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 Pastabos 
 2017-09-30  2016-12-31 

      
TURTAS      

      
Ilgalaikis turtas      

Nematerialusis turtas 5  13.366  12.157 
Materialusis turtas 6  611.688  645.054 
Investicijos į asocijuotas įmones 7  1.629  1.511 
Kitas ilgalaikis turtas   2.824  2.620 
Kitas finansinis turtas   5.699  7.178 

Ilgalaikio turto iš viso   635.206  668.520 

      
Trumpalaikis turtas      

Atsargos   5.465  5.844 
Išankstiniai apmokėjimai   3.508  3.454 
Prekybos gautinos sumos   13.973  16.331 
Kitas finansinis turtas   3.229  8.116 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis   -  22 
Suteiktos paskolos 8,15  14.894  18.098 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai   60.264  99.045 

Trumpalaikio turto iš viso   101.333  150.910 

TURTO IŠ VISO   736.539  819.430 
      

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      
      
Nuosavas kapitalas      

Įstatinis kapitalas 9  184.174  184.174 
Akcijų priedai   85.660  85.660 
Privalomasis rezervas   12.871  10.872 
Perkainojimo rezervas   1.009  1.033 
Nepaskirstytasis pelnas    68.039  73.827 

Nuosavo kapitalo iš viso   351.753  355.566 

      
Ilgalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos 11  38.342  111.251 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   207  310 
Dotacijos 12  255.715  269.758 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   8.021  10.480 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai   24.360  24.731 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   326.645  416.530 

      
Trumpalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos 11  21.208  21.208 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   138  138 
Prekybos mokėtinos sumos   14.577  19.904 
Gauti išankstiniai apmokėjimai   7.679  1.284 
Mokėtinas pelno mokestis   634  - 
Atidėjiniai aplinkos taršai 13  428  1.316 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   13.477  3.484 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   58.141  47.334 

Įsipareigojimų iš viso   384.786  463.864 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   736.539  819.430 

 
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  
2017-01-01- 
2017-09-30 

 
2016-01-01- 
2016-09-30 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos   96.684  100.883 
Kitos veiklos pajamos   956  20.451 

 14  97.640  121.334 

      
Veiklos sąnaudos      

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai   (19.525)  (19.744) 
Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos    (25.256)  (37.555) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 5,6,12  (18.727)  (15.414) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (5.842)  (5.495) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (4.091)  (3.316) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir panaudojimo  (sąnaudos)/pajamos   1.288  (5.334) 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo (sąnaudos)/pajamos   204  (1.300) 
Atsargų vertės sumažėjimo (sąnaudos)/atstatymas   5  (37) 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimas)/atstatymas   (1.062)  33 
Kitos sąnaudos   (4.410)  (4.220) 

Veiklos sąnaudų iš viso   (77.416)  (92.382) 

      
VEIKLOS PELNAS    20.224  28.952 
      

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)      
Finansinės veiklos pajamos   215  662 
Finansinės veiklos (sąnaudos)   (727)  (1.161) 

   (512)  (499) 
      
Asocijuotų įmonių rezultatų dalis 7  195  - 
      

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   19.907  28.453 
      

Pelno ir atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) 3  (222)  (6.446) 

      

GRYNASIS LAIKOTARPIO PELNAS    19.685  22.007 

      

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)   -  - 

BENDROSIOS LAIKOTARPIO PAJAMOS   19.685  22.007 

      
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)    0,031  0,035 
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. 

