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Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas 
 

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

kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie Bendrovės veiklą per 2016 m. sausio–birželio mėnesių laikotarpį. 
 
 

Tarpinio pranešimo reglamentavimas 
 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48 patvirtintų „Periodinės ir pa-
pildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių“ 2016 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 03-22 redakcija bei Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordi-
nuojančios institucijos paskyrimo“ 2012 m. kovo 7 d. redakcija (Nr. 258). 
 
 

Asmenys, atsakingi už tarpiniame pranešime pateiktą informaciją 
 

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinė direktorė Eglė Čiužaitė (8 5) 278 2907 

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

Mindaugas Kvekšas (8 5) 278 2907 
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„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBOS“ ESMINIAI RODIKLIAI 
 

  2016 m. 6 mėn. 2015 m. 6 mėn. 
Pokytis 

+/- % 

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

Pagaminta elektros energijos TWh 0,64 0,92 -0,28 -30,8 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

Pajamos tūkst. eurų 89.324 107.377 -18.053 -16,8 

Elektros, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos 

tūkst. eurų 39.431 59.487 20.056 -33,7 

Veiklos sąnaudos1 tūkst. eurų 8.705 14.553 5.848 -40,2 

EBITDA2 tūkst. eurų 21.655 28.334 -6.679 -23,6 

EBITDA marža3 % 31,0 28,1 2,9 p. p.  

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. eurų 17.794 19.256 -1.462 -7,6 

 2016-06-30 2015-06-30 
Pokytis 

+/- % 

Visas turtas tūkst. eurų 841.363 894.535 -53.172 -5,9 

Nuosavas kapitalas tūkst. eurų 360.694 365.054 -4.360 -1,2 

Finansinės skolos tūkst. eurų 137.069 154.280 -17.211 -11,2 

Finansinės skolos grynąja verte4 tūkst. eurų 39.170 98.617 -59.447 -60,3 

Nuosavybės pelningumas (ROE)5 % 9,9 10,5 -0,7 p. p.  

Nuosavo kapitalo lygis6 % 42,9 40,8 2,1 p. p.  

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 
12 mėnesių 

% 90,4 174,0 -83,6 p. p.  

Finansinės skolos grynąja verte / 
Nuosavybės santykis 

% 10,9 27,0 -16,2 p. p.  

 
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 Nuosavo kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje. 
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VADOVO KOMENTARAS 
 
Pasikeitimai rinkoje lėmė, kad „Lietuvos energijos gamybos“ 
pajamos 2016 m. sausio–birželio mėn., palyginti su 2015 m. 
sausio–birželio mėn., mažėjo. Vis dėlto bendrovės pelnin-
gumo rodikliai ir vartotojams atnešta nauda pastebimai di-
dėjo. 
 
Per 2016 m. sausį–birželį Bendrovė gavo 89,3 mln. eurų pa-
jamų – tai 16,8 proc. mažiau negu per 2015 m. sausį–birželį. 
Didžiausią įtaką pajamų mažėjimui padarė tai, kad nuo 2016 
m. nebėra skiriamos kvotos remtinai elektros energijos ga-
mybai, taigi ir Bendrovės valdomame Elektrėnų komplekse. 
To rezultatas – 63,4 proc. sumažėjusi gamyba Elektrėnuose 
(2015 m. pirmą pusmetį – 0,445 TWh, 2016 m. pirmą pus-
metį – 0,163 TWh) ir tuo pačiu sumažėjusios pajamos.  
 
Nepaisant to, Bendrovė Elektrėnų komplekso pajėgumus iš-
naudojo maksimaliai efektyviai atsižvelgiant į situaciją rin-
koje – gaminant elektros energiją efektyviu kombinuoto ciklo 
bloku (KCB) ir sėkmingai parduodant ją biržoje per pirmąjį 
pusmetį uždirbta apie 1,3 mln. eurų bendrojo pelno. Šia 
suma atitinkamai mažėja viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų (VIAP) užtikrinimui Bendrovei skirtas lėšų biudže-
tas, o tai – tiesioginė nauda kiekvienam elektros energijos 
vartotojui, mat VIAP dedamoji yra įtraukta į elektros energi-
jos tarifą. 
 
KCB Elektrėnuose šiemet vien per pirmąjį pusmetį palei-
dome dvigubai daugiau kartų, nei pernai per visus metus. Šį 
galingą įrenginį sėkmingai išnaudojame tiek prisidėdami prie 
stabilumo elektros energijos sistemoje užtikrinimo, tiek siek-
dami maksimalios grąžos akcininkams bei vertės visiems 
elektros energijos vartotojams. 
 
Taigi, komerciškai sėkminga KCB veikla, 2016 m. sausio–
birželio mėn., palyginti su 2015 m. sausi–birželio mėn., dėl 
didesnio vandens kiekio Nemune 15,8 proc. padidėjusi 
Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės gamyba (atitinka-
mai nuo 0,175 TWh iki 0,203 TWh) bei atsakingas veiklos 
sąnaudų valdymas lėmė, kad, nepaisant bendro pajamų ly-
gio mažėjimo, Bendrovės pelningumo rodikliai didėjo.  
 
Bendrovės 2016 m. sausio–birželio mėn. EBITDA marža, 
palyginti su 2015 m. sausio–birželio mėn. duomenimis, pa-
didėjo 2,9 proc. punkto iki 31 proc. EBITDA siekia 21,7 mln. 
eurų (2015 m. sausio–birželio mėn. – 28,3 mln. eurų). Re-
miantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
(VKEKK) nutarimu, Kruonio HAE ir Kauno HE komercinės 
veiklos pelno dalis už sausio–birželio mėn. – iš viso 9,2 mln. 
eurų – buvo nukreipta Bendrovės pastoviųjų sąnaudų, pati-
riamų vykdant reguliuojamą veiklą teikiant VIAP, dengimui. 
Atmetus šiuo metu teisme ginčijamų VKEKK sprendimų 
įtaką, Bendrovės 2016 m. sausio–birželio mėn. EBITDA, 
preliminariais skaičiavimais, iš viso būtų 11,1 mln. eurų di-
desnė (2015 m. sausio–birželio mėn. šių veiksnių įtaka siekė 
6,9 mln. eurų).  
 
Iš viso per 2016 m. sausio–birželio mėn. Bendrovės uždirbtu 
pelnu gali būti padengta 10,5 mln. eurų VIAP lėšų – tai be-
veik 38 proc. visų VKEKK patvirtintų 2016 m. Bendrovei ski-
riamų VIAP lėšų. 
 
Grynasis Bendrovės pelningumas per metus padidėjo nuo 
17,9 proc. (2015 m. sausio–birželio mėn.) iki 19,9 proc. Gry-
nasis 2016 m. sausio–birželio mėn. pelnas siekia 17,8 mln. 
eurų (2015 m. sausį–birželį – 19,3 mln. eurų), didelę tei-

giamą įtaką jam padarė didmeninės elektros energijos pre-
kybos verslo dalies pardavimas. Jei ne 2016 m. sausio–bir-
želio mėn. reikšmingai kritusios apyvartinių taršos leidimų 
(ATL) rinkos kainos, bendrovės pelnas būtų dar didesnis ir 
trečdaliu viršytų pernykštį. Dabar gi 2016 m. sausio–birželio 
mėn. finansinėse ataskaitose teko pripažinti 7,9 mln. eurų 
nuostolį dėl ATL ir apskaitytos teisės gauti ATL vertės poky-
čio. 
 
2016 m. pirmasis pusmetis buvo išskirtinis ne tik Elektrė-
nuose. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė taip pat skai-
čiuoja, jog avarinis rezervas staiga sumažėjus į Lietuvą pa-
tenkančios elektros energijos kiekiui šioje elektrinėje šiemet 
buvo aktyvuojamas kaip niekad dažnai. Pradėjus veikti nau-
joms jungtims ir pasikeitus rinkai, išryškėjo itin reikšminga 
mūsų valdomų elektrinių funkcija – greitos pagalbos elektros 
energetikos sistemai teikimas ir reikšmingas indėlis į jos sta-
bilumo užtikrinimą. Džiaugiuosi, kad profesionalūs mūsų 
darbuotojai greitai prisitaikė prie rinkos pokyčių ir užtikrina, 
jog stabilų elektros energijos tiekimą užtikriname patikimai ir 
maksimaliai efektyviai. 
 
 
 

 
Eglė Čiužaitė 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos pirmininkė ir 
generalinė direktorė 
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REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 
 
Nuo 2016 m. pradžios iš eksploatacijos išvesti 5 ir 6 Elekt-
rėnų komplekse veikiančios rezervinės elektrinės blokai. 

Jų demontavimo darbų pradžia numatoma baigus demontuoti 
1 ir 2 blokus. Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje 
„Svarbūs įvykiai Bendrovės veikloje“. 
 
 
Nuo 2016 m. sausio 1 d. bendrovei Energijos tiekimas 
UAB perėjo nuosavybės teisė į parduotą Bendrovės ko-
mercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalį. Par-

duotą verslo dalį sudaro su fizine elektros energijos gamyba 
nesusijusi prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
bei balansavimo paslaugos teikimas. Pardavusi šią verslo dalį 
Bendrovė ir toliau gaus pajamas už rinkoje parduodamą jos 
valdomose elektrinėse pagamintą elektros energiją bei teikia-
mas sistemines paslaugas. Daugiau informacijos – šiame pra-
nešime apie esminį įvykį. 
 
 
2016 m. vasario 9 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu pradėtas buvusios akcinės bend-
rovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų išpirkimo procesas. 

Vykdant išpirkimą akcijos buvo prilygintos Bendrovės akci-
joms. Norintys parduoti akcijas akcininkai galėjo kreiptis iki 
2016 m. gegužės 9 d. Iki 2016 m. gegužės 23 d. akcijas 
supirkusi „Lietuvos energija“, UAB, atsiskaitė su didžiąja 
dalimi pardavusiųjų akcijas. Daugiau informacijos – toliau 
šiame pranešime bei Bendrovės interneto svetainėje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 m. vasario 19 d. Bendrovės stebėtojų taryba: 

 atsižvelgdama į Juozo Bartlingo prašymą, atšaukė jį iš 
Bendrovės generalinio direktoriaus ir valdybos pirmi-
ninko pareigų; 

 atšaukė Vidmantą Salietį iš Bendrovės valdybos nario 
pareigų; 

 paskyrė Eglę Čiužaitę į bendrovės valdybą, tą pačią 
dieną valdyba išrinko ją į bendrovės generalinio direkto-
riaus pareigas. 

Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „Bendrovė ir 
Bendrovės valdymo organai“ ir „Svarbūs įvykiai Bendrovės 
veikloje“ 
 
 
2016 m. vasario 25 d. patvirtinta naujos redakcijos Bend-
rovės kolektyvinė sutartis, galiosianti dvejus metus. Dau-

giau informacijos – šio pranešimo dalyje „Bendrovės darbuo-
tojai“. 
 
 
Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teikiama avarinio 
rezervo paslauga per 2016 m. sausio–birželio mėn. akty-
vuota net 40 kartų, kombinuoto ciklo blokas Elektrėnų 
komplekse per tą laikotarpį įjungtas 30 kartų. Kruonio HAE 

avarinis rezervas pirmiausia aktyvuojamas atsijungiant 2016 
m. bandomuoju režimu pradėjusiai veiki elektros energijos 
jungčiai su Švedija „NordBalt“. Per 2 minutes pasileidžianti 
elektrinė garantuoja nenutrūkstamą elektros energijos tie-
kimą, kol randami kiti trūkstamą elektros energijos kiekį galin-
tys padengti šaltiniai. Biržoje formuojantis aukštoms elektros 
energijos kainoms buvo įjungiamas kombinuoto ciklo blokas, 
kuris, nebeskiriant kvotų remtinai elektros gamybai, veikė kaip 
konkurencingas įrenginys ir prisidėjo prie kainų stabilizavimo. 
Daugiau informacijos – šio pranešimo dalyje „Pagrindiniai 
veiklos rodikliai“ ir Bendrovės interneto svetainėje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=691235&messageId=863501
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=691235&messageId=863501
https://gamyba.le.lt/lt/naujienos/bendroves-naujienos/lietuvos-energija-atsiskaite-su-pardavusiais-buvusios-akcines
https://gamyba.le.lt/lt/naujienos/bendroves-naujienos/pirmaji-metu-pusmeti-isskirtine-didziausiu-lietuvos-elektriniu-veikla
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BENDROVĖS FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 
 

  
2016 m.  
6 mėn. 

2015 m.  
6 mėn. 

2014 m.  
6 mėn. 

FINANSINIAI RODIKLIAI       

Pardavimo pajamos tūkst. eurų 69.148 98.033 92.273 

Kitos veiklos pajamos tūkst. eurų 20.176 9.344 1.123 

EBITDA1  tūkst. eurų 21.655 28.334 34.327 

Veiklos pelnas tūkst. eurų 23.037 22.762 25.469 

Grynasis pelnas tūkst. eurų 17.794 19.256 22.389 

Pelnas prieš apmokestinimą tūkst. eurų 22.790 21.659 25.553 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai tūkst. eurų 40.014 10.548 22.848 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms  tūkst. eurų 137.069 154.280 158.893 

SANTYKINIAI RODIKLIAI     

Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas  1,33 1,45 1,40 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / nuosavas 
kapitalas 

 0,38 0,42 0,42 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / turtas  0,16 0,17 0,18 

PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS     

Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA / (palūkanų mo-
kėjimai + per ataskaitinį laikotarpį grąžintos paskolos))2 

 2,31 2,93 6,61 

PELNINGUMO RODIKLIAI     

Veiklos pelno marža  % 25,79 21,20 27,27 

Pelno prieš apmokestinimą marža % 25,51 20,17 27,36 

Grynojo pelno marža % 19,92 17,93 23,97 

Nuosavo kapitalo grąža % 9,87 10,55 11,89 

Turto grąža % 4,23 4,31 4,95 

Pelnas tenkantis vienai akcijai eurai 0,028 0,030 0,035 

P/E (akcijos kainos ir pelno santykis)  10,90 12,75 10,14 

 
1 Pelnas prieš apmokestinimą - palūkanų pajamos + palūkanų sąnaudos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnau-

dos + ATL perkainavimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos + verslo dalies pardavimo rezultatas. 
2 Skaičiuojant rodiklį neįtraukiamos refinansuotos paskolos. 

 
 

2016 m. sausio–birželio mėn. Bendrovės pelningumo rodikliai 
yra aukštesni nei atitinkamo 2015 m. laikotarpio. Tuo metu 
turto bei nuosavo kapitalo grąžos rodikliai šiek tiek sumažėjo. 
 
Bendrovės EBITDA mažėjo dėl šiuo metu teisme ginčijamų 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – 
VKEKK) sprendimų dėl Bendrovės 2010–2012 m. veiklos pa-
tikrinimo rezultatų bei Bendrovės pripažinimo turinčia didelę 
įtaką elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl šių sprendimų 
Bendrovei 2016 m. buvo nustatytos sumažintos reguliuojamų 
paslaugų kainos. To neigiama įtaka 2016 m. sausio–birželio 
mėn. EBITDA ir grynajam pelnui atitinkamai siekia 11,1 mln. 

eurų ir 9,4 mln. eurų. Palyginamojo laikotarpio, 2015 m. sau-
sio–birželio mėn., finansinėse ataskaitose šių VKEKK spren-
dimų įtaka EBITDA ir grynajam pelnui atitinkamai siekė 6,9 
mln. eurų ir 6,0 mln. eurų. 
 
Bendrovės 2016 m. sausio–birželio mėn. grynajam rezultatui 
didžiausią teigiamą įtaką padarė didmeninės elektros preky-
bos verslo dalies pardavimas. Bendra galutinė šio sandorio 
suma, jei bus įgyvendintos visos sutartyje numatytos sąlygos, 
gali pasiekti 21,1 mln. eurų. Tiesa, didmeninės elektros preky-
bos verslo dalies pardavimas turėjo neigiamos įtakos Bendro-
vės EBITDA, nes 2016 m. sausio 1 d. pardavusi šią verslo dalį 
ji nebegauna su šia veikla susijusių pajamų. 
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2016 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 46,9 proc. visų 
Bendrovės pajamų (per 2015 m. sausio–birželio mėn. – 56,5 
proc.). 
 
