgyvendinimo padidėja arba sumažėja daugiau nei 50 
tūkst. EUR, akcijų pardavimo kaina koreguojama vertinant pokyčio sumą. Pardavimo kaina gali būti perskaičiuota iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
Įmonės vadovybė mano, jog mažai tikėtina, kad akcijų pardavimo sutartyje numatyti „Biokuro katilinės projekto“ planuojami nuostoliai bus 
viršyti, todėl akcijų pardavimo kaina nebuvo koreguojama.  

„Lietuvos energija“, UAB 2015 m. balandžio 27 d. iš Įmonės įsigijo 1,232,897 vnt. paprastųjų vardinių NT Valdos, UAB, akcijų, bendrai 
sudarančių 41,73 proc. NT Valdos, UAB įstatinio kapitalo. Akcijų pardavimo sutartyje numatyta, jog Įmonei bus sumokėtas pardavimo kainos 
priedas iki 2019 m. kovo 31 d., jei NT Valdos, UAB tenkins sutartyje numatytus finansinius rodiklius. Įmonė finansinės padėties ataskaitoje 
„Kitos gautinos sumos“ straipsnyje (7 pastaba) apskaitė pardavimo kainos priedą, kadangi, vadovybės vertinimu, finansiniai rodikliai, numatyti 
pardavimo sutartyje, bus pasiekti. Apskaityto pardavimo sandorio rezultatą sudarė akcijų pardavimo pelnas ir pardavimo kainos priedo 
tikrosios vertės koregavimo sąnaudos (15 pastaba). 
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 

VIAP lėšų sukaupimas 

VIAP lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per ataskaitinį laikotarpį patirtomis kintamomis sąnaudomis. Gamintojai, užtikrinantys 
elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sistemos rezervus, pateikia Valstybinei Kainų ir Energetikos kontrolės komisijai VIAP lėšų 
skaičiavimus, detalizuojant kintamas elektros energijos gamybos sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos leidimų sąnaudas, 
išlaidas reagentų nusierinimui. VIAP lėšų kintama dalis ateinantiems kalendoriniams metams yra apskaičiuojama remiantis planuojamomis 
kintamomis sąnaudomis patvirtintos remtinos elektros energijos kvotai pagaminti. Grupė/Bendrovė 2015 m. birželio mėn. 30 d. patyrė daugiau 
kintamų gamybos sąnaudų remtinai elektros gamybai nei buvo planuojama, todėl 2015 m. birželio 30 d. Grupė/Bendrovė apskaitė 1,374 tūkst. 
EUR gautiną VIAP sumą „Po vienerių metų gautinose sumose“, kuri bus gauta per 2017 m. (2014 m. gruodžio 31 d. – 14,705 tūkst. EUR 
mokėtiną sumą „Kitose ilgalaikėse mokėtinose sumose ir įsipareigojimuose“, kuri bus grąžinta per 2016 m.). 

Ginčai dėl VKEKK priimtų sprendimų 

2014 m. VKEKK užbaigė planinį Bendrovės reguliuojamos veiklos patikrinimą už 2010-2012 metų laikotarpį ir priėmė sprendimą perskaičiuoti 
reguliuojamai veiklai priskirtas sąnaudas bei pajamas. Po šio perskaičiavimo Bendrovei 2015 m. skiriamos VIAP lėšos buvo sumažintos 
6,14 mln. EUR suma, o 2015-2016 m. nustatytos galios rezervų paslaugos pajamos sumažintos 7,44 mln. EUR suma. Be to, VKEKK 2014 m. 
priėmė sprendimą, kuriuo pripažino Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl pastarojo sprendimo 
Bendrovei 2015 m. patvirtinta VIAP lėšų suma buvo papildomai sumažinta 5,44 mln. EUR. Visi VKEKK sprendimai, susiję su minėtu 
reguliuojamos veiklos patikrinimu bei Bendrovės pripažinimu didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje, Bendrovės yra 
laikomi nepagrįstais ir yra ginčijami teisme. 

Dėl šių ginčijamų VKEKK sprendimų Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., 
nebuvo pripažinta 1,85 mln. EUR galios rezervų pajamų ir 5,04 mln. EUR VIAP lėšų pajamų. Atitinkamai, bendra su šiais sprendimais 
susijusio Bendrovės neapibrėžtojo turto suma 2015 m. birželio 30 d. sudarė 6,89 mln. EUR. 

4 Finansinės rizikos valdymas 

Grupė/Įmonė vykdydama veiklą, gali patirti finansinę riziką, t.y. likvidumo riziką, rinkos riziką (užsienio valiutos riziką, palūkanų normų riziką 
tikrosios vertės bei pinigų srautų atžvilgiu, vertybinių popierių kainos riziką), kredito riziką.  

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija neapima visos vadovybės informacijos, susijusios su finansinėmis rizikomis ir atskleidimų 
privalomų, rengiant metines finansines ataskaitas, todėl ji turi būti skaitomi kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, 
pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. 

Nuo 2014 m. gruodžio 31 d. jokių pokyčių rizikos valdyme ar rizikų valdymo politikoje nebuvo. 

Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė 

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

Grupės/Įmonės finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų tikrąja verte per pelną (nuostolį), tikrosios vertės yra nustatytos remiantis aktyvios 
rinkos kainomis.  

Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti užskaitytas tarpusavio 
įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti (parduoti) turtą arba užskaityti tarpusavio įsipareigojimą. Tikroji finansinio turto ir 
finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba pasirinkimo sandorių 
(„opcionų“) kainų modeliais priklausomai nuo aplinkybių. 

Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos

 Pinigų ir pinigų ekvivalentų, trumpalaikių prekybos ir kitų gautinų sumų, trumpalaikių prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų bei 
trumpalaikių paskolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei.  

 Ilgalaikių paskolų tikroji vertė nustatoma remiantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba palūkanų norma, kuri yra 
taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių paskolų, už kurias mokamos kintamos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų 

apskaitinei vertei tais atvejais, kai šių paskolų maržos atitinka šiuo metu rinkoje galiojančias paskolų maržas

 Išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė yra apskaičiuojama pagal kotiruojamas rinkos kainas arba naudojant kainų nustatymo 
modelius, kurie apima su finansinėmis priemonėmis susijusio turto dabartines rinkos ar sutartines kainas bei kitus veiksnius.
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5 Nematerialusis turtas 

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

Grupė  Programinė įranga  
Aplinkos taršos 

leidimai 
 

Kitas nematerialusis 
turtas 

 Iš viso 

         

2015 m. birželio 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

 
       

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  462  10,532  9  11,003 

Įsigijimai  27  -  -  27 

Dukterinių įmonių pardavimas  (132)  -  -  (132) 

Gauta dotacija   -  2,139  -  2,139 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai  -  (2,992)  -  (2,992) 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo 
pajamos 

 - 
 412  

- 
 412 

Paskolintų aplinkos taršos leidimų 
grąžinimas 

 - 
 4,615  

- 
 4,615 

Perkėlimai iš materialiojo turto (6 pastaba)  10  -  -  10 

Amortizacija  (80)  -  (3)  (83) 

Likutinė vertė 2015 m. birželio 30 d.  287  14,706  6  14,999 

 

Judėjimas Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

Įmonė  Programinė įranga  
Aplinkos taršos 

leidimai 
 

Kitas nematerialusis 
turtas 

 Iš viso 

         

2015 m. birželio 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

 
   

 
   

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  326  10,532  9  10,867 

Įsigijimai  17  -  -  17 

Gauta dotacija   -  2,139  -  2,139 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai  -  (2,992)  -  (2,992) 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo 
pajamos 

 
-  412  -  412 

Paskolintų aplinkos taršos leidimų 
grąžinimas 

 
-  4,615  -  4,615 

Perkėlimai iš materialiojo turto (6 pastaba)  10  -  -  10 

Amortizacija  (66)  -  (3)  (69) 

Likutinė vertė 2015 m. birželio 30 d.  287  14,706  6  14,999 

Aplinkos taršos leidimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis aktyvioje rinkoje egzistuojančiomis kainomis, todėl yra priskiriama pirmam 
hierarchijos lygiui tikrosios vertės nustatymo modelyje. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Aplinkos taršos leidimų vertė yra 
įvertinama pagal paskutinę dieną galiojusias rinkos kainas, skirtumas yra apskaitomas veiklos sąnaudose. 

 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, įmonės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

15   Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

6 Ilgalaikis materialusis turtas 

Judėjimas Grupės ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

Grupė Žemė  Pastatai  
Statiniai ir  
įrenginiai 

 

Hidroelektri-
nės ir 

hidroakumu- 
liacinės 

elektrinės 
statiniai ir 
įrenginiai 

 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

 
Kombinuo-
tojo ciklo 

blokas 
 

Transporto 
priemonės 

 

Kompiute-
rinė, ryšių ir 
kita orgtech-

nika 

 

Kitas 
materialus 
ilgalaikis 

turtas 

 
Nebaigta 
statyba 

 Iš viso 

                      

2015 m. birželio 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

     
 

   
 

   
 

   
 

 
  

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 1,880  4,747  4,275  133,012  215,473  353,024  372  24  215  31,169  744,191 

Įsigijimai -  -  23  -  765  -  39  -  11  9,638  10,476 

Dukterinių įmonių pardavimai -  (4,074)  (1,366)  -  -  -  (318)  -  (120)  (8,347)  (14,225) 

Perklasifikavimas į nematerialųjį turtą 
(5 pastaba) 

- 
 

-  - 
 

- 
 -  -  

- 
 

-  - 
 (10)  (10) 

Nurašymai -  -  -  -  125  -  -  -  -  -  125 

Perrašymai  tarp straipsnių -  -  -  25  29,801  -  -  -  -  (29,826)  - 

Perklasifikavimas iš/į atsargas -  -  -  37  28  133  -  -  -  -  198 

Nusidėvėjimas -  (37)  (123)  (3,975)  (5,317)  (7,326)  (37)  (5)  (18)  -  (16,838) 

Likutinė vertė 2015 m. birželio 30 d. 1,880  636  2,809  129,099  240,875  345,831  56  19  88  2,624  723,917 
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6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 

2015 m. birželio 30 d. perkainota verte apskaityto Grupės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto vertės 
reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas. 

 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso 
Aktyviose rinkose 

kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 
Neskelbiami 

rodikliai 

     
Žemė - 1,880 - 1,880 
Statiniai ir įrenginiai - 2,809 - 2,809 
Pastatai - 636 - 636 
Transporto priemonės - 56 - 56 
Kitas materialus turtas - 107 - 107 

Tikroji vertė 2015 m. birželio 30 d.   - 3,796  - 3,796 

 
2014 m. gruodžio mėn. perkainota verte apskaityto Įmonės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto vertės 
reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas. 
 

 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso Aktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 

Neskelbiami 
rodikliai 

     
Žemė - 1,880 - 1,880 
Statiniai ir įrenginiai - 4,274 - 4,274 
Pastatai - 4,747 - 4,747 
Transporto priemonės - 371 - 371 
Kitas materialus turtas - 239 - 239 

Tikroji vertė 2014 m. gruodžio 31 d.   - 11,511  - 11,511 

2015 m. birželio 30 d. Grupė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 333,812 tūkst. EUR (2014 m. gruodžio 31 d. – 333,298 tūkst. 
EUR.). 

Lentelėje žemiau pateikiamos Grupės ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, kurios būtų buvusios pripažintos, jei turtas būtų 
apskaitomas savikainos metodu 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d.  
 

 Žemė  Pastatai  
Statiniai ir   
įrenginiai 

 

Hidroelektri-
nės ir 

hidroakumu- 
liacinės 

elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

Rezervi-
nės 

elektri-
nės 

statiniai ir  
įrenginiai 

 

Kombi-
nuotojo 

ciklo 
blokas 

 
Transpor-

to 
priemonės 

 

Kompiu-
terinė, 
ryšių ir 

kita 
orgtech-

nika 

 

Kitas 
materia-

lus 
ilgalai-

kis 
turtas 

 
Nebaigta 
statyba 

 Iš viso 

                      

2015 m. 
birželio 30 d.                       

Likutinė vertė 1,699  167  2,472  129,099  240,875  345,831  51  19  106  2,624  722,943 

2014 m. 
gruodžio 31 d.                      

Likutinė vertė 1,699  2,363  3,926  133,012  215,473  353,025  356  24  231  31,169  741,278 
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6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 

Judėjimas Įmonės ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

Įmonė Žemė  Pastatai  
Statiniai ir  
įrenginiai 

 

Hidroelektri-
nės ir 

hidroakumu- 
liacinės 

elektrinės 
statiniai ir 
įrenginiai 

 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

 
Kombinuo-
tojo ciklo 

blokas 
 

Transporto 
priemonės 

 

Kompiute-
rinė, ryšių ir 
kita orgtech-

nika 

 

Kitas 
materialus 
ilgalaikis 

turtas 

 
Nebaigta 
statyba 

 Iš viso 

                      

2015 m. birželio 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

     
 

   
 

   
 

   
 

 
  

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 1,880  643  2,869  133,012  215,473  353,024  73  24  90  22,822  729,910 

Įsigijimai -  -  -  -  765  -  -  -  6  9,638  10,409 

Perklasifikavimas į nematerialųjį turtą 
(5 pastaba) 

- 
 

-  - 
 

- 
 -  -  

- 
 

-  - 
 (10)  (10) 

Nurašymai -  -  -  -  125  -  -  -  -    125 

Perrašymai  tarp straipsnių -  -  -  25  29,801  -  -  -  -  (29,826)  - 

Perklasifikavimas iš/į atsargas -  -  -  37  28  133  -  -  -  -  198 

Nusidėvėjimas -  (7)  (60)  (3,975)  (5,317)  (7,326)  (17)  (5)  (8)  -  (16,715) 

Likutinė vertė 2015 m. birželio 30 d. 1,880  636  2,809  129,099  240,875  345,831  56  19  88  2,624  723,917 
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6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 

2015 m. birželio 30 d. perkainota verte apskaityto Įmonės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto vertės 
reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas. 

 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso Aktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 

Neskelbiami 
rodikliai 

     
Žemė - 1,880 - 1,880 
Statiniai ir įrenginiai - 2,809 - 2,809 
Pastatai - 636 - 636 
Transporto priemonės - 56 - 56 
Kitas materialus turtas - 107 - 107 

Tikroji vertė 2015 m. birželio 30 d.   - 5,488  - 5,488 

 
2014 m. gruodžio mėn. perkainota verte apskaityto Įmonės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto vertės 
reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas. 
 

 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso Aktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 

Neskelbiami 
rodikliai 

     
Žemė - 1,880 - 1,880 
Statiniai ir įrenginiai - 2,869 - 2,869 
Pastatai - 643 - 643 
Transporto priemonės - 73 - 73 
Kitas materialus turtas - 114 - 114 

Tikroji vertė 2014 m. gruodžio 31 d.   - 5,579  - 5,579 

2015 m. birželio 30 d. Įmonė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 333,812 tūkst. EUR (2014 m. gruodžio 31 d. – 333,298 tūkst. 
EUR.). 

Lentelėje žemiau pateikiamos Įmonės ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, kurios būtų buvusios pripažintos, jei turtas būtų 
apskaitomas savikainos metodu 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. 

 Žemė  Pastatai  
Statiniai ir   
įrenginiai 

 

Hidroelektri-
nės ir 

hidroakumu- 
liacinės 

elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

Rezervi-
nės 

elektri-
nės 

statiniai 
ir  

įrenginiai 

 

Kombi-
nuotojo 

ciklo 
blokas 

 
Transpor-

to 
priemonės 

 

Kompiu-
terinė, 
ryšių ir 

kita 
orgtech-

nika 

 

Kitas 
materia-

lus 
ilgalai-

kis 
turtas 

 
Nebaigta 
statyba 

 Iš viso 

                      

2015 m. 
birželio 30 d.                       

Likutinė vertė 1,699  167  2,472  129,099  240,875  345,831  51  19  106  2,624  722,943 

2014 m. 
gruodžio 31 d.                      

Likutinė vertė 1,699  169  2,537  133,012  215,473  353,025  62  24  113  22,822  728,936 
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7 Kitos gautinos sumos 
 
2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grupės/Įmonės ilgalaikes kitas gautinas sumas sudarė: 
 

 2015-06-30  2014-12-31 

    

Gautinos sumos už akcijų pardavimą (15 pastaba) 18,294  - 

Sukaupto pajamos, susijusios su elektros energijos pardavimais, už kurias dar neišrašytos 
sąskaitos* 1,374  - 

Gautinos sumos už paskolintus aplinkos taršos leidimus 244  275 

Gautinos sumos už butus 149  152 

Kitos gautinos sumos 139  139 

Iš viso 20,200  566 

 
* Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2015 m. Įmonė „Sukauptos pajamos, susijusios su elektros energijos pardavimais, už kurias dar neišrašytos 
sąskaitos“ straipsnyje apskaitė 1,374 tūkst. EUR, susijusius su gautinomis VIAP lėšomis, kurios bus gautos 2017 m. 
 
2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grupės trumpalaikes kitas gautinas sumas sudarė: 
 

 2015-06-30  2014-12-31 

    

Gautinos sumos už akcijų pardavimą (15 pastaba) 20,469  - 

Kitos gautinos sumos 692  1,199 

Gautinas mazuto akcizas 548  307 

Gautinos sumos už informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugas 1  6 

Gautinos dotacijos Syderių projektui -  31 

Iš biudžeto gautinas PVM -  237 

 21,710  1,780 

Atimti: abejotinos gautinos sumos (564)  (596) 

Iš viso 21,146  1,184 

 
2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikes kitas gautinas sumas sudarė: 
 

 2015-06-30  2014-12-31 

    

Gautinos sumos už akcijų pardavimą (15 pastaba) 20,469  - 

Kitos gautinos sumos 692  931 

Gautinas mazuto akcizas 548  307 

Gautinos sumos už informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugas 1  6 

Gautinos dotacijos Syderių projektui -  31 

 21,710  1,275 

Atimti: abejotinos gautinos sumos (564)  (596) 

Iš viso 21,146  679 

 

8 Išvestinės finansinės priemonės 
 
2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grupės/Įmonės išvestines finansines priemones sudarė: 
 

 2015-06-30  2014-12-31 

    

Prekybos išvestinės finansinės priemonės 1,947  - 

Iš viso 1,947  - 

 
Prekybos išvestines finansines priemones sudaro elektros energijos pardavimo kainų ir pirkimo kainų fiksavimo sutartys (finansinių priemonių 
apsikeitimo sandorių sutartys). 2015 m. birželio 30 d. Grupė/Įmonė apskaitė apsikeitimo sandorius tikrąja verte. Apsikeitimo sandorių tikroji 
vertė buvo nustatyta remiantis NASDAQ biržoje prekiaujamų elektros energijos ateities sandorių kainomis atitinkamose kainų zonose. 
Apskaičiuoti sandorių rezultatai konkretiems mėnesiams diskontuoti naudojant vidutinę 1,14 proc. diskonto normą. 
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8 Išvestinės finansinės priemonės (tęsinys) 
 
Išvestinės finansinės priemonės, kurios apskaitomos tikrąja verte, yra priskiriamos antram hierarchijos lygiui: 
 

 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso Aktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 

Neskelbiami 
rodikliai 

     
Prekybos išvestinės finansinės priemonės - 1,947 - 1,947 

Tikroji vertė 2015 m. birželio 30 d.  - 1,947 - 1,947 

 
9 Įstatinis kapitalas  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo bei AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių 
depozitoriumas“ akcinio kapitalo nominalios vertės keitimo į eurus tvarkos nuostatomis 2015 sausio 1 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo 
konvertuotas į eurus. 2015 m. birželio 30 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo lygus 184,174,248.35 eurams ir buvo padalintas į 635,083,615 
0.29 euro nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Akcijų nominalios vertės perskaičiavimo rezultatas sudarė 241 tūkst. EUR ir 
buvo apskaitytas bendrosiose pajamose, „Kitos finansinės veiklos sąnaudos“ straipsnyje. 2014 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinis kapitalas 
buvo lygus 183,932,928,35 eurams. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Bendras akcininkų skaičius 2015 m. birželio 30 d. buvo 6,130 
(2014 m. gruodžio 31 d. – 6,137). 