   
2017-07-01- 
2017-09-30 

 
2016-07-01- 
2016-09-30 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos   33.378  31.735 
Kitos veiklos pajamos   490  275 

   33.868  32.010 

      
Veiklos sąnaudos      

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai   (8.266)  (6.594) 
Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos    (8.624)  (11.274) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija   (6.286)  (5.160) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (1.821)  (1.738) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (2.077)  (1.239) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir panaudojimo  (sąnaudos)/pajamos   3.641  996 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo (sąnaudos)/pajamos   812  204 
Atsargų vertės sumažėjimo (sąnaudos)/atstatymas   1  (4) 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimas)/atstatymas   12  11 
Kitos sąnaudos   (1.364)  (1.297) 

Veiklos sąnaudų iš viso   (23.972)  (26.095) 

      
VEIKLOS PELNAS    9.896  5.915 
      

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)      
Finansinės veiklos pajamos   67  105 
Finansinės veiklos (sąnaudos)   (169)  (357) 

   (102)  (252) 
      
Asocijuotų įmonių rezultatų dalis   147  - 
      

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   9.941  5.663 
      

Pelno ir atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   (539)  (1.450) 

      

GRYNASIS LAIKOTARPIO PELNAS    9.402  4.213 

      

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)   -  - 

BENDROSIOS LAIKOTARPIO PAJAMOS   9.402  4.213 

      
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)    0,015  0,007 
Vidutinis svertinis akcijų skaičius   635.083.615  635.083.615 



„Lietuvos energijos gamyba”, AB, Bendrovės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

6 
 

  
Įstatinis 
kapitalas 

 Akcijų priedai  Perkainojimo 
rezervas 

 
Privalomasis 

rezervas 
 

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas 

 
Nuosavo 
kapitalo 
iš viso 

             
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   -  -  -  -  22.007  22.007 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  22.007  22.007 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas  -  -  (22)  -  22  - 
Dividendai   -  -  -  -  (27.309)  (27.309) 

Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.   184.174  85.660  1.041  10.872  55.851  337.598 

             
Likutis 2017 m. sausio 1 d.  184.174  85.660  1.033  10.872  73.827  355.566 

Kitos bendrosios pajamos, iš viso  -  -  -  -  -  - 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  19.685  19.685 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  -  -  19.685  19.685 
Privalomasis rezervas  -  -  -  1.999  (1.999)  - 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas   -  -  (24)  -  24  - 
Dividendai (10 pastaba)  -  -  -  -  (23.498)  (23.498) 

Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d.   184.174  85.660  1.009  12.871  68.039  351.753 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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 Pastabos 
2017-01-01- 
2017-09-30 

 
2016-01-01- 
2016-09-30 

     
 Grynasis pelnas   19.685  22.007 
     
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai     

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5,6 33.560  23.711 
Atsargų vertės sumažėjimas (atstatymas)  (5)  37 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos (pajamos)  (1.508)  5.334 
Kiti vertės sumažėjimai   (117)  1.305 
Asocijuotų  įmonių (pelno) dalis 7 (195)  - 
Pelno mokesčio sąnaudos  593  1.580 
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis  (371)  4.866 
Dotacijų nusidėvėjimas 12 (14.833)  (8.295) 
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas   16  (79) 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (atstatymas) 6 1.062  (33) 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo ir nurašymo  (24)  (25) 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:     
- Palūkanų (pajamos)  (116)  (179) 
- Palūkanų sąnaudos  720  1.149 
- Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos  -  (471) 
- (Pelnas) iš verslo dalies pardavimo    (19.534) 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas     
Prekybos gautinų sumų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)  6.841  16.620 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)  315  6.981 
Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)   (1.719)  (3.191) 
(Sumokėtas) pelno mokestis  -  (18) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  43.904  51.765 
     
Investicinės veiklos pinigų srautai     

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (1.439)  (2.239) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  33  28 
Suteiktos paskolos  -  (15.592) 
Grąžintos paskolos  3.204  - 
Dukterinių įmonių pardavimas  -  2.821 
Investicijų į asocijuotas įmones perleidimas  -  7.400 
Verslo dalies pardavimas  2.000  12.480 
Gautos dotacijos  74  - 
Gautos palūkanos  116  165 
Gauti dividendai  77  40 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  4.065  5.103 
     
Finansinės veiklos pinigų srautai     

Sugrąžintos paskolos  (72.909)  (12.908) 
Išperkamosios nuomos mokėjimai  (103)  (111) 
(Sumokėtos) palūkanos  (720)  (1.135) 
(Išmokėti) dividendai  (13.018)  (187) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (86.750)  (14.341) 
     
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)   (38.781)  42.527 
     
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  99.045  66.176 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  60.264  108.703 

     

 
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 2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. neturėjo įsigijusi savų 
akcijų.  