 

Finansinės padėties ataskaita 
 
Bendrovės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2016 m. 
birželio 30 d. buvo 137,1 mln. eurų. Juos sudaro įsipareigoji-
mai pagal ilgalaikes paskolų sutartis. 
 
Reikšmingiausi pokyčiai Bendrovės turto struktūroje įvyko dėl 
Elektrėnuose veikiančios rezervinės elektrinės 5 ir 6 blokų 
turto vertės sumažėjimo nuostolio pripažinimo 2015 m. pabai-
goje (2015 m. gruodžio 7 d. Bendrovės valdyba priėmė spren-
dimą nuo 2016 m. sausio 1 d. nutraukti 5 ir 6 blokų eksploata-
ciją) bei dėl verslo dalies pardavimo, turėjusio įtakos apyvarti-
nio kapitalo pokyčiams. 
 
 

Bendrųjų pajamų ataskaita 
 
Pajamos 

 
Bendrovės pardavimo pajamos per 2016 m. sausio–birželio 
mėn. siekė 69,1 mln. eurų. Pagrindinę pajamų dalį sudaro 
elektros energijos prekybos, galios rezervavimo, VIAP, taip 
pat šilumos energijos pardavimo pajamos. Lyginant su 2015 
m. sausio–birželio mėn., Bendrovės pardavimo pajamos ma-
žėjo 29,5 proc. Tam daugiausia įtakos turėjo tai, kad nuo 2016 
m. nebeskiriamos kvotos remtinai elektros energijos gamybai 
Elektrėnų komplekse. 
 
Sąnaudos 

 
Per 2016 m. sausio–birželio mėn. Bendrovė patyrė 66,3 mln. 
eurų sąnaudų, kurių didžiąją dalį (39,4 mln. eurų, arba 59,5 
proc.) sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo 
bei kuro elektros ir šilumos energijos gamybai sąnaudos. Per 
2015 m. atitinkamą laikotarpį tokios sąnaudos sudarė 70,3 
proc. sąnaudų arba 59,5 mln. eurų. Bendrovės nusidėvėjimo 
ir amortizacijos sąnaudos per 2016 m. sausio–birželio mėn. 
sudarė 10,3 mln. eurų ir, lyginant su 2015 m. atitinkamu laiko-
tarpiu, sumažėjo 0,9 mln. eurų.  

 
Bendrovės veiklos sąnaudos, neįskaitant pirkimų, susijusių su 
elektros energija ir elektros bei šilumos energijos gamyba, nu-
sidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, apyvartinių taršos lei-
dimų perkainavimo sąnaudų bei vertės sumažėjimo sąnaudų, 
2016 m. sausio–birželio mėn. sudarė 8,7 mln. eurų ir, lyginant 
su 2015 m. sausio–birželio mėn. patirtomis sąnaudomis, su-
mažėjo 5,8 mln. eurų. 2015 m. sausio–birželio mėn. Bendrovė 
pardavė turėtas dukterinės įmonės UAB „Kauno energetikos 
remontas“ akcijas, tad to laikotarpio sąnaudose buvo atspin-
dėtas šių akcijų pardavimo nuostolis. 2016 m. sausio–birželio 
mėn. sąnaudos mažėjo ir dėl mažesnių remontų sąnaudų bei 
darbo organizavimo pokyčių, taip pat mažėjo išlaidos verslo 
aptarnavimo (pirkimų, apskaitos) paslaugoms.  
 
Pelnas  

 
Bendrovės 2016 m. sausio–birželio mėn. EBITDA yra 6,7 mln. 
eurų mažesnė už 2015 m. atitinkamo laikotarpio rodiklį. 
EBITDA marža, nevertinant verslo dalies pardavimo pajamų 
(2015 m. nevertinant dukterinės įmonės pardavimo pajamų), 
padidėjo 2,9 proc. punkto ir 2016 m. sausio–birželio mėn. 
siekė 31,0 proc.  
 
Per 2016 m. sausio–birželio mėn. Bendrovė uždirbo 22,8 mln. 
eurų pelno iki apmokestinimo, o grynasis pelnas sudarė 17,8 
mln. eurų. 
 

Pinigų srautų ataskaita 
 
Grynieji 2016 m. sausio–birželio mėn. pagrindinės veiklos pi-
nigų srautai Bendrovėje sudarė 40,0 mln. eurų. Tuo tarpu 
2015 m. atitinkamo laikotarpio grynieji pagrindinės veiklos pi-
nigų srautai Bendrovėje buvo 10,5 mln. eurų. 
 
Bendrovės finansinės veiklos pinigų srautai tiek 2016 m., tiek 
2015 m. sausio–birželio mėn. buvo neigiami ir sudarė atitinka-
mai 9,7 mln. eurų ir 31,2 mln. eurų. 
 
 

Investicijos į ilgalaikį turtą 
 
Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį 
turtą 2016 m. sausio–birželio mėn. sudarė 1,9 mln. eurų, o 
2015 m. tuo pačiu laikotarpiu siekė 10,4 mln. eurų. 
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VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ 

 
Veikla ir veiklos perspektyvos 
 
Bendrovė vienija valstybės valdomus elektros gamybos pajė-
gumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką Elekt-
rėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (Kruo-
nio HAE) bei Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę (Kauno 
HE). Pagrindinis Bendrovės uždavinys – sutelkus gamybos 
pajėgumus prisidėti prie šalies energetinio saugumo užtikri-
nimo (žr. 1 paveikslą). 
 
Elektrėnų komplekse pastatytoje biokuro katilinėje Bendrovė 
gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltna-
mių ir savo reikmėms. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. prekybą bendrovės pagaminta elekt-
ros energija pagal sutartį vykdo Energijos tiekimas UAB. Iki tol 
Bendrovė pati prekiavo elektros energijos didmeninėje rinkoje 
(t. y. elektros gamintojų bei tiekėjų bendravimo aplinkoje). 
 
Bendrovė teikia balansavimo paslaugas, taip pat sistemines 
paslaugas Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui LITGRID 
AB (toliau – PSO). 

 

  1 paveikslas 
Bendrovės veikla ir veiklos perspektyvos 

 

Elektrėnų kompleksas 
 

Rezervinė elektrinė ir 
kombinuoto ciklo blokas 

Kruonio  
hidroakumuliacinė 

elektrinė 

Kauno Algirdo Brazausko 
hidroelektrinė 

Prekyba elektra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Galia – 1055 MW* 

 
Pagrindinė Lietuvos energe-
tikos sistemos elektrinė, pa-
laikanti tretinį ir strateginį re-
zervą elektros energijos tie-
kimo saugumui ir energeti-
kos sistemos rezervams už-
tikrinti. 
 
Rezervinės elektrinės 3 ir 4 
blokai demontuoti, nuo 2015 
m. demontuojami ir 1 bei 2 
blokai (visų jų galia – po 
150 MW). 5 ir 6 blokai (abu 
po 300 MW) išvesti iš eksp-
loatacijos, jų demontavimo 
darbus numatoma pradėti 
2017 m. 
 
Daugiausiai elektros energi-
jos ateityje planuojama ga-
minti efektyviausiame – 
kombinuoto ciklo – bloke 
(455 MW). 7 ir 8 blokai – re-
zerve. Pastarųjų blokų galia 
– po 300 MW.  
 
2015 m. pradėti eksploatuoti 
nauji šilumos energijos ga-
mybos įrenginiai – garo ir 
biokuro katilinės. 
 
* Minima elektrinės galia – nuo 2016 
m. sausio 1 d., kuomet sustabdyta 5 
ir 6 blokų eksploatacija. 

Galia – 900 MW 

 
Kruonio HAE skirta subalan-
suoti elektros gamybą ir su-
vartojimą, 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 
teikia daugiau sisteminių 
paslaugų. 
 
Palankiai susiklosčius rin-
kos sąlygoms, planuojama 
įgyvendinti Kruonio HAE 
plėtros projektą. 

Galia – 100,8 MW 

 
Kauno A. Brazausko HE yra 
didžiausia atsinaujinančius 
išteklius naudojanti elektrinė 
Lietuvoje. 
 
Kauno A. Brazausko HE pa-
deda subalansuoti elektros 
gamybą ir suvartojimą bei 
išlygina energetikos siste-
mos netolygumus. Tai – 
viena iš Lietuvos energeti-
nės sistemos elektrinių, ga-
linti pradėti autonomiškai 
veikti ištikus visuotinei siste-
mos avarijai. 
 
Elektrinė, priklausomai nuo 
gamtos sąlygų, gamins di-
džiausią įmanomą „žalio-
sios“ energijos kiekį ir teiks 
sistemines paslaugas. 

 
 
Nuo 2016 m. prekybą 
Bendrovės pagaminta elekt-
ros energija didmeninėje 
rinkoje pagal sutartį vykdo 
Energijos tiekimas UAB. 
 
Atsiradus jungtims su Šve-
dija ir Lenkija, prekyba akty-
vėja dėl didesnių galimybių 
sujungtose sistemose pre-
kiauti elektros energija ir 
sisteminėmis paslaugomis. 
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Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 
Elektros energijos gamybos 2016 m. sausio–birželio mėn. rodikliai 

 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti 
elektros energiją. Iš viso per 2016 m. sausio–birželio mėn. 
parduota beveik 0,637 TWh Bendrovės valdomose elektri-
nėse pagamintos elektros energijos. Palyginti su 2015 m. 
tuo pačiu laikotarpiu, visose Bendrovės elektrinėse bendrai 
pagamintas elektros energijos kiekis sumažėjo  30,7 proc. 
(nuo 0,919 TWh). Tokį rezultatą lėmė tai, kad 2016 m. sau-
sio–birželio mėn. mažiau gaminta Elektrėnų komplekse, taip 
pat šiek tiek mažiau, palyginti su 2015 m. sausio–birželio 
mėn., parduota ir Kruonio HAE pagamintos elektros energi-
jos. Didelės įtakos šių elektrinių veiklai turėjo nuo 2016 m. 
pradžios panaikinta remtinos elektros energijos gamybos 
kvota ir pradėjusios veikti naujosios elektros energijos jung-
tys su Švedija bei Lenkija. Tuo metu elektros energijos ga-
mybos apimtys Kauno A. Brazausko HE augo (žr. 2 pa-
veikslą).  
 
Per 2016 m. sausio–birželio mėn. parduota 0,163 TWh 
Elektrėnų komplekse pagamintos elektros energijos. 2015 
m. sausio–birželio mėn. Elektrėnuose buvo pagaminta 0,444 
TWh. Toks skirtumas susidarė dėl to, kad 2015 m. gamybai 
Elektrėnuose dar buvo skirta kvota ir ji buvo remiama iš VIAP 
biudžeto. Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo sau-
gumą Elektrėnų komplekso blokų veikla 2015 m. koncent-
ruota į šiltąjį metų laikotarpį, tad kombinuoto ciklo blokas nuo 
balandžio vidurio veikė beveik nenutrūkstamai iki pat spalio. 
Nuo 2016 m. elektros energijos gamybos kvotos 
panaikintos, tad 2016 m. sausio–birželio mėn. kombinuoto 
ciklo blokas veikė elektros energijos vartojimo piko metu, tai 
yra tuomet, kai elektros kaina buvo didžiausia ir buvo galima 
pateikti aplinkinėse šalyse konkurencingą gamybos šiuo 
įrenginiu pasiūlymą. Beveik visais atvejais ryte jis buvo 
leidžiamas, o vakare stabdomas. Dėl to per 2016 m. sausio–
birželio mėn., nors buvo dažnai įjungiamas, kombinuoto 
ciklo blokas pagamino ir į tinklą atleido beveik tris kartus 
mažiau elektros energijos negu 2015 m. sausio–birželio 

mėn. (atitinkamai 0,154 TWh ir 0,443 TWh). Kombinuoto 
ciklo blokas per 2016 m. sausio–birželio mėn. į tinklą iš viso 
buvo įjungtas 30 kartų, vien birželį – net 14 kartų. Per pirmąjį 
2015 m. sausio–birželio mėn. KCB buvo įjungtas vos 7 
kartus, o per visus 2015-uosius – 14 kartų. 
 
Kruonio HAE veikla 2016 m. sausį–birželį taip pat skyrėsi 
nuo ankstesnių metų. Ši elektrinė per ataskaitinį laikotarpį 
daug kartų suteikė pirmąją pagalbą elektros energetikos sis-
temai. Kruonio HAE avarinis rezervas per 2016 m. sausio–
birželio mėn. buvo aktyvuotas 40 kartų, iš jų 14 kartų – vien 
per birželio mėnesį. Palyginimui, per visus 2015 m. metus 
avarinis rezervas šioje elektrinėje buvo aktyvuotas tik 20 
kartų. Avarinį rezervą, kuriam teikti priskirti du elektrinės ag-
regatai, perdavimo sistemos operatorius aktyvuoja tuomet, 
kai reikia kompensuoti staigų į Lietuvą patenkančios elektros 
energijos kiekio sumažėjimą. Nemaža dalis šio rezervo ak-
tyvavimo atvejų buvo susijusi su netikėtais bandomuoju re-
žimu veikusios elektros jungties su Švedija „NordBalt“ atsi-
jungimais. Taigi, nemažą dalį (apie 0,041 TWh) šios elektri-
nės 2016 m. sausį–birželį iš viso pagamintos elektros ener-
gijos sudarė avarinis rezervas. Likusią dalį (0,271 TWh) 
Bendrovė pardavė rinkoje. 2015 m. sausio–birželio mėn. 
parduota 9,7 proc. daugiau šios elektrinės pagamintos elekt-
ros energijos – 0,300 TWh. 
 
Lyginant 2016 m. sausio–birželio duomenis su 2015 m. sau-
sio–birželio mėn. duomenimis matyti, kad elektros energijos 
gamyba Kauno A. Brazausko HE didėjo. Šioje elektrinėje 
2016 m. sausio–birželio mėn. pagaminta ir parduota beveik 
0,203 TWh elektros energijos. Tai – 16 proc. daugiau negu 
per 2015 m. tą patį laikotarpį (0,175 TWh). Kauno A. Bra-
zausko HE daugiau gamino dėl didesnio vandens kiekio Ne-
muno upėje. 
. 
 

2 paveikslas 
Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh) 

 

 
 
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“ 

elektros biržos Lietuvos prekybos zonoje. Per 2016 m. II 
ketv. biržoje parduota 0,141 TWh vėjo jėgainėse pagamintos 
elektros energijos, o per I pusm. – 0,308 TWh. 

 
Teikiamos sisteminės paslaugos 

  
Sisteminės paslaugos užtikrina energetinės sistemos darbo 
stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir lik-
vidavimą bei reikalingą galios rezervą laikantis nustatytų 

elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikala-
vimų. Sisteminės paslaugos apima galios rezervavimą, pre-
kybą reguliavimo elektros energija ir balansavimo elektros 
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energija, reaktyviosios galios valdymo bei sistemos atsta-
tymo paslaugas. 
 
Galios rezervavimo paslauga – tai priemonė patikimam 
elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti, kai nenuma-
tytais (avariniais) atvejais sumažėja elektros energijos ga-
myba arba išauga jos suvartojimas. Gamintojai teikia antri-
nio ir tretinio galios rezervų palaikymo paslaugą. Antrinis ak-
tyviosios galios rezervas – tai gamintojo palaikoma įrenginių 
arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių laiko-
tarpį. Tretinis aktyviosios galios rezervas – tai gamintojo pa-
laikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 va-
landų laikotarpį. Bendrovės valdomos elektrinės teikia antri-
nio ir tretinio aktyviosios galios rezervų užtikrinimo paslau-
gas. Antrinis galios rezervas užtikrinamas Kruonio HAE, tre-
tinis – Elektrėnų komplekse. Per 2016 m. sausio–birželio 
mėn. Bendrovė pardavė apie 1,747 TWh antrinio galios re-
zervo ir 2,205 TWh tretinio galios rezervo. Galios rezervų 
pardavimai 2015 m. sausio–birželio mėn.: antrinio – 0,867 
TWh, tretinio – 1,173 TWh.  
 