Įmonės akcininkai buvo: 

 
Akcinis kapitalas 

2015-06-30 
 Akcinis kapitalas  

2014-12-31 

Akcininkai (eurai)  Proc.  (eurai)  Proc. 

„Lietuvos energija“, UAB 177,049,499.35  96.13  176,817,514.77  96.13 

Kiti akcininkai 7,124,749.00  3.87  7,115,413.58  3.87 

Iš viso 184,174,248.35  100.00  183,932,928.35  100.00 

"Lietuvos energija", UAB priklauso Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Finansų ministerijos (100.00 proc.). 

10 Kiti rezervai 

Grupės bei Įmonės kitus rezervus sudarė:  

Grupė/Įmonė 

Įstatinio kapitalo 
mažinimo rezervas 

dėl mazuto saugyklų 
perdavimo 

 
Rezervas 

investicijoms 
 

Rezervai, susiję su 
ilgalaikiu turtu 

 Iš viso 

        
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. (18,471)  33,852  180,917  196,297 

Panaudoti rezervai -  (15,381)  (180,917)  (196,297) 

Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. (18,471)  18,471  -  - 
        

Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. (18,471)  18,471  -  - 
Panaudoti rezervai  -  -  -  - 

Likutis 2015 m. birželio 30 d. (18,471)  18,471  -  - 

2013 m. gruodžio 31 d. Grupės/Bendrovės rezervas investicijoms sudarė 33,852 tūkst. EUR. Šis rezervas buvo suformuotas lėšų, skirtų 
ilgalaikio turto statybai ir plėtrai, kaupimui. 2014 m. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 15,381 tūkst. EUR buvo pervesta 
nepaskirstytąjį pelną. 

Įstatinio kapitalo rezervas dėl mazuto saugyklų perdavimo yra neigiamas rezervas įstatinio kapitalo mažinimui, kuris buvo suformuotas 
1999 m. dėl mazuto saugyklų perdavimo į VĮ „Vilniaus mazuto saugykla“. Nors tikėtasi, akcinis kapitalas šia suma nebuvo sumažintas. 
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11 Dividendai vienai akcijai 
 
2015 m. balandžio 27 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti dividendus 
0.0342 EUR už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno. 
 

    2015 m. 

     
Dividendų suma (tūkst. EUR)    21,721 
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)    635,083,615 

Dividendai vienai akcijai (eurais)    0.0342 

2014 m. rugsėjo 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti dividendus už 
šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. 0.0319 EUR už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno. 

2014 m. balandžio 4 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti dividendus 0.0695 
EUR už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno. 

  
  2014 m. 

     
Dividendų suma (tūkst. EUR)    63,676 
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)    635,083,615 

Dividendai vienai akcijai (eurais)    0.1003 

 

12 Paskolos 

2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grupės bei Įmonės paskolos pagal grąžinimo terminus: 

 
Grupė 

2015-06-30  
Įmonė 

2015-06-30  
Grupė 

2014-12-31  
Įmonė 

2014-12-31 

        
Ilgalaikės paskolos        
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, EUR, grąžintina iki 

2017 m. gruodžio 1 d. -  -  2,114  - 

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, EUR, grąžintina iki 
2027 m. kovo 31 d. 13,178  13,178  12,977  12,977 

AB SEB bankas, EUR, grąžintina iki 2024 m. vasario 
23 d. 123,890  123,890  131,883  131,882 

Ilgalaikių paskolų iš viso 137,068  137,068  146,974  144,859 

Trumpalaikės paskolos ir ilgalaikių paskolų 
einamųjų metų dalis    

    
Akredityvai -  -  416  - 
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, EUR, grąžintina iki 

2017 m. gruodžio 1 d. -  -  348  - 
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, EUR, grąžintina iki 

2027 m. kovo 31 d. 1,226  1,226  2,041  2,041 
AB SEB bankas, EUR, grąžintina iki 2024 m. vasario 

23 d. 15,986  15,986  15,986  15,986 

Trumpalaikių paskolų ir ilgalaikių paskolų 
einamųjų metų dalis iš viso 17,212  17,212  18,791  18,027 

Grupės/Įmonės pagal aukščiau pateiktas sutartis nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis 2015 m. birželio 30 d. buvo 55,028 tūkst. EUR 
(2014 m. gruodžio 31 d. Grupės – 66,459 tūkst. EUR; Įmonės – 65,011 tūkst. EUR). Grupės/Įmonės paskolų vidutinė palūkanų norma 
2015 m. birželio 30 d. – 1.26 proc. (2014 m. gruodžio 31 d. Grupės – 1.35 proc.; Įmonės – 1.34 proc.). 

2015 m. birželio 30 d. Grupės/Įmonės paskolų tikroji vertė buvo apytiksliai lygi 144,479 tūkst. EUR (2014 m. gruodžio 31 d. Grupės – 
156,601 tūkst. EUR; Įmonės – 154,143 tūkst. EUR). Tikroji vertė buvo skaičiuojama naudojant 2.54 proc. diskonto normą (2014 m. gruodžio 
31 d. – 2.46 proc.). Paskolų tikroji vertė yra priskiriama antrajam lygiui tikrosios vertės skaičiavimo modelyje.  

Už suteiktas paskolas Įmonė yra įkeitusi ilgalaikį materialųjį turtą (6 pastaba). 
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13 Dotacijos 

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per šešis mėnesius, pasibaigusius 2015 m. ir 2014 m. birželio 30 d. 
dotacijų judėjimą sudarė: 

Grupė/Įmonė 
 

Dotacijos, susijusios su turtu 

 
Aplinkos taršos 

leidimų dotacijos  
Iš viso 

Kuro 
deginimo 

įrengimai ir 
kitas turtas 

 

Atnaujinimo, 
gamtosauginių ir 
saugumo normų 

gerinimo 
projektas 

         

Likutis 2014 m. sausio 1 d. 
 

25,730  282,058  -  307,788 

Gautos dotacijos 
 

1,615  -  393  2,008 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
nusidėvėjimas 

 

(247)  (5,371)  -  (5,618) 

Panaudota aplinkos taršos leidimų dotacija 
 

-  -  (326)  (326) 

Likutis 2014 m. birželio 30 d. 
 

27,098  276,687  67  303,852 

  

       

Likutis 2015 m. sausio 1 d. 
 

27,814  269,390  -  297,204 

Gautos dotacijos 
 

405  -  2,139  2,544 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
nusidėvėjimas 

 

(293)  (5,335)  -  (5,628) 

Panaudota aplinkos taršos leidimų dotacija    -  (875)  (875) 

Likutis 2015 m. birželio 30 d. 
 

27,926  264,055  1,264  293,245 

Per 2015 m. šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupės/Įmonės dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 5,628 tūkst. EUR, t.y. 
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma (per atitinkamą 2014 m. laikotarpį – 5,618 tūkst. EUR). Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo 
turto nusidėvėjimo sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

Per 2015 m. šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. buvo gauta 2,139 tūkst. EUR aplinkos taršos leidimų dotacija (per atitinkamą 
2014 m. laikotarpį buvo gauta 393 tūkst. EUR aplinkos taršos leidimų dotacija). 

14 Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams 

Atidėjinių aplinkos taršos leidimams judėjimas: 

  
Grupė 

 
Įmonė 

     

Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 

 

2,839  2,839 

Panaudoti taršos leidimai 

 

(2,882)  (2,882) 

Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui* 

 

1,493  1,493 

Likutis 2015 m. birželio 30 d. 

 

1,450  1,450 

* Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjinių panaudotiems aplinkos taršos leidimams sąnaudos apskaitomos atėmus panaudotą valstybės 
dotacijos sumą (13 pastaba). 

15 Investicijos  
 
2015 m birželio 30 d. Įmonė neturėjo dukterinių įmonių. 
 
„Lietuvos energija“, UAB 2015 m. kovo 31 d. iš Įmonės už 4,778 tūkst. EUR įsigijo 15,244,112 vnt. UAB „Kauno energetikos remontas“ 
paprastųjų vardinių akcijų ir už 6,883 tūkst. EUR 750,000 vnt. Energijos tiekimas UAB paprastųjų vardinių akcijų. Įmonė patyrė 1,099 tūkst. 
EUR nuostolį iš UAB „Kauno energetikos remontas“ pardavimo sandorio, kurį apskaitė Įmonės bendrųjų pajamų ataskaitoje „Kitos sąnaudos“ 
straipsnyje, ir gavo 6,666 tūkst. EUR pelną iš Energijos tiekimas UAB pardavimo sandorio, kurį apskaitė Įmonės bendrųjų pajamų ataskaitoje 
„Kitos veiklos pajamos“ straipsnyje. Akcijų pardavimo sutartyje numatyta, jog UAB „Kauno energetikos remontas“ pardavimo kaina priklauso 
nuo „Biokuro katilinės projekto“ įgyvendinimo ir gali būti perskaičiuota iki 2016 m. gruodžio 31 d. Kaip aprašyta 3 pastaboje, pardavimo kainos 
priedas nebuvo apskaitytas. 
 
Po sandorio Įmonė neteko netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių Geton Energy SIA, Geton Energy OU ir „Gotlitas“ UAB kontrolės. 
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15 Investicijos (tęsinys) 
 
Dukterinių įmonių pardavimas buvo apskaitytas 2015 m. kovo 31 d., o parduoto turto bei įsipareigojimų balansinės vertės sudarė: 
 

  
Energijos 

tiekimas UAB 
 

Geton  
Energy OU 

 
Geton 

Energy SIA 

 
Iš viso 

         

Ilgalaikis nematerialusis turtas   97  -  -  97 

Ilgalaikis materialusis turtas   5  -  -  5 

Kitas ilgalaikis turtas  -  -  1  1 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas   134  -  -  134 

Kitas finansinis turtas  324  -  -  324 

Trumpalaikės gautinos sumos  8,596  107  498  9,201 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  74  -    74 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai  2,651  1  61  2,713 

Pelno mokesčio įsipareigojimai  (256)  -  -  (256) 

Trumpalaikės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai  (7,402)  (69)  (523)  (7,994) 

Grynojo turto vertė  4,223  39  37  4,299 

Pardavimo kaina        

 

6,883 

Skirtumas, apskaitytas Grupės finansinėse ataskaitose:         

Bendrųjų pajamų ataskaitoje        2,606 

Nuosavo kapitalo straipsniuose                                                        (22) 

 

  
UAB „Kauno  
energetikos 
remontas“   

   

Ilgalaikis nematerialusis turtas   35 

Ilgalaikis materialusis turtas   14,221 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas   87 

Atsargos  627 

Ilgalaikis turtas skirtas parduoti  45 

Trumpalaikės gautinos sumos  9,353 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai  634 

Ilgalaikiai įsipareigojimai  (2,146) 

Pelno mokesčio įsipareigojimai  (37) 

Trumpalaikės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai  (11,165) 

Grynojo turto vertė  11,654 

Pardavimo kaina  

 

4,778 

Skirtumas, apskaitytas Grupės finansinėse ataskaitose:   

Bendrųjų pajamų ataskaitoje  (5,882) 

Nuosavo kapitalo straipsniuose                                                  (994) 

 
 
2014 m. gruodžio 31 d. Įmonė tiesiogiai kontroliavo šias dukterines įmones:  
 

Dukterinė įmonė 
2014-12-31 

  Įsigijimo vertė  
Vertės 

sumažėjimas 
 Apskaitinė vertė 

        
UAB „Kauno energetikos remontas“   11,971  (6,094)  5,877 
Energijos tiekimas UAB   217  -  217 

Iš viso   12,188  (6,094)  6,094 
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15 Investicijos (tęsinys) 

2015 m. Įmonės investicijų į dukterines įmones judėjimas buvo: 

    
Įmonė 

2015 m. 

     

Apskaitinė vertė sausio 1 d.    6,094 

Dukterinių įmonių pardavimas    (6,094) 

Apskaitinė vertė birželio 30 d.    - 

2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d., Grupės investicijаs į asocijuotas įmones sudarė: 

Grupė 
2015-06-30 

 Įsigijimo vertė  
Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 
Asocijuotų ir 

bendrų įmonių 
rezultatų dalis 

 Apskaitinė vertė 

         
AS „Nordic Energy Link“  -  25.00  -  - 
UAB „Geoterma“  2,142  23.44  (2,142)  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  1,287  20.00  (20)  1,267 
UAB Verslo aptarnavimo centras  87  15.00  (44)  43 

Iš viso  3,516    (2,206)  1,310 

 

Grupė 
2014-12-31 

 Įsigijimo vertė  
Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 
Asocijuotų ir 

bendrų įmonių 
rezultatų dalis 

 Apskaitinė vertė 

         
UAB NT Valdos  37,859  41.74  (1,105)  36,754 
AS „Nordic Energy Link“  -  25.00  -  - 
UAB „Geoterma“  2,142  23.44  (2,142)  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  1,287  20.00  (44)  1,243 
UAB Verslo aptarnavimo centras  87  15.00  (27)  60 

Iš viso  41,375    (3,318)  38,057 

2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Įmonės investicijаs į asocijuotas įmones sudarė: 

Įmonė 
2015-06-30 

 Įsigijimo vertė  
Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Vertės sumažėjimas  Apskaitinė vertė 

         
UAB „Geoterma“  2,142  23.44  (2,142)  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  1,287  20.00  -  1,287 
UAB Verslo aptarnavimo centras  87  15.00  -  87 
AS „Nordic Energy Link“  -  25.00  -  - 

Iš viso  3,516    (2,142)  1,374 

 

Įmonė 
2014-12-31 

 Įsigijimo vertė  
Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Vertės sumažėjimas  Apskaitinė vertė 

         
UAB NT Valdos  37,859  41.74  -  37,859 
AS „Nordic Energy Link“  -  25.00  -  - 
UAB „Geoterma“     2,142  23.44  (2,142)  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  1,287  20.00  -  1,287 
UAB Verslo aptarnavimo centras  87  15.00  -  87 

Iš viso  41,375    (2,142)  39,233 
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15 Investicijos (tęsinys) 

2015 m. Grupės/Įmonės investicijų į asocijuotas įmones judėjimas buvo

      
Grupė 

2015 m. 
 

Įmonė 
2015 m. 

         

Apskaitinė vertė sausio 1 d.      38,057  39,233 

Asocijuotų įmonių pardavimas      (36,998)  (37,859) 

Asocijuotų ir bendrų įmonių finansinių rezultatų dalis, pelnas (nuostoliai)      305  - 

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių perkainojimo rezervo dalis      (54)  - 

Apskaitinė vertė birželio 30 d.      1,310  1,374 

 
AS „Nordic Energy Link“ likvidavimas 
 
2014 m. kovo 19 d. įvykusiame AS „Nordic Energy Link“ (toliau – NEL) akcininkų susirinkime priimtas sprendimas likviduoti NEL bendrovę. 
2014 m. kovo 19 d. NEL iš savo akcininkų proporcingai išpirko 10 proc. jų valdomų akcijų. Įmonė pardavė 860,000 paprastųjų vardinių akcijų 
už 550 tūkst. EUR. 2014 m. gruodžio 29 d. NEL iš savo akcininkų išpirko likusias akcijas. Įmonė pardavė 7,740,000 paprastųjų vardinių akcijų 
už 5,229 tūkst. 2014 m. kovo 19 d. NEL pervedė bendrovei 1,924 tūkst. EUR. dividendų. Nuostolis likviduojant asocijuotą įmonę NEL 2014 m. 
gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose buvo apskaitytas Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje „Finansinės veiklos sąnaudos“ straipsnyje. 
2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. NEL nebuvo išregistruota iš įmonių registro. 
 
NT Valdos, UAB akcijų pardavimas 

Įmonė 2015 m. balandžio 27 d. sudarė jos valdomų NT Valdos, UAB, akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su savo patronuojančia bendrove 
„Lietuvos energija“, UAB. Pagal šią sutartį Įmonė pardavė „Lietuvos energija“, UAB, 1,232,897 vnt. paprastąsias vardines NT Valdos, UAB, 
akcijas, bendrai sudarančias 41,73 proc. NT Valdos, UAB įstatinio kapitalo. Akcijų pardavimo kaina – 29,987 tūkst. EUR. Įmonė akcijų 
pardavimo sandorio rezultatą – 564 tūkst. EUR nuostolį – apskaitė Įmonės bendrųjų pajamų ataskaitoje „Kitos veiklos sąnaudos“ straipsnyje 
(rezultatą sudaro 227 tūkst. EUR pelnas iš akcijų pardavimo ir pardavimo kainos priedo tikrosios vertės koregavimo sąnaudos – 791 tūkst. 
EUR). Akcijų pardavimo sutartyje numatyta, jog Įmonei bus sumokėtas pardavimo kainos priedas iki 2019 m. kovo 31 d., jei NT Valdos, UAB 
tenkins sutartyje numatytus finansinius rodiklius. Vadovybės vertinimu, finansiniai rodikliai, numatyti pardavimo sutartyje, bus pasiekti, todėl 
buvo apskaitytas pardavimo kainos priedas. 

16 Segmentų ataskaita 

2015 m. Vadovybė nustatė veiklos segmentus remdamasi valdybos peržiūrimomis ataskaitomis. Valdyba yra laikoma pagrindiniu Grupėje 
sprendimus priimančiu organu. Nuo 2012 m. valdyba analizuoja veiklą valstybės reguliuojamos ir Įmonės vykdomos komercinės veiklos 
pelningumo atžvilgiais. Valdybos analizuojamas pelningumo rodiklis yra veiklos pelnas (nuostoliai). Valdybos peržiūrimos ataskaitos sutampa 
su finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, išskyrus pateikimo formatą. Segmentų ataskaita buvo pakeista pagal tai, kaip 
Valdyba analizuoja Grupės veiklą. 

2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. birželio 30 d. Grupės vadovybė analizuoja Grupės veiklą atskirdama ją į reguliuojamą ir komercinę. Į 
reguliuojamą veiklą yra įtraukiamos Rezervinės elektrinės pajamos iš šilumos ir elektros energijos gamybos, balansavimo ir reguliavimo, 
galios rezervavimo, įskaitant Kruonio hidroakumuliacinės  elektrinės galios rezervavimo pajamas. Komercinė veikla apima elektros energijos 
prekybą laisvojoje rinkoje, eksportą/importą, elektros energijos gamybą Kauno hidroelektrinėje bei Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir 
susijusias balansavimo ir reguliavimo paslaugas. Administracinės sąnaudos yra paskirstomos tarp reguliuojamos ir komercinės veiklos pagal 
veiklos sąnaudas, darbuotojų skaičių ir pirkimų apimtis. Energijos Tiekimas, UAB vykdoma elektros energijos tiekimo veikla sudaro atskirą 
segmentą. Kita veikla Grupėje apima energetinių įrenginių remonto bei IT paslaugas. 

Prekyba tarp Grupės įmonių vykdoma rinkos kainomis, išskyrus prekybą elektra ir su ja susijusiomis paslaugomis, kurių kainas nustato 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 
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16 Segmentų ataskaita (tęsinys) 

Grupės informacija apie segmentus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. yra pateikta žemiau: 

2015 m. 

Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant 
eksportą/importą) 

Kita veikla Iš viso Lietuvos energijos gamyba, AB Energijos 
Tiekimas, 

UAB 
Reguliuojama 

veikla 
Komercinė 

veikla 

      
Segmentų pajamų iš viso 60,646 40,065 20,294 6,115 127,120 
Pajamos tarp segmentų - - (14,670) (55) (14,725) 
Pajamos iš išorės klientų 60,646 40,065 5,624 6,060 112,395 
Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp 

Grupės įmonių (55,556) (22,393) (3,938) (13,976) (95,863) 
tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos (8,074) (3,082) (9) (128) (11,293) 

Veiklos pelnas 5,090 17,672 1,686 (7,916) 16,532 

Finansinės pajamos - 172 - - 172 
Finansinės (sąnaudos) (989) (286) (4) (21) (1,300) 
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių 

rezultatų dalis - - - 305 305 

Pelnas prieš apmokestinimą 4,101 17,558 1,682 (7,632) 15,709 

Pelno mokestis     (2,649) 

Grynasis pelnas       13,060 

Grupės informacija apie segmentus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. yra pateikta žemiau: 

2014 m. 

Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant 
eksportą/importą) 

Kita veikla 
(perskaičiuota) 

Iš viso 
(perskaičiuota) 

Lietuvos energijos gamyba, AB Energijos 
Tiekimas, 

UAB 
Reguliuojama 

veikla 
Komercinė 

veikla 

      
Segmentų pajamų iš viso 43,916 49,480 29,677 25,019 148,092 
Pajamos tarp segmentų - - (28,776) (4,169) (32,945) 
Pajamos iš išorės klientų 43,916 49,480 901 20,850 115,147 
Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp 

Grupės įmonių (32,856) (35,071) (438) (13,648) (82,013) 
tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos (7,995) (3,148) (14) (452) (11,609) 

Veiklos pelnas 11,060 14,409 463 7,202 33,134 

Finansinės pajamos 1 1,961 5 8 1,975 
Finansinės (sąnaudos) (3,046) (280) - (39) (3,365) 
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių 

rezultatų dalis - - - 437 437 

Pelnas prieš apmokestinimą 8,015 16,090 468 7,608 32,181 

Pelno mokestis     (3,231) 

Grynasis pelnas       28,950 

Visas Grupės ir Įmonės turtas yra Lietuvoje. 
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17 Sandoriai tarp susijusių šalių  

Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai 

2015 m. sausio – birželio mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. birželio 30 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos 

ir sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

        
Grupės asocijuotos įmonės 126  2  708  193 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 
„Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones) 18,625  17,238  38,194  73,093 
LITGRID AB grupė 240  11,586  1,600  44,775 
„Lietuvos dujos“, AB 1  -  14  39 
„Lietuvos energija“, UAB 219  38,763  983  49,815 

Iš viso 19,211  67,589  41,499  167,915 

 
2015 m. sausio – birželio mėn. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. birželio 30 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos 

ir sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

        
Įmonės dukterinės įmonės -  -  9  17,727 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 
„Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones) 18,221  17,361  38,127  72,997 
LITGRID AB grupė 240  11,586  1,600  43,799 
„Lietuvos dujos“, AB 1  -  14  - 
„Lietuvos energija“, UAB 219  38,763  972  49,815 
Įmonės asocijuotos įmonės 96  2  593  10 

Iš viso 18,777  67,712  41,315  184,348 

Iki 2015 m. kovo 31 d. sandoriai su UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos tiekimas UAB rodomi prie Įmonės dukterinių įmonių, nuo 
2015 m. balandžio 1 d. prie LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant „Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones). Iki 2015 m. 
balandžio 30 d. sandoriai su NT Valdos, UAB rodomi prie Įmonės asocijuotų įmonių, nuo 2015 m. gegužės 1 d. prie LR Finansų ministerijos 
valdomos bendrovės (įskaitant „Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones). 

2014 m. sausio – birželio mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos 

ir sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už 
kurias dar 

neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

        
Grupės asocijuotos įmonės 141  69  1,929  2,860 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės  
(įskaitant „Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones) 13  11,125  58  67,296 
LITGRID AB grupė 2,558  15,217  5,422  50,720 
„Lietuvos dujos“, AB 2  -  37  - 
„Lietuvos energija“, UAB -  11,988  -  12,013 

Iš viso 2,714  38,399  7,446  132,889 
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17 Sandoriai tarp susijusių šalių (tęsinys) 

2014 m. sausio – birželio mėn. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos 

ir sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už kurias 

dar neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

        
Įmonės dukterinės įmonės 1,677  8,729  4,138  30,218 
Įmonės asocijuotos įmonės 204  1  1,760  2,474 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės  
(įskaitant „Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones) 3  3,425  23  67,210 
LITGRID AB grupė 1,285  9,081  5,422  49,303 
„Lietuvos dujos“, AB 4  -  9  - 
„Lietuvos energija“, UAB -  -  -  12,013 

Iš viso 3,173  21,236  11,352  161,218 

 
2014 m. vasario 21 d. „Lietuvos dujos“, AB tapo Įmonės susijusia šalimi. 
 
Didžiausi pirkimai ir pardavimai 2015 m. ir 2014 m. sausio – birželio mėn. buvo su LR Finansų ministerijos netiesiogiai valdoma bendrove AB 
LESTO bei LITGRID AB grupe. Sandorius su kitomis nei LR Finansų ministerijos valdomomis valstybės įmonėmis sudarė įprastiniai verslo 
sandoriai, todėl šie sandoriai neatskleisti. 
 
Susijusių šalių sandorių lentelėse Grupės ir Įmonės pardavimai LR Finansų ministerijos netiesiogiai valdomai bendrovei AB LESTO ir Įmonės 
dukterinei įmonei Energijos tiekimas UAB apima visą pardavimo sandorių sumą, tačiau Grupės/Įmonės bendrųjų pajamų ataskaitoje dėl dalies 
iš šių sandorių yra apskaitytos tik uždirbtos tarpininkavimo paslaugų pajamos, kadangi Grupė/Įmonė pagal pasirašytas paslaugų sutartis su 
AB LESTO (2014 – 2015 m.) ir Energijos tiekimas UAB (2015 m.) teikia tarpininkavimo paslaugas. 
 

18 Išmokos vadovybei 
 

 
Grupė 

2015 m. I pusm. 
 

Įmonė 
2015 m. I pusm. 

 
Grupė 

2014 m. I pusm. 
 

Įmonė 
2014 m. I pusm. 

        

Išmokos, susijusios su darbo santykiais  121  121  342  203 

Išeitinės kompensacijos 13  13  12  12 

Kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos vadovybei 29  29  -  - 

Vadovų skaičius  5  5  15  8 

 
2015 m. Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius bei departamentų direktoriai. 2014 m. Vadovybe buvo laikomi administracijos vadovai 
bei jų pavaduotojai, vyr. finansininkas. Vyr. finansininkas traukiamas iki 2014 m. lapkričio 30 d. Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Grupės/Įmonės 
apskaitą veda UAB Verslo aptarnavimo centras. 
 

19  Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 
Po 2015 m. birželio 30 d. iki sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos patvirtinimo datos neįvyko reikšmingų įvykių. 
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Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas konsoliduotasis tarpinis pranešimas 
 

Šiame konsoliduotajame tarpiniame pranešime pateikiama informacija „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau tekste – Ben-
drovė) akcininkams, kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie Bendrovės ir visos įmonių grupės veiklą per 2015 
m. šešių mėnesių laikotarpį. 
 
 

Konsoliduotojo tarpinio pranešimo reglamentavimas 
 

Konsoliduotąjį „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir jos dukterinių įmonių (toliau tekste Bendrovė ir jos dukterinės įmonės – 
Įmonių grupė) tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių 
įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48 „Dėl periodinės ir papildomos informacijos 
rengimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės valdomų įmonių 
veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir  koordinuojančios institucijos paskyrimo“ 2012 m. kovo 7 d. redakcija 
(Nr. 258). 
 
 

Asmenys, atsakingi už konsoliduotajame tarpiniame pranešime pateiktą informaciją 
 

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinis direktorius Juozas Bartlingas (8 5) 278 2900 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Finansų ir administravimo 
departamento direktorė 

Eglė Čiužaitė (8 5) 278 2910 
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„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBOS“ GRUPĖS ESMINIAI RODIKLIAI 

 

  2015 m. 6 mėn. 2014 m. 6 mėn. 
Pokytis 

+/- % 

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

Pagaminta elektros energijos TWh 0,919 0,597 0,322 54,0 

Elektros pardavimai laisvoje rinkoje TWh 0,593 0,803 -0,210 -26,2 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

Pajamos tūkst. eurų 112.395 115.147 -2.752 -2,4 

Elektros, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos 

tūkst. eurų 63.200 48.822 14.378 29,4 

Veiklos sąnaudos1 tūkst. eurų 21.925 23.976 -2.051 -8,6 

EBITDA2 tūkst. eurų 30.284 35.516 -5.232 -14,7 

EBITDA marža3 % 26,9 30,8   

Grynasis pelnas tūkst. eurų 13.060 28.950 -15.890 -54,9 

 2015-06-30 2014-06-30 
Pokytis 

+/- % 

Visas turtas tūkst. eurų 894.471 925.107 -30.636 -3,3 

Nuosavas kapitalas tūkst. eurų 364.988 382.088 -17.100 -4,5 

Finansinės skolos tūkst. eurų 154.280 161.566 -7.286 -4,5 

Finansinės skolos grynąja verte4 tūkst. eurų 98.617 132.671 -34.054 -25,7 

Nuosavybės pelningumas (ROE)5 % 7,2 15,2     

Nuosavo kapitalo lygis6 % 40,8 41,3     

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 
12 mėnesių 

% 162,8 186,8     

Finansinės skolos grynąja verte / 
Nuosavybės santykis 

% 27,0 34,7     

 
1 Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės 
sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas. 
2 EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos - palūkanų pajamos 
- gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai. 
3 EBITDA marža = EBITDA / Pajamos. 
4 Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto 
dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius. 
5 Nuosavybės pelningumas (ROE) = grynasis pelnas (nuostolis), perskaičiuota metinė išraiška ⁄ nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje. 
6 Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje. 
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VADOVO KOMENTARAS 

„Lietuvos energijos gamybos“ 2015 m. sausio–birželio mėn. 
pardavimo pajamos siekė 98,03 mln. eurų ir buvo 6,2 proc. 
didesnės negu 2014 m. sausį–birželį. Grupės pardavimo 
pajamos didėjo 11,2 proc. (iki 103,63 mln. eurų). Tuo metu 
pelningumo rodikliai šiuo laikotarpiu mažėjo: Bendrovės 
EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir 
amortizaciją) 2015 m. sausio–birželio mėn. buvo 28,33 mln. 
eurų ir, palyginti su 2014 m. sausio–birželio EBITDA (34,33 
mln. eurų), sumažėjo 17,5 proc. Grupės EBITDA (30,28 mln. 
eurų) buvo 14,7 proc. mažesnis negu praėjusių metų to paties 
laikotarpio EBITDA (35,52 mln. eurų). Bendrovės grynasis 
pelnas siekė 19,26 mln. eurų ir buvo 14 proc. mažesnis nei 
pernai tuo pačiu laikotarpiu (22,39 mln. eurų). Grupės 
grynasis pelnas sudarė 13,06 mln. eurų (54,9 proc. mažiau 
nei per 2014 m. sausio–birželio mėn.). 
 
Didžiausią neigiamą įtaką 2015 m. sausio–birželio mėn. 
Bendrovės bei Grupės pelningumo rodikliams padarė 
vadovaujantis Bendrovės auditoriaus rekomendacijomis 2015 
m. sausio–birželio mėn. finansinėje atskaitomybėje įvertinti 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – 
VKEKK) sprendimai dėl Bendrovės 2010–2012 m. veiklos 
patikrinimo rezultatų bei Bendrovės pripažinimo turinčia didelę 
įtaką elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl šių sprendimų 
Bendrovei 2015 metams buvo nustatytos sumažintos 
reguliuojamos kainos. 2015 m. sausio–birželio mėn. EBITDA 
ir grynąjį pelną tai atitinkamai sumažino 6,89 mln. eurų ir 6,0 
mln. eurų. Šių sprendimų įtaka nebuvo įvertinta 2015 m. 
sausio–kovo mėn. finansinėje informacijoje, taip pat skelbiant 
preliminarius 2015 m. sausio–birželio mėn. rezultatus.  
 
Visus VKEKK sprendimus, susijusius su minėtu 
reguliuojamos veiklos patikrinimu bei Bendrovės pripažinimu 
didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos 
rinkoje, Bendrovė laiko nepagrįstais ir ginčija teisme. Atmetus 
šių sprendimų įtaką, 2015 m. sausio–birželio mėn. EBITDA 
siektų 35,22 mln. eurų, t. y. 2,6 proc. daugiau negu 2014 m. 
sausio–birželio mėn. Taigi, Bendrovė per metus išlaikė stabilų 
veiklos rezultatą. 
 
Siekėme ir toliau sieksime, kad mūsų veikla būtų vertinama 
teisingai, atsižvelgiant į realias rinkos sąlygas, galiojančių 
teisės aktų ir anksčiau priimtų reguliavimo sprendimų 
nuostatas. Bendrovė prekiauja elektros energija biržoje ir 
deda dideles pastangas, kad išliktų konkurencinga regioninėje 
rinkoje. Tuo pačiu nuolat didiname savo veiklos efektyvumą, 
siekdami prisidėti prie bendro visos valstybės tikslo – kaip 
galima labiau sumažinti subsidijų naštą vartotojams ir išlaikyti 
optimalų elektros energijos tiekimo saugumą.  
 
Siekdama mažinti VIAP lėšų poreikį ir optimizuoti veiklos 
sąnaudas Bendrovė nuo 2015 m. pradžios iš eksploatacijos 
išvedė pirmąjį ir antrąjį rezervinės elektrinės blokus, birželio 
mėn. baigė naujos biokuro katilinės, padėsiančios šilumą 
Elektrėnų gyventojams ir miestui gaminti už palankesnę 
kainą, statybą, taip pat įgyvendino su tuo susijusius veiklos 
organizavimo pokyčius, tęsė aptarnaujančių funkcijų 
optimizavimą – į aptarnaujančią „Lietuvos energijos“ grupės 
įmonę perkėlė darbo santykių administravimo funkciją. 
 
 
 
 
 
 

Visi šie sprendimai padėjo sumažinti veiklos sąnaudas, 
pagreitinti procesus. Tuo pat metu daug dėmesio skyrėme ir 
tam, kad tiekimo saugumui užtikrinti reikalinga elektros 
energija būtų gaminama už optimalią kainą, o įrenginiai veiktų 
be trikdžių. Didesnė kvota leido visą remtiną elektros energijos 
kiekį gaminti efektyviu kombinuoto ciklo bloku, dėl to vienos 
per šį pusmetį Elektrėnuose pagamintos elektros energijos 
kilovatvalandės savikaina, palyginti su 2014 m. pirmuoju 
pusmečiu, mažėjo daugmaž ketvirtadaliu, o avarijų ar 
didesnių įrangos gedimų per šį laikotarpį nebuvo. 
 
Bendrovės pagamintos elektros energijos apimtys 2015 m. 
sausio–birželio mėn., palygini su tuo pačiu 2014 m. 
laikotarpiu, padidėjo 54 proc. – nuo 0,596 TWh iki 0,919 TWh. 
Tai ir padarė didžiausią įtaką Bendrovės pajamų augimui. 
 
Reguliuojamos veiklos, kuri, Bendrovės vertinimu, apima 
elektros energijos ir šilumos gamybą Elektrėnų komplekse bei 
Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (Kruonio HAE) ir 
Elektrėnų komplekso teikiamas galios rezervavimo 
paslaugas, pajamos 2015 m. sausio–birželio mėn. buvo 60,6 
mln. eurų – 38,1 proc. daugiau nei 2014 m. sausio–birželio 
mėn. Tai sudarė 54 proc. visų Grupės šio laikotarpio pajamų 
(pernai tuo pačiu laikotarpiu – 38 proc.).  
 
Reguliuojamos veiklos dalis Bendrovės pajamose augo dėl to, 
kad, siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą šiltuoju 
metų laiku, elektros energija Elektrėnų komplekse šiemet 
pagal susitarimą su perdavimo sistemos operatoriumi 
nepertraukiamai gaminama nuo pat balandžio vidurio. Iki 
birželio pabaigos čia pagaminta 0,445 TWh, t. y. 3,4 karto 
daugiau negu 2014 m. sausį–birželį (0,130 TWh). 
 
Komercine veikla Bendrovė laiko elektros energijos gamybą 
Kruonio HAE ir Kauno Algrido Brazausko hidroelektrinėje 
(Kauno A. Brazausko HE), taip pat elektros energijos 
didmeninę ir mažmeninę prekybą laisvoje rinkoje bei kitas 
komercines paslaugas. Kruonio HAE per 2015 m. sausį–
birželį pagamino 12,4 proc. daugiau negu praėjusiais metais 
per tą patį laikotarpį (atitinkamai 0,300 TWh ir 0,267 TWh). Vis 
dėlto komercinės veiklos pajamos mažėjo 27,4 proc. (nuo 
71,2 mln. eurų iki 51,7 mln. eurų) dėl kritusių gamybos Kauno 
A. Brazausko HE  ir Bendrovės pardavimų laisvojoje rinkoje 
apimčių.  
 
Kauno A. Brazausko HE 12,5 proc. mažiau (0,175 TWh) 
elektros energijos pagaminta dėl sausų orų ir žemo Nemuno 
vandens lygio. Prekybos laisvoje rinkoje apimtys keitėsi (nuo 
0,803 TWh iki 0,593 TWh, mažėjimas 26,2 proc.) dėl elektros 
energijos prekybos portfelio struktūros pasikeitimų. 2014 m. 
prisijungusi prie išvestinių finansinių priemonių rinkos 
NASDAQ OMX Commodities Bendrovė vis daugiau prekiauja 
nebe fizine elektra, o išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
(daugiausia – kainų skirtumo kontraktais). 
 

 
Juozas Bartlingas 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos pirmininkas ir 
generalinis direktorius 
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REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 

 
Bendrovė skundžia reguliuotojo priimtus sprendimus 

 
2015 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos administraciniame 
teisme priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. 
gruodžio 11 d. nutarimo Nr. O3-934 „Dėl „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos 
vienašališko nustatymo” panaikinimo. Nutarimu Komisija 
vienašališkai nustatė Bendrovės gaminamos šilumos kainos 
dedamąsias. 
 
2015 m. sausio 21 d. Vilniaus apygardos administraciniame 
teisme priimtas Bendrovės skundas dėl 2014 m. gruodžio 19 
d. Komisijos nutarimo Nr. O3-941 „Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. Nutarimo 
Nr. O3-840 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
lėšų ir kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo“, dalinio 
panaikinimo.  
 
Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „Svarbūs įvykiai 
Bendrovės veikloje“. 
 
Bendrovė tapo elektros kainų išvestinių priemonių rin-
kos formuotoja Latvijos kainų zonoje 
 

2015 m. sausį Bendrovė pirmoji iš Lietuvos elektros rinkos 
dalyvių tapo rinkos formuotoja (angl. Market Maker) ir ėmė 
siūlyti finansines išvestines priemones, susietas su kainų 
skirtumu tarp Latvijos kainų zonoje besiformuojančios kainos 
ir visos „Nord Pool Spot“ sisteminės kainos EPAD RIGA (angl. 
Electricity Price Area Differential, EPAD). 
 
Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „Svarbūs įvykiai 
Bendrovės veikloje“. 
 
Bendrovė perleido dukterinių įmonių akcijas 

 
Vadovaudamasi Bendrovės valdybos sprendimu, Bendrovė 
2015 m. kovo 31 d. sudarė visų jos valdomų UAB „Kauno 
energetikos remontas“ bei Energijos tiekimas UAB akcijų 
pirkimo – pardavimo sutartį su savo patronuojančia bendrove 
„Lietuvos energija“, UAB. 
 
2015 m. balandžio 27 d. su „Lietuvos energija“, UAB, sudaryta 
sutartis dėl visų Bendrovės valdomų NT Valdos, UAB, akcijų 
pirkimo – pardavimo. 
 
Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „Svarbūs įvykiai 
Bendrovės veikloje“. 
 
Šiltuoju metų laiku elektros energiją gamins kombinuoto 
ciklo blokas 

 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui balandžio 15 d. elektros 
energiją pradėjo gaminti Bendrovės kombinuoto ciklo blokas.  
  
Numatoma, kad elektros energija Elektrėnuose bus gami-
nama ne šildymo sezono metu nuo balandžio 15 d. iki spalio 

15 d. Elektros energija Elektrėnuose šiuo laikotarpiu gami-
nama siekiant užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą, 
mat baigiantis šildymo sezonui išjungiamos miestų termofi-
kacinės elektrinės, o galimybių importuoti elektros energiją 
sumažėja dėl jungčių remontų. Elektros energijos pasiūlą taip 
pat mažina tai, jog tiek Latvijos, tiek Lietuvos hidroelektrinėse 
šiltuoju metų laiku būna mažiau vandens. 
  