2017 m. ir 2016 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.  

2017 m. ir 2016 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių.  

Bendrovė yra „Lietuvos energijos“ grupės įmonė, valdoma valstybės, kuri yra viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. 
„Lietuvos energija“, UAB yra patronuojančioji įmonė, kuri valdo 96,75 proc. Bendrovės akcijų. 

Bendrovės darbuotojų skaičius 2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 401 (2016 m. gruodžio 31 d. – 399). 
 

 
2 Apskaitos principai  

2.1 Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos parengimo pagrindas 

Bendrovės sutrumpinta neaudituota tarpinė finansinė informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 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 sutrumpinta tarpinė finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasiba igusius 2016 m. 
gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 

2.2 Apskaitos politika 

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

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

 

 

 

 

 



„Lietuvos energijos gamyba”, AB, Bendrovės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d. 
 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

9 
 

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

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

Kiti nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, kurie taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau, ir 
kurie nebuvo taikomi rengiant šias finansines ataskaitas, nurodyti toliau. 
 
9-asis TFAS „Finansinės priemonės: klasifikavimas ir vertinimas“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba 
vėliau. Pagrindiniai naujajame standarte numatyti reikalavimai: 

 Finansinį turtą reikalaujama suskirstyti į tris grupes pagal tai, kaip jis yra vertinamas: finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas 
amortizuota savikaina; finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant kitomis 
bendrosiomis pajamomis; ir finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant 
pelnu ar nuostoliais.  

 Skolos priemonių klasifikavimas priklauso nuo ūkio subjekto finansinio turto valdymo verslo modelio ir ar sutartiniai pinigų srautai apima tik 
pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimą. Jeigu skolos priemonė laikoma sutartiniams pinigų srautams gauti, ji gali būti apskaitoma 
amortizuota savikaina, jeigu ji taip pat tenkina tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimo reikalavimą. Skolos priemonės, kurios 
tenkina tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimo reikalavimą ir kurios sudaro ūkio subjekto portfelio, kuriame pinigų srautams 
gauti skirtas turtas yra laikomas ir parduodamas, gali būti pripažįstamos finansiniu turtu, vertinamu tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą 
pripažįstant kitomis bendrosiomis pajamomis. Finansinis turtas, kuris neapima pinigų srautų, tenkinančių tik pagrindinės paskolos sumos ir 
palūkanų mokėjimų reikalavimo, turi būti vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais (pavyzdžiui, 
išvestinės finansinės priemonės). Įterptosios išvestinės finansinės priemonės nuo šiol neatskiriamos nuo finansinio turto, tačiau į jas 
atsižvelgiama vertinant, ar vykdomas tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimo reikalavimas.  

 Investicijos į nuosavybės priemones visada vertinamos tikrąja verte. Tačiau vadovybė gali priimti neatšaukiamą sprendimą pripažinti tikrosios 
vertės pasikeitimą kitomis bendrosiomis pajamomis, jeigu priemonė nėra skirta parduoti. Jeigu nuosavybės priemonė klasifikuojama kaip 
skirta parduoti, tikrosios vertės pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais.  

 Daugelis 39-jame TAS numatytų reikalavimų, susijusių su finansinių įsipareigojimų klasifikavimu ir vertinimu, buvo perkelti į 9-ajį TFAS be 
pakeitimų. Pagrindinis pasikeitimas yra tas, kad ūkio subjektas kitų bendrųjų pajamų straipsnyje turės pateikti kredito rizikos, iškylančios dėl 
finansinių įsipareigojimų, klasifikuojamų kaip vertinamų tikrąją verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais, pokyčių 
poveikį.  