Reguliavimo elektros energija paslauga reikalinga elektros 
energijos pertekliui / trūkumui energetikos sistemoje suba-
lansuoti. Prekyba reguliavimo elektros energija vykdoma re-
aliu laiku bei užtikrina patikimą elektros energetikos siste-
mos darbą kiekvieną valandą. Kai sistemoje trūksta elektros 
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 nu-
rodžius sumažinti gamybą, Bendrovė sumažina generuoja-

mos elektros energijos apimtis ir perka perteklinę regulia-
vimo energiją iš PSO. Per 2016 m. sausio–birželio mėn. 
Bendrovė pardavė 0,008 TWh ir nupirko 0,019 TWh regulia-
vimo elektros energijos (per 2015 m. sausio–birželio mėn. – 
atitinkamai 0,003 TWh ir 0,009 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 var-
tojimą. Pavyzdžiui, jeigu Bendrovė tam tikrą valandą paga-
mino mažiau elektros energijos negu planavo, šį skirtumą ji 
turi nusipirkti iš PSO (vykdomas balansavimo elektros ener-
gijos pirkimas). Ir atvirkščiai, jeigu Bendrovė tam tikrą va-
landą pagamino daugiau elektros energijos negu planavo, šį 
skirtumą ji turi parduoti PSO (vykdomas balansavimo elekt-
ros energijos pardavimas). 
 
Reaktyviosios galios valdymo paslauga – tai sisteminė pas-
lauga, kurios tikslas yra išlyginti elektros energetikos siste-
mos apkrovų netolygumus bei užtikrinti reikalingą įtampos ir 
dažnio lygį. Reaktyviosios galios valdymo paslaugą teikia 
Kruonio HAE agregatai dirbdami sinchroninio kompensato-
riaus režimu. 
 
Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslauga – tai pa-
sirengimas visiškai ar iš dalies užgesus elektros energetikos 
sistemai operatyviai paleisti generuojantį šaltinį nenaudojant 
maitinimo iš elektros tinklo. Sistemos atstatymo po totalinės 
avarijos paslaugą teikia tiek Kruonio HAE, tiek Kauno A. Bra-
zausko 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 apibrė-
žia ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją: strategines kryptis 
ir tikslus bei Strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius. 
Bendrovė Strategiją 2014–2020 metams parengė atsižvelg-
dama į vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius bei labiausiai 
tikėtinas pagrindinių Bendrovės veiklai įtakos turinčių prie-
laidų reikšmes ir išsikėlė ambicingus strateginius tikslus su 
laukiamais rezultatais, orientuotais į akcininko iškeltus tiks-
lus. 
 
 

 

 

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 papil-
domų pajamų, kurias Bendrovė gaus vykdydama ko-
mercinę 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. planuota investuoti 130–190 mln. eurų. 

Strateginės kryptys 

 

Bendrovės strateginių tikslų bus siekiama įgyvendinant veik-
las 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 priklauso-

mybę nuo valstybės rėmimo (VIAP); suformuojant 
elektros energijos tiekėjų pageidavimus atitinkantį 
elektros energijos portfelį; užtikrinant optimalias elekt-
ros energijos kainas tiekėjams ir galutiniams vartoto-
jams; vykdant socialiai atsakingos įmonės įsipareigoji-
mus visuomenei ir didinant dėmesį aplinkos apsaugai. 

 Didinti veiklos efektyvumą: peržvelgiant ir optimi-

zuojant veiklos procesus, naudojantis LEAN principais 
ir įrankiais; tobulinant projektų valdymą; ugdant dar-
buotojų kompetencijas; optimizuojant valdomus gamy-
binius 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 perkvalifi-
kavimą; iš rinkos pritraukiant ir išlaikant žmogiškąjį po-
tencialą, mažinant svarbiausių (angl. Key) įmonei dar-
buotojų kaitą ir įdiegus pamainos / dublerių ruošimo 
sistemą nuosekliai ir sistemingai jos laikantis; įgyven-
dinant kultūrinį pokytį darbuotojų saugos ir sveikatos 
srityje. 

3 paveikslas 
Bendrovės strateginės kryptys 2014–2020 m. 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 m. kovo mėn. Bendrovė atnaujino savo misiją ir viziją. Planuojama, kad, atsižvelgiant į energetikos sektoriuje pastaruoju 
metu įvykusius pokyčius, 2016 m. bus atnaujinta ir Bendrovės ilgalaikė veiklos strategija. 
 

 

MISIJA

• Esame patikima ir pažangi energijos gamybos įmonė, teikianti energetinės sistemos saugumui būtinas paslaugas.

VIZIJA

• Siekiame tapti konkurencingu tarptautiniu energijos gamybos ir paslaugų centru.
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Inovatyvi veikla 
 
Siekiant įgyvendinti vieną iš strateginių krypčių – didinti veik-
los efektyvumą – Bendrovė eina nuolatinio tobulinimo keliu, 
paremtu atliekamų funkcijų optimizavimu, technologine pa-
žanga, inovacijų diegimu ir veiklos procesų tobulinimu.  
 
Įmonėje skatinami ir įgyvendinami ne tik veiklos planuose 
numatyti, bet ir darbuotojų pasiūlyti patobulinimai. Ekspertai 
ir vadovai pasiūlytas idėjas vertina per finansinį atsiperka-
mumą, darbo saugos, kokybės, įmonės vertybių puoselė-
jimo, darbo vietų ergonomikos pagerinimo aspektus. Dar-
buotojams suteikiama galimybė įgyvendinti savo idėjas ir 
taip prisidėti prie Bendrovės veiklos vystymo bei tikslų sie-
kimo.  
 

Bendrovės veikloje nuo 2016 m. II ketv. taikomas LEAN me-
todas Kaizen, skatinantis darbuotojus teikti ir įgyvendinti 
savo pasiūlymus. Iki birželio pabaigos Bendrovės darbuoto-
jai pateikė beveik 90 veiklos patobulinimo pasiūlymų.   
 
Visi Bendrovės padaliniai toliau praktikuoja kasdienės veik-
los vizualinį valdymą su integruotais veiklos rodikliais ir kas-
kaduota susirinkimų sistema. Remiantis LEAN kultūra ir įran-
kiais šalinami vertės nekuriantys švaistymai, efektyviau ir 
greičiau sprendžiamos problemos, pagal Bendrovės priori-
tetus gerinami procesai ir atskiri jų žingsniai. 
 
 
 

Tyrimai ir plėtros projektai 
  
Bendrovė techniškai ir ekonomiškai pagrįstai investicijų poli-
tikai vykdyti atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, padedantį 
nustatyti Bendrovės plėtros kryptis bei reikalingas investici-
jas technologiniams įrenginiams keisti ar modernizuoti. 
 
Bendrovės vykdomos ir planuojamos (iki 2020 m.) didesnės 
vertės investicijos: 

 Kruonio HAE savų reikmių kompleksinių paskirstymo 
įrenginių, kompleksinių transformatorinio paskirstymo 
pastočių renovacija; 

 Kruonio HAE antrojo hidroagregato kapitalinis remon-
tas; 

 Elektrėnų komplekso Obenių sklypo (pelenyno) sut-
varkymas;  

 Kruonio HAE 5-ojo agregato įrengimas (palankiai su-
siklosčius rinkos sąlygoms). 

 
2016 m. sausio-birželio mėn. buvo vykdomi šie tyrimai ir di-
desni projektai: 
 
Vėjo jėgainių parko Kruonio HAE projektas 

 
2015 m. pradžioje Kruonio HAE teritorijoje užbaigti komplek-
siniai vėjo greičio, krypčių ir kitų meteorologinių sąlygų ma-
tavimai, leidžiantys įvertinti pirminį sklypo potencialą vėjo 
elektrinių parkui įrengti. Remiantis teigiamais vėjo matavimų 
rezultatais, Bendrovė inicijavo vėjo elektrinių parko įrengimo 
Kruonio HAE teritorijoje parengiamuosius darbus.  
 
Jau yra parengta Kruonio vėjo elektrinių parko įtakos 
NATURA 2000 teritorijoms studija, vėjo resurso ir elektros 
energijos gamybos apimčių įvertinimo galimybių studija ir 
poveikio aplinkai vertinimo programa, užbaigta paukščių ir 
šikšnosparnių  teritorijoje stebėsenos programa, rengiamasi 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešinimo ir derinimo, 
teritorijų detaliojo planavimo darbams, procedūras numatant 
užbaigti iki 2016 m. pabaigos.   
 
 
 
 
 
 

Kuro ūkio sutvarkymo programa 
 

Dėl iki minimumo sumažėjusio mazuto naudojimo Bendro-
vės veikloje ir dėl to išnykusio poreikio saugoti valstybinį 
mazuto rezervą, Elektrėnų komplekse esančio kuro ūkio 
apimtys nebeatitinka faktinio įmonės poreikio. Todėl 2015 m. 
pabaigoje inicijuotas kuro ūkio sutvarkymo programos I eta-
pas. Jos metu inicijuoti dalies esamų mazuto rezervuarų par-
davimo / nuomos konkursai, dalies rezervuarų pasirengimo 
likvidavimui darbai, kuro ūkio elektros tinklo optimizavimo, 
cisternų šildyklos ir I mazuto estakados demontavimo ir kiti 
programos įgyvendinimo parengiamieji darbai. 
 
1 ir 2 rezervinės elektrinės blokų demontavimas 
 

Bendrovei 2015 m. užbaigus šilumos gamybos įrenginių 
plėtros Elektrėnuose projektą, elektrinės 1 ir 2 blokų, iki tol 
naudotų šilumos gamybai Elektrėnų miesto gyventojams bei 
pramonei šaltuoju metų laiku tolimesnis eksploatavimas 
tapo nebetikslingas. Todėl, įvertinus tai, kad blokais paga-
mintos elektros energijos kaina yra nekonkurencinga rinkoje, 
o jų atsisakymas padės mažinti viešuosius interesus atitin-
kančių paslaugų (VIAP) poreikį, o kartu ir galutinį elektros 
energijos tarifą vartotojams, nuspręsta šiuos senus ir nee-
fektyvius, 1962–1965 m. statytus rezervinės elektrinės 150 
MW galios blokus demontuoti. 
 
Jau yra demontuota ir utilizuota blokų šiluminė izoliacija, ka-
tilų mūras, demontuojami blokų įrenginiai ir prietaisai, dalį jų 
parduodant kaip metalo laužą, likusią, dar tinkamą naudoti 
įrangą – parduodant rinkoje. Iki 2016 m. vidurio atlikta 70 
proc. šių blokų demontavimo darbų. 
 
Syderių požeminės dujų saugyklos projektas 

 
Visi numatyti Syderių geologinės struktūros tinkamumo įver-
tinimo ir galimybių joje saugoti gamtines dujas tyrimai buvo 
baigti 2014 m., tad 2015 m., vadovaujantis Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės nutarimu, siekta projekto įgyvendinimui 
pritraukti Europos Sąjungos finansinę paramą iš CEF fondo. 
Projektui nepatekus į CEF 2015–2017 m. laikotarpio priori-
tetinių projektų sąrašą, svarstomos tolimesnės projekto įgy-
vendinimo alternatyvos ir perspektyvos.
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Pagrindiniai Bendrovės rizikos ir neapibrėžtumų veiksniai 
 
Vykdydama veiklą Bendrovė susiduria su šiomis pagrindinė-
mis rizikomis: išorinio reguliavimo, rinkos pokyčių ir konku-
rencijos, netikslios prekybos prognozės, techninių gedimų, 
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 re-
guliuojančiomis institucijomis bei aktyviai dalyvauti teisės 
aktų rengimo procese, ilgalaikėje Bendrovės strategijoje nu-
matytas kryptingas reguliuojamos veiklos sąnaudų mažini-
mas. 
 
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 sumažėji-
mas. 
 
Atsižvelgiant į numatomus rinkos pokyčius, Bendrovės kon-
kurencingumą siekiama išlaikyti atsisakant nenaudojamų 
gamybos pajėgumų, eksploatuojant naujus pajėgumus (bio-
kuro, garo katilinės) bei modernizuojant senuosius. 
 
Netikslios prekybos prognozės rizika 

 
Staigūs pokyčiai elektros energijos rinkoje kelia netikslios 
prekybos prognozės riziką. 
 
Kainų prognozavimas, elektros energijos gamybos planavi-
mas ir pasiūlymų teikimas į biržą vyksta „keturių akių“ prin-
cipu, operacijos automatizuotos siekiant išvengti žmogiškųjų 
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 sut-
rikimų, Bendrovė nuolat ir laiku atlieka įrenginių techninę 
priežiūrą, investuoja į įrenginių atnaujinimą, užtikrina opera-
tyvinio personalo žinių tęstinumą bei įgūdžių treniravimą. 
Bendrovės veiklai užtikrinti yra sudaromi, atnaujinami ir nuo-
lat testuojami veiklos tęstinumo planai. 
 
Saugos ir sveikatos neužtikrinimo rizika 

 
Gamyboje naudojami atviros ugnies šaltiniai, degios, spro-
gios medžiagos, garas, karštas vanduo, laikinos, trumpalai-
kės 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 di-
džiulis dėmesys: saugos ir sveikatos užtikrinimui palaikomas 
OHSAS 18001:2007 sertifikatas, periodiškai tikrinamos 
darbo vietos ir darbų organizavimo kokybė, darbuotojai inst-
ruktuojami ir aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonė-
mis. 
 
Informacinės saugos rizika 

 
Nepakankamai ištestuotos sistemos gali padidinti informaci-
jos saugumo pažeidimų tikimybę, dėl ko svarbi įmonei infor-
macija gali būti perimta / atskleista. 
 
Bendrovėje diegiami informacijos saugos reikalavimai, nu-
matyti strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui 
turinčioms Energetikos ministro valdymo sričiai priskirtoms 
įmonėms: vertinamos rizikos gamybinėse sistemose, vykdo-
mas atsarginis duomenų kopijavimas, įrangos, tinklo, sis-
temų monitoringas, sistemos veikia technologiniame tinkle, 
prie kurio nėra galimybės prisijungti iš išorės, vykdomas 
„rankinis“ periodinis pažeidžiamumo testavimas. 
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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 var-
dinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) 
vienodas teises.  
 
Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsigijo ir ne-
perleido. Bendrovė savo akcijų nėra įsigijusi. 
 
 

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 
kapitale, 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. 
2016 m. 

6 mėn. 

Paskutinės prekybos sesijos kaina, eurų 0,372 0,715 0,773 0,611 

Didžiausia kaina, eurų 0,411 0,750 0,940 0,713 

Mažiausia kaina, eurų 0,370 0,395 0,765 0,611 

Vidutinė kaina, eurų 0,386 0,582 0,853 0,649 

Kiekis, vnt. 309 328 1 138 669 365 042 268 263 

Apyvarta, mln. eurų 0,12 0,66 0,31 0,17 

Kapitalizacija, 
mln. eurų 

Bendrovė 236,25 454,08 490,92 388,04 

Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas  4.775,36 4.619,94 4.731,07 4.712,59 

 

 
4 paveikslas 

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

 

 
 

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

 

 
 

Akcininkų struktūra 
 
2016 m. liepos 19 d., Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos dieną, bendras Bendrovės 
akcininkų skaičius buvo 5944. 
 
2015 m. gruodžio 31 d. bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 6 109.  
 
 
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc., Bendrovės akcijų (2016 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 

614.453.540 96,75 96,75 

Kiti akcininkai 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

20.630.075 3,25 3,25 

IŠ VISO 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

635.083.615 100 100 

 
* 2016 m. vasario 9 d. prasidėjo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. 1126 vykdytas buvusios akcinės bendrovės LIETUVOS 
ELEKTRINĖ akcijų išpirkimo procesas (baigėsi 2016 m. gegužės 9 d.). Remiantis iki 2016 m. birželio 30 d. įsigaliojusių sutarčių duomenimis, „Lietuvos energija“, 
UAB, nutarimo vykdymo metu nuosavybės teise įgijo papildomai 3.938.025 Bendrovės akcijų (arba 0,62 proc. visos Bendrovės emisijos). 
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Akcininkų teisės, akcininkai, turintys specialias kontro-
lės teises, ir tų teisių aprašymai 

 
Visi Bendrovės akcininkai turi vienodas įstatymuose, kituose 
teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose numatytas turtines ir 
neturtines teises. Bendrovės valdymo organai sudaro tinka-
mas sąlygas įgyvendinti bendrovės akcininkų teises. 
 