Kadangi elektros energijos gamyba Elektrėnuose yra subsi-
dijuojama iš VIAP lėšų biudžeto, Bendrovė siekia, kad našta 
vartotojams būtų kuo mažesnė. Todėl bendras 2015 m. E-
lektrėnuose pagamintos elektros energijos kiekis neturėtų 
viršyti šiems metams nustatytos remtinos elektros energijos 
gamybos apimties – 1,1 TWh. 
 
Planuojamas veiklos išgryninimas 

 
Bendrovės patronuojanti įmonė „Lietuvos energija“, UAB, 
2015 m. pradžioje pradėjo įgyvendinti „Lietuvos energijos“ 
įmonių grupės veiklos grandinės išgryninimo programą. Joje 
numatomas Bendrovės gamybos veiklos išgryninimas nuo 
Bendrovės atskiriant dalį Bendrovės vykdomos komercinės 
elektros energijos didmeninės prekybos veiklos.  
 
Numatoma, kad elektros energijos prekybos veiklos dalies 
atskyrimas leis padidinti „Lietuvos energija“ įmonių grupės 
veiklos efektyvumą, mažinti Bendrovės veiklos sąnaudas ir 
išgryninti Bendrovės vykdomą veiklą.  
 
Šiuos veiksmus planuojama atlikti iki 2016 m. sausio 1 d.  
 
Daugiau informacijos – bendrovės „Lietuvos energija“, UAB, 
interneto svetainėje. 
 
 
Pradėta naujosios biokuro katilinės Elektrėnuose eksp-
loatacija 

 
2015 m. gegužės 6 d. pasirašytas biokuro katilinės Elektrėnų 
komplekse statybos baigimo aktas. Biokuro katilinės statybos 
darbai Elektrėnuose prasidėjo 2014 metų vasarį. Šioje 
katilinėje įrengti pažangūs aplinkos taršą mažinantys ir itin 
efektyvūs įrenginiai. Biokuro deginimui pasirinkta verdančio 
sluoksnio pakuros technologija, iki minimumo sumažinanti 
teršalų išmetimą į atmosferą. Ši technologija geriausiai iš visų 
tinka biomasės deginimui. Kurui naudojamos Lietuvoje 
susidarančios miško kirtimo atliekos ar kitoms šalies ūkio 
šakoms nenaudinga mediena. 
  
40 MW galios biokuro katilinė užtikrins apie 90 proc. Elektrėnų 
miesto, UAB „Kietaviškių gausa“ šiltnamių ir Elektrėnų 
komplekso šilumos poreikio. Šiluma joje bus gaminama 
ištisus metus. 
 
Animuotą biokuro katilinės pristatymą galima pamatyti Bend-
rovės interneto svetainėje. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.le.lt/
http://www.le.lt/
http://gamyba.le.lt/lt/veikla/projektai/silumos-energijos-gamybos-pajegumu-statyba-elektrenuose/
http://gamyba.le.lt/lt/veikla/projektai/silumos-energijos-gamybos-pajegumu-statyba-elektrenuose/
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BENDROVĖS IR GRUPĖS FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 

Šioje konsoliduotojo tarpinio pranešimo dalyje yra pateikiami audituoti Bendrovės ir neaudituoti Įmonių grupės 2015 m. sausio–
birželio mėn. rezultatai. 
 

  

 Bendrovė Grupė 

 
2015 m.  
6 mėn. 

2014 m.  
6 mėn. 

2013 m.  
6 mėn. 

2015 m.  
6 mėn. 

2014 m.  
6 mėn.4 

2013 m.  
6 mėn.5 

FINANSINIAI RODIKLIAI            

Pardavimo pajamos tūkst. eurų 98.033 92.273 138.461 103.634 93.171 139.759 

Kitos veiklos pajamos tūkst. eurų 9.344 1.123 1.108 8.761 21.976 4.469 

EBITDA (pelnas prieš apmokestinimą - 
palūkanų pajamos + palūkanų sąnaudos - 
gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amorti-
zacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo 
sąnaudos + ATL perkainavimo sąnaudos + 
nurašymų sąnaudos) 

tūkst. eurų 28.334 34.327 36.982 30.284 35.516 38.250 

Veiklos pelnas tūkst. eurų 22.762 25.469 19.197 16.532 33.134 20.085 

Grynasis pelnas tūkst. eurų 19.256 22.389 15.412 13.060 28.950 15.993 

Pelnas prieš apmokestinimą tūkst. eurų 21.659 25.553 17.042 15.709 32.181 17.746 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai tūkst. eurų 10.548 22.848 53.240 10.407 23.735 58.664 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms  tūkst. eurų 154.280 158.893 166.542 154.280 161.566 169.694 

SANTYKINIAI RODIKLIAI        

Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas  1,45 1,40 1,37 1,45 1,42 1,36 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
nuosavas kapitalas 

 0,42 0,42 0,43 0,42 0,42 0,43 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
turtas 

 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17 0,18 

PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS        

Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA / 
(palūkanų mokėjimai + per ataskaitinį lai-
kotarpį grąžintos paskolos))1 

 2,93 6,61 2,43 3,10 6,68 2,38 

PELNINGUMO RODIKLIAI        

Veiklos pelno marža  % 21,20 27,27 13,75 14,71 28,78 13,93 

Pelno prieš apmokestinimą marža % 20,17 27,36 12,21 13,98 27,95 12,30 

Grynojo pelno marža % 17,93 23,97 11,04 11,62 25,14 11,09 

Nuosavo kapitalo grąža2 % 10,55 11,89 7,97 7,16 15,15 8,09 

Turto grąža2 % 4,31 4,95 3,36 2,92 6,26 3,42 

Pelnas tenkantis vienai akcijai2 eurai 0,06 0,07 0,05 0,04 0,09 0,05 

P/E3 (akcijos kainos ir pelno santykis)  12,75 10,14 7,66 18,79 7,84 7,39 

 
1 Skaičiuojant rodiklį neįtraukiamos refinansuotos paskolos. 
2 Rodiklis perskaičiuotas metų laikotarpiui. 
3 Rodiklis apskaičiuotas kaip santykis tarp akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir pelno, tenkančio vienai akcijai, perskaičiuoto metų laikotarpiui. 
4 Perskaičiuota finansinė informacija. 
5 Neperskaičiuota finansinė informacija. 
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Tiek Bendrovės, tiek Grupės 2015 m. šešių mėnesių pelnin-
gumo rodikliai yra žemesni nei atitinkamo 2014 m. laikotarpio 
rodikliai.  
 
Vertinant konsoliduoto Grupės grynojo pelno rodiklio pokyčius 
tarp pusmečių, atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2015 m. sausio-
birželio mėn. tarpinėse neaudituotose Grupės ataskaitose 
pateikti perskaičiuoti 2014 m. to paties laikotarpio duomenys. 
2014 m. kovo 31 d. parduotos dukterinės įmonės UAB 
Duomenų logistikos centro pardavimas nebėra apskaitomas 
kaip nutraukta veikla, tad iki pardavimo dienos sukauptas šios 
įmonės rezultatas (pelnas) atsispindi perskaičiuotuose 2014 
m. sausio-birželio mėn. Grupės rezultatuose. 
 
Didžiausią neigiamą įtaką 2015 m. sausio–birželio mėn. 
Bendrovės bei Grupės pelningumo rodikliams padarė šiuo 
metu teisme ginčijami Valstybinės kainų ir energetikos kont-
rolės komisijos (toliau – VKEKK) sprendimai dėl Bendrovės 
2010–2012 m. veiklos patikrinimo rezultatų bei Bendrovės 
pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos 
rinkoje. Dėl šių sprendimų Bendrovei 2015 metams buvo 
nustatytos sumažintos reguliuojamos kainos. To neigiama 
įtaka 2015 m. sausio–birželio mėn. EBITDA ir grynajam pelnui 
atitinkamai siekia 6,9 mln. eurų ir 6,0 mln. eurų. 2015 m. 
sausio–kovo mėn. finansinėje informacijoje šių VKEKK 
sprendimų įtaką nebuvo įvertinta. 
 
Grupės pelningumo rodikliams papildomą neigiamą įtaką 
padarė pripažintas bendras dukterinių įmonių UAB „Kauno 
energetikos remontas“ bei Energijos tiekimas UAB perleidimo 
rezultatas. 2015 m. kovo 31 d. Grupė pardavė dukterinių 
įmonių UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos tie-
kimas UAB akcijas, todėl Grupės rezultatuose atspindėtas 
ankstesniais laikotarpiais iki pardavimo dienos UAB „Kauno 
energetikos remontas“ sukauptas nuostolis ir Energijos tie-
kimas UAB pelnas. 
 
Grupės 2015 m. sausio–birželio mėn. reguliuojamos veiklos 
pajamos, t. y. elektros energijos ir šilumos energijos gamyba 
Elektrėnų komplekse bei Elektrėnų komplekso ir Kruonio HAE 
teikiamos galios rezervavimo paslaugos, sudarė apie 54 proc. 
visų Grupės pajamų (2014 m. sausio–birželio mėn. – 38 
proc.). 
 

Finansinės padėties ataskaita 
 
Bendrovės ir Grupės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 
2015 m. birželio 30 d. buvo 154,3 mln. eurų, kuriuos sudaro 
įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolų sutartis. 
 
Bendrovės ir Grupės turto struktūros pokyčiai per 2015 m. 
sausio–birželio mėn. buvo nežymūs. 
 
 

Bendrųjų pajamų ataskaita 
 
Pajamos 

 
Bendrovės pardavimo pajamos per 2015 m. sausio–birželio 
mėn. sudarė 98,0 mln. eurų. Pagrindinę pajamų dalį sudaro 
elektros energijos prekybos, balansavimo ir reguliavimo 
elektros energijos, galios rezervavimo ir VIAP pajamos, taip 
pat šilumos energijos pardavimo pajamos. Lyginant su 2014 
m. sausio–birželio mėn., Bendrovės pajamos išaugo 6,2 proc. 
Tam daugiausia įtakos turėjo padidėjusi remtinos elektros 
energijos gamyba Elektrėnų komplekse.  

 
Grupės pardavimo pajamos per 2015 m. sausio–birželio mėn. 
sudarė 103,6 mln. eurų ir buvo 11 proc. didesnės negu 2014 
m. sausio–birželio mėn. 
 
Sąnaudos 

 
Per 2015 m. sausio–birželio mėn. Bendrovė patyrė 84,6 mln. 
eurų sąnaudų, Grupė – 95,9 mln. eurų sąnaudų. Didžiąją dalį 
Bendrovės sąnaudų (59,5 mln. eurų, arba 70 proc.) ir Grupės 
sąnaudų (63,2 mln. eurų, arba 66 proc.) sudarė elektros 
energijos ir susijusių paslaugų pirkimo bei kuro elektros e-
nergijos gamybai sąnaudos. Bendrovės ir Grupės nusidėvė-
jimo ir amortizacijos sąnaudos per 2015 m. sausio–birželio 
mėn. atitinkamai sudarė 11,2 mln. eurų ir 11,3 mln. eurų.  
 
Grupės veiklos sąnaudos, neįskaitant pirkimų, susijusių su 
elektros energija ir elektros gamyba bei nusidėvėjimo ir a-
mortizacijos sąnaudų, apyvartinių taršos leidimų perkainavi-
mo sąnaudų bei vertės sumažėjimo sąnaudų, per 2015 m. 
sausio–birželio mėn. sudarė 21,9 mln. eurų ir, lyginant su 
2014 m sausio–birželio mėn. patirtomis sąnaudomis, suma-
žėjo 2 mln. eurų. 
 
Pelnas  

 
Bendrovės 2015 m. sausio–birželio mėn. EBITDA mažesnė 
už 2014 m. to paties laikotarpio rodiklį 6 mln. eurų, tuo tarpu 
Grupės EBITDA sumažėjo 5,2 mln. eurų. Grupės EBITDA 
marža sumažėjo 3,9 proc. punkto ir per 2015 m. sausio–
birželio mėn. siekė 26,9 proc. Bendrovės EBITDA marža 2015 
m. sausio–birželio mėn. siekė 26,4 proc. 
 
Per 2015 m. sausio–birželio mėn. Grupė uždirbo 15,7 mln. 
eurų pelno iki apmokestinimo, o grynasis pelnas iš tęstinės 
veiklos sudarė 13,1 mln. eurų. Bendrovė uždirbo 21,7 mln. 
eurų pelno iki apmokestinimo ir 19,3 mln. eurų grynojo pelno 
iš tęstinės veiklos. Bendrovės grynojo pelno marža 2015 m. 
sausio–birželio mėn., palyginti su 2014 m. tuo pačiu laikotar-
piu, sumažėjo nuo 24,0 proc. iki 18,0 proc. 
 
 

Pinigų srautų ataskaita 
 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai per 2015 m. sau-
sio–birželio mėn. Bendrovėje sudarė 10,5 mln. eurų, Grupėje 
– 10,4 mln. eurų . Per 2014 m. sausio–birželio mėn. grynieji 
pagrindinės veiklos pinigų srautai Bendrovėje ir Grupėje 
atitinkamai buvo 22,8 mln. eurų ir 23,7 mln. eurų. 
 
Grupės grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 2015 m. 
sausio–birželio mėn. buvo neigiami ir sudarė 2,8 mln. eurų 
(2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – neigiami 9,9 mln. eurų).  
Grupės finansinės veiklos pinigų srautai per 2015 m. sausio–
birželio mėn. buvo neigiami ir sudarė 31,4 mln. eurų (per 2014 
m. sausio–birželio mėn. – 48,6 mln. eurų). 
 
 

Investicijos į ilgalaikį turtą 
 
Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį 
turtą 2015 m. sausio–birželio mėn. sudarė 10,4 mln. eurų. 
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VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ 

 
Veikla ir veiklos perspektyvos 
 
Bendrovė užsiima elektros energijos prekyba didmeninėje 
rinkoje (t. y. elektros gamintojų bei tiekėjų bendravimo aplin-
koje). Bendrovė parduoda elektros energiją ir teikia elektros 
energijos balansavimo paslaugas Lietuvos rinkoje veiklą 
vykdantiems visuomeniniams ir nepriklausomiems tiekėjams, 
parduoda elektros energiją elektros energijos biržoje. 
 
Elektros energiją Bendrovė gamina trijose savo valdomose 
elektrinėse (Elektrėnų komplekse, kuriam priklauso rezervinė 

elektrinė ir kombinuoto ciklo blokas, Kruonio HAE, Kauno A. 
Brazausko HE), pagal sudarytas sutartis perka iš kitų tiekėjų 
bei gamintojų, perka elektros energijos biržoje (žr. 1 pa-
veikslą). 
 
Bendrovė taip pat teikia sistemines paslaugas Lietuvos per-
davimo sistemos operatoriui LITGRID AB (toliau – PSO). 

 
 

  1 paveikslas 
Bendrovės veikla (gamyba ir prekyba) ir veiklos perspektyvos 

 

Elektrėnų kompleksas 
 

Rezervinė elektrinė ir 
kombinuoto ciklo blokas 

Kruonio hidroakumuliaci-
nė elektrinė 

Kauno Algirdo Brazausko 
hidroelektrinė 

Prekyba elektra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Galia – 1655 MW* 

 
Pagrindinė Lietuvos energe-
tikos sistemos elektrinė, 
turinti didžiausius gamybos 
pajėgumus šalyje ir palai-
kanti tretinį rezervą elektros 
energijos tiekimo saugumui 
ir energetikos sistemos re-
zervams užtikrinti. 
 
Daugiausiai elektros ener-
gijos ateityje bus gaminama 
efektyviausiame – kombi-
nuoto ciklo – bloke. 
 
Rezervinės elektrinės 3 ir 4 
blokai demontuoti, nuo 2015 
m. iš eksploatacijos išvesti ir 
demontuojami 1 ir 2 blokai 
(visų jų galia – po 150 MW). 
5 ir 6 blokai konservuojami, 
2015 m. bus priimami 
sprendimai dėl jų išvedimo 
iš eksploatacijos nuo 2016 
m. 7 ir 8 blokai – rezerve. 
Pastarųjų keturių blokų galia 
– po 300 MW.  
 
Baigiamas įgyvendinti naujų 
šilumos energijos gamybos 
įrenginių statybos projektas. 
 
* Minima elektrinės galia – nuo 2015 
m. sausio 1 d., kai iš eksploatacijos 
buvo išvesti 1 ir 2 blokai. 

Galia – 900 MW 

 
Kruonio HAE skirta subalan-
suoti elektros gamybą ir 
suvartojimą, taip pat avarijų 
energetikos sistemoje pre-
vencijai bei jų likvidavimui. 
Kruonio HAE užtikrina di-
džiąją dalį viso būtino avari-
nio Lietuvos elektros ener-
getikos sistemos rezervo 
kiekio. 
 
Išaugus reguliavimo porei-
kiui ir atsiradus jungtims su 
Švedija ir Lenkija, elektrinė 
teiks daugiau sisteminių 
paslaugų. 
 
Palankiai susiklosčius 
rinkos sąlygoms, 
planuojama įgyvendinti 
Kruonio HAE plėtros pro-
jektą. 

Galia – 100,8 MW 

 
Kauno A. Brazausko HE yra 
didžiausia atsinaujinančius 
išteklius naudojanti elektrinė 
Lietuvoje. 
 
Kauno A. Brazausko HE 
padeda subalansuoti elekt-
ros gamybą ir suvartojimą 
bei išlygina energetikos 
sistemos netolygumus. Tai 
– viena iš Lietuvos energe-
tinės sistemos elektrinių, 
galinti pradėti autonomiškai 
veikti ištikus visuotinei sis-
temos avarijai. 
 
Elektrinė, priklausomai nuo 
gamtos sąlygų, gamins di-
džiausią įmanomą „žalio-
sios“ energijos kiekį ir teiks 
sistemines paslaugas. 

 
 
Bendrovė užsiima elektros 
energijos prekyba didmeni-
nėje rinkoje, t. y. elektros 
gamintojų bei tiekėjų ben-
dravimo aplinkoje. 
 
Atsiradus jungtims su Šve-
dija ir Lenkija, prekyba su-
aktyvės dėl didesnių ga-
limybių sujungtose siste-
mose prekiauti elektros 
energija ir sisteminėmis 
paslaugomis. 
 
Siekiama išlaikyti rinkos 
dalį, efektyviai derinant 
bendrovės valdomus gamy-
binius pajėgumus bei per-
kamą elektros energiją Lie-
tuvoje ir gretimose rinkose. 
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Pagrindiniai veiklos rodikliai 
 
Elektros energijos gamybos 2015 m. sausio–birželio mėn. rodikliai 

 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti 
elektros energiją. Iš viso per 2015 m. sausio–birželio mėn. 
parduota beveik 0,919 TWh Bendrovės valdomose elektri-
nėse pagamintos elektros energijos. Palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu, 2015 m. sausį–birželį visose 
Bendrovės elektrinėse bendrai pagamintas elektros energi-
jos kiekis išaugo 54 proc., didžiausia dalimi  augimą lėmė 
išaugusi remtinos elektros energijos gamyba Elektrėnų 
komplekse (žr. 2 paveikslą).  
 
Lyginant atskirų elektrinių gamybos kiekius matyti, kad 2015 
m. sausio–birželio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu, elektros energijos gamyba Kauno A. 
Brazausko HE mažėjo, tačiau tiek pat augo gamyba Kruonio 
HAE.  
 
Kauno A. Brazausko HE per 2015 m. sausio–birželio mėn. 
pagaminta ir parduota beveik 0,175 TWh elektros energijos. 
Tai – apie 12 proc. mažiau negu per tą patį 2014  m. 

laikotarpį (0,2 TWh). Ši elektrinė veikė mažesniu nei įprasta 
pajėgumu dėl palyginti mažo Nemuno vandens debito. 
 