 9-ajame TFAS nustatytas naujas vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo modelis – tikėtinų kredito nuostolių (TKN) modelis. Standarte 
numatytas trijų etapų metodas, grindžiamas finansinio turto kredito kokybės pokyčiu nuo pirminio pripažinimo momento. Praktikoje naujosios 
taisyklės reiškia, kad ūkio subjektai, apskaitoje pirmą kartą pripažindami finansinį turtą, kurio kredito kokybė nėra pablogėjusi, apskaitoje turės 
iš karto registruoti numatomus nuostolius, kurių suma lygi 12 mėnesių tikėtinų kredito nuostolių sumai (prekybos gautinų sumų atveju, tikėtinų 
kredito nuostolių sumai už visą terminą). Tuo atveju, jeigu kredito rizika yra labai išaugusi, vertės sumažėjimas vertinamas nustatant tikėtinų 
kredito nuostolių sumą už visą terminą, o ne už 12 mėnesių. Modelyje numatyti procedūriniai supaprastinimai, apimantys lizingo ir prekybos 
gautinas sumas.  

 Apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimai buvo pakeisti, siekiant juos labiau suderinti su rizikos valdymu. Standarte numatyta galimybė 
ūkio subjektams pasirinkti, ar taikyti 9-ajame TFAS numatytus apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimus, ar toliau taikyti 39-ąjį TAS 
visoms apsidraudimo nuo rizikos priemonėms, nes dabartinis standartas šiuo metu neapima makro apsidraudimo sandorių apskaitos.  

 
15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). 
Naujame standarte pateiktas pagrindinis principas, kuriuo remiantis pajamos turi būti pripažįstamos sandorio kaina tuomet, kai prekės arba 
paslaugos perduodamos klientui. Kompleksinės prekės ar paslaugos, kurias galima išskirti, turi būti pripažįstamos atskirai ir bet kokios nuolaidos 
ar lengvatos, taikomos sutarties kainai, paprastai turi būti priskiriamos atskiriems elementams. Jeigu atlygis yra skirtingas dėl tam tikrų 
priežasčių, turi būti pripažįstamos minimalios sumos, jeigu rizika, kad jos bus atstatytos, nėra reikšminga. Sąnaudos, patirtos siekiant užtikrinti 
sutarčių su klientais sudarymą, turi būti kapitalizuojamos ir amortizuojamos per sutarties naudos suvartojimo laikotarpį.  
 
„Pajamos pagal sutartis su klientais“ – 15-ojo TFAS pataisos (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba 
vėliau; kol kas nepatvirtintos Europos Sąjungos). Pataisomis nekeičiami pagrindiniai standarto principai, tačiau patikslinamas šių principų 
taikymas. Pataisomis patikslinama, kaip nustatyti veiklos įsipareigojimą (pasižadėjimas perduoti prekę ar paslaugą klientui) sutartyje; kaip 
nustatyti, ar įmonė yra savo sąskaita veikiantis subjektas (prekės ar paslaugos teikėjas) ar agentas (atsakingas už prekės ar paslaugos teikimo 
organizavimą); ir kaip nustatyti, ar licencijos suteikimo pajamos turėtų būti pripažįstamos tam tikru momentu ar per tam tikrą laikotarpį. Be šių 
patikslinimų pataisose numatytos dvi papildomos išimtys, siekiant sumažinti sąnaudas ir sudėtingumą įmonei pirmą kartą taikant naująjį 
standartą.  
 
Šiuo metu Bendrovė vertina, kokios įtakos naujieji standartai turės jos finansinėms ataskaitoms.  
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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 2016 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. 