Akcininkai turi šias turtines teises: 

 gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą); 

 gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas 
mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės 
lėšų; 

 nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didina-
mas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos 
akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis; 

 pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar 
konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuoti-
nis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akci-
nių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia 
pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti; 

 įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau 
Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi tei-
sės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinan-
tis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos da-
vėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komerci-
nių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios pas-
kolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju 
Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl di-
desnių palūkanų dydžio; 

 gauti likviduojamos bendrovės turto dalį; 

 perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 

 įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka reikalauti, kad kiti 
akcininkai jiems privalomai parduotų savo akcijas arba 

reikalauti, kad kiti akcininkai privalomai nupirktų iš jų 
akcijas; 

 kitas įstatymų numatytas turtines teises. 
 
Akcininkai turi šias neturtines teises: 

 dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 

 iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su vi-
suotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausi-
mais; 

 pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose 
akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji vardinė ak-
cija suteikia vieną balsą; 

 gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie 
Bendrovę; 

 kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bend-
rovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir val-
dybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstaty-
muose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar 
netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustaty-
tais atvejais; 

 kitas įstatymų numatytas neturtines teises. 
 
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo specialiųjų kont-
rolės teisių.  
 
Balsavimo teisių apribojimai 

 
Nebuvo balsavimo teisių apribojimų. 
 
Vertybinių popierių perleidimo ribojimai 

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

 
Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 
2013 m. gruodžio 9 d. su AB „Swedbank“ sudaryta Bendro-
vės vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis dėl Bend-
rovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių ver-
tybinių popierių sąskaitų tvarkymo galiojo iki 2016 m. vasario 
8 d. 

2016 m. vasario 9 d. Bendrovės vertybinių popierių apskai-
tos tvarkymo sutartis dėl Bendrovės išleistų vertybinių popie-
rių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų suda-
ryta su AB SEB banku. 

 
Dividendai 
 
2016 m. kovo 29 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bend-

rovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės 
2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. Išmokėti dividendų 
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 
31 d., nenumatyta. 
 
Priminsime, kad dividendai buvo mokėti pagal 2015 m. rug-
sėjo 24 d. įvykusio neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų 
susirinkimo sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta dėl dividendų 
už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bend-

rovės akcininkams. Skirta 0,0042 euro vienai Bendrovės ak-
cijai dydžio dividendų (iš viso – 2,67 mln. eurų) už šešių mė-
nesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. 2015 m. 
sausio–birželio mėn. Bendrovės grynasis pelnas iš tęstinės 
veiklos buvo 19,26 mln. eurų, tad už šį laikotarpį išmokėtų 
dividendų / grynojo pelno rodiklis siekia 0,14. 
 
Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos 
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio 
akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2015 m. spalio 8 d. 
darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai. 
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BENDROVĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

 
Bendrovės socialinės atsakomybės veikla yra paremta jos 
vertybėmis ir apibrėžia Bendrovės požiūrį į savo veiklą, so-
cialinių, aplinkos apsaugos bei skaidrios veiklos principų įt-
raukimą į Bendrovės vidaus procesus ir į santykius su suin-
teresuotomis 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“. 2016 m. kovo mėn. įvyko susitikimas su žinomu 
švedų kilmės publicistu, režisieriumi, vertėju Jonu Ohmanu, 
o birželį apie aukščiausio lygio sporto turnyrus pasakojo pro-
fesionali LRT sporto žurnalistų komanda. Iš viso surengta 
jau penkiolika šio ciklo susitikimų. Juos Bendrovė organi-
zuoja kartu su Elektrėnų biblioteka. Siekiama į vieną vietą 
suburti miesto ir krašto bendruomenę, taip pat įmonės dar-
buotojus ir pasiūlyti jiems unikalių susitikimų su žinomais, 
įdomiais, originaliais žmonėmis. 
 
Prie gamtos puoselėjimo kasmet prisidedanti Bendrovė ge-
gužės mėn. padėjo Kaišiadorių miškininkams atsodinti 2 ha 
miško, taip pat tradiciškai tvarkė aplinką savo veiklos teritori-
jose – Elektrėnuose, Kruonyje ir Kaune.  
 
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 2016 m. sausio–birželio mėn. elektrinėse 
apsilankė beveik tūkstantis lankytojų iš įvairių įmonių, mo-
kyklų ir kitų institucijų, taip pat sulaukta delegacijų iš užsienio 
šalių. Per minėtą laikotarpį daugiausiai ekskursijų surengta 
Kruonio HAE. 
 
Balandžio-gegužės mėnesiais Bendrovė kartu su Vilniaus 
dailės akademijos Kauno fakultetu kvietė regiono vyresnių 
klasių mokinius dalyvauti piešinių konkurse „Aš ir Kauno ma-
rios mano gyvenime: poilsis, sveikata, energija“, kuriame 
savo darbus meninėmis priemonėmis pristatė beveik 30 mo-
kinių.   
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės socialinės atsakomy-
bės veiklą ir Bendrovės veiklos ir socialinės atsakomybės 
pažangos ataskaitos pateikiamos Bendrovės interneto sve-
tainėje, skiltyje „Socialinė atsakomybė“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplinkosauga 
 
Vykdydama savo veiklą Bendrovė siekia tausoti aplinką, tau-
piai naudoti gamtos išteklius, gamybinėje veikloje diegti mo-
dernias, efektyvias ir poveikio aplinkai požiūriu saugias tech-
nologijas, vadovautis aplinkosaugą reglamentuojančių tei-
sės aktų ir normų reikalavimais, profesionaliai taikyti preven-
cines priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.  
 
Svarbiausi keliami aplinkos apsaugos klausimai – saugi įren-
ginių eksploatacija, saugus ekologiniu požiūriu pavojingų 
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 padaliniuose veikia Aplinkos apsaugos vadybos 
sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2005 standarto rei-
kalavimus. Taip pat įgyvendinami Taršos integruotos pre-
vencijos ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai.  
 
Elektrėnų komplekse įrengtoje šiuolaikiškoje atliekų rūšia-
vimo aikštelėje išrūšiuojama 18 rūšių atliekų. Bendrovės e-
lektrinių veikloje susidariusios pavojingos ir nepavojingos at-
liekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Juodųjų ir spalvo-
tųjų metalų atliekos parduodamos supirkėjams už rinkos 
kainą.  
 
Bendrovės padalinių veikloje susidariusios pavojingos ir ne-
pavojingos atliekos yra rūšiuojamos ir perduodamos atliekų 
tvarkytojams tolimesniam tvarkymui. 
 
 
Prevencinės priemonės saugiai aplinkai užtikrinti 

 
Bendrovės padaliniuose įgyvendinami Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimuose nurodyti 
reikalavimai oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, 
dirvožemio taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. 
2016 m. atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad Elektrėnų komp-
lekso, Kruonio HAE, Kauno A. Brazausko HE TIPK leidi-
muose nustatytos didžiausios leistinos aplinkos (oro ir van-
dens) taršos reikšmės nebuvo viršijamos.  
 
Bendrovėje periodiškai atliekami taršos iš stacionariųjų ir 
mobiliųjų taršos šaltinių skaičiavimai, nuolat vykdoma che-
minių medžiagų ir preparatų apskaita, susidarančių ir tvar-
komų atliekų apskaita, naudojamo vandens, išleidžiamų 
nuotekų apskaita. 
 
2016 m. pradžioje pradėti paslaugų ir rangos darbų pirkimai 
pagal atnaujintą Elektrėnų komplekso Obenių sklypo sutvar-
kymo projekto planą. Tikimasi, kad per artimiausius keletą 
metų Obenių sklypo teritorija bus rekultivuota ir atitiks aplin-
kosaugos teisės aktų reikalavimus. 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 
 

 

7 paveikslas  
Bendrovės organizacinė struktūra (2016 m. birželio 30 d. duomenimis) 
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Informacija apie valdomas kitų įmonių akcijas 
 
2016 m. birželio 30 d. Bendrovė dalyvavo šių asocijuotų 
įmonių valdyme: UAB „Geoterma“ (23,44 proc. akcijų), UAB 
Technologijų ir inovacijų centras (20,01 proc.), UAB Verslo 
aptarnavimo centras (15 proc.). 
 

Informacija apie Bendrovės valdymo organus 
 
Pagal 2016 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“. 
 

mailto:info@le.lt
http://www.gamyba.le.lt/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/
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Visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendro-
vės valdymo organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kom-
petenciją, 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 akci-
ninkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų 
balsų dauguma gali būti pakeisti Bendrovės įstatai.  
 

Per 2016 m. sausio–birželio mėn. buvo sušauktas vienas vi-
suotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas: 

1. Kovo 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės 
akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 2015 m. audituotų 
konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rin-
kinys ir patvirtintas Bendrovės pelno už 2015 m. paskirs-
tymas. Išmokėti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, 
pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d., nenumatyta. 

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

 
 

Bendrovės stebėtojų taryba 
 
Kaip nurodyta Bendrovės įstatuose, stebėtojų taryba yra ko-
legialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurį 
sudaro trys nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą su-
daro 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.  

 
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, Bend-
rovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės 
pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės 
metinio pranešimo, taip pat valdybos bei generalinio 
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 atas-
kaitų 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 ak-
cininkų 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, pa-
vardė 

Kadencijos 
laikotarpis 

Turimų 
Bendrovės 
akcijų 
skaičius 

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų, 
organizacijų veikloje 

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

Mindaugas 
Keizeris 

Pirmininkas 

2014 m. lapkričio 
20 d. – 2017 m. 
rugpjūčio 5 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos narys, 
Strategijos ir plėtros tarnybos direktorius. 

- UAB „Energetikos paslaugų ir rangos or-
ganizacija“ valdybos pirmininkas. 

- UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, ste-
bėtojų tarybos pirmininkas. 

- UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, val-
dybos pirmininkas. 

- Lietuvos energijos paramos fondas, valdy-
bos narys. 

– 

Dominykas 
Tučkus 

Narys 

2015 m. gruo-
džio 21 d. – 
2017 m. rugpjū-
čio 5 d. 

– 

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

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

narys. 
- Energijos tiekimas UAB, valdybos pirmi-

ninkas. 
- UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, ste-

bėtojų tarybos narys.  
- Eurakras, UAB, valdybos narys. 
- Tuulueenergia OU, valdybos narys. 

– 

http://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/visuotiniai-akcininku-susirinkimai/
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Pranas Vilkas 

Nepriklausomas 
narys 

2013 m. rugpjū-
čio 5 d. – 2017 
m. rugpjūčio 5 d. 

– – – 

 

Bendrovės stebėtojų taryba buvo suformuota 2013 m. rugp-
jūčio 5 d. Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos sudėties 
pokyčių nebuvo. Numatoma šiuo metu veikiančios Bendro-
vės stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga – 2017 m. rugpjū-
čio 5 d.  
 

Daugiau informacijos apie Bendrovės stebėtojų tarybos na-
rius galima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje 
„Bendrovės valdymas“. 
 
 
 

Informacija apie stebėtojų tarybos narių atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį 

 

 
Darbo užmokestis 2016 m. 
sausio–birželio mėn., eurų 

Kitos išmokos 2016 m. 
sausio–birželio mėn., eurų 

Iš viso 2016 m. sausio–
birželio mėn., eurų 

Bendrai visiems stebėtojų 

tarybos nariams 
– 1.476 1.476 

Vidutiniškai vienam 

stebėtojų tarybos nariui* 
– 1.476 1.476 

 
* 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. 

 

 
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 stebė-
tojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba iš 
savo narių renka valdybos pirmininką. 
 
Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo pri-
valo pateikti stebėtojų tarybai paaiškinimus raštu dėl kiekvieno 
siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovau-
jančias pareigas, tinkamumo užimti valdybos nario pareigas. 
Valdybos nariu negali būti elektros energijos ar dujų perda-
vimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, val-
dymo 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 ren-
kami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios 
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 3 mln. eurų, 
sudarymo; 

 Priima kitus Bendrovės įstatuose numatytus 
sprendimus. 

 
Tam tikrais atvejais, prieš priimdama sprendimus, valdyba turi 
gauti stebėtojų tarybos atsiliepimą, visuotinio akcininkų susi-
rinkimo 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.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/


 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.  
 
 

26   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

Valdybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

Vardas, pavardė 
Kadencijos 
laikotarpis 

Turimų 
Bendrovės 
akcijų 
skaičius 

Dalyvavimas kitų įmonių, 
įstaigų, organizacijų veikloje 

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

Eglė Čiužaitė 

Valdybos pirmininkė, 
generalinė direktorė 

2016 m. vasario 19 d. – 
2017 m. rugsėjo 17 d. 

– 

- UAB „Geoterma“, valdybos 
narė. 

- Lietuvos energijos paramos 
fondas, valdybos narė (nuo 
2016 m. balandžio 19 d.). 

- UAB Technologijų ir ino-
vacijų centras, valdybos 
narė (iki 2016 m. balandžio 
7 d.). 

– 

Adomas Birulis  

Valdybos narys, Verslo 
plėtros departamento 
direktorius 

2013 m. rugsėjo 17 d. – 
2017 m. rugsėjo 17 d. 

– 
- UAB Technologijų ir ino-

vacijų centras, valdybos 
narys. 

– 

Darius Kucinas  

Valdybos narys, 
Gamybos departamento 
direktorius 

2013 m. rugsėjo 17 d. – 
2017 m. rugsėjo 17 d. 

– – – 

Mindaugas Kvekšas 

Valdybos narys, Finansų 
ir administravimo 
departamento direktorius 

2015 m. gruodžio 31 d. 
– 2017 m. rugsėjo 17 d. 

 
- UAB Verslo aptarnavimo 

centras, valdybos narys 
– 

Juozas Bartlingas 

Valdybos pirmininkas, 
generalinis direktorius 

2013 m. rugsėjo 17 d. – 
2016 m. vasario 19 d. 

– 

- Nacionalinė Lietuvos 
energetikos asociacija, ta-
rybos narys (iki 2016 m. 
kovo 15 d.). 

- Lietuvos energijos paramos 
fondas, valdybos narys (iki 
2016 m. balandžio 19 d.). 

– 

Vidmantas Salietis 

Valdybos narys, 
Didmeninės elektros 
prekybos departamento 
direktorius 

2013 m. rugsėjo 17 d. – 
2016 m. vasario 19 d. 

– 

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

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

- Energijos tiekimas UAB, 
generalinis direktorius. 

– 

 

 
Bendrovės valdyba buvo suformuota 2013 m. rugpjūčio 17 d. 
Per ataskaitinį laikotarpį, 2016 m. vasario 19 d., Juozas Bart-
lingas pateikė pranešimą apie atsistatydinimą iš Bendrovės 
valdybos nario (pirmininko) ir generalinio direktoriaus pareigų. 
Bendrovės stebėtojų taryba tą pačią dieną prašymą patenkino 
ir į Bendrovės valdybą paskyrę Eglę Čiužaitę. Tą pačią dieną 
iš Bendrovės valdybos atšauktas Vidmantas Salietis, nuo 

2015 m. lapkričio vadovaujantis Energijos tiekimas UAB. Nu-
matoma šiuo metu veikiančios Bendrovės valdybos kadenci-
jos pabaiga – 2017 m. rugsėjo 17 d.  
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės valdybos narius ga-
lima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje „Bendrovės 
valdymas“. 