Kruonio HAE gamybos apimtys, palyginti su praėjusių metų 
apimtimis, didėjo – per 2015 m. sausio–birželio mėn. elekt-
rinėje pagaminta ir parduota 0,300 TWh elektros energijos, 
t. y. apie 12 proc. daugiau negu per tą patį 2014 m. laikotarpį 
(0,267 TWh). 
 
Elektrėnų komplekse remtinos elektros energijos 2015 m. 
sausio–birželio mėn. buvo  pagaminta 0,444 TWh, tuo tarpu 
per 2014 m, tą patį laikotarpį – tik 0,128 TWh. Didėjimą lėmė 
pasikeitusios viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, 
kuri apima elektros energijos gamybą, būtiną elektros 
energijos tiekimo saugumui užtikrinti, teikimo sąlygos. 
Remtinos gamybos elektros energija 2015 m. buvo 
gaminama nepertraukiamai nuo 2015 m. balandžio 15 d. ir 
bus gaminama iki  2015 m. spalio 15 d. 

 
2 paveikslas 

Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh) 
 

 
 
Elektros energijos prekybos 2015 m. sausio–birželio mėn. rodikliai 

 
Per 2015 m. sausio–birželio mėn. Bendrovė pardavė beveik 
1,019 TWh elektros energijos. Tai 10 proc. daugiau negu per 
tą patį laikotarpį 2014 m., kai buvo parduota kiek daugiau 
negu 0,926 TWh (žr. 3 paveikslą).  
 
Biržoje ir nepriklausomiems tiekėjams parduota 26,1 proc. 
mažiau. Pagrindinė tokį sumažėjimą lėmusi priežastis yra 
tai, kad vis didesnę Bendrovės prekybos elektros energija 
portfelio dalį sudaro nebe prekyba fizine elektra, o prekyba 

išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (daugiausia – kainų 
skirtumo kontraktais). 
 
Nuo 2013 m. sausio 8 d. Bendrovė vykdo paskirtosios įmo-
nės funkcijas, t. y. superka visą vėjo jėgainėse prognozuo-
jamą pagaminti elektros energiją ir parduoda ją „Nord Pool 
Spot“ elektros biržos Lietuvos prekybos zonoje. Per 2015 m. 
sausio–birželio mėn. biržoje parduota 0,30 TWh vėjo 
jėgainėse pagamintos elektros energijos 

 
3 paveikslas 

Bendrovės elektros energijos pardavimai vidaus rinkoje (TWh)  
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Teikiamos sisteminės paslaugos 

  
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 reikala-
vimų. Sisteminės paslaugos apima galios rezervavimą, 
prekybą reguliavimo elektros energija ir balansavimo elekt-
ros energija, reaktyviosios galios valdymo bei sistemos 
atstatymo paslaugas. 
 
Galios rezervavimo paslauga – tai priemonė patikimam 
elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti, kai nenu-
matytais (avariniais) atvejais sumažėja elektros energijos 
gamyba arba išauga jos suvartojimas. Gamintojai teikia 
antrinio ir tretinio galios rezervų palaikymo paslaugą. Ant-
rinis aktyviosios galios rezervas – tai gamintojo palaikoma 
įrenginių arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 
minučių laikotarpį. Tretinis aktyviosios galios rezervas – tai 
gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuo-
jama per 12 valandų laikotarpį. Visos trys Bendrovės val-
domos elektrinės teikia antrinio ir tretinio aktyviosios galios 
rezervų užtikrinimo paslaugas. Antrinis galios rezervas 
užtikrinamas Kauno A. Brazausko HE, Kruonio HAE ir E-
lektrėnų komplekse, tretinis – Elektrėnų komplekse. Per 
2015 m. sausį–birželį Bendrovė pardavė apie 0,87 TWh 
antrinio galios rezervo ir 1,17 TWh tretinio galios rezervo. 
Galios rezervų pardavimai išliko tokie patys, kaip ir 2014 m. 
tuo pačiu laikotarpiu.  
 
Reguliavimo elektros energija paslauga reikalinga elektros 
energijos pertekliui / trūkumui energetikos sistemoje su-
balansuoti. Prekyba reguliavimo elektros energija vykdoma 
realiu laiku bei užtikrina patikimą elektros energetikos sis-
temos darbą kiekvieną valandą. Kai sistemoje trūksta elekt-
ros energijos ir PSO duoda nurodymą padidinti jos gamybą, 
Bendrovė padidina generuojamos elektros energijos apimtis 

ir parduoda trūkstamą reguliavimo elektros energiją PSO. 
Sistemoje atsiradus elektros energijos pertekliui ir PSO 
nurodžius sumažinti gamybą, Bendrovė sumažina 
generuojamos elektros energijos apimtis ir perka perteklinę 
reguliavimo energiją iš PSO. Per 2015 m. sausį–birželį Ben-
drovė pardavė 0,003 TWh ir nupirko 0,009 TWh reguliavimo 
elektros energijos (per 2014 m. tą patį laikotarpį – atitinkamai 
0,020 TWh ir 0,014 TWh). 
 
Balansavimo elektros energija – tai faktinis nuokrypis nuo 
PSO pateikto suplanuoto elektros energijos gamybos arba 
vartojimo grafiko. Prekyba balansavimo energija vykdoma 
pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui ir skatina rinkos dalyvius 
tiksliai prognozuoti savo elektros energijos gamybą bei 
vartojimą. Pavyzdžiui, jeigu Bendrovė tam tikrą valandą 
pagamino mažiau elektros energijos negu planavo, šį skir-
tumą ji turi nusipirkti iš PSO (vykdomas balansavimo elekt-
ros energijos pirkimas). Ir atvirkščiai, jeigu Bendrovė tam 
tikrą valandą pagamino daugiau elektros energijos negu 
planavo, šį skirtumą ji turi parduoti PSO (vykdomas balan-
savimo elektros energijos pardavimas). 
 
Reaktyviosios galios valdymo paslauga – tai sisteminė pa-
slauga, kurios tikslas yra išlyginti elektros energetikos sis-
temos apkrovų netolygumus bei užtikrinti reikalingą įtampos 
ir dažnio lygį. Reaktyviosios galios valdymo paslaugą teikia 
Kruonio HAE agregatai dirbdami sinchroninio kom-
pensatoriaus režimu. 
 
Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslauga – tai 
pasirengimas visiškai ar iš dalies užgesus elektros energe-
tikos sistemai operatyviai paleisti generuojantį šaltinį ne-
naudojant maitinimo iš elektros tinklo. Sistemos atstatymo 
po totalinės avarijos paslaugą teikia tiek Kruonio HAE, tiek 
Kauno A. Brazausko HE. 
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KITI VEIKSNIAI, GALINTYS TURĖTI POVEIKĮ FINANSINIAMS RODIKLIAMS 

 

Bendrovės strategija 
 

2014 m. birželio 25 d. Bendrovės valdyba patvirtino „Lietu-
vos energijos gamyba“, AB, veiklos strategijos 2014–2020 
m. dokumentą (toliau – Strategija). Šis dokumentas api-
brėžia ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją: strategines 
kryptis ir tikslus bei Strategijos įgyvendinimą matuojančius 
rodiklius. Bendrovė Strategiją 2014–2020 metams parengė 
atsižvelgdama į vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius bei 
labiausiai tikėtinas pagrindinių Bendrovės veiklai įtakos 
turinčių prielaidų reikšmes ir išsikėlė ambicingus strateginius 
tikslus su laukiamais rezultatais, orientuotais į akcininko 
iškeltus tikslus. 
 
 

 

 

Strategijoje numatoma, kad 2014–2020 metais: 

 Bendrovės pelningumas didės, atsižvelgiant į bendrus 
pagrindinio Bendrovės akcininko, „Lietuvos energija“, 
UAB, strategijoje numatytus bendrus grupės tikslus. 

 Bendrosios Bendrovės pajamos mažės iki 2019 m. dėl 
išaugusios konkurencijos biržoje ir mažėjančių Elekt-
rėnų komplekso gamybos apimčių (rinkos liberaliza-
vimo efekto), tačiau vėliau turėtų stabilizuotis dėl pa-
pildomų pajamų, kurias Bendrovė gaus vykdydama 
komercinę veiklą. 

 Į pagrindinius du plėtros projektus (biokuro jėgainę ši-
lumai gaminti bei, palankiai susiklosčius rinkos sąly-
goms, į Kruonio HAE 5-o agregato statybą) per 2014–
2020 m. bus investuojama 130–190 mln. eurų. 

Strateginės kryptys 
 

Bendrovės strateginių tikslų bus siekiama įgyvendinant 
veiklas pagal keturias strategines kryptis: 

 Didinti Bendrovės vertę: nuosekliai didinant komer-

cinės veiklos pelningumą, atsisakant nenaudojamų 
gamybos pajėgumų; investuojant į kitų pajėgumų mo-
dernizavimą; didinant procesų efektyvumą ir mažinant 
veiklos sąnaudas. 

 Užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams 
(PSO, tiekėjams, vartotojams): mažinant priklau-

somybę nuo valstybės rėmimo (VIAP); suformuojant 
elektros energijos tiekėjų pageidavimus atitinkantį e-
lektros energijos portfelį; užtikrinant optimalias elekt-
ros energijos kainas tiekėjams ir galutiniams vartoto-
jams; vykdant socialiai atsakingos įmonės įsipareigo-
jimus visuomenei ir didinant dėmesį aplinkos apsau-
gai. 

 Didinti veiklos efektyvumą: peržvelgiant ir optimi-

zuojant veiklos procesus, naudojantis LEAN principais 
ir įrankiais; tobulinant projektų valdymą; ugdant dar-
buotojų kompetencijas; optimizuojant valdomus ga-
mybinius pajėgumus ir atsisakant neišnaudojamų 
blokų. 

 Formuoti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą: 

didinant darbuotojų įsitraukimą, stiprinant lyderystės 
kompetenciją; užtikrinant veiklos tęstinumą, iš anksto 
planuojant reikiamų kompetencijų poreikį ir prireikus 
organizuojant darbuotojų mokymą(-si) ir / ar perkvali-
fikavimą; iš rinkos pritraukiant ir išlaikant žmogiškąjį 
potencialą, mažinant svarbiausių (angl. Key) įmonei 
darbuotojų kaitą ir įdiegus pamainos / dublerių ruošimo 
sistemą nuosekliai ir sistemingai jos laikantis; 
įgyvendinant kultūrinį pokytį darbuotojų saugos ir 
sveikatos srityje. 

 

4 paveikslas 
Bendrovės strateginės kryptys 2014–2020 m. 
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Inovatyvi veikla 
 
Siekiant įgyvendinti vieną iš strateginių krypčių – didinti 
veiklos efektyvumą – Bendrovė eina nuolatinio tobulinimo 
keliu, paremtu atliekamų funkcijų optimizavimu, technolo-
gine pažanga, inovacijų diegimu ir veiklos procesų tobuli-
nimu.  
 
Įmonėje skatinamos ir įgyvendinamos ne tik veiklos pla-
nuose numatytos, bet ir darbuotojų pasiūlytos inovatyvios 
idėjos. Ekspertai ir vadovai pasiūlytas idėjas vertina per 
finansinį atsiperkamumą, darbo saugos, kokybės, įmonės 
vertybių puoselėjimo, darbo vietų ergonomikos pagerinimo 
aspektus. Darbuotojams suteikiama galimybė įgyvendinti 

savo idėjas ir taip prisidėti prie Bendrovės veiklos vystymo 
bei tikslų siekimo.  
 
Nuo 2012 m. Bendrovės darbuotojai iš viso pateikė jau 131 
inovatyvią idėją, 56 iš jų jau yra įgyvendintos.  
 
2015 m. visi Bendrovės padaliniai pradėjo praktikuoti kas-
dienės veiklos vizualinį valdymą su integruotais veiklos 
rodikliais ir kaskaduota susirinkimų sistema. Remiantis 
LEAN kultūra ir įrankiais šalinami vertės nekuriantys švais-
tymai, efektyviau ir greičiau sprendžiamos problemos, pagal 
Bendrovės prioritetus gerinami procesai ir atskiri jų žingsniai. 

 

Tyrimai ir plėtros projektai 
  
Bendrovė techniškai ir ekonomiškai pagrįstai investicijų 
politikai vykdyti atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, pa-
dedantį nustatyti Bendrovės plėtros kryptis bei reikalingas 
investicijas technologiniams įrenginiams keisti ar moderni-
zuoti. 
 
Bendrovės vykdomos ir planuojamos (iki 2020 m.) didesnės 
vertės investicijos: 

 Šilumos energijos gamybos pajėgumų ir garo gamy-
bos pajėgumų statyba Elektrėnų komplekse; 

 Fizinės saugos sistemų atnaujinimas (vaizdo, peri-
metro, praėjimo stebėsenos ir kontrolės);  

 Savų reikmių kompleksinių paskirstymo įrenginių, 
kompleksinių transformatorinio paskirstymo pastočių 
renovacija; 

 Elektrėnų komplekso Obenių sklypo (pelenyno) sut-
varkymas;  

 Kombinuoto ciklo bloko dujų turbinos konservacijos 
sistemos diegimas;  

 Kruonio HAE dažnio keitiklis;  

 Kruonio HAE 5-ojo agregato įrengimas (palankiai susi-
klosčius rinkos sąlygoms). 

 
2015 m. birželį Bendrovė baigė įgyvendinti investicinį pro-
jektą „Cheminio vandens valymo įrenginiai vandens tiekimui 
į kombinuoto ciklo bloką“, pradėti eksploatuoti nauji 
modernūs ir efektyvūs automatinio valdymo nudruskinto 
vandens ruošimo ir užteršto kondensato valyklos įrenginiai.  
 
2015 m. sausio–birželio mėn. buvo vykdomi šie tyrimai ir 
plėtros projektai: 
 
Syderių požeminės dujų saugyklos projektas 

 
2014 m. užbaigus visus numatytus Syderių geologinės 
struktūros tinkamumo įvertinimo ir galimybių joje saugoti 
gamtines dujas tyrimus, 2015 m., vadovaujantis LR Vy-
riausybės nutarimu, vykdomi darbai, skirti projektui užsi-
tikrinti Europos Sąjungos finansinę paramą iš CEF fondo bei 
išsiaiškinti Lenkijos energetikos įmonių suinteresuotumą ir 
pasirengimą kartu įgyvendinti šį projektą. 

Šilumos gamybos įrenginių plėtros Elektrėnuose pro-
jektas  

 
Bendrovė 2015 m. tęsė naujų šilumos energijos gamybos 
pajėgumų – biokuro ir garo katilinių – statybos darbus. 
Sausio mėnesį buvo užbaigti dalies naujų šilumos gamybos 
pajėgumų Elektrėnuose – garo katilinės – bandymai. Ši 49,8 
MW garo katilinė įrengta šilumos rezervų palaikymui, 
šilumos energijos gamybos šalčių piko metu užtikrinimui, 
taip pat rezervinės elektrinės blokų paleidimui. Šilumos 
energija, pagaminta garo katilinėje, buvo tiekiama ir Elekt-
rėnams. 
 
Taip pat Bendrovė tęsė ir biokuro katilinės statybas. 2015 m. 
sausio–birželio mėn. buvo baigiami biokuro katilinės statinių 
statybos darbai, sumontuoti įrenginiai bei atlikti sistemų 
bandymai, įvykdytos statinių statybos baigimo procedūros. 
Statinių statybos užbaigimo aktą komisija pasirašė 2015 m. 
gegužės 6 d. Šilumos energija iš biokuro gaminama pagal 
šilumos poreikį, vykdomi parengiamieji darbai dėl biokuro 
katilinės garantinių bandymų, šalinami defektai. 
 
Vėjo energijos potencialo įvertinimas Kruonio HAE  

 
2015 m. pradžioje Kruonio HAE teritorijoje užbaigti komp-
leksiniai vėjo greičio, krypčių ir kitų meteorologinių sąlygų 
matavimai, siekiant atlikti pirminį sklypo potencialo vėjo 
elektrinių parkui įrengti įvertinimą. Remiantis teigiamais vėjo 
matavimų rezultatais, Bendrovė inicijavo vėjo elektrinių 
parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje parengiamuosius 
darbus, atliekant vėjo resursų ir elektros energijos gamybos 
apimčių Kruonio vėjo elektrinių parke įvertinimo galimybių 
studiją bei privalomas poveikio aplinkai įvertinimo ir teritorijų 
planavimo procedūras. Gegužės–birželio mėn. atrinkti 
paslaugų tiekėjai, pasirašytos paslaugų sutartys. Šiuo metu 
rengiama vėjo resursų ir elektros energijos gamybos apim-
čių įvertinimo galimybių studija bei atliekamas planuojamos 
ūkinės veiklos Kruonio HAE teritorijoje galimos įtakos NA-
TURA 2000 teritorijoms vertinimas. 
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Pagrindiniai Bendrovės rizikos ir neapibrėžtumų veiksniai 
 
Vykdydama veiklą Bendrovė susiduria su šiomis pagrindi-
nėmis rizikomis: išorinio reguliavimo, rinkos pokyčių ir kon-
kurencijos, netikslios prekybos prognozės, techninių ge-
dimų, saugos ir sveikatos neužtikrinimo bei informacinės 
saugos. 
 
Išorinio reguliavimo rizika 

 
Reguliavimo rizika siejama su nepalankiais teisinės aplinkos 
pokyčiais bei reguliuojančiųjų institucijų sprendimais. 
 
Bendrovė stengiasi palaikyti konstruktyvius santykius su 
reguliuojančiomis institucijomis bei aktyviai dalyvauti teisės 
aktų rengimo procese, ilgalaikėje Bendrovės strategijoje 
numatytas kryptingas reguliuojamos veiklos sąnaudų ma-
žinimas. 
 
Rinkos pokyčių ir konkurencijos rizika 

 
Bendrovė vykdo elektros energijos ir šilumos gamybos bei 
prekybos elektra veiklą. Pradėjus veikti jungtims su Švedija 
ir Lenkija elektros kaina Baltijos šalyse turėtų mažėti iki 
Skandinavijoje / Lenkijoje esančių elektros energijos kainų 
lygio, todėl galimas Bendrovės konkurencingumo sumažė-
jimas. 
 
Atsižvelgiant į numatomus rinkos pokyčius, Bendrovės 
konkurencingumą siekiama išlaikyti atsisakant nenaudo-
jamų gamybos pajėgumų, eksploatuojant naujus pajėgumus 
(biokuro, garo katilinės) bei modernizuojant senuosius. 
 
Netikslios prekybos prognozės rizika 

 
Staigūs pokyčiai elektros energijos rinkoje kelia netikslios 
prekybos prognozės riziką. 
 
Kainų prognozavimas, elektros energijos gamybos plana-
vimas ir pasiūlymų teikimas į biržą vyksta „keturių akių“ 
principu, operacijos automatizuotos siekiant išvengti žmo-
giškųjų klaidų. Bendrovėje vykdoma kasdieninė situacijos 
rinkoje analizė bei prekybos rezultatų stebėsena. 
 

Techninių gedimų rizika 

 
Vienas pagrindinių Bendrovės tikslų – užtikrinti šalies ener-
getinį saugumą. 
 
Siekdama užtikrinti patikimą elektrinių veiklą – darbą be 
sutrikimų, Bendrovė nuolat ir laiku atlieka įrenginių techninę 
priežiūrą, investuoja į įrenginių atnaujinimą, užtikrina ope-
ratyvinio personalo žinių tęstinumą bei įgūdžių treniravimą. 
Bendrovės veiklai užtikrinti yra sudaromi, atnaujinami ir 
nuolat testuojami veiklos tęstinumo planai. 
 
Saugos ir sveikatos neužtikrinimo rizika 

 
Gamyboje naudojami atviros ugnies šaltiniai, degios, spro-
gios medžiagos, garas, karštas vanduo, laikinos, trumpa-
laikės specifinių darbų atlikimo darbo vietos, sudėtingos 
darbų atlikimo sąlygos – visa tai kelia tiek darbuotojų, tiek 
rangovų saugos ir sveikatos neužtikrinimo riziką. 
 