Vadovybė peržiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Nustatyti nauji Rezervinės elektrinės energetinių blokų Nr. 7 ir Nr. 8 
ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai pradėti taikyti 2017 m. sausio 1 d., kurie sutrumpinti atsižvelgiant į blokų techninį nusidėvėjimą bei 
griežtesnius aplinkos taršos reikalavimus, kurie įsigalios nuo 2024 m.: 
 
Pavadinimas   Buvęs naudingo tarnavimo laikas, metais Naujas naudingo tarnavimo laikas, metais 
Aukšto slėgio garo katilai ir  įrengimai    40     13 
Dūmų mechaninio, cheminio ir elektrinio valymo įrengimai  40     13 
Kiti katilinės įrengimai      40     13 
Kompiuterizuotos technologijų sistemos    15     11 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, atėmus dotacijų nusidėvėjimą per devynis mėnesiu padidėjo 3.736 tūkst. eurų, dotacijų nusidėvėjimas padidėjo 

6.534 tūkst. eurų, o nusidėvėjimas be dotacijų padidėjo 10.270 tūkst. eurų. 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 

2017 m. rugsėjo 30 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. nepriklausomi 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. 

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. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovybė įvertino išorinius (ekonominės ir teisinės aplinkos, rinkos struktūros, palūkanų normos ir kt. 
pokyčius) ir vidinius (turto naudojimo paskirties, naudingo tarnavimo laiko pasikeitimo, turto galimybės generuoti pinigų srautus ir kt. pokyčius) 
veiksnius, galinčius įtakoti ilgalaikio turto vertę, ir nenustatė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės ir 
Elektrėnų komplekso, kurį sudaro Rezervinė elektrinė, Kombinuotojo ciklo bloko bei naujųjų Biokuro ir Garo katilinių ilgalaikio materialiojo turto 
vertės sumažėjimo požymių. Toks pats požymių įvertinimas dėl šio ilgalaikio materialiojo turto buvo atliktas ir 2017 m. rugsėjo 30 d., vertės 
sumažėjimo požymių taip pat nenustatyta.  
 
2017 m. rugsėjo 30 d. individualiems turto vienetams buvo pripažintas 1.096 tūkst. eurų vertės sumažėjimas. Vertės sumažėjimas apskaitytas 
atsižvelgiant į turto rinkos vertę.  

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 patvirtinamas atsakingos reguliuojančios valstybės institucijos per 
keturis mėnesius po metų pabaigos. 2016 m. gruodžio 31 d. apskaitytas atidėjinys atitiko faktinius patvirtinus taršos kiekius. Remiantis savo 
patirtimi, Bendrovės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2017 m. rugsėjo 30 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 
2018 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.  
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Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) bei galios rezervų pajamų sukaupimas (tęsinys) 

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 2017 m. rugsėjo 30 d. Kitų ilgalaikių mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnyje apskaitė po 12 kalendorinių mėnesių grąžintiną 7.016 
tūkst. eurų VIAP lėšų sumą (2016 m. gruodžio 31 d. 9.404 tūkst. eurų), per 12 kalendorinių mėnesių gautina VIAP lėšų suma sudarė 6.322 tūkst. 
eurų. Grąžintina VIAP lėšų suma susidarė dėl mažesnių nei nustatyta faktinių pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų, patirtų teikiant reguliuojamas 
paslaugas. Ilgalaikė mokėtina suma buvo apskaityta amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Diskontuojant 
mokėtinas VIAP lėšų sumas per grąžinimo laikotarpį taikyta 1,02 proc. diskonto norma, o diskontavimo įtaka sudarė 185 tūkst. eurų ir buvo 
apskaityta Kitų finansinės veiklos pajamų straipsnyje. 2017 m. rugsėjo 30 d. diskontavimo įtaka perskaičiuota nebuvo, nes pokyčio įtaka 
nereikšminga.  
 
Vadovaudamasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainos nustatymo metodika, kuri buvo patvirtinta VKEKK 
nutarimu Nr. O3-229, Bendrovės vadovybė 2017 m. rugsėjo 30 d. apskaitė gautiną 247 tūkst. eurų galios rezervų pajamų sumą Kito ilgalaikio 
finansinio turto straipsnyje, kuri bus kompensuota po 12 kalendorinių mėnesių ir 79 tūkst. eurų gautiną galios rezervų pajamų sumą Kitų 
trumpalaikių gautinų sumų straipsnyje, kuri bus kompensuota per 12 kalendorinių mėnesių.  
 