 
Informacija apie valdybos narių atlyginimus (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

 
Darbo užmokestis 2016 m. 
sausio–birželio mėn., eurų 

Kitos išmokos* 2016 m. 
sausio–birželio mėn., eurų 

Iš viso 2016 m. sausio–
birželio mėn., eurų 

Bendrai visiems valdybos 
nariams 

88.428 24.378 112.806 

Vidutiniškai vienam 
valdybos nariui 

22.107 6.095 28.202 

Valdybos nariui ne 
Bendrovės darbuotojui** 

– 1.438 1.438 

 
* Už valdybos nario veiklą. 
** Tai mokestis už valdybos nario veiklą V. Saliečiui, kuris Bendrovės valdybos nariu buvo iki 2016 m. vasario 19 d., bet ataskaitiniu laikotarpiu nėjo jokių kitų pareigų. 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
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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 2016 m. 
sausio–birželio mėn., eurų 

Kitos išmokos 2016 m. 
sausio–birželio mėn., eurų 

Iš viso 2016 m. sausio–
birželio mėn., eurų 

Generaliniam direktoriui: 
 
 

 
 

 
 

Juozui Bartlingui 8.080 2.397 10.477 

Eglei Čiužaitei 22.774 4.344 27.118 

Bendrai  30.854 6.741 37.595 

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 suve-
dimo į apskaitos programas iki finansinių ataskaitų parengimo. 

 
 

Bendrovės darbuotojai 
 
Bendrovės darbuotojų skaičius, pokytis per ataskaitinį laikotarpį 

 
Bendrovėje 2015 m. gruodžio 31 d. dirbo 429 darbuotojai, 
2016 m. kovo 31 d. dirbo 407 darbuotojai, 2016 m. birželio 30 
d. – 401 darbuotojas (įskaitant ir vaiko priežiūros atostogose 
esančius darbuotojus). Iš jų 60 proc. buvo specialistai ir vidu-
rinio lygmens vadovai, 39 proc. – darbininkai, 1 proc. – aukš-
čiausio lygmens vadovai. Pagrindinės darbuotojų skaičiaus 
pokyčio priežastys: Didmeninės elektros prekybos departa-
mento darbuotojai nuo 2016 m. buvo perkelti į Energijos tie-
kimas UAB, ilgamečiai darbuotojai išėjo į pensiją. Keli dar-
buotojai paliko Bendrovę dėl darbo organizavimo pokyčių.  
 
Vyrai sudaro 84 proc. Bendrovės darbuotojų, moterys – 16 
proc.  Beveik 51 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį iš-
silavinimą, 39  proc. – aukštesnįjį, 10 proc. – vidurinį išsilavi-
nimą. 

Bendrovėje daugiausiai dirba 35–54 metų darbuotojų, turin-
čių 10 metų ir didesnį darbo stažą Bendrovėje. Tai kvalifikuoti, 
patyrę specialistai, sudarantys kolektyvo pagrindą Bendrovės 
gamybos padaliniuose, kur yra svarbios darbuotojų sukaup-
tos žinios ir patirtis. Šios amžiaus grupės darbuotojai sudarė 
54 proc. visų Bendrovės darbuotojų. Apie 17 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 pažymė-
tinus darbo rezultatus bei už darbą poilsio ir švenčių dieno-
mis, viršvalandinį darbą, darbą naktį. 

 
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2016 m. sausio–birželio mėn., eurų) 
 

 Darbuotojų skaičius pagal pareigybių lygį  Vidutinis darbo užmokestis*, eurų  

Įmonės vadovas 1 5.142 

Aukščiausio lygmens vadovai 3 3.177 

Vidurinio lygmens vadovai 29 1.958 

Ekspertai, specialistai 217 1.346 

Darbininkai 151 873 

Iš viso 401 1.229 

 
* Lyginant šiuos duomenis su 2016 m. gegužės mėn. pabaigoje tarpiniame pranešime už trijų mėnesių laikotarpį paskelbtais duomenimis apie vidutinį darbo 
užmokestį 2016 m. sausio–kovo mėn. laikotarpiu, matomas vidutinio darbo užmokesčio padidėjimas visose kategorijose. To priežastis yra metinės kintamos 
atlygio dalies (KAD) išmokėjimai balandžio–birželio mėn. Bendrovėje darbininkams KAD mokama kas mėnesį, kitų pareigybių darbuotojams – kas ketvirtį arba 
kartą per metus. Tokia pati vidutinio darbo užmokesčio statistikos tendencija Bendrovėje stebima kasmet. 
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Karjeros galimybės ir darbuotojų pritraukimas 
 

Savanoriška Bendrovės darbuotojų kaita yra nedidelė – 0,75 
proc. Atsiradus naujo darbuotojo poreikiui, pirmiausia orga-
nizuojamos vidinės atrankos. Jei Bendrovėje nėra tai pozici-
jai tinkamų kandidatų, paieška tęsiama už Bendrovės ribų. 
Vykdant darbuotojų paiešką vidinės rotacijos principu per 
2016 m. sausio–birželio mėn. pareigose pakilo 14 
Bendrovės darbuotojų (vertikali karjera), 12 darbuotojų pe-
rėjo į to paties lygmens pareigas tame pačiame ar kituose 
padaliniuose (horizontali karjera). Plečiant darbuotojų karje-
ros galimybes bei skatinant darbuotojų judėjimą tarp „Lietu-
vos energijos“ grupės įmonių, į kitas grupės įmones perėjo 7 
darbuotojai, iš kitų grupės įmonių atėjo 2 darbuotojai.   

Siekdama pritraukti jaunus kvalifikuotus specialistus, Bend-
rovė aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, suda-
romos sąlygos aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams 
pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių praktikų 
metu. 2016 m. Bendrovė dalyvavo Kauno technologijos uni-
versiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Kauno 
technikos kolegijos organizuotuose Karjeros dienų rengi-
niuose. Per 2016 m. sausio–birželio mėn. Bendrovėje prak-
tiką atliko 6 studentai: 2 iš Elektrėnų profesinio mokymo 
centro ir po 1 iš Kauno technologijos universiteto, Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto, Vilniaus universiteto ir Lie-
tuvos edukologijos universiteto .  

 
Mokymai 

 
2016 m. sausio–birželio mėn. techninės srities mokymuose 
dalyvavo 95 Bendrovės darbuotojai, vadybos srities moky-
muose – 118 darbuotojų. Iš viso 2016 m. sausio–birželio 
mėn. mokymuose dalyvavo 169 unikalūs darbuotojai (t. y. jei 
tas pats darbuotojas dalyvavo keliuose mokymuose, skai-

čiuojamas kaip vienas). Taip pat vyksta darbuotojų ekskur-
sijos į kitas gamybos įmones susipažinti su gamybos pada-
linių darbo organizavimu, teikiamomis inovacijomis, gamy-
bos įranga, problemų sprendimu ir t. t. 
 
 

Kiti įvykiai 

 
2016 m. vasario mėn. buvo pasirašyta atnaujinta Bendrovės 
kolektyvinė sutartis. Ji užtikrina palankesnį socialinių naudų 
paketą Bendrovėje dirbantiems darbuotojams, negu to rei-
kalauja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Pagal kolek-
tyvinę sutartį darbuotojams skiriama  parama įvykus nelai-
mingiems atsitikimams, ligos, artimųjų mirties atvejais, papil-
domos išmokos gimus vaikui ar daugiavaikėms šeimoms, 

papildomos mokamų atostogų dienos gimus vaikui, sudarius 
santuoką, mirus artimajam bei kitais atvejais. 
 
Iš viso Bendrovėje veikia keturios profesinės sąjungos, ku-
rios jungia apie 270 Bendrovės darbuotojų.   

 
 
Informacija apie komitetus 
 
Bendrovėje nėra sudarytų komitetų. „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupėje veikia Audito komitetas, Rizikų valdymo priežiū-
ros komitetas ir Skyrimo ir atlygio komitetas. 
 
Audito komitetas 
 

2013 m. rugpjūčio 27 d. „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų 
taryba sudarė audito komitetą, kuriam pavesta nagrinėti ir 
teikti stebėtojų tarybai pasiūlymus dėl komiteto kompeten-
cijai priskirtų klausimų ir klausimų, dėl kurių į komitetą krei-
piasi stebėtojų taryba. Audito komiteto veikla taikoma „Lie-
tuvos energija“, UAB, ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdo-
moms dukterinėms įmonėms, tarp jų ir „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB, bei kitos teisinės formos juridiniams asme-
nims, kuriuose „Lietuvos energija“, UAB, gali tiesiogiai ar 
netiesiogiai daryti lemiamą įtaką.  
 
Pagrindinės audito komiteto funkcijos: 

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą;  

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų 
veiksmingumą, atlikti šių sistemų poreikio ir tinka-
mumo analizę bei peržiūrą;  

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

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių audito atlikimo procesus, vertinti audito veiks-
mingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, 
kurias audito įmonė pateikia vadovybei; 

 stebėti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių vidaus audito funkcijos veiksmingumą, anali-
zuoti šios funkcijos poreikį ir tinkamumą, teikti reko-
mendacijas dėl vidaus audito funkcijos reikalingumo, 
veiksmingumo ir kitais su vidaus auditu susijusiais 
klausimais. 

 

Nuo 2015 m. sausio 5 d. įmonių grupėje veikia centralizuota 
vidaus audito funkcija. Šis sprendimas padeda užtikrinti vi-
daus audito veiklos nepriklausomumą ir objektyvumą, vie-
ningą metodiką ir atskaitomybę, o taip pat – racionaliau 
paskirstyti turimus audito išteklius ir kompetencijas.
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Audito komiteto nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė, pareigos 

Rasa Noreikienė  

Pirmininkė 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, vice-
ministrė 

Aušra Vičkačkienė 

Narė 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
Turto valdymo departamentas, direktorė 

Danielius Merkinas 

Nepriklausomas narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

UAB „Nordnet“, komercijos vadovas 

Gintaras Adžgauskas 

Narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos ko-
mitetas, direktorius 

Irena Petruškevičienė 

Nepriklausoma narė 
– 

2014 m. spalio mėn. – 
2018 m. spalio mėn. 

- Europos Komisijos audito vystymo 
komitetas, narė. 

- JT Pasaulio maisto programa. 

 

Audito komiteto sudėties pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
 
 
Rizikų valdymo priežiūros komitetas 
 

Pagrindinės Komiteto funkcijos: 

 stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos 
„Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės įmonių 
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, ir jos įmonių 
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 (2016 m. birželio 30 d. duomenimis) 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė, pareigos 

Antanas Danys 

Pirmininkas 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

- „Paskolų klubas“ (UAB Neo finance) 
tarybos pirmininkas. 

- „Grinvest“ (Singapūras) direktorius. 

Tomas 
Garasimavičius 

Narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko patarėjas energetikai 

Raimundas 
Petrauskas 

Nepriklausomas narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Schmitz Cargobull Baltic, UAB,  
generalinis direktorius 

Donatas Kaubrys  

Nepriklausomas narys 
– 

2013 m. spalio mėn. – 
2017 m. spalio mėn. 

Lietuvos žmonių su negalia asociacijos 
Statinių pritaikymo neįgaliesiems 
priežiūros projekto vykdytojas Klaipėdos 
ir Tauragės apskrityse. 

 

Rizikų valdymo priežiūros komiteto sudėties pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
 
 
Skyrimo ir atlygio komitetas 

  
Pagrindinės Komiteto funkcijos: 

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

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

 prižiūrėti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių atlyginimų ir tantjemų politikos atitikimą tarptau-
tinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendaci-
joms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų, 
tantjemų politikos tobulinimo; 

 teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant „Lietuvos 
energija“, UAB, ir jos įmonių grupės įmonių atitinkamų 
finansiniu metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius); 



 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.  
 
 

30   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

 vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių sutarčių su „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmo-
nių grupės įmonių valdymo organų nariais sąlygas; 

 vertinti kandidatų į „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmo-
nių grupės įmonių organų narius ir vyresniąją va-
dovybę paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifi-
kacinių reikalavimų nustatymą; 

 nuolat vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių 
grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūrą, 
dydį, sudėtį ir veiklą; 

 prižiūrėti, kaip „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmonių 
grupės įmonių valdymo organų nariai ir darbuotojai in-
formuojami apie galimybes kelti kvalifikaciją ir regulia-
riai ją kelia; 

 prižiūrėti ir vertinti „Lietuvos energija“, UAB, ir jos įmo-
nių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų veiklos 
tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą; 

 vykdyti kitas funkcijas, stebėtojų tarybos sprendimu 
priskirtas Komiteto kompetencijai. 

  
 
Skyrimo ir atlygio komiteto nariai (2016 m. birželio 30 d. duomenimis) 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius 

Kadencijos laikotarpis Darbovietė, pareigos 

Virginijus Lepeška  

Nepriklausomas narys, 
komiteto pirmininkas 

– 
2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

UAB „Organizacijų vystymo centras“ 
valdybos pirmininkas 

Tomas Garasimavičius 

Narys 
– 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko patarėjas energetikai 

Agnė Bagočiūtė 

Narė 
– 

2016 m. birželio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija, finansų viceministrė 

 
Per ataskaitinį laikotarpį iš Skyrimo ir atlygio pasitraukė jo pirmininkas buvęs finansų viceministras Aloyzas Vitkauskas (nuo 
2016 m. birželio mėn.). Vietoje jo Komiteto nare tapo Agnė Bagočiutė, pirmininku – Virginijus Lepeška. 
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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 2016 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotar-
pio 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 

 
„Lietuvos energija“, UAB, įpareigota išpirkti buvusios 
akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijas 

 
2016 m. sausio 12 d. Bendrovė gavo „Lietuvos energija“, 
UAB, valdančios 96,13 proc. Bendrovės akcijų, pranešimą 
dėl 2016 m. sausio 6 d. priimto Lietuvos Respublikos finansų 
ministro įsakymo Nr. 1K-6 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 1126 „Dėl akcijų 
išpirkimo” nuostatų įgyvendinimo“. Šiuo įsakymu „Lietuvos 
energija“, UAB įpareigota įgyvendinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. 1126 „Dėl ak-
cijų išpirkimo“.  
 
„Lietuvos energija“, UAB, taip pat informavo, kad jos valdyba 
2016 m. sausio 11 d. priėmė sprendimą, atsižvelgiant į Nu-
tarimą ir Įsakymą, išpirkti buvusios akcinės bendrovės LIE-
TUVOS ELEKTRINĖS (pasibaigusios po akcinės bendrovės 
„LIETUVOS ENERGIJA“ ir akcinės bendrovės LIETUVOS 
ELEKTRINĖS reorganizavimo 2011 m. rugpjūčio 5 d.) smul-
kiųjų akcininkų akcijas, minėtame nutarime ir įsakyme nuro-
dytomis sąlygomis. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl akcijų išpirkimo 
vykdant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį 
 
Pradedamas buvusios akcinės bendrovės LIETUVOS 
ELEKTRINĖ akcijų išpirkimas 

 
2016 m. vasario 8 d. Bendrovė gavo pagrindinės akcininkės 
„Lietuvos energija“, UAB pranešimą apie inicijuojamą buvu-
sios akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų išpir-
kimą. 
 
Akcijos išperkamos vadovaujantis (i) Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-370/2014 (toliau – Teismo nutartis), ir (ii) Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nuta-
rimu Nr. 1126 (toliau – Nutarimas). 
 
Daugiau informacijos pateikiama Bendrovės interneto sve-
tainėje. 
 