Nelaimingų atsitikimų prevencijai Bendrovėje skiriamas 
didžiulis dėmesys: saugos ir sveikatos užtikrinimui pa-lai-
komas OHSAS 18001:2007 sertifikatas, periodiškai tikri-
namos darbo vietos ir darbų organizavimo kokybė, dar-
buotojai instruktuojami ir aprūpinami asmeninėmis apsau-
gos priemonėmis. 
 
Informacinės saugos rizika 

 
Nepakankamai ištestuotos sistemos gali padidinti informa-
cijos saugumo pažeidimų tikimybę, dėl ko svarbi įmonei 
informacija gali būti perimta / atskleista. 
 
Bendrovėje diegiami informacijos saugos reikalavimai, 
numatyti strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam sau-
gumui turinčioms Energetikos ministro valdymo sričiai pri-
skirtoms įmonėms: vertinamos rizikos gamybinėse siste-
mose, vykdomas atsarginis duomenų kopijavimas, įrangos, 
tinklo, sistemų monitoringas, sistemos veikia technologi-
niame tinkle, prie kurio nėra galimybės prisijungti iš išorės, 
vykdomas „rankinis“ periodinis pažeidžiamumo testavimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.  
 
 

15   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS POPIERIUS 

 

Įstatinis kapitalas, išleisti vertybiniai popieriai 
 
Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 184 174 248,35 eurų 
ir yra padalintas į 635 083 615 paprastųjų vardinių 29 euro 
centų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos visiškai apmo-
kėtos.  
 
Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios 
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. 
 
 

2011 m. rugsėjo 1 dieną Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į 
NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendro-
vės akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių 
popierių biržoje (toliau – VVPB).  
 
ISIN kodas LT0000128571.  
 
Vertybinių popierių trumpinys LNR1L.  
 
Kitose reguliuojamose rinkose Bendrovės akcijomis nebuvo 
prekiaujama. 
 
 

Įstatinio kapitalo struktūra 

 

Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 
vnt. 

Nominalioji vertė, 
eurų 

Bendroji nominalioji 
vertė, eurų 

Dalis įstatiniame kapita-
le, proc. 

Paprastosios 
vardinės 

635 083 615 0,29 184 174 248,35 100,00 

 
 

Bendrovės akcijų kainos dinamika ir apyvarta 
 
Prekybos Bendrovės akcijomis statistika 

 

 
 

2013 m.  
6 mėn. 

2014 m. 
6 mėn. 

2015 m. 
6 mėn. 

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

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

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

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

Kiekis, vnt. 309 328 1 138 669 365 042 

Apyvarta, mln. eurų 0,12 0,66 0,31 

Kapitalizacija, 
mln. eurų 

Bendrovė 236,25 454,08 490,920 

Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas  4 775,36 4 619,94 4 731,07 

 

 
5 paveikslas 

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

 

 
 

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

 

 
 

Akcininkų struktūra 
 
2015 m. birželio 30 d. bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 6 130.  
 
2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkų skaičius buvo 6 137. 
 
 
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc., Bendrovės akcijų (2015 m. birželio 30 d. duomenimis)  

 

Akcininko pavadinimas Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 
vnt. 

Įstatinio kapitalo 
dalis (proc.) 

Įstatinio kapitalo 
balsų dalis (proc.) 

„Lietuvos energija“, UAB 

Įmonės kodas – 301844044 
Žvejų g. 14, 09310 Vilnius 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

610 515 515 96,13 96,13 

Kiti akcininkai 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

24 568 100 3,87 3,87 

IŠ VISO 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

635 083 615 100 100 
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Bendrovės akcininkų pasiskirstymas pagal šalis 
  

Valstybė 
Akcininkų 
skaičius, proc. 

Lietuva 97,1 

Rusija 0,7 

Baltarusija 0,6 

Estija 0,6 

Jungtinės Amerikos Valstijos 0,3 

Latvija 0,2 

Kitos valstybės 0,5 

 

Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių 
aprašymai 

 
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo specialiųjų kontrolės 
teisių. Visi Bendrovės akcininkai turėjo vienodas teises (turtines 
ir neturtines), numatytas Lietuvos Respublikos akcinių ben-
drovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. 
 
Balsavimo teisių apribojimai 

 
Nebuvo balsavimo teisių apribojimų. 
 
Vertybinių popierių perleidimo ribojimai 

 
Bendrovė nėra informuota, apie kokius nors akcininkų tarpusa-
vio susitarimus, dėl kurių galėjo būti ribojamas vertybinių po-
pierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 

 

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių vie-
šosios apyvartos tarpininkais 
 
Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių 
popierių sąskaitų tvarkymo 2013 m. gruodžio 9 d. sudaryta su AB „Swedbank“.  
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BENDROVĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

 
Bendrovės socialinės atsakomybės veikla yra paremta jos 
vertybėmis ir apibrėžia Bendrovės požiūrį į savo veiklą, 
socialinių, aplinkos apsaugos bei skaidrios veiklos principų 
įtraukimą į Bendrovės vidaus procesus ir į santykius su 
suinteresuotomis šalimis.  
 
Bendruomeniškumo skatinimas  

 
Siekdama stiprinti ryšius su Elektrėnų regiono bendruome-
ne, kur koncentruota pagrindinė jos veikla, Bendrovė orga-
nizuoja tradicinius renginius „Lietuvos energijos gamyba“ 
pristato“. 2015 m. pirmąjį pusmetį vyko du susitikimai: su 
Kauno krepšinio klubo „Žalgiris“ ir Elektrėnų ledo ritulio klubo 
„Energija“ žaidėjais bei bardu Andriumi Kulikausku. Iš viso 
surengta jau vienuolika šio ciklo susitikimų. Juos Bendrovė 
organizuoja kartu su Elektrėnų biblioteka. Siekiama į vieną 
vietą suburti miesto ir krašto bendruomenę, taip pat įmonės 
darbuotojus ir pasiūlyti jiems unikalių susitikimų su žinomais, 
įdomiais, originaliais žmonėmis. 
 
Aplinkos tvarkymo iniciatyva 

 
Kaip ir kasmet, Bendrovės darbuotojai prisidėjo prie visoje 
Lietuvoje populiarios akcijos DAROM – gražino vandens 
telkinių pakrantes Elektrėnuose, Kaune ir Kruonyje, rinko 
šiukšles. 
 
Edukacinė veikla  

 
Bendrovė geranoriškai ir nemokamai priima ekskursijas į 
savo valdomus objektus: kombinuoto ciklo bloką, Kruonio 
HAE, Kauno A. Brazausko HE. Taip Bendrovė siekia prisi-
dėti prie visuomenės ir ypač jaunosios kartos švietimo apie 
energetiką. Per 2015 m. sausio–birželio mėn. elektrinėse 
apsilankė beveik pusantro tūkstančio dalyvių iš įvairių įmo-
nių, mokyklų ir kitų institucijų, taip pat sulaukta delegacijų iš 
užsienio šalių. Per minėtą laikotarpį daugiausiai ekskursijų 
surengta Kruonio HAE. 
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės socialinės atsakomy-
bės veiklą ir Bendrovės veiklos ir socialinės atsakomybės 
pažangos ataskaita pateikiama Bendrovės interneto sve-
tainėje, skiltyje „Socialinė atsakomybė“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplinkosauga 
 
Bendrovė 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 pavojin-
gų medžiagų naudojimas, susidariusių atliekų tvarkymas, 
Kauno marių ir Nemuno žemiau Kauno A. Brazausko HE 
vandens lygių leistinų svyravimų užtikrinimas ir kt. Bendrovė 
vykdo visus jai keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus. 
 
Bendrovės objektuose veikia Aplinkos apsaugos vadybos 
sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2005 standarto 
reikalavimus. Taip pat įgyvendinami Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, 
paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos 
monitoringui ir apsaugos priemonėms.  
 
Elektrėnų komplekse per 2015 m. sausio–birželio mėn. 
atliekų tvarkytojams perduota utilizuoti 255,29 t skysto kuro 
pelenų, 16,35 t aktyvintų anglių atliekų, 10,57 t jonitinių 
dervų atliekų, 855 t izoliacinių medžiagų, kuriose yra 
asbesto, 14,06 t statybinių medžiagų turinčių asbesto, 2,77 t 
plastiko ir gumos atliekų, 2 t popieriaus ir kartono atliekų, 
metalų supirkėjams parduota 370 t elektrotechnikos laužo, 
796,48 t juodojo metalo laužo atliekų. Objekto teritorijoje 
surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota 
įmonė. Veikiant Chemijos barui susidarė ir nuskaidrinimui į 
Obenių sklypą išleista 123,34 t vandens skaidrinimo dumblo 
atliekų. 
 
Elektrėnų tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklės atnau-
jintos pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir suderintos 
su suinteresuotomis šalimis. 
 
Kruonio HAE teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal 
sutartį išveža specializuota įmonė. Per 2015 m. sausį–birželį 
buvo išvežta  16,6 t buitinių atliekų. Kruonio HAE per 2015 
m. sausio–birželio mėn. perdavė utilizuoti 3,04 t pavojingų 
atliekų (iš jų 3,0 t tepaluoto vandens, 0,03 t dienos šviesos 
lempų, 0,01 t panaudotų baterijų), pardavė 12,66 t juodojo 
metalo laužo. 
 
Kauno A. Brazausko HE per 2015 m. sausį–birželį perdavė 
utilizuoti 0,14 t pavojingų atliekų, 0,54 t nepavojingų atliekų, 
perdavė 2,12 t juodojo metalo laužo. Objekto teritorijoje 
surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota 
įmonė, per pusmetį susidarė apie 3,24 t buitinių atliekų. 
 
Popieriaus ir kartono atliekos visose elektrinėse perduo-
damos šias atliekas perdirbančioms įmonėms. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://gamyba.le.lt/lt/socialine-atsakomybe/
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BENDROVĖ IR BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI 

 

Informacija apie Bendrovę ir jos kontaktiniai duomenys 
 

Pavadinimas 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB  
(iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. – Lietuvos energija, AB) 

Teisinė forma Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo 

Įregistravimo data ir vieta 2011 m. liepos 20 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras 

Įmonės kodas 302648707 

Registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai 

Telefono numeris (8 5) 278 2907 

Fakso numeris (8 5) 278 2906 

Elektroninio pašto adresas info@le.lt  

Interneto svetainės adresas www.gamyba.le.lt   

 
 

Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis 
 
Energijos gamyba ir prekyba. Bendrovė turi teisę verstis kita 
veikla, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos 
Respublikos įstatymams.  
 
 

Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes 
 

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių. 

Bendrovės padaliniai 
 
Bendrovė eksploatuoja visus valstybės valdomus elektros 
energijos gamybos pajėgumus: 

 Elektrėnų kompleksą su rezervine elektrine (buv. Lie-
tuvos elektrinė) ir kombinuoto ciklo bloku; 

 Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę; 
 Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę. 

 
 

8 paveikslas  
Bendrovės organizacinė struktūra (2015 m. birželio 30 d. duomenimis) 

 

 
 

Informacija apie grupę 
 

2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pardavė visas jos valdytų 
UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos tiekimas 
UAB akcijas. Iki tol Bendrovė turėjo tiesioginę kontrolę (100 
proc. akcijų) šiose dukterinėse įmonėse.  
 
Pagrindinė UAB „Kauno energetikos remontas“ veikla: 

elektrotechniniai bei mechaniniai remonto ir techninio ap-
tarnavimo darbai, plieno konstrukcijų gamyba, investicinių 
projektų valdymas, Mokymų centro bei laboratorijų paslaugų 
teikimas, biokuro gamyba. 

Energijos tiekimas UAB yra didžiausias lietuviško kapitalo 

nepriklausomas elektros energijos tiekėjas. Energijos tie-
kimas UAB pagrindinė veikla yra elektros energijos parda-
vimas laisvoje rinkoje. Bendrovė turi didžiausią – virš 6 tūkst. 
– klientų portfelį Lietuvoje ir yra vienintelis sertifikuotos 
elektros energijos, pagamintos Lietuvoje iš atsinaujinančių 
išteklių – „Žalios lietuviškos energijos“ tiekėjas.   
 
Iki 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė netiesiogiai, per UAB 
„Kauno energetikos remontas“, turėjo balsų daugumą UAB 

mailto:info@le.lt
http://www.gamyba.le.lt/
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„Gotlitas“, per Energijos tiekimas UAB – balsų daugumą 
Energijos tiekimas OÜ ir Energijos tiekimas SIA.  
 
2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pardavė visas jos valdytas 
NT Valdos, UAB, akcijas, bendrai sudarančias 41,73 proc. 
NT Valdos, UAB, įstatinio kapitalo. 
 

2015 m. birželio 30 d. Bendrovė dalyvavo šių asocijuotų įmo-
nių valdyme: UAB „Geoterma“ (23,44 proc. akcijų), UAB 
Technologijų ir inovacijų centras (20 proc.), UAB Verslo 
aptarnavimo centras (15 proc.). Bendrovė taip pat valdo 25 
proc. likviduojamos įmonės AS Nordic Energy Link, kuri 2015 
m. birželio 30 d. dar nebuvo išregistruota, akcijų. 
 
 

9 paveikslas  
Grupės valdomos kitų įmonių akcijos (2015 m. birželio 30 d. duomenimis) 

 

 
 
 

 

Informacija apie Bendrovės valdymo organus 
 
Pagal 2015 m. birželio 30 d. galiojusius Bendrovės įstatus, 
Bendrovės valdymo organai buvo šie: 

 visuotinis akcininkų susirinkimas; 

 stebėtojų taryba; 

 valdyba; 

 bendrovės vadovas – generalinis direktorius. 

Bendrovės įstatai skelbiami Bendrovės interneto svetainės 
skiltyje „Bendrovės valdymas“. 
 
 
 
 

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendro-
vės valdymo organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo 
kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką 
nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai. 
 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta 
tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne 
mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų visuotiniame 
akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų sutei-
kiamų balsų dauguma gali būti pakeisti Bendrovės įstatai.  
 

Per 2015 m. sausio–birželio mėn. buvo sušaukti du visuoti-
niai Bendrovės akcininkų susirinkimai: 

1. Balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame 
Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 2014 
m. audituotų konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių 
ataskaitų rinkinys ir patvirtintas Bendrovės pelno už 2014 

m. paskirstymas. Nuspręsta dividendų išmokėjimui skirti 
21,72 mln. eurų (apie 0,0342 euro dividendų vienai 
akcijai). To paties visuotinio akcininkų susirinkimo metu 
buvo patvirtinti atnaujinti Bendrovės įstatai. 

2. Liepos 1 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akci-
ninkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl audito-
riaus išrinkimo ir atlyginimo už audito paslaugas nusta-
tymo. Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų auditui at-
likti išrinkta UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatytas 
ne didesnis kaip 35 000 eurų, neįskaitant PVM, atlygini-
mas už minėtas audito paslaugas. 

 
Informacija apie akcininkų balsavimo rezultatus ankstes-
niuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pateikiama 
Bendrovės interneto svetainės skiltyje „Investuotojams“. 
 
 

 
 

Bendrovės stebėtojų taryba 
 
Kaip nurodyta Bendrovės įstatuose, stebėtojų taryba yra 
kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, 
kurį sudaro trys nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą 
sudaro ne mažiau nei vienas trečdalis nepriklausomų narių. 
Stebėtojų tarybą ketverių metų kadencijai renka visuotinis 
akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybai vadovaujantį jos 
pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų 
taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia teisės aktų 
nustatyta tvarka ir terminais. 
  

Teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis 
asmuo privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui 
paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos 
nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, 
tinkamumo užimti stebėtojų tarybos nario pareigas. 
Stebėtojų tarybos nariu negali būti generalinis direktorius, 
valdybos narys, elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą 
vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo 
organo ar administracijos narys. Taip pat asmuo, kuris pagal 
teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.  
 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/
http://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/visuotiniai-akcininku-susirinkimai/
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Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar 
dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir bendrovės akci-
ninkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau 
kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rin-
kimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi 

būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai 
stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios ste-
bėtojų tarybos kadencijos pabaigos.  

 
 
Pagrindinė Bendrovės stebėtojų tarybos kompetencija 
yra:  

 rinkti valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;  

 prižiūrėti valdybos ir generalinio direktoriaus veiklą;  

 pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus 
ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, 
Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Ben-
drovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Ben-
drovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei ge-
neralinio direktoriaus veiklos;  

 pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus 
ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį 

negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui, 
sprendimui priimti sudarytam tarpinių finansinių 
ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;  

 teikti siūlymus valdybai ir generaliniam direktoriui at-
šaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir 
kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar visuotinio 
akcininkų susirinkimo sprendimams;  

 spręsti kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio 
akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos 
kompetencijai priskirtus bendrovės valdymo organų 
veiklos priežiūros klausimus.  

 

Stebėtojų tarybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

Vardas, 
pavardė 

Darbo 
taryboje 
laikotarpis 

Turimų 
Bendrovės 
akcijų skaičius 

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų, 
organizacijų veikloje 

Turima kitų įmonių 
kapitalo dalis 
(didesnė nei 5 proc.) 

Dalius 
Misiūnas 

Pirmininkas 

2013 m. 
rugpjūčio 5 d. 
– iki dabar 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos 
pirmininkas, generalinis direktorius. 

- Nacionalinė Lietuvos elektros aso-
ciacija, Prezidentas. 

- Europos elektros energetikos aso-
ciacija Eurelectric, Direktorių tary-
bos narys. 

- KTU alumnų asociacija, Preziden-
tas. 

– 

Mindaugas 
Keizeris 

Narys 

2014 m. 
lapkričio 20 d. 
– iki dabar 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos 
narys, Strategijos ir plėtros tarny-
bos direktorius; 

- UAB Elektros tinklo paslaugos“ 
valdybos pirmininkas; 

- UAB „Lietuvos duju tiekimas“ val-
dybos narys; 

- Energijos tiekimas UAB valdybos 
pirmininkas; 

- UAB LITGAS valdybos 
pirmininkas; 

- UAB „Kauno energetikos remon-
tas“ valdybos pirmininkas. 

– 

Pranas Vilkas 

Nepriklausomas 
narys 

2013 m. 
rugpjūčio 5 d. 
– iki dabar 

– – – 

 

Bendrovės stebėtojų taryba buvo suformuota 2013 m. 
rugpjūčio 5 d. Per ataskaitinį laikotarpį pasikeitimų Bendro-
vės stebėtojų tarybos sudėtyje nebuvo. Numatoma šiuo 
metu veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos 
pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 5 d.  
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės stebėtojų tarybos 
narius galima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje 
„Bendrovės valdymas“. 

2015 m. sausio–birželio mėn. įvyko keturi Bendrovės ste-
bėtojų tarybos posėdžiai. Visuose posėdžiuose dalyvavo visi 
trys nariai. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
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Informacija apie stebėtojų tarybos narių atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį 

 

 
Darbo užmokestis  
2015 m. sausio–birželio mėn., eurų 

Kitos išmokos  
2015 m. sausio–birželio mėn., eurų 

Iš viso, 
eurų 

Bendrai visiems stebėtojų 

tarybos nariams 
– 2 283 2 283 

Vidutiniškai vienam stebėtojų 

tarybos nariui* 
– 2 283 2 283 

 
* Bendrovės įstatai (21 ir 25 str.) numato, jog stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių bei nepriklausomiems stebėtojų 
tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei 
nepriklausomumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. 

 
 

Audito komitetas 
 

Bendrovėje nėra sudarytų komitetų. 2013 m. rugpjūčio 27 d. 
„Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų taryba sudarė audito 
komitetą, kurio veikla taikoma „Lietuvos energija“, UAB, ir jos 
tiesiogiai ir netiesiogiai valdomoms dukterinėms įmonėms, 
tarp jų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Šis komitetas, 
vadovaujantis Audito įstatymo nuostatomis, atlieka ir Grupės 
įmonių audito komiteto (toliau – Komitetas) funkcijas.  
 