Ginčas dėl VKEKK priimtų sprendimų, susijusių su reguliuojamos veiklos pajamomis  

VKEKK 2014 m. priėmė sprendimą, kuriuo pripažino Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl pastarojo 
sprendimo Bendrovei 2016 m. patvirtinta VIAP lėšų suma buvo papildomai sumažinta 2,51 mln. eurų (2015 m. patvirtinta VIAP lėšų suma buvo 
papildomai sumažinta 5,44 mln. eurų). 2016 m. spalio 17 d. LVAT paskelbė sprendimą 2016 m. rugsėjo 7 d. apeliacine tvarka išnagrinėtoje 
administracinėje byloje dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo panaikinimo ir naujo sprendimo 
priėmimo. Bendrovės apeliacinis skundas patenkintas, o VKEKK nutarimas, kuriuo Bendrovė buvo pripažinta didelę įtaką turinčiu asmeniu 
elektros energijos gamybos rinkoje, panaikintas. Atsižvelgiant į tai, 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaičiuodama VIAP lėšų ateinančių 
laikotarpių pajamas, nebekoregavo pelno iš nereguliuojamos (komercinės) veiklos bei atstatė 2015 m. nepripažintas pajamas, lygias 0,64 mln. 
eurų. Tačiau kol dėl panaikinto VKEKK nutarimo Bendrovei neišmokėtų VIAP lėšų kompensavimo mechanizmas nėra parengtas, VIAP lėšų 
pajamos toliau lieka sumažintos tokia dalimi, kiek faktiškai nebuvo išmokėta lėšų per 2015-2016 metus, t.y.7,95 mln. eurų. Su šiuo VKEKK 
sprendimu susijusio Bendrovės neapibrėžtojo turto suma 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 7,95 mln. eurų. Tuo tarpu 2016 m. gruodžio 31 d. 
neapibrėžtojo turto suma sudarė 21,53 mln. eurų ir buvo susijusi su abiem aukščiau įvardintais VKEKK sprendimais.  

Verslo dalies pardavimo pajamos 

Pagal Bendrovės ir Energijos tiekimas, UAB 2015 m. spalio 12 d. pasirašytą komercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalies pardavimo 
sutartį numatyta, kad papildomai 8.000 tūkst. eurų (po 2.000 tūkst. eurų per metus) gali būti sumokėti 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 dalies dabartinė vertė apskaičiuota diskontuojant papildomų pajamų dalį per 
laikotarpį iki 2019 m. kovo 31 d., taikant 0,53 proc. diskonto normą. Už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d., kainos priedo dabartinė 
vertė sudarė 2.676 tūkst. eurų. 2017 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė Finansinės padėties ataskaitoje kitose ilgalaikėse ir kitose trumpalaikėse 
gautinose sumose apskaitė atitinkamai 1.186 tūkst. eurų ir 1.490 tūkst. eurų gautinas sumas.  

Asocijuotos įmonės pardavimas 
 
 „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, t.y. tam tikrą normalizuotą EBITDA dydį už 
2018 m. 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė Finansinės padėties ataskaitoje „Kitas finansinis turtas“ straipsnyje apskaitė pardavimo kainos priedą, 
atsižvelgiant į vadovybės vertinimą dėl finansinių rodiklių, numatytų pardavimo sutartyje, pasiekimą, kuris sudarė 3.864 tūkst. eurų diskontuotą 
ilgalaikę gautiną sumą. 2017 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė Finansinės padėties ataskaitoje kitose ilgalaikėse gautinose sumose apskaitė 3.925 
tūkst. eurų. 
 