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl akcijų išpirkimo 
pradžios vykdant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį 
Bendrovė paskelbė preliminarius rodiklius 

 
2016 m. vasario 15 d. Bendrovė paskelbė preliminarius ne-
audituotus Bendrovės 2015 m. sausio–gruodžio mėnesių fi-
nansinius rodiklius. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neaudi-
tuoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. dvylikos mė-
nesių rezultatai 
 
Juozą Bartlingą „Lietuvos energijos gamybos“ vadovo 
pareigose pakeitė Eglė Čiužaitė, bendrovės valdyboje 
nebedirba ir Vidmantas Salietis 

 
2016 m. vasario 19 d. įvykusiame posėdyje Bendrovės ste-
bėtojų taryba priėmė šiuos sprendimus: 

 Atsižvelgiant į tai, kad Juozas Bartlingas Bendrovei ir jos 
patronuojančiai bendrovei „Lietuvos energija“, UAB, pa-
teikė pranešimą apie atsistatydinimą iš Bendrovės valdy-
bos nario (pirmininko) ir generalinio direktoriaus pareigų, 
atšaukti Bendrovės valdybos narį (pirmininką) ir genera-
linį direktorių J. Bartlingą iš Bendrovės valdybos nario 
(pirmininko) pareigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 

 Atšaukti Vidmantą Salietį iš Bendrovės valdybos nario pa-
reigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos. V. Salietis iš 
valdybos atšaukiamas įgyvendinus Bendrovės vykdytos 
komercinės elektros energijos didmeninės prekybos veik-
los perkėlimo į Energijos tiekimas UAB projektą ir atlikus 
su tuo susijusius Bendrovės struktūros pokyčius. 

 Atsižvelgiant į patronuojančios bendrovės „Lietuvos ener-
gija“, UAB, Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę, paskirti 
Eglę Čiužaitę į Bendrovės valdybą nuo šio sprendimo pri-
ėmimo dienos iki veikiančios valdybos kadencijos pabai-
gos. 

 
Bendrovės valdyba tą pačią dieną įvykusiame posėdyje pri-
ėmė sprendimą išrinkti E. Čiužaitę į Bendrovės valdybos pir-
mininkės ir Bendrovės generalinės direktorės pareigas. Val-
dybos pirmininkės pareigas E. Čiužaitė pradėjo eiti nuo 

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
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=692251&messageId=864952
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=692251&messageId=864952
http://gamyba.le.lt/
http://gamyba.le.lt/
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=695677&messageId=869679
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=695677&messageId=869679
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=696808&messageId=871221
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=696808&messageId=871221
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=696808&messageId=871221
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sprendimo priėmimo dienos, o generalinės direktorės – nuo 
2016 m. vasario 22 d. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos ir valdybos priimtų 
sprendimų 
 

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
2016 m. kovo 7 d. valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. 
kovo 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų 
susirinkimas. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dar-
botvarkės ir siūlomų sprendimų projektų 
 
Stebėtojų taryba teikia atsiliepimą 
 

2016 m. kovo 9 d. Bendrovės stebėtojų taryba priėmė spren-
dimą pritarti 2015 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam 
pranešimui, auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ au-
dituotam konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. metinių finansi-
nių ataskaitų rinkiniui bei 2015 m. Bendrovės pelno (nuosto-
lių) paskirstymo projektui. Stebėtojų taryba taip pat nusp-
rendė teikti šį atsiliepimą 2016 m. kovo 29 d. įvyksiančiam 
eiliniam Bendrovės  visuotiniam akcininkų susirinkimui. 
 
 

Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos sprendimų 
 
Įvyko visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
Kovo 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės ak-
cininkų susirinkime buvo patvirtintas 2015 m. audituotų kon-
soliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir 

patvirtintas Bendrovės pelno už 2015 m. paskirstymas. Iš-
mokėti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 
2015 m. gruodžio 31 d., nenumatyta.  
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, 2016 m. kovo 29 d. eiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime priimtų sprendimų 
 
Bendrovė paskelbė preliminarius rodiklius 

 
2016 m. gegužės 16 d. Bendrovė paskelbė preliminarius ne-
audituotus Bendrovės 2016 m. sausio–kovo mėnesių finan-
sinius rodiklius. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neaudi-
tuoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2016 m. I ketv. re-
zultatai. 
 

Baigėsi akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ ak-

cijų išpirkimo procesas 

 
2016 m. gegužės 24 d. Bendrovė paskelbė pranešimą apie 
esminį įvykį apie tai, kad „Lietuvos energija“, UAB, informavo 
apie gautą AB SEB banko, kuris akcinės bendrovės LIETU-
VOS ELEKTRINĖ akcijų išpirkimo vykdant Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo nutartį proceso metu atstovavo „Lietuvos 
energiją“, raštą, kuriame pranešama, kad proceso metu iki 
2016 m. gegužės 23 d. buvo įregistruotos 1 144 akcijų pir-
kimo – pardavimo sutartys. Šių sutarčių pagrindu „Lietuvos 
energijai“ perleistos 3 866 497 (trys milijonai aštuoni šimtai 
šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt 
septynios) Bendrovės akcijos. Dalis likusių sutarčių įsigaliojo 
vėliau.  
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl akcinės bendro-
vės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų išpirkimo metu „Lietuvos 
energija“, UAB, įsigytų akcijų 

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 

 
Elektrėnuose sustabdyta 5 ir 6 blokų eksploatacija 
 

Įgyvendinant Bendrovės veiklos strategiją ir atsižvelgiant 
2015 m. gruodžio 7 d. Bendrovės valdybos sprendimą nuo 
2016 m. sausio 1 d. nutraukta Bendrovės valdomos rezervi-
nės elektrinės 5 ir 6 blokų eksploatacija. Pradėti 5 ir 6 blokų 
demontavimo darbus numatoma pabaigus 1 ir 2 blokų de-
montavimą (preliminariai – 2017 m. pradžioje). 
 
1967–1968 m. pradėję veikti Lietuvos elektrinės 5 ir 6 blokai 
(abu po 300 MW galios) pastaruoju metu buvo konservuo-
jami. Blokai išvedami iš eksploatacijos dėl prastos techninės 
būklės, mažo išnaudojimo potencialo ateityje ir didelių palai-
kymo kaštų. 
 
 
 
 

 
Paskelbta Bendrovės metinė informacija 

 
2016 m. kovo 29 d. visuotinis Bendrovės akcininkų susirinki-
mas pritarė Bendrovės 2015 metų konsoliduotam metiniam 
pranešimui ir patvirtino 2015 metų auditoriaus UAB „Pri-
cewaterhouseCoopers” audituotą konsoliduotų ir Bendrovės 
metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 
 
Nacionalinės elektros energijos gamintojos „Lietuvos ener-
gijos gamybos“ 2015 m. veiklos rezultatuose tiesiogiai atsis-
pindi reikšmingi reguliuotojo ir pačios Bendrovės priimti 
sprendimai. Reguliuotojo sprendimus Bendrovė ir toliau sie-
kia panaikinti teisme. Tuo metu Bendrovės priimti sprendi-
mai išgrynintai gamybos bendrovei sukuria galimybes veikti 
konkurencingiau bei mažinti subsidijų naštą vartotojams. 
 
Daugiau informacijos – paspaudus šią nuorodą. 

 
 
 
 
 
 
 

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=697712&messageId=872431
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=697712&messageId=872431
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=697712&messageId=872431
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=700128&messageId=875784
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=700128&messageId=875784
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=700128&messageId=875784
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=700503&messageId=876325
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=700503&messageId=876325
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=703264&messageId=880028
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=703264&messageId=880028
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=703264&messageId=880028
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=711856&messageId=891576
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=711856&messageId=891576
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=711856&messageId=891576
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=713117&messageId=893285
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=713117&messageId=893285
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=713117&messageId=893285
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=703281&messageId=880052
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Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
 
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
2016 m. liepos 4 d. valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 
m. liepos 26 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akci-
ninkų susirinkimas dėl auditoriaus išrinkimo ir atlyginimo už 
audito paslaugas nustatymo. 
 
2016 m. liepos 12 d. buvo gautas akcininkės „Lietuvos ener-
gija“, UAB, raštas, kuriuo Bendrovė buvo informuota apie 
„Lietuvos energija“, UAB, Stebėtojų tarybos Audito komiteto 
pateiktą rekomendaciją dėl siūlomos audito įmonės. Pasiū-
lyta audito įmone, kuri atliks 2016–2018 mm „Lietuvos ener-
gijos gamyba“, AB finansinių ataskaitų auditą, išrinkti UAB 
„PricewaterhouseCoopers“ ir už 2016–2018 m. finansinių 
ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 102 
450,00 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio). 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Dėl „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
sušaukimo ir Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB neeilinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projekto papil-
dymo 
 
Išrinko auditorių 

 
2016 m. liepos 26 d. įvykusiame Bendrovės neeiliniame vi-
suotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas 

audito įmone, kuri atliks 2016 – 2018 metų „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB finansinių ataskaitų auditą, išrinkti UAB 
„PricewaterhouseCoopers“ ir už 2016 – 2018 metų finansi-
nių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 102 
450,00 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio). 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB, 2016 m. liepos 26 d. neeiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime priimtas sprendimas dėl audito įmonės 
išrinkimo 
 
Bendrovė paskelbė preliminarius rodiklius 

 
2016 m. rugpjūčio 16 d. Bendrovė paskelbė preliminarius 
neaudituotus Bendrovės 2016 m. sausio–birželio mėnesių fi-
nansinius rodiklius. 
 
Nuoroda į pranešimą apie esminį įvykį: Preliminarūs neaudi-
tuoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB 2016 m. sausio–bir-
želio mėnesių rezultatai 
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KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA 
 

Pagrindiniai vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotų finansinių ataskaitų 
sudarymu, požymiai 
 
Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal ES patvir-
tintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 
(TFAS).  
 
Bendrovei apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuo-
tojai prižiūri, kad finansinės ataskaitos būtų tinkamai rengia-
mos, rūpinasi, kad duomenys būtų surinkti laiku ir teisingai. 

Bendrovės finansinių ataskaitų rengimas, vidaus kontrolės ir 
finansinės rizikos valdymo sistemos, teisės aktai, reglamen-
tuojantys finansinių ataskaitų sudarymą, yra kontroliuojami ir 
valdomi.
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BENDROVĖS SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA 

 
 

2016 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO 6 MĖNESIŲ IR 3 MĖNESIŲ 
LAIKOTARPIŲ BENDROVĖS SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ 
INFORMACIJA, PARENGTA PAGAL 34-ĄJĮ TARPTAUTINĮ APSKAITOS 
STANDARTĄ „TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ“, PRIIMTĄ TAIKYTI 
EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMA KARTU SU NEPRIKLAUSOMO 
AUDITORIAUS IŠVADA 
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 Pastabos  2016-06-30  2015-12-31 

      
TURTAS      

      
Ilgalaikis turtas      

Nematerialusis turtas 5  8.343  16.819 
Materialusis turtas 6  660.199  673.900 
Investicijos į asocijuotas įmones   1.374  1.374 
Kitas ilgalaikis turtas   1.784  3.288 
Kitos gautinos sumos 7  10.881  8.435 

Ilgalaikio turto iš viso   682.581  703.816 

      
Trumpalaikis turtas      

Atsargos   6.298  6.997 
Išankstiniai apmokėjimai   4.019  9.651 
Prekybos gautinos sumos   13.513  20.059 
Kitos gautinos sumos 7  16.846  22.888 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis   258  3.887 
Suteiktos paskolos 8  19.949  - 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai   97.899  66.176 

Trumpalaikio turto iš viso   158.782  129.658 

TURTO IŠ VISO   841.363  833.474 

      
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      

      
Nuosavas kapitalas      

Įstatinis kapitalas 9  184.174  184.174 
Akcijų priedai   85.660  85.660 
Privalomasis rezervas   10.872  10.872 
Perkainojimo rezervas   1.048  1.063 
Nepaskirstytasis pelnas    78.940  61.131 

Nuosavo kapitalo iš viso   360.694  342.900 

      
Ilgalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos 10  119.857  128.462 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   379  448 
Dotacijos 11  276.171  280.343 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 12  17.081  8.418 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai   21.597  18.162 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   435.085  435.833 

      
Trumpalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos 10  17.212  17.212 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   138  138 
Prekybos skolos   14.967  13.827 
Gauti išankstiniai apmokėjimai   10.434  14.671 
Atidėjiniai aplinkos taršai 13  322  3.735 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   2.511  5.158 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   45.584  54.741 

Įsipareigojimų iš viso   480.669  490.574 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   841.363  833.474 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
 
 

 Pastabos  
2016-01-01- 
2016-06-30 

 
2015-01-01- 
2015-06-30 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos   69.148  98.033 
Kitos veiklos pajamos 15  20.176  7.397 
Pelnas iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimo   -  1.947 

   89.324  107.377 

      
Veiklos sąnaudos      

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai   (13.150)  (20.946) 
Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos    (26.281)  (38.541) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 5,6,11  (10.254)  (11.156) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (3.757)  (4.243) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (2.038)  (4.702) 
Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo (sąnaudos)   (6.330)  (312) 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo (sąnaudos)/pajamos   (1.504)  31 
Atsargų vertės sumažėjimo (sąnaudos)/atstatymas   (33)  23 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas   22   125 
Kitos sąnaudos   (2.962)  (4.894) 

Veiklos sąnaudų iš viso   (66.287)  (84.615) 

      
VEIKLOS PELNAS    23.037  22.762 
      

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos):      
Kitos finansinės veiklos pajamos   557  172 
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)   (804)  (1.275) 

   (247)  (1.103) 
      

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   22.790   21.659 
      
Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)   (1.561)  (49) 

Atidėtojo pelno mokesčio (sąnaudos)   (3.435)  (2.354) 

   (4.996)  (2.403) 

      

GRYNASIS LAIKOTARPIO PELNAS    17.794  19.256 

      

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)   -  - 

BENDROSIOS LAIKOTARPIO PAJAMOS   17.794  19.256 

      
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)    0.028  0.030 
Vidutinis svertinis akcijų skaičius   635.083.615  635.083.615 
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Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 

   
2016-04-01- 
2016-06-30 

 
2015-04-01- 
2015-06-30 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos   35.687  64.245 
Kitos veiklos pajamos   332  466 
Pelnas iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimo   -  1.661 

   36.019  66.372 

      
Veiklos sąnaudos      

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai   (6.389)  (9.628) 
Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos    (13.398)  (35.753) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija   (5.140)  (5.542) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (1.779)  (2.037) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (1.131)  (3.712) 
Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo (sąnaudos)/pajamos   (1.586)  61 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo (sąnaudos)/pajamos   (296)  336 
Atsargų vertės sumažėjimo (sąnaudos)/atstatymas   (37)  24 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas   22  125 
Kitos sąnaudos   (1.367)  (2.153) 

Veiklos sąnaudų iš viso   (31.101)  (58.279) 

      
VEIKLOS PELNAS    4.918  8.093 
      

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos):      
Kitos finansinės veiklos pajamos   439  79 
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)   (376)  (544) 

   63  (465) 
      

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   4.981  7.628 
      
Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)   242  597 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   (1.386)  (890) 

   (1.144)  (293) 

      

GRYNASIS LAIKOTARPIO PELNAS    3.837  7.335 

      

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)   -  - 

BENDROSIOS LAIKOTARPIO PAJAMOS   3.837  7.335 

      
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)    0.006  0.012 
Vidutinis svertinis akcijų skaičius   635.083.615  635.083.615 
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Įstatinis 
kapitalas 

 Akcijų priedai  Perkainojimo 
rezervas 

 
Privalomasis 

rezervas 
 

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas 

 
Nuosavo 
kapitalo 
iš viso 

             
Likutis 2015 m. sausio 1 d.   183.933  85.660  1.097  10.872  85.716  367.278 

Kitos bendrosios pajamos, iš viso  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  19.256  19.256 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  19.256  19.256 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas  -  -  (20)  -  20  - 
Išmokėti dividendai  -  -  -  -  (21.721)  (21.721) 
Akcijų nominalios vertės perskaičiavimo rezultatas  241  -  -  -  -  241 

Likutis 2015 m. birželio 30 d.   184.174  85.660  1.077  10.872  83.271  365.054 

             
Likutis 2016 m. sausio 1 d.  184.174  85.660  1.063  10.872  61.131  342.900 

Kitos bendrosios pajamos, iš viso  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  17.794  17.794 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  17.794  17.794 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas   -  -  (15)  -  15  - 

Likutis 2016 m. birželio 30 d.   184.174  85.660  1.048  10.872  78.940  360.694 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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 Pastabos 
2016-01-01- 
2016-06-30 

 
2015-01-01- 
2015-06-30 

     
 Grynasis pelnas   17.794  19.256 
     
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai     

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5,6 15.785  16.784 
Atsargų vertės sumažėjimas (atstatymas)  33  (23) 
Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones perleidimo (pelnas)  -  (5.003) 
ATL perkainojimo sąnaudos (pajamos)  6.330  (312) 
Kiti vertės sumažėjimai   1.509  21 
Pelno mokesčio sąnaudos  1.561  49 
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis  3.435  2.355 
Dotacijų (pajamos) 11 (5.531)  (5.628) 
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas   (414)  1.603 
Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimas  -  (1.947) 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo atstatymas 6 (22)  (125) 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo/nurašymo  (25)  - 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:     
- Palūkanų (pajamos)  (124)  - 
- Palūkanų sąnaudos  795  1.001 
- Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos  (424)  102 
- (Pelnas) iš verslo dalies pardavimo 3,15 (19.534)  - 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas     
Prekybos gautinų sumų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)  9.085  (4.431) 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)  6.254  (4.710) 
Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)   3.525  (7.322) 
(Sumokėtas) pelno mokestis  (18)  (1.122) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  40.014  10.548 
     
Investicinės veiklos pinigų srautai     

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (1.553)  (10.013) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  28  - 
Suteiktos paskolos  (19.949)  - 
Dukterinių įmonių pardavimas  2.821  2.821 
Investicijų į asocijuotas įmones perleidimas  7.400  7.400 
Verslo dalies pardavimas  12.480  - 
Gautos dotacijos  -  405 
Gautos palūkanos  95  - 
Gauti dividendai  40  - 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  1.362  613 
     
Finansinės veiklos pinigų srautai     

Sugrąžintos paskolos  (8.605)  (8.606) 
Išperkamosios nuomos mokėjimai  (74)  - 
(Sumokėtos) palūkanos  (787)  (1.053) 
(Išmokėti) dividendai  (187)  (21.589) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (9.653)  (31.248) 
     
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)   31.723  (20.087) 
     
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  66.176  75.750 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  97.899  55.663 

     

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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1 Bendroji informacija 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – Bendrovė) 
– ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, šio registro tvarkytojas yra VĮ „Registrų 
centras“. Bendrovės registravimo data 2011 m. liepos 20 d., Bendrovės kodas 302648707, PVM mokėtojo kodas LT100006256115. Bendrovė 
įsteigta neribotam laikui. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva.  