Pagrindinės Komiteto funkcijos: 

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių fi-
nansinių ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį 
skiriant naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir 
nuoseklumui; 

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių vi-
daus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmin-
gumą, atlikti šių sistemų poreikio ir tinkamumo analizę, 
vykdyti jau egzistuojančių vidaus kontrolės valdymo 
sistemų peržiūrą; 

 stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė lai-
kosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų, teikti 
su tuo susijusias rekomendacijas, teikti rekomenda-
cijas dėl pasirenkamos audito įmonės; 

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių au-
dito atlikimo procesus, tikrinti audito veiksmingumą ir 

administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias au-
dito įmonė pateikia laiške vadovybei; 

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių vi-
daus audito funkcijos veiksmingumą, analizuoti šios 
funkcijos poreikį ir tinkamumą, teikti rekomendacijas 
dėl vidaus audito funkcijos reikalingumo, veiksmin-
gumo ir kitais su vidaus auditu susijusiais klausimais; 

 teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energija“, UAB, ir Gru-
pės įmonių vidaus audito planų, teikti rekomendacijas 
dėl „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių vidaus 
audito padalinių nuostatų, vidaus audito funkcijas at-
liekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir at-
leidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir 
nuobaudų skyrimo;  

 stebėti ar „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių 
veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus 
teisės aktus, įstatus ir veiklos strategiją; 

 vertinti ir analizuoti kitus klausimus, stebėtojų tarybos 
sprendimu priskirtus Komiteto kompetencijai; 

 vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei 
vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius listin-
guojamų bendrovių valdymo kodekse numatytas 
funkcijas, susijusias su Komiteto funkcijomis. 

 
Audito komiteto nariai (2015 m. birželio 30 d. duomenimis) 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Darbo komitete pradžia Darbovietė, pareigos 

Rasa Noreikienė  

Pirmininkė 
– 2013 m. rugpjūčio mėn.  

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, vice-
ministrė 

Aušra Vičkačkienė 

Narė 
– 2013 m. rugpjūčio mėn.  

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 
Turto valdymo departamento direktorė 

Danielius Merkinas 

Nepriklausomas narys 
– 2013 m. rugpjūčio mėn.  UAB „Nordnet“, finansų direktorius 

Gintaras Adžgauskas 

Narys 
– 2013 m. rugpjūčio mėn.  

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos ko-
mitetas, direktorius 

Irena Petruškevičienė 

Narė 
– 2014 m. spalio 28 d. 

Europos Komisijos audito vystymo 
komiteto narė 

 
Audito komiteto sudėties pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
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Bendrovės valdyba 
 
Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Valdy-
bos kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir at-
šaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatai ir 
valdybos darbo reglamentas.  
 
Bendrovės valdybą, kurią sudaro penki nariai, ketverių metų 
kadencijai renka ir atšaukia stebėtojų taryba Bendrovės įstatų 
ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga 
stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Val-
dyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 
 
Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo 
privalo pateikti stebėtojų tarybai paaiškinimus raštu dėl kiek-
vieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant 
vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti valdybos nario 
pareigas. Valdybos nariu negali būti elektros energijos ar dujų 
perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros 
organo, valdymo organo ar administracijos narys, Bendrovės 
stebėtojų tarybos narys, asmuo, kuris pagal teisės aktus 
neturi teisės eiti šių pareigų. 
 
Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių 
nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba 
renkama naujam valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu 
renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikian-
čios valdybos kadencijos pabaigos.  

Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl: 

 Bendrovės tapimo juridinių asmenų steigėja, dalyve;  

 Bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų su-
teikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvar-
žymo;  

 Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos 
nutraukimo;  

 Obligacijų išleidimo;  

 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam 
saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionali-
niam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nuro-
dytų ir bendrovei priklausančių objektų disponavimo;  

 Tam tikrų sutarčių, kurių vertė didesnė kaip 10 mln. Lt, 
sudarymo; 

 Kitus Bendrovės įstatuose numatytus sprendimus. 
 
Tam tikrais atvejais, prieš priimdama sprendimus, valdyba turi 
gauti stebėtojų tarybos atsiliepimą, visuotinio akcininkų 
susirinkimo pritarimą. 
 
Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, valdyba renka ir 
atšaukia generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas 
darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina 
jį ir skiria nuobaudas.   

 
Valdybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

Vardas, pavardė 
Darbo valdy-
boje laikotarpis 

Turimų 
Bendrovės 
akcijų skaičius 

Dalyvavimas kitų įmonių, 
įstaigų, organizacijų 
veikloje 

Turima kitų įmonių 
kapitalo dalis 
(didesnė nei 5 proc.) 

Juozas Bartlingas  

Valdybos pirmininkas, 
generalinis direktorius 

2013 m. rugsėjo 
17 d. – iki dabar 

– – – 

Eglė Čiužaitė  

Valdybos narė, Finansų ir 
teisės departamento 
direktorė 

2013 m. rugsėjo 
17 d. – iki dabar 

– 

UAB „Geoterma“, valdybos 
narė. 

UAB Verslo aptarnavimo 
centras, valdybos narė. 

– 

Adomas Birulis  

Valdybos narys, Verslo 
plėtros departamento 
direktorius 

2013 m. rugsėjo 
17 d. – iki dabar 

– 
UAB Technologijų ir 
inovacijų centras, valdybos 
narys. 

– 

Darius Kucinas  

Valdybos narys, Gamybos 
departamento direktorius 

2013 m. rugsėjo 
17 d. – iki dabar 

– – – 

Vidmantas Salietis 

Valdybos narys, 
Didmeninės elektros 
prekybos departamento 
direktorius 

2013 m. rugsėjo 
17 d. – iki dabar 

– 

Elektros birža „Nord Pool 
Spot“, patariamosios 
klientų tarybos narys. 

Europos elektros energeti-
kos asociacija Eurelectric, 
Rinkos komiteto narys. 

– 

 
Per ataskaitinį laikotarpį pasikeitimų Bendrovės valdybos 
sudėtyje nebuvo. Numatoma šiuo metu veikiančios Ben-
drovės valdybos kadencijos pabaiga – 2017 m. rugsėjo 17 d.  
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės valdybos narius ga-
lima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje „Bendrovės 
valdymas“. 

2015 m. sausio–birželio mėn. įvyko 15 valdybos posėdžių. 
Visuose posėdžiuose dalyvavo visi valdybos nariai. 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
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Informacija apie valdybos narių atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį 

 

 

Darbo užmokestis  
2015 m. sausio–
birželio mėn., eurų 

Kitos išmokos  
2015 m. sausio–
birželio mėn., eurų 

Iš viso 2015 m. 
sausio–birželio 
mėn., eurų 

Bendrai visiems valdybos nariams 133 938 29 541 163 479 

Vidutiniškai vienam valdybos nariui 26 788 5 908 32 696 

 
 

Bendrovės vadovai 
 

Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, 
jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais. 
Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai  
 
Informacija apie generalinio direktoriaus ir vyr. finansininko atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį 
 

 
Darbo užmokestis  
2015 m. sausio–
birželio mėn., eurų 

Kitos išmokos  
2015 m. sausio–
birželio mėn., eurų 

Iš viso 2015 m. 
sausio–birželio 
mėn., eurų 

Generaliniam direktoriui Juozui Bartlingui 33 432 8 688 42 120 

Vyr. finansininkui* - - - 

 
* Nuo 2014 m gruodžio 1 d. apskaitos funkcija iš Bendrovės buvo iškelta į įmonę UAB Verslo aptarnavimo centras, todėl Bendrovėje neliko apskaitos funkciją 
atliekančių darbuotojų ir vyr. finansininko pareigybės. UAB Verslo aptarnavimo centras Bendrovei teikia visas apskaitos paslaugas nuo pirminių dokumentų 
suvedimo į apskaitos programas iki finansinių ataskaitų parengimo. 

 
 

Bendrovės darbuotojai 
 
Pagrindinis Bendrovės personalo politikos siekis yra prit-
raukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, abipusės vertės 
generavimo principu kurti su jais ilgalaikės partnerystės 
santykius ir bendrą sėkmingą Bendrovės ateitį.  
 
Bendrovė toliau tęsia organizacinės kultūros formavimą, 
įgyvendino 2013 m. pabaigoje parengtą ir patvirtintą bendrą 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės žmogiškųjų išteklių val-
dymo politiką, kuri nustato bendrus žmogiškųjų išteklių 
valdymo principus, apibrėžia pagrindines nuostatas, kurio-
mis vadovaujamasi valdant žmogiškuosius išteklius ir sie-
kiant strateginių tikslų.  
 
Pagal Bendrovės atlygio sistemą visų Bendrovės darbuo-
tojų, įskaitant Bendrovės vadovus, atlyginimas susideda iš 
pastovios dalies, kintamos dalies ir papildomo atlygio. 
 
Pastovi atlygio dalis darbuotojams nustatoma remiantis 
pareigybės lygiu ir darbuotojo turima kompetencija. Kintama 
atlygio dalis mokama už pamatuojamus veiklos rezultatus – 
kiekvienai konkrečiai pareigybei nustatytų tikslų arba rodiklių 
įvykdymą. Vadovams ir palaikančios veiklos padalinių 
specialistams keliami metiniai tikslai, gamybos specialistų ir 
darbininkų kintama atlygio dalis priklauso nuo mėnesio 
veiklos rezultatų. 
 
Papildomas piniginis atlygis apima pašalpas, materialinę 
paramą, papildomas mokamas atostogas, darbuotojams 
skiriamus vienkartinius priedus už papildomą darbo krūvį, 
pažymėtinus darbo rezultatus, inovatyvių idėjų pasiūlymus ir 
diegimą. Papildomas nepiniginis atlygis apima Bendrovės 
lėšomis finansuojamus mokymus, Bendrovės organizuoja-
mus renginius darbuotojams ir jų vaikams, medicinos punkto 
paslaugas, darbuotojų skiepijimą nuo sezoninių ligų. 
  

Veiklos vertinimo procesas prasideda 360° tyrimu, kurio 
metu vertinamos vadovų ir specialistų bendrosios ir vado-
vavimo kompetencijos. Kompetencijas vertina patys dar-
buotojai, darbuotojų vadovai ir kolegos. Pagal darbuotojų 
veiklos valdymo tvarką bendrovėje kiekvienais metais vyksta  
metinis vadovo ir darbuotojo veiklos vertinimo pokalbis. 
Metinio pokalbio metu vadovas ir darbuotojas įvertina praė-
jusių metų tikslų pasiekimo lygį, numato tikslus ir, remda-
miesi kompetencijų įvertinimais, sutaria ugdytinas kompe-
tencijas bei konkrečias darbuotojų ugdymo priemones atei-
nantiems metams. 
 
Atsiradus naujo darbuotojo poreikiui, pirmiausia organizuo-
jamos vidinės atrankos. Jei Bendrovėje nėra tai pozicijai 
tinkamų kandidatų, paieška tęsiama už Bendrovės ribų. 
Vykdant darbuotojų paiešką vidinės rotacijos principu per 
2015 m. sausį–birželį pareigose pakilo 21 Bendrovės dar-
buotojas (vertikali karjera), 11 darbuotojų perėjo į panašias 
pareigas kituose padaliniuose (horizontali karjera). Plečiant 
darbuotojų karjeros galimybes bei skatinant darbuotojų 
judėjimą tarp „Lietuvos energijos“ grupės įmonių, į kitas 
grupės įmones perėjo 8 darbuotojai. 
 
Bendrovės darbuotojų skaičius, pokytis per ataskaitinį 
laikotarpį 

 
Bendrovėje 2015 m. birželio 30 d. dirbo 453 darbuotojai 
(įskaitant ir vaiko priežiūros atostogose esančius darbuoto-
jus), iš jų 59 proc. buvo specialistai ir vidurinės grandies 
vadovai, 40 proc. – darbininkai, 1 proc. – aukščiausio 
lygmens vadovai. 2014 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 474 
darbuotojai.  
 
Pagrindinė darbuotojų skaičiaus pokyčio priežastis ta, kad, 
vidaus audito padalinio darbuotojai perėjo dirbti į „Lietuvos 
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energija“, UAB, ilgamečiai darbuotojai išėjo į pensiją bei 
keletas darbuotojų paliko Bendrovę dėl struktūrinių pokyčių.  
 
Vyrai sudarė 82 proc. Bendrovės darbuotojų, moterys – 18 
proc. 39 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį išsilavini-
mą, 15 proc. – aukštesnįjį, 46 proc. – vidurinį profesinį išsi-
lavinimą. 
 
Bendrovėje daugiausiai dirba 35-54 metų darbuotojų, turin-
čių 10 metų ir daugiau darbo stažą Bendrovėje. Tai kvalifi-
kuoti, patyrę specialistai, sudarantys kolektyvo pagrindą 

Bendrovės gamybos padaliniuose, kur yra ypač svarbios 
darbuotojų sukauptos žinios ir patirtis. Šios amžiaus grupės 
darbuotojai sudarė 44 proc. visų Bendrovės darbuotojų. Apie 
16 proc. Bendrovės darbuotojų yra 25-34 metų amžiaus. 
 
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį ir vidutinis 
darbo užmokestis pateiktas lentelėje žemiau. Į nurodytas 
darbo užmokesčio sumas įskaičiuota pastovi atlygio dalis, 
kintama atlygio dalis ir papildomi priedai, mokami už pažy-
mėtinus darbo rezultatus. 

 
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2015 m. sausio–birželio mėn.) 
 

 Įmonės vadovas 
Aukščiausio 
lygmens vadovai  

Vidurinio lygmens 
vadovai  

Ekspertai, specia-
listai, darbininkai  

Darbuotojų pasi-
skirstymas pagal 
pareigybių lygį  

1  4 33 415 

Vidutinis darbo 
užmokestis, eurų*  

5 572 4 188 2 007 1 085 

 
* Lyginant šiuos duomenis su 2015 m. gegužės mėn. pabaigoje tarpiniame pranešime už trijų mėnesių laikotarpį paskelbtais duomenimis apie vidutinį darbo 
užmokestį 2015 m. sausio–kovo mėn. laikotarpiu, matomas vidutinio darbo užmokesčio padidėjimas visose kategorijose. To priežastis yra ta, kad tiems 
darbuotojams, kuriems kintama atlygio dalis išmokama kartą per metus už praėjusių metų laikotarpį, už 2014 metus ši atlygio dalis buvo išmokėta būtent 
balandžio–birželio mėn. laikotarpį. Kadangi išmokėtos kintamo atlygio dalies suma įtraukiama skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, ji gana smarkiai padidino šį 
rodiklį. Tokia pati vidutinio darbo užmokesčio statistikos tendencija Bendrovėje stebima kasmet. 

 
Kolektyvinė sutartis, darbuotojų profsąjungos 

 
Bendrovėje veikia keturios profesinės sąjungos.  
 
2014 m. vasario 28 d. Bendrovės darbuotojų konferencijoje 
buvo patvirtinta nauja kolektyvinės sutarties redakcija, kuri 
užtikrina palankesnį socialinių naudų paketą Bendrovėje 
dirbantiems darbuotojams, negu to reikalauja LR Darbo 
kodeksas.  

Pagal Kolektyvinę sutartį darbuotojams taikomos papildo-
mos garantijos (išmokos) įvykus nelaimingiems atsitiki-
mams, ligos, artimųjų mirties atvejais, parama gimus vaikui, 
papildomos mokamų atostogų dienos gimus vaikui, sudarius 
santuoką, mirus artimajam bei kitais atvejais. 

 
Organizacinė kultūra, kompetencijų ugdymas, mokymai praktikos galimybės 

 
2014 m. spalio mėn. buvo atliktas darbuotojų įsitraukimo 
tyrimas, kuris tapo atskaitos tašku tolimesniam darbuotojų 
įsitraukimo didinimui. Po tyrimo visuose Bendrovės padali-
niuose vyko rezultatų aptarimai bei buvo sutartos konkrečios 
priemonės tiek Bendrovės, tiek atskiro padalinio lygmenyje, 
kurių tikslas – pagerinti darbuotojų nepakankamai gerai 
įvertintas Bendrovės veiklos sritis bei skatinti darbuotojų 
įsitraukimą. 
 
Bendrovė tęsė vertybių dialogo projektą, skirtą vertybių 
komunikavimui ir įgyvendinimui praktinėje veikloje. Vertybių 
žaidimo sesijas vedė iš Bendrovės darbuotojų projektui 
atrinkta dvylikos vertybių ambasadorių grupė. Tokiu būdu 
buvo kuriami ir diegiami naujų darbinių elgsenų, atitinkančių 
Bendrovės vertybes ir pagrindinius veiklos tikslus, modeliai.  
 
Bendrovė teikė prioritetą proaktyviai komunikacijai su dar-
buotojais. Kovą ir birželį vyko tradiciniai kartą per ketvirtį 
vykstantis Bendrovės vadovų, valdybos narių susitikimas su 
visų padalinių darbuotojais. Susitikimuose buvo aptariami 
Bendrovės veiklos rezultatai, vykdomų ir planuojamų pro-
jektų naujienos, Bendrovės vadovai atsakė į darbuotojams 
kylančius klausimus. 
 
Remdamasi darbuotojams keliamais veiklos tikslais, kompe-
tencijų vertinimo ir tobulinimo poreikiu, Bendrovė siekia 
kryptingai ugdyti darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją, todėl 

darbuotojai skatinami dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir rei-
kalingų kompetencijų ugdymo mokymuose. Profesinių mo-
kymų metu darbuotojai atnaujina savo darbui privalomas 
technines žinias ir gauna reikiamus kvalifikacinius pažymė-
jimus bei atestatus. Seminarų bei konferencijų metu dar-
buotojai susipažįsta su inovacijomis ir gerąja praktika ener-
getikos srityje.  
 
2015 m. sausio–birželio mėn. techninės srities mokymuose 
dalyvavo 154 Bendrovės darbuotojai, vadybos srities mo-
kymuose – 163 darbuotojai. Iš viso 2015 m. sausio–birželio 
mėn. mokymuose sudalyvavo 367 darbuotojai. Taip pat 
vykdo-mos darbuotojų ekskursijos į kitas gamybos įmones, 
susipažinti su gamybos padalinių darbų organizavimu, 
teikiamomis inovacijomis, gamybos įranga, problemų 
sprendimu ir t. t. 
Siekdama pritraukti jaunus kvalifikuotus specialistus, Ben-
drovė aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, 
sudaromos sąlygos aukštųjų ir profesinių mokyklų studen-
tams pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių 
praktikų metu. 2015 m. kovą Bendrovė dalyvavo Kauno 
technologijos universiteto, ir ISM Vadybos ir ekonomikos 
universiteto organizuotuose Karjeros dienų renginiuose. Per 
2015 m. sausio–birželio mėn. Bendrovėje praktiką atliko šeši 
studentai: trys iš Kauno technologijos universiteto ir trys iš 
Elektrėnų profesinio mokymo centro.  
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Informacija apie kitus komitetus 
 
„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupėje be audito komiteto veikia Rizikų valdymo priežiūros komitetas ir Skyrimo ir atlygio 
komitetas. 
 
Rizikų valdymo priežiūros komitetas 
 

Pagrindinės Komiteto funkcijos: 

 stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos 
„Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės tikslų pasiekimui 
aktualios rizikos; 

 vertinti vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos valdymo 
priemonių adekvatumą identifikuotoms rizikoms; 

 vertinti rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo būklę; 

 stebėti rizikų valdymo proceso vykdymą; 

 analizuoti finansines galimybes rizikų valdymo priemo-
nėms įdiegti; 

 vertinti rizikas ir „Lietuvos energija“, UAB, bei Grupės 
įmonių rizikų valdymo planą; 

 vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo ciklą; 

 kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoti jų 
duomenis, teikti pasiūlymus; 

 stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų valdymu, 
rengimą; 

 vykdyti kitas funkcijas, stebėtojų tarybos sprendimu 
priskirtas Komiteto kompetencijai. 

 
Rizikų valdymo priežiūros komiteto nariai (2015 m. birželio 30 d. duomenimis) 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Darbo komitete pradžia Darbovietė, pareigos 

Antanas Danys 

Pirmininkas 
– 2013 m. rugpjūčio mėn.  