2016 m. gruodžio 31 d. vadovybės vertinimu pardavimo kainos priedui, įskaitant pardavimo kainos priedo tikrosios vertės koregavimą, 
suformuotas 3.773 tūkst. eurų vertės sumažėjimas, kadangi  vadovybės vertinimu yra rizika, jog maksimalūs finansiniai rodikliai, numatyti 
pardavimo sutartyje, nebus pasiekti. Nustatydama tikėtiną 2018 m. normalizuotos EBIDTA lygį, Bendrovė atsižvelgė į faktinius NT Valdos UAB 
2016 metų veiklos rezultatus, planus 2017 metams ir prognozuojamą Lietuvos BVP augimą. Vertės sumažėjimas buvo apskaitytas Bendrųjų 
pajamų ataskaitoje „Kitų sąnaudų“ straipsnyje. 2017 m. rugsėjo 30 d. vertinimo prielaidos nesikeitė ir Bendrovė nepripažino tikrosios vertės 
pokyčio. Šio finansinio turto tikroji vertė yra priskiriamas trečiajam hierarchijos lygiui ,,Nestebimi duomenys“. 
 
 
 
 
Pelno/atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 
 
Šioje tarpinėje finansinėje informacijoje, Bendrovė apskaitė 725 tūkst. eurų pelno mokesčio koregavimą, susijusį su sukauptos 2016 m. pelno 
mokesčio sumos patikslinimu. Taip pat Bendrovė, tol kol nenurašo ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo, nemažina atidėtojo pelno 
mokesčio įsipareigojimo, todėl 2017 m. rugsėjo 30 d. tarpinėje finansinėje informacijoje buvo nutrauktas 1 580 tūkst. eurų vertės atidėtojo pelno 
mokesčio įsipareigojimo pripažinimas, nurašius 5 ir 6 blokus (6 pastaba). Šios sumos teigiamai įtakojo ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio ir 
atidėtojo pelno mokesčio sąnaudų straipsnį, todėl dėl vienkartinių veiksnių efektyvi pelno mokesčio norma yra sumažinta.  
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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 2016 
m. gruodžio 31 d. 

Nuo 2016 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. 

Siekiant, kad būtų nuosekliai ir palyginamai nustatoma tikroji vertė ir atskleidžiama susijusi informacija, nustatoma tikrosios vertės hierarchija, 
kurią taikant duomenys, naudojami pagal vertinimo metodikas tikrajai vertei nustatyti, skirstomi į tris lygius: 

 Pirmas vertinimo lygis (pats tiksliausias) - tokio paties turto arba tokių pačių įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos 
aktyviose rinkose, į kurią ūkio subjektas gali patekti vertinimo dieną; 

 Antras vertinimo lygis – tiesiogiai arba netiesiogiai stebimi turto arba įsipareigojimo duomenys, išskyrus pirmam lygiui priskiriamas 
kotiruojamas kainas;  

 Trečias vertinimo lygis – nestebimi turto arba įsipareigojimo duomenys. 

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. 

Bendrovės galimo pardavimo finansinio turto tikrosios vertės yra nustatytos remiantis vertinimo modeliais.  

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

 Ilgalaikių gautinų ir mokėtinų sumų tikroji vertė nustatoma remiantis rinkos palūkanų norma, kuri taikoma tuo metu tokio pat termino 
atitinkamoms skoloms. 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. rugsėjo 30 d. bendrovės ilgalaikių gautinų ir mokėtinų sumų diskonto norma 
atitiko rinkos palūkanų normą.
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5 Ilgalaikis nematerialusis turtas 

2017 m. ir 2016 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė: 

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. 
 
 
 
 
 

  
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. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis         

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  369  16.438  12  16.819 

Įsigijimai  5  -  -  5 

Gauta dotacija  (12 pastaba)  -  1.733  -  1.733 

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

Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo sąnaudos  -  (6.199)  -  (6.199) 

Amortizacija  (138)  -  (5)  (143) 

Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d.  236  8.973  7  9.216 

         

2016 m. gruodžio 31 d.         

Įsigijimo vertė   1.262  11.826  128  13.216 

Sukaupta amortizacija  (936)  -  (123)  (1.059) 

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.  326  11.826  5  12.157 

         

2017 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis         

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  326  11.826  5  12.157 

Įsigijimai  29  -  -  29 

Perklasifikavimas iš nebaigtos statybos  183  -  -  183 

Gauta dotacija  (12 pastaba)  -  1.128  -  1.128 

Panaudoti apyvartiniai taršos leidimai  -  (932)  -  (932) 

Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo sąnaudos  -  920  -  920 

Amortizacija  (117)  -  (2)  (119) 

Likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d.  421  12.942  3  13.366 

         

2017 m. rugsėjo 30 d.         