 „Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatinis kapitalas yra lygus 184.174.248,35 eurų bei yra padalintas į 635.083.615 0,29 euro nominaliosios 
vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 2011 m. rugsėjo 1 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijos buvo 
įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovė 2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. neturėjo įsigijusi savų 
akcijų.  

2016 m. ir 2015 m. Bendrovė vykdė elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos veiklą. Be šių pagrindinių veiklų Bendrovė gali 
vykdyti bet kurią kitą įstatymų neuždraustą komercinę – ūkinę veiklą, numatytą Bendrovės įstatuose. 

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

Šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje yra pateikta atskiros bendrovės  „Lietuvos energijos gamyba“, AB sutrumpinta tarpinė 
finansinė informacija. Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija buvo parengta pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 

straipsnio reikalavimus.  

2016 m. birželio 30 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių. 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pardavė dukterinių įmonių UAB „Kauno energetikos 
remontas“ ir Energijos tiekimas UAB paprastąsias vardines akcijas. Po sandorio Bendrovė neteko netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių Geton 
Energy SIA, Geton Energy OU ir „Gotlitas“ UAB kontrolės.   

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2016-06-30 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2015-12-31 

Pagrindinė veikla 

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

23,44 proc. 23,44 proc. Geoterminės energijos gamyba 

UAB Technologijų 
ir inovacijų centras 

Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 

20,01 proc. 20,01 proc. Informacinių technologijų 
paslaugos 

UAB Verslo 
aptarnavimo 
centras 

P. Lukšio g. 5B, LT-
08221 Vilnius 

15,00 proc. 15,00 proc. Viešųjų pirkimų, apskaitos bei 
darbo santykių administravimo 
paslaugos 

 
Bendrovės darbuotojų skaičius 2016 m. birželio 30 d. buvo 401 (2015 m. gruodžio 31 d. – 429). 
 
Sezoniškumas nedaro įtakos Bendrovės veiklai. 
 
Funkcinė ir pateikimo valiuta 

Šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje skaičiai yra pateikti nacionaline valiuta, eurais (EUR), kuri yra Bendrovės funkcinė ir 
pateikimo valiuta.   

2 Apskaitos principai  

2.1 Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos parengimo pagrindas 

Bendrovės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 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 2015 m. gruodžio 31 d., kurios 
buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.  

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.
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2.2 Apskaitos politika 

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinė finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas 
už 2015 metus.  

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 nuo 2016 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei 
informacijai, nebuvo. 

Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.  

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 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų 
finansines ataskaitas. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai 

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

2016 m. ir 2015 m. Bendrovė peržiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Atlikus peržiūrą, galiojantys nusidėvėjimo 
normatyvai buvo pripažinti tinkamais ir nebuvo keičiami. 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. perkainota verte apskaityto Bendrovės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliktas, kadangi, 
vadovybės nuomone, turto tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės.  

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

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas 

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

2016 m. ir 2015 m. Bendrovė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, Elektrėnų komplekso 
(kombinuotojo ciklo bloko bei Rezervinės elektrinės) turtą, apskaitė perkainota verte vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu 
„Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“.  

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 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 2015 m. pabaigoje priimtą Bendrovės vadovybės sprendimą dėl Rezervinės elektrinės 5-6 blokų demontavimo, 2015 m. gruodžio 
31 d. Bendrovė pripažino 36,7 mln. EUR vertės sumažėjimo nuostolį, lygų Rezervinės elektrinės 5-6 blokų likutinei vertei. Pradėti 5 ir 6 blokų 
demontavimo darbus numatoma pabaigus 1 ir 2 blokų demontavimą (preliminariai – 2017 m. pradžioje). 

2015 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas Rezervinės elektrinės, Kombinuotojo ciklo bloko, Biokuro ir Garo katilinių (toliau kartu – Elektrėnų 
kompleksas) ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo testas ir nustatyta, kad turto atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę, lygią 
542  mln. EUR, todėl vertės sumažėjimas nebuvo apskaitytas. Bendrovės vadovybės nuomone, per 2016 m. I pusm. neįvyko jokių reikšmingų 
pokyčių Bendrovės aplinkoje, kurie galėtų turėti įtakos ankstesnio vertės sumažėjimo testo prielaidoms, todėl 2016 m. birželio 30 d. nebuvo 
atliktas Elektrėnų komplekso ilgalaikio materialiojo turto, kurio balansinė vertė 531 mln. EUR, vertės sumažėjimo testas. 
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 

Atidėjiniai aplinkos taršai 

Bendrovė vertina atidėjinius aplinkos taršai atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš vieno 
apyvartinio taršos leidimo rinkos kainos. Faktinis išmestas taršos kiekis yra patvirtinimas atsakingos reguliuojančios valstybės institucijos per 
keturis mėnesius po metų pabaigos. Remiantis savo patirtimi, Bendrovės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2016 m. 
birželio 30 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2017 m. 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) bei galios rezervų pajamų sukaupimas 

Dalis lėšų gaunamų už VIAP ir tretinio galios rezervo paslaugas yra skiriama Elektrėnų komplekso infrastruktūros palaikymui ir būtinųjų elektros 
gamybos įrenginių bandymų sąnaudoms padengti. Infrastruktūros palaikymo sąnaudos apima kuro, apyvartinių taršos leidimų ir kitas gamybos 
sąnaudas, patiriamas gaminant šilumą, reikalingą infrastruktūrai palaikyti, taip pat elektros, suvartojamos Elektrėnų komplekso, sąnaudas bei 
dujų vartojimo pajėgumų mokesčius.  
 
Skiriamų VIAP lėšų suma ir galios rezervų paslaugų kaina ateinantiems kalendoriniams metams yra nustatoma Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos atsižvelgiant į prognozuojamas Bendrovės sąnaudas. Bendrovė finansinėse ataskaitose šių paslaugų pajamas pripažįsta 
vadovaudamasi kaupimo principu pagal faktines patirtas sąnaudas. 
 
Bendrovė 2016 m. birželio 30 d. Kitų ilgalaikių mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnyje (12 pastaba) apskaitė grąžintiną 16.111 tūkst. eurų 
VIAP lėšų sumą, kuri apima 2018 metais grąžintinų 12.976 tūkst. eurų VIAP lėšų sumą, susidariusią per 2016 m. pirmą pusmetį, ir per 2017 m. 
antrąjį pusmetį grąžintinų 3.135 tūkst. eurų sumą, kuri susidarė 2015 metais. Per pirmąjį 2016 m. pusmetį grąžintina VIAP lėšų suma susidarė 
dėl preliminariai geresnio nei įvertinta VIAP tarife Kruonio HAE ir Kauno HE komercinės veiklos pelno, kuris, VKEKK sprendimu, nukreipiamas 
Bendrovės pastoviųjų sąnaudų, patiriamų vykdant reguliuojamą veiklą teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, dengimui ir dėl 
mažesnių nei nustatyta faktinių pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų, patirtų teikiant reguliuojamas paslaugas. Šios ilgalaikės mokėtinos sumos 
2016 m. birželio 30 d. buvo apskaitytos amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Diskontuojant mokėtinas VIAP 
lėšų sumas per grąžinimo laikotarpį taikyta 1,01 proc. diskonto norma, o diskontavimo įtaka sudarė 288 tūkst. eurų ir buvo apskaityta Kitos 
finansinės veiklos pajamos straipsnyje.  
 
Bendrovė 2015 m. gruodžio 31 d. apskaitė 7.018 tūkst. eurų grąžintiną VIAP lėšų sumą, kuri bus grąžinta per 2017 m. (12 pastaba). 
 
Vadovaudamasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainos nustatymo metodika, kuri buvo patvirtinta VKEKK 
nutarimu Nr. O3-229, Bendrovės vadovybė 2016 m. birželio 30 d. apskaitė gautiną 267 tūkst. eurų galios rezervų pajamų sumą Kitų ilgalaikių 
gautinų sumų straipsnyje (7 pastaba), kuri bus kompensuota per 2017 m. (2015 m. gruodžio 31 d. – gautiną 533 tūkst. eurų galios rezervų 
pajamų sumą, kuri bus kompensuota per 2017 m.). 
 
Ginčas 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. eurų suma, o 2015-2016 m. nustatytos galios rezervų paslaugos pajamos sumažintos 7,44 mln. eurų suma. Be to, VKEKK 2014 m. 
priėmė sprendimą, kuriuo pripažino Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl pastarojo sprendimo 
Bendrovei 2016 m. pirmą pusmetį patvirtinta VIAP lėšų suma buvo papildomai sumažinta 1,4 mln. eurų (2015 m. patvirtinta VIAP lėšų suma 
buvo papildomai sumažinta 5,44 mln. eurų). 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 2016 m. birželio 30 d., nebuvo 
pripažinta 1,86 mln. eurų galios rezervų pajamų ir 9,19 mln. eurų VIAP lėšų pajamų. Atitinkamai, bendra su šiais sprendimais susijusio 
Bendrovės neapibrėžtojo turto suma 2016 m. birželio 30 d. sudarė 26,98 mln. eurų. Dėl šių ginčijamų VKEKK sprendimų Bendrovės bendrųjų 
pajamų ataskaitoje už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., nebuvo pripažinta 1,85 mln. eurų galios rezervų pajamų ir 
5,04 mln. eurų VIAP lėšų pajamų. Atitinkamai, bendra su šiais sprendimais susijusio Bendrovės neapibrėžtojo turto suma 2015 m. gruodžio 
31 d. sudarė 15,93 mln. eurų. 
 
Dukterinių ir asocijuotų įmonių pardavimas 

„Lietuvos energija“, UAB 2015 m. kovo 31 d. iš Bendrovės 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. 2015 m gruodžio 
31 d., atsižvelgiant į tai, kad „Biokuro katilinės projekto“ nuostolis padidėjo, Bendrovės vadovybė įvertino, jog UAB „Kauno energetikos remontas“ 
akcijų pardavimo kaina turėtų būti 436 tūkst. EUR mažesnė. 2015 m. gruodžio 31 d. kainos pasikeitimas buvo apskaitytas Bendrovės bendrųjų 
pajamų ataskaitoje „Kitos sąnaudos“ straipsnyje.  
 
„Lietuvos energija“, UAB 2015 m. balandžio 27 d. iš Bendrovės 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 Bendrovei bus sumokėtas pardavimo kainos 
priedas iki 2019 m. kovo 31 d., jei NT Valdos, UAB tenkins sutartyje numatytus finansinius rodiklius. 2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 
31 d. Bendrovė finansinės padėties ataskaitoje „Kitos gautinos sumos“ straipsnyje apskaitė pardavimo kainos priedą, kadangi, vadovybės 
vertinimu, finansiniai rodikliai, numatyti pardavimo sutartyje, bus pasiekti. 
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 

Bendrovės vadovybės vertinimu, per 2016 m. nebuvo pasikeitimų prielaidose, kurios buvo taikytos 2015 m., vertinant UAB „Kauno energetikos 
remontas“ akcijų padavimo kainą bei NT Valdos, UAB pardavimo kainos priedą. 

Verslo dalies pardavimas 

Bendrovės ir Energijos tiekimas UAB 2015 m. spalio 12 d. pasirašytoje komercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalies pardavimo 
sutartyje numatyta, kad pardavimo kainą sudaro 13,1 mln. eurų bazinė kaina, kurią Energijos tiekimas UAB Bendrovei grynaisiais pinigais 
sumokės lygiomis dalimis iki 2017 m. kovo 31 d., ir 8 mln. eurų kainos priedas, t.y. papildomai po 2 mln. eurų per metus gali būti sumokėta 
priklausomai nuo parduodamos veiklos rezultatų per laikotarpį iki 2019 m. Bendrovės vadovybė, įvertinusi tikimybes kiekvienais metais gauti 
papildomas pajamas per laikotarpį iki 2019 m., apskaičiavo papildomų pajamų dalį. Papildomų pajamų (t.y. kainos priedo) dalies dabartinė vertė 
buvo apskaičiuota diskontuojant kainos priedą per laikotarpį iki 2019 m. kovo 31 d., taikant 0,71 proc. diskonto normą. Už laikotarpį, pasibaigusį 
2016 m. birželio 30 d., kainos priedo dabartinė vertė sudarė 6.434 tūkst. eurų. Verslo dalies pardavimo 19,5 mln. eurų pelnas apskaitytas 
Bendrovės Bendrųjų pajamų ataskaitoje Kitos veiklos pajamų straipsnyje (15 pastaba). 2016 m. birželio 30 d. Bendrovė Finansinės padėties 
ataskaitoje kitose ilgalaikėse ir kitose trumpalaikėse gautinose sumose apskaitė atitinkamai 2.648 tūkst. eurų ir 4.405 tūkst. eurų gautinas 
sumas, susijiusias su šiuo sandoriu (7 pastaba).  

4 Finansinės rizikos valdymas 

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

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija neapima visos vadovybės informacijos, susijusios su finansinėmis rizikomis ir atskleidimų, privalomų 
rengiant metines finansines ataskaitas, todėl ji turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2015 
m. gruodžio 31 d. 

Nuo 2015 m. gruodžio 31 d. jokių pokyčių rizikos valdyme ar rizikų valdymo politikoje nebuvo. 

Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė 

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

Bendrovės 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
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5 Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas pateikiamas žemiau: 

  
Programinė 

įranga 
 

Apyvartiniai 
taršos leidimai 

 
Kitas 

nematerialusis 
turtas 

 Iš viso 

         

2015 m. gruodžio 31 d.         

Įsigijimo vertė   1.132  16.438  128  17.698 

Sukaupta amortizacija  (763)  -  (116)  (879) 

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.  369  16.438  12  16.819 

         

2016 m. birželio 30 d. pasibaigęs laikotarpis         

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  369  16.438  12  16.819 

Įsigijimai  5  -  -  5 

Gauta dotacija   -  1.733  -  1.733 

Panaudoti apyvartiniai taršos leidimai  -  (2.999)  -  (2.999) 

Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo sąnaudos  -  (7.120)  -  (7.120) 

Amortizacija  (91)  -  (4)  (95) 

Likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d.  283  8.052  8  8.343 

         

2016 m. birželio 30 d.         