Viešoji įstaiga „Lietuvos Junior 
Achievement“ valdybos narys 

Tomas Garasimavičius 

Narys 
– 2013 m. rugpjūčio mėn.  

Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko patarėjas energetikai 

Raimundas Petrauskas 

Nepriklausomas narys 
– 2013 m. rugpjūčio mėn.  

Schmitz Cargobull Baltic, UAB,  
generalinis direktorius 

Donatas Kaubrys  

Nepriklausomas narys 
– 2013 m. spalio mėn. Dovirma, UAB, direktorius 

 
Skyrimo ir atlygio komitetas 

  
Pagrindinės Komiteto funkcijos: 

 vertinti ir teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energija“, 
UAB, ir Grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos 
(fiksuoto pagrindinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų 
priklausančio atlygio, pensijų draudimo, kitų garantijų 
ir atlygio formų, kompensacijų, išeitinių išmokų, kitų 
atlygio paketo dalių), taip pat su asmens veikla susi-
jusių išlaidų kompensavimo principų; 

 vertinti ir teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energija“, 
UAB, ir Grupės įmonių tantjemų politikos; 

 prižiūrėti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių 
atlyginimų ir tantjemų politikos atitikimą tarptautinei 
praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir 
teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų, tantjemų 
politikos tobulinimo; 

 teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant „Lietuvos e-
nergija“, UAB, ir Grupės įmonių atitinkamų finansiniu 
metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius); 

 vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių su-
tarčių su „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių 
valdymo organų nariais sąlygas; 

 vertinti kandidatų į „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės 
įmonių organų narius ir vyresniąją vadovybę paieškos 
bei atrankos procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų 
nustatymą; 

 nuolat vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmo-
nių valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį 
ir veiklą; 

 prižiūrėti, kaip „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmo-
nių valdymo organų nariai ir darbuotojai informuojami 
apie galimybes kelti kvalifikaciją ir reguliariai ją kelia; 

 prižiūrėti ir vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės 
įmonių valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą 
užtikrinančių priemonių įgyvendinimą; 

 vykdyti kitas funkcijas, stebėtojų tarybos sprendimu 
priskirtas Komiteto kompetencijai. 

 
 

 
 

Komiteto nariai (2015 m. birželio 30 d. duomenimis) 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Darbo komitete pradžia Darbovietė, pareigos 

Aloyzas Vitkauskas 

Pirmininkas 
– 2013 m. rugpjūčio mėn.  

Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija, viceministras 

Tomas Garasimavičius 

Narys 
– 2013 m. rugpjūčio mėn.  

Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko patarėjas energetikai 

Virginijus Lepeška  

Nepriklausomas narys 
– 2013 m. rugpjūčio mėn.  

UAB „Organizacijų vystymo centras“ 
valdybos pirmininkas 
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SVARBŪS ĮVYKIAI BENDROVĖS VEIKLOJE 

 

Reikšmingi susitarimai 

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei, su-
daryta nebuvo.  

Bendrovės ir jos organų narių ar darbuotojų susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be 
pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo, sudaryta nebuvo. 

Informacija apie sandorius tarp susijusių asmenų 

Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius atskleidžiama 2015 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių 
laikotarpio sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje. 

Žalingi sandoriai 

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vardu sudarytų žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos 
sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.), turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos 
Bendrovės veiklai ir (arba) veiklos rezultatams, taip pat sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, 
kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, sudaryta nebuvo. 

 

Pranešimai apie esminius įvykius per ataskaitinį laikotarpį 
 
Teismas priėmė Bendrovės skundą 

 
2015 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos administraciniame 
teisme priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. 
gruodžio 11 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“ 
AB Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos vienašališko 
nustatymo”, Nr. O3-934 (toliau – Nutarimas) panaikinimo. 
Nutarimu Komisija vienašališkai nustatė Bendrovės 
gaminamos šilumos kainos dedamąsias. 
  
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimtos 
nutarties. 
 
Teismas priėmė Bendrovės skundą 
 

2015 m. sausio 21 d. Vilniaus apygardos administraciniame 
teisme priimtas Bendrovės skundas dėl 2014 m. gruodžio 19 
d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
(toliau – Komisija) nutarimo Nr. O3-941 „Dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. 
Nutarimo Nr. O3-840 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų lėšų ir kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo“ 
(toliau – Nutarimas), dalinio panaikinimo. 
  
Prašomais panaikinti Nutarimo punktais Komisija nusprendė 
sumažinti sumą Bendrovei 2015 m. išmokėtinų lėšų už 
viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) – 
elektros energijos, kuri yra būtina elektros energijos tiekimo 
saugumui užtikrinti, gamybos – teikimą. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimtos 
nutarties. 
 
Bendrovė skelbs preliminarius neaudituotus rodiklius 

 
2015 m. vasario 13 d., siekdama pagerinti informacijos 
investuotojams sklaidą, Bendrovė paskelbė preliminarius 
neaudituotus Bendrovės 2014 m. dvylikos mėnesių finansi-
nius rodiklius.  
 
Bendrovė nuo šiol kiekvieną ketvirtį skelbs preliminarius 
neaudituotus Bendrovės finansinius rodiklius – ataskaitinio 

laikotarpio grynąjį pelną / nuostolį, pelną prieš palūkanas, 
mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), Bendro-
vės pardavimo pajamas. Veiklos rezultatai bus skelbiami 
vadovaujantis 2014 m. gruodžio 31 d. paskelbtu Veiklos 
rezultatų skelbimo 2015 m. kalendoriumi ir 2015 m. vasario 
10 d. paskelbtu jo papildymu. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neaudi-
tuoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2014 m. dvylikos 
mėnesių finansiniai rodikliai 
 
Bendrovė perleido dukterinių įmonių akcijas 

 
2015 m. kovo 31 d., vadovaudamasi Bendrovės valdybos 
sprendimu, Bendrovė sudarė visų jos valdomų UAB „Kauno 
energetikos remontas“ bei Energijos tiekimas UAB akcijų 
pirkimo – pardavimo sutartį su savo patronuojančia ben-
drove „Lietuvos energija“, UAB. 
 
Pagal šią sutartį Bendrovė pardavė „Lietuvos energija“, 
UAB, 15 244 112 (penkiolika milijonų du šimtus keturiasde-
šimt keturis tūkstančius vieną šimtą dvylika) paprastųjų 
vardinių akcijų, bendrai sudarančių 100 proc. UAB „Kauno 
energetikos remontas“ įstatinio kapitalo, kiekvienos iš kurių 
akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 euro, bei 750 000 (sep-
tynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 
akcijų, bendrai sudarančių 100 proc. Energijos tiekimas UAB 
įstatinio kapitalo, kiekvienos iš kurių akcijos nominali vertė 
yra lygi 0,29 euro.  
  
Energijos tiekimas UAB akcijos parduotos už nepriklausomų 
turto vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę – 6 883 398,98 
eurų. 
  
UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijos parduotos už 
nepriklausomų turto vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę – 
4 778 151,07 eurų. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl Energijos tieki-
mas UAB ir UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų per-
leidimo. 
 
 

http://litlex.lenet.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=102203&Zd=d%EBl%2Bperiodin%EBs%2Bir%2Bpapildomos%2Binformacijos%2Brengimo%2Bir%2Bpateikimo&BF=4#60z#60z
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=news&news_id=274103
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=news&news_id=274103
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=641414&messageId=796850
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=641414&messageId=796850
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=644877&messageId=801328
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=644877&messageId=801328
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=644877&messageId=801328
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=652824&messageId=811783
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=652824&messageId=811783
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=652824&messageId=811783
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Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
2015 m. balandžio 3 d. valdybos iniciatyva ir sprendimu 
2015 m. balandžio 27 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bend-
rovės akcininkų susirinkimas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos ener-
gijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų 
 
Nusprendė išmokėti dividendus ir patvirtino naujus 
įstatus 

 
2015 m. balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame 
Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 2014 m. 
audituotų konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių a-
taskaitų rinkinys ir patvirtintas Bendrovės pelno už 2014 m. 
paskirstymas. Nuspręsta dividendų išmokėjimui skirti 21,72 
mln. eurų (apie 0,0342 eurų dividendų vienai akcijai). 
 
To paties visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo pat-
virtinti atnaujinti Bendrovės įstatai.  
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, 2015 m. balandžio 27 d. eiliniame vi-
suotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų 
 
Pardavė NT Valdos, UAB akcijas 

 
2015 m. balandžio 27 d., vadovaudamasi Bendrovės val-
dybos sprendimu, Bendrovė  sudarė jos valdomų NT Valdos, 
UAB, akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su savo pat-
ronuojančia bendrove „Lietuvos energija“, UAB. 
  
Pagal šią sutartį Bendrovė pardavė „Lietuvos energija“, 
UAB, 1 232 897 (vieną milijoną du šimtus trisdešimt du 
tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt septynias) 
paprastąsias vardines NT Valdos, UAB, akcijas, bendrai 
sudarančias 41,73 proc. NT Valdos, UAB, įstatinio kapitalo.  
 
NT Valdos, UAB, akcijos parduotos už nepriklausomų turto 
vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę – 29 987 000 eurų. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl NT Valdos, UAB, 
akcijų perleidimo 
 
Teismas atmetė Bendrovės skundą 

 
2015 m. balandžio 30 d. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas atmetė 2014 m. rugsėjo 16 d. Bendrovės skundą dėl 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. 
rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-757 „Dėl elektros energijos 
gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ (toliau – Nutarimas) 
panaikinimo.  
 
Bendrovės nuomone, teismo sprendimas atmesti skundą 
yra nepagrįstas, todėl, vadovaudamasi teisės aktais, Ben-
drovė svarstys galimybę skųsti šį teismo sprendimą. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimto 
sprendimo 
 
 
Numatomas gamybos veiklos išgryninimas 

 
2015 m. gegužės 4 d. Bendrovė gavo „Lietuvos energija“, 
UAB, kuri valdo  96,13 proc. Bendrovės akcijų, raštą, ku-
riame pateikta informacija apie numatomus pokyčius. 

 Rašte nurodyta, kad „Lietuvos energijos“ valdyba pritarė 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės veiklos grandinės išgry-
ninimo programos koncepcijai. Joje numatomas Bendrovės 
gamybos veiklos išgryninimas nuo Bendrovės atskiriant dalį 
Bendrovės vykdomos komercinės elektros energijos did-
meninės prekybos veiklos. Elektros energijos prekybos 
veiklos dalies atskyrimas leistų padidinti „Lietuvos energija“ 
įmonių grupės veiklos efektyvumą, mažinti Bendrovės veik-
los sąnaudas ir išgryninti Bendrovės vykdomą veiklą.  
 
Šiuos veiksmus planuojama atlikti iki 2016 m. sausio 1 d. 
Apie visus tolesnius veiksmus ir priimtus sprendimus Ben-
drovė viešai paskelbs teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl planuojamo 
gamybos veiklos išgryninimo 
 
Bendrovė įkeitė garo katilinę 

 
2015 m. gegužės 14 d., vadovaujantis Bendrovės valdybos 
sprendimu bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, 
Bendrovė, vykdydama įsipareigojimus pagal 2013 m. 
birželio 26 d. kredito sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir 
„Nordea Bank AB“ Lietuvos skyriaus bei AB DNB banko, 
įkeitė dalį kredito sutartyje numatyto Šilumos energijos 
gamybos pajėgumų statybų Elektrėnų komplekse projekto 
metu sukurto turto – garo katilinę. 
  
Garo katilinėje įrengti trys garo katilai, kurių bendra šiluminė 
galia siekia 49,8 MW. Ši katilinė įrengta šilumos rezervo 
palaikymui, šilumos gamybai žiemos sezono šalčių piko 
metu, taip pat rezervinės elektrinės blokų paleidimui. 
  
Likusi Šilumos energijos gamybos pajėgumų statybos pro-
jekto metu sukurto turto dalis – biokuro katilinė – bus įkei-
čiama turtą įregistravus Nekilnojamojo turto registre. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, garo katilinės įkeitimo 
 
Bendrovė paskelbė preliminarius rodiklius 

 
2015 m. gegužės 15 d. Bendrovė paskelbė preliminarius 
neaudituotus Bendrovės 2015 m. sausio–kovo mėnesių 
finansinius rodiklius. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neaudi-
tuoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. sausio–kovo 
mėnesių rezultatai 
 
Teismas priėmė Bendrovės apeliacinį skundą 

 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme priimtas 
Bendrovės apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 30 d. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo. Šiuo 
sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas at-
metė Bendrovės skundą dėl 2014 m. rugpjūčio 7 d. Valsty-
binės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl 
elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ Nr. O3-
757 (toliau – Nutarimas) panaikinimo. 
  
Bendrovė yra pažymėjusi, kad gamybos rinkos tyrimas yra 
atliktas remiantis netinkamomis prielaidomis, todėl skundė 
teismui Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
sprendimą pripažinti Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu 
elektros energijos gamybos rinkoje bei taikyti Bendrovei su 
tuo susijusius įpareigojimus. 
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Bendrovės nuomone Vilniaus apygardos administracinio 
teismo sprendimas atmesti skundą yra nepagrįstas ir dėl to 
Bendrovė pateikė apeliacinį skundą. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimto 
Bendrovės apeliacinio skundo 
 
Teismas nutraukė bylą 

 
2015 m. gegužės 25 d. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas nutartimi nutarė nutraukti administracinę bylą dėl 
2014 m. lapkričio 28 d. Bendrovės skundo dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. 
nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos 
elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičia-
vimo”, Nr. O3-875 panaikinimo. 
  
Bendrovė primena, jog Vilniaus apygardos administraci-
niame teisme yra nagrinėjama kita tiesiogiai su šia susijusi 

byla: 2015 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos administra-
cinis teismas priėmė Bendrovės skundą dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gruodžio 11 
d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos 
elektrinės šilumos gamybos kainos vienašališko nustatymo”, 
Nr. O3-934 panaikinimo. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl teismo priimtos 
nutarties 
 
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
2015 m. birželio 8 d. valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 
m. liepos 1 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akci-
ninkų susirinkimas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos ener-
gijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų 
 

 
Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 
 
Elektrėnuose nutraukta 1 ir 2 blokų eksploatacija 
 

Įgyvendinant Bendrovės veiklos strategiją ir atsižvelgiant 
2014 m. spalio 20 d. Bendrovės valdybos sprendimą nuo 
2015 m. sausio 1 d. nutraukta Bendrovės valdomos rezervi-
nės elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimą. 1 blokas pradėtas 
demontuoti sausio pr., 2 blokas – 2015 m. balandžio pra-
džios. 
 
1962-1965 m. statybos Lietuvos elektrinės 1 ir 2 blokai yra 
nekonkurencingi rinkoje, reikalaujantys reikšmingų remonto 
investicijų ir daugiausiai buvo naudojami šilumai gaminti. 
Juos pakeis nauji šilumą iš biokuro gaminsiantys įrenginiai 
Elektrėnuose. 
 
Bendrovė tapo elektros kainų išvestinių priemonių 
rinkos formuotoja Latvijos kainų zonoje 
 

2015 m. sausį Bendrovė pirmoji iš Lietuvos elektros rinkos 
dalyvių tapo rinkos formuotoja (angl. Market Maker) ir ėmė 
siūlyti finansines išvestines priemones, susietas su kainų 
skirtumu tarp Latvijos kainų zonoje besiformuojančios 
kainos ir visos „Nord Pool Spot“ sisteminės kainos EPAD 
RIGA (angl. Electricity Price Area Differential, EPAD). 
 
Bendrovė aktyviai prisidės užtikrinant, kad rinkoje būtų 
sudaromas didesnis sandorių skaičius. Finansiniai produk-
tai, kuriuos išvestinių finansinių priemonių rinkoje „NASDAQ 
Commodities“ siūlys bendrovė, sudaro galimybę visiems 
elektros rinkos dalyviams apsisaugoti nuo elektros energijos 
kainų svyravimo rizikos „fizinės“ prekybos biržoje „Nord Pool 
Spot“. 
 
Išvestinių finansinių priemonių biržoje „NASDAQ Commodi-
ties“ su Latvijos ir Lietuvos kainų zonos indeksais susietų 
finansinių produktų galima įsigyti nuo 2014 m. lapkričio 11 d. 

Iki tol biržoje prekiauta finansiniais instrumentais, susietais 
su elektros energijos kainomis Šiaurės Europos šalyse, 
Estijoje, Vokietijoje, Olandijoje ir Jungtinėje Karalystėje. 
  
Siekdama prisidėti prie likvidžios elektros energijos išvesti-
nių priemonių rinkos sukūrimo, „Lietuvos energijos gamyba“ 
prie „NASDAQ Commodities“ prisijungė 2014 m. rugpjūčio 
pradžioje. 
 
Daugiau informacijos – Bendrovės interneto svetainėje. 
 
Bendrovė paskelbė 2014 m. veiklos ir socialinės atsa-
komybės pažangos ataskaitą 

 
 
Bendrovės paskelbtoje ataskaitoje pristatoma 2014 metų 
Bendrovės veikla bei pažanga socialinės atsakomybės 
srityje. Ataskaitoje apžvelgti santykiai su darbuotojais ir jų 
įsitraukimas į Bendrovės veiklas, ryšiai su vietinėmis Bend-
ruomenėmis ir visuomene, aplinkos apsauga bei veikla 
rinkoje. Ataskaitoje aprašomos Bendrovės 2014 metų so-
cialinės atsakomybės strateginės kryptys, veiksmai ir pa-
siekimai. 
  
Bendrovė yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susita-
rimo“ (angl. Global Compact) narė ir teikia kasmetinę Pa-
žangos ataskaitą, parengtą remiantis dešimčia susitarimo 
principų. 
  
Bendrovės socialinės atsakomybės Pažangos ataskaitos 
skelbiamos įmonės interneto svetainėje www.gamyba.le.lt 
(socialinės atsakomybės skiltyje), vertybinių popierių biržos 
NASDAQ Baltic svetainėje bei „Pasaulinio susitarimo“ sve-
tainėje www.globalcompact.org. 
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Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
 
Išrinko auditorių  

 
2015 m. liepos 1 d. įvykusiame Bendrovės neeiliniame 
visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendi-
mas išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ „Lietuvos e-
nergijos gamyba“, AB, 2015 m. finansinių ataskaitų auditui 
atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 35.000 eurų, neįskaitant 
PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB, neeiliniame visuotiniame akcininkų susirin-
kime priimtas sprendimas dėl audito įmonės išrinkimo 
 
Bendrovės valdybos nariai nominuoti į Grupės įmonių 
vadovybę 

 
2015 m. liepos 28 d. Bendrovė gavo „Lietuvos energija“, 
UAB, raštą, kuriame buvo pateikta informacija apie Lietuvos 
energijos Stebėtojų tarybos priimtus sprendimus pritarti 

Bendrovės valdybos narės Eglės Čiužaitės kandidatūrai į po 
numatomo AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo 
veiksiančios naujos elektros energijos ir dujų skirstymo 
bendrovės valdybą, taip pat Bendrovės valdybos nario 
Vidmanto Saliečio kandidatūrai į Energijos tiekimas UAB 
generalinio direktoriaus pareigas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos ener-
gija“, UAB, priimtų sprendimų 
 
Bendrovė paskelbė preliminarius rodiklius 

 
2015 m. rugpjūčio 14 d. Bendrovė paskelbė preliminarius 
neaudituotus Bendrovės 2015 m. sausio–birželio mėnesių 
finansinius rodiklius. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neau-
dituoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. sausio–
birželio mėnesių rezultatai 
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KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA 

 

Pagrindiniai vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotų finansinių ataskaitų 
sudarymu, požymiai 
 
Įmonių grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos rengia-
mos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansinės atskai-
tomybės standartus (TFAS). 
 
Bendrovė kiekvieną mėnesį iš dukterinių įmonių gauna ir 
analizuoja finansines ataskaitas. Bendrovė konsoliduoja 
dukterinių įmonių finansines ataskaitas. Bendrovei apskaitos 

paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai 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. 

 
 