Įsigijimo vertė   1.137  8.052  128  9.317 

Sukaupta amortizacija  (854)  -  (120)  (974) 

Likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d.  283  8.052  8  8.343 

Apyvartinių 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 apyvartinių taršos leidimų vertė yra 
įvertinama pagal paskutinę dieną galiojusias rinkos kainas, skirtumas yra apskaitomas veiklos sąnaudose. 
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6 Ilgalaikis materialusis turtas 

Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto judėjimas pateikiamas žemiau: 

 Žemė  Pastatai  
Statiniai ir 
įrenginiai 

 

Hidroelektri-
nės ir 

hidroakumu- 
liacinės 

elektrinės 
statiniai ir 
įrenginiai 

 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

 
Kombinuotojo 
ciklo blokas 

 
Transporto 
priemonės 

 

Kompiute-
rinė, ryšių ir 
kita orgtech-

nika 

 

Kitas 
materialus 
ilgalaikis 

turtas 

 
Nebaigta 
statyba 

 Iš viso 

                      

2015 m. gruodžio 31 d.                      

Įsigijimo vertė  1.880  657  2.966  205.122  496.997  387.943  138  46  166  2.852  1.098.767 

Sukaupta amortizacija -  (28)  (216)  (79.296)  (259.748)  (47.581)  (90)  (33)  (85)  -  (387.077) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (37.567)  -  -  -  -  (223)  (37.790) 

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. 1.880  629  2.750  125.826  199.682  340.362  48  13  81  2.629  673.900 

                      

2016 m. birželio 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

     
 

   
 

   
 

   
 

 
  

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 1.880  629  2.750  125.826  199.682  340.362  48  13  81  2.629  673.900 

Įsigijimai -  -  -  3  72  -  -  -  6  1.845  1.926 

Pardavimai -  -  -  -  (2)  -  -  -  -  -  (2) 

Nurašymai -  -  -  -  (1)  -  -  -  -  -  (1) 

Vertės sumažėjimo atstatymas -  -  -  -  22  -  -  -  -  -  22 

Perrašymai tarp straipsnių -  -  -  828  832  -  -  -  -  (1.660)  - 

Perklasifikavimas iš/į atsargas -  -  -  59  (35)  20  -  -  -  -  44 

Nusidėvėjimas -  (7)  (60)  (3.985)  (4.242)  (7.375)  (8)  (5)  (8)  -  (15.690) 

Likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d. 1.880   622   2.690   122.731   196.328   333.007   40   8   79   2.814   660.199 

                      

2016 m. birželio 30 d.                      

Įsigijimo vertė  1.880  657  2.966  206.006  497.622  387.963  138  46  172  3.037  1.100.487 

Sukaupta amortizacija -  (35)  (276)  (83.275)  (263.749)  (54.956)  (98)  (38)  (93)  -  (402.520) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (37.545)  -  -  -  -  (223)  (37.768) 

Likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d. 1.880   622   2.690   122.731   196.328   333.007   40   8   79   2.814   660.199 

 
2016 m. birželio 30 d. Bendrovė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 338.630 tūkst. EUR (2015 m. gruodžio 31 d. – 345.297 tūkst. EUR.). 
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7 Kitos ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos 
 
2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės kitas ilgalaikes gautinas sumas sudarė: 
 

   2016-06-30  2015-12-31 

      

Gautinos sumos už akcijų pardavimą   7.537  7.439 

Gautina suma už verslo dalies pardavimą (3 pastaba)   2.648  - 

Gautina galios rezervų suma (3 pastaba)   267  533 

Gautinos sumos už paskolintus apyvartinius taršos leidimus   185  214 

Gautinos sumos už butus   126  130 

Kitos gautinos sumos    840  1.014 

Iš viso   11.603  9.330 

Atimti: Abejotinos gautinos sumos   (722)  (895) 

Apskaitinė vertė    10.881  8.435 

 
2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės kitas trumpalaikes gautinas sumas sudarė: 
 

   2016-06-30  2015-12-31 

      

Gautinos sumos už akcijų pardavimą    10.562  20.791 

Gautina suma už verslo dalies pardavimą (3 pastaba)   4.405  - 

Gautinas mazuto akcizas   690  690 

Iš biudžeto gautinas PVM   1.018  - 

Kitos gautinos sumos    387  1.620 

Iš viso   17.062  23.101 

Atimti: Abejotinos gautinos sumos   (216)  (213) 

Apskaitinė vertė    16.846  22.888 

 

8 Suteiktos paskolos 
 
2016 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė Grupės sąskaitos sutartį, pagal kurią 2016 m. birželio 30 d. Bendrovė buvo suteikusi 
19.949 tūkst. EUR trumpalaikių paskolų „Lietuvos energijos“ UAB Grupės įmonėms. Šioms paskoloms taikoma rinkos palūkanų norma. 
 

9 Įstatinis kapitalas  

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 184.174.248,35 eurams ir buvo padalintas į 635.083.615 
0,29 euro nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Bendras akcininkų skaičius 2016 m. birželio 
30 d. buvo 5.944 (2015 m. gruodžio 31 d. – 6.109). 

2016 m. vasario 8 d. buvo paskelbtas buvusios akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų išpirkimas, kuris baigėsi 2016 m. gegužės 
9 d. Po akcijų išpirkimo „Lietuvos energijai“ UAB priklauso 614.453.540 Bendrovės akcijų. 

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 

 
Akcinis kapitalas 

2016-06-30 
 Akcinis kapitalas  

2015-12-31 

Akcininkai (eurai)  Proc.  (eurai)  Proc. 

„Lietuvos energija“, UAB 178.191.526,60  96,75  177.049.499,35  96,13 

Kiti akcininkai 5.982.721,75  3,25  7.124.749,00  3,87 

Iš viso 184.174.248,35  100,00  184.174.248,35  100,00 

„Lietuvos energija“, UAB priklauso Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Finansų ministerijos (100,00 proc.).
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10 Paskolos 
 

Bendrovės paskolos pagal grąžinimo terminus: 
 

 2016-06-30  2015-12-31 

    
Ilgalaikės paskolos    

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, EUR, grąžintina iki 2027 m. kovo 31 d. 11.952  12.565 

AB SEB bankas, EUR, grąžintina iki 2024 m. vasario 23 d. 107.905  115.897 

Ilgalaikių paskolų iš viso 119.857  128.462 

    

Trumpalaikės paskolos ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis    

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, EUR, grąžintina iki 2027 m. kovo 31 d. 1.226  1.226 

AB SEB bankas, EUR, grąžintina iki 2024 m. vasario 23 d. 15.986  15.986 

Trumpalaikių paskolų ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis iš viso 17.212  17.212 

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo nepanaudotų paskolų ir overdraftų. Bendrovės paskolų vidutinė palūkanų 
norma 2016 m. birželio 30 d. – 1,25 proc. (2015 m. gruodžio 31 d. – 1,25 proc.). 

2016 m. birželio 30 d. Bendrovės paskolų tikroji vertė buvo apytiksliai lygi 128.562 tūkst. EUR (2015 m. gruodžio 31 d. – 137.590 tūkst. EUR). 
Tikroji vertė buvo skaičiuojama naudojant 2,41 proc. diskonto normą (2015 m. gruodžio 31 d. – 2,46 proc.). Paskolų tikroji vertė yra priskiriama 
antrajam lygiui tikrosios vertės skaičiavimo modelyje. 

Už suteiktas paskolas Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį materialųjį turtą (6 pastaba).  

11 Dotacijos 

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per šešis mėnesius, pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d. dotacijų 
judėjimą sudarė: 

 Dotacijos, susijusios su turtu     

 

Kuro deginimo 
įrengimai ir kitas 

turtas  

Atnaujinimo, 
gamtosauginių ir 
saugumo normų 

gerinimo projektas  

Apyvartinių 
taršos leidimų 

dotacijos  Iš viso 

        
Likutis 2016 m. sausio 1 d. 28.044  252.268  31  280.343 
Gautos dotacijos -  -  1.733  1.733 
Nekilnojamojo turto, įrangos ir 

įrengimų nusidėvėjimas (318)  (5.213)  -  (5.531) 
Panaudota apyvartinių taršos 

leidimų dotacija -  -  (374)  (374) 

Likutis 2016 m. birželio 30 d. 27.726  247.055  1.390  276.171 

Per 2016 m. šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., Bendrovės dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 5.531 tūkst. EUR, t.y. 
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma (per atitinkamą 2015 m. laikotarpį – 5.628 tūkst. EUR). Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo 
turto nusidėvėjimo sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

12 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
 
Bendrovės kitas ilgalaikes mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudarė: 
 

  2016-06-30  2015-12-31 

     

Avansu gautos VIAP lėšos (3 pastaba)  15.823  7.018 

Ilgalaikės skolos už materialines vertybes   813  904 

Atidėjiniai darbuotojų pensijų išmokoms ir žalos atlyginimui  445  496 

Iš viso  17.081  8.418 
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13 Atidėjiniai aplinkos taršai 

Atidėjinių aplinkos taršos leidimams judėjimas: 

  2016  2015 

     

Likutis sausio 1 d.  3.735  2.839 

Panaudoti taršos leidimai  (3.735)  (2.882) 

Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui*  322  1.493 

Likutis birželio 30 d.  322  1.450 

* Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjinių išmestam taršos kiekiui sąnaudos apskaitomos atėmus panaudotą valstybės dotacijos sumą (11 
pastaba). 
 

14 Segmentų ataskaita 

2016 m. Vadovybė nustatė veiklos segmentus remdamasi valdybos peržiūrimomis ataskaitomis. Valdyba yra laikoma pagrindiniu Bendrovėje 
sprendimus priimančiu organu. Nuo 2012 m. valdyba analizuoja veiklą valstybės reguliuojamos ir Bendrovės vykdomos komercinės veiklos 
pelningumo atžvilgiais. Valdybos analizuojamas pelningumo rodiklis yra 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 Bendrovės veiklą. 

2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės vadovybė analizuoja Bendrovės veiklą atskirdama ją į reguliuojamą ir komercinę. Į 
reguliuojamą veiklą yra įtraukiamos Rezervinės elektrinės pajamos iš šilumos ir elektros energijos gamybos, balansavimo ir reguliavimo, galios 
rezervavimo, įskaitant Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės galios rezervavimo pajamas. Komercinė veikla apima elektros energijos prekybą 
laisvojoje rinkoje,  elektros energijos gamybą Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje bei Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, susijusias 
balansavimo ir reguliavimo paslaugas ir kitą veiklą. Administracinės sąnaudos yra paskirstomos tarp reguliuojamos ir komercinės veiklos pagal 
veiklos sąnaudas.  
 
Bendrovės informacija apie segmentus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. yra pateikta žemiau: 
 

2016 Reguliuojama veikla Komercinė veikla Iš viso 

    
Segmentų pajamų iš viso 41.924 47.400 89.324 
Segmentų sąnaudų iš viso                        (49.805)                    (16.482) (66.287) 
tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (7.695) (2.559) (10.254) 

Veiklos (nuostoliai) pelnas                           (7.881)                      30.918 23.037 

Finansinės pajamos - 557 557 
Finansinės (sąnaudos) (789) (15) (804) 

(Nuostoliai) pelnas prieš apmokestinimą                          (8.670)                      31.460 22.790 

Pelno mokestis   (4.996) 

Grynasis pelnas   17.794 

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

2015 Reguliuojama veikla Komercinė veikla Iš viso 

    
Segmentų pajamų iš viso 60.646 46.731 107.377 
Segmentų sąnaudų iš viso (55.556) (29.059) (84.615) 
tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (8.074) (3.082) (11.156) 

Veiklos pelnas 5.090 17.672 22.762 

Finansinės pajamos - 172  172 
Finansinės (sąnaudos) (989) (286) (1.275) 

Pelnas prieš apmokestinimą 4.101 17.558 21.659 

Pelno mokestis   (2.403) 

Grynasis pelnas   19.256 
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15 Kitos veiklos pajamos 
 
Už laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. birželio 30 d., Bendrovės kitas veiklos pajamas sudarė: 
 

  2016  2015 

     

Verslo dalies pardavimo pelnas (3 pastaba)  19.534  - 

Metalo laužo pardavimas  435  292 

Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo  26  2 

Dukterinės įmonės pardavimas   -  6.666 

Kitos pajamos  181  437 

Iš viso  20.176  7.397 

 
Kaip aprašyta 3 pastaboje Bendrovė nuo 2016 m. sausio 1 d. perleido komercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalį Energijos tiekimui 
UAB.   
 

16 Sandoriai tarp susijusių šalių  
 
2016 m. sausio – birželio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2016 m. birželio 30 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos 

ir sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos,  
pajamos, už kurias 

dar neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

        
Įmonės asocijuotos įmonės 104  7  421  10 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 

„Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones) 
4.991  9.757  10.281  19.613 

„Lietuvos energija“, UAB 15  35.627      82  177 
LITGRID AB 542  5.576  2.380  24.779 
BALTPOOL UAB 2  5.587  6  30.697 
AB „Amber Grid“ 2.903  -  16.948  2 
UAB GET Baltic -  647  773  - 

Iš viso 8.557  57.201  30.891  75.278 

2015 m. sausio – birželio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos 

ir sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už kurias 

dar neišrašytos 
sąskaitos 

 Pirkimai  Pardavimai 

        
Įmonės asocijuotos įmonės 127  3  593  10 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 

„Lietuvos energija“, UAB dukterines įmones) 
975  11.564  38.136  90.724 

„Lietuvos dujos“, AB 4  -  14  - 
„Lietuvos energija“, UAB -  28.254  972  49.815 
LITGRID AB 654  1.621  2.736  7.715 
BALTPOOL UAB 1  6.352  -  37.220 
AB „Amber Grid“ 77  -  4.015  2 
UAB GET Baltic -  232  711  - 

Iš viso 1.838  48.026  47.177  185.486 

 
2016 m. ir 2015 m. Bendrovė vykdė paskirtosios įmonės funkcijas, t. y. supirko visą vėjo jėgainėse prognozuotą pagaminti elektros energiją ir 
pardavė ją elektros biržoje. Susijusių sandorių lentelėse 2016 m. ir 2015 m. vėjo jėgainių pagamintos elektros energijos pirkimai ir pardavimai 
apimą visą sandorių sumą. 
 
2015 m. susijusių šalių sandorių lentelėje Bendrovės pardavimai LR Finansų ministerijos netiesiogiai valdomai bendrovei AB LESTO (nuo 
2016 m. sausio 1 d. – AB "Energijos skirstymo operatorius") ir Energijos tiekimas UAB apima visą pardavimo sandorių sumą, tačiau Bendrovės 
bendrųjų pajamų ataskaitoje dėl dalies iš šių sandorių yra apskaitytos tik uždirbtos tarpininkavimo paslaugų pajamos, kadangi Bendrovė pagal 
pasirašytas paslaugų sutartis su AB LESTO (2015 m.) ir Energijos tiekimas UAB (2015 m.) teikė tarpininkavimo paslaugas.  
 
Didžiausi pardavimai 2016 m. ir 2015 m. sausio – birželio mėn. buvo įmonėms LITGRID AB ir BALTPOOL UAB. Sandorius su kitomis nei LR 
Finansų ministerijos valdomomis valstybės įmonėmis sudarė įprastiniai verslo sandoriai, todėl šie sandoriai neatskleisti. 



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, Bendrovės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

51 Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

17 Išmokos vadovybei 
 

  
2016-01-01- 
2016-06-30 

  
2015-01-01- 
2015-06-30 

      

Išmokos, susijusios su darbo santykiais   113   134 

Iš jų: Kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos vadovybei   24   29 

Vadovų skaičius  4   5 
 
2016 ir 2015 m. Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius bei departamentų direktoriai (tarp jų ir laikinai einantys departamento direktoriaus 
pareigas). 
 

18  Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 
Po 2016 m. birželio 30 d. iki sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos patvirtinimo datos neįvyko reikšmingų įvykių. 
 

 
 

********* 
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