Įsigijimo vertė   1.474  12.942  128  14.544 

Sukaupta amortizacija  (1.053)  -  (125)  (1.178) 

Likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d.  421  12.942  3  13.366 
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6 Ilgalaikis materialusis turtas 
 
2017 m. ir 2016 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė: 
 

 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 

Sukauptas nusidėvėjimas -  (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. rugsėjo 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 -  -  -  7  88  -  -  -  6  2.349  2.450 

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

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

Vertės sumažėjimo atstatymas -  -  -  -  33  -  -  -  -  -  33 

Perrašymai tarp straipsnių -  -  -  828  1.063  -  -  -  -  (1.891)  - 

Perklasifikavimas iš/į atsargas -  -  -  49  (32)  18  -  -  -  -  35 

Nusidėvėjimas -  (10)  (90)  (5.982)  (6.393)  (11.061)  (12)  (8)  (12)  -  (23.568) 

Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d. 1.880  619   2.660   120.728   194.438   329.319   36   5   75   3.087  652.847 

                      

2016 m. rugsėjo 30 d.                      

Įsigijimo vertė  1.880  657  2.966  206.006  498.113  387.961  138  46  172  3.310  1.101.249 

Sukauptas nusidėvėjimas -  (38)  (306)  (85.278)  (266.141)  (58.642)  (102)  (41)  (97)  -  (410.645) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (37.534)  -  -  -  -  (223)  (37.757) 

Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d. 1.880  619   2.660   120.728   194.438   329.319   36   5   75   3.087  652.847 

 
 
 
 
 
 



„Lietuvos energijos gamyba”, AB, Bendrovės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d. 
 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

15 
 

6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 

 
 
 
 
 
 
 

 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 

                      

2016 m. gruodžio 31 d.                      

Įsigijimo vertė  1.880  657  2.964  206.510  498.459  387.941  138  46  172  2.726  1.101.493 

Sukauptas nusidėvėjimas -  (42)  (336)  (87.262)  (267.860)  (62.330)  (106)  (43)  (102)  -  (418.081) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (38.135)  -  -  -  -  (223)  (38.358) 

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 1.880  615  2.628  119.248  192.464  325.611  32  3  70  2.503  645.054 

                      

2017 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

     
 

   
 

   
 

   
 

 
  

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 1.880  615  2.628  119.248  192.464  325.611  32  3  70  2.503  645.054 

Įsigijimai -  -  25  23  29  104  -  -  1  1.132  1.314 

Pardavimai -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Nurašymai -  -  -  -  (9)  -  -  -  -  -  (9) 

Vertės sumažėjimo atstatymas -  -  -  -  34  -  -  -  -  -  34 

Vertės sumažėjimas -  -  -  -  (1.096)  -  -  -  -  -  (1.096) 

Perrašymai tarp straipsnių -  -  -  271  1.018  18  -  -  -  (1.307)  - 

 Perklasifikavimas į nematerialųjį turtą -  -  -  -  -  -  -  -  -  (183)  (183) 

Perklasifikavimas iš/į atsargas -  -  -  (27)  7  35  -  -  -  -  15 

Nusidėvėjimas -  (10)  (90)  (5.474)  (16.776)  (11.064)  (12)  (2)  (13)  -  (33.441) 

Likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. 1.880  605  2.563  114.041  175.671  314.704  20  1  58  2.145  611.688 

                      

2017 m. rugsėjo 30 d.                      

Įsigijimo vertė  1.880  657  2.989  206.777  389.026  388.098  138  46  172  2.368  992.151 

Sukauptas nusidėvėjimas -  (52)  (426)  (92.736)  (210.886)  (73.394)  (118)  (45)  (114)  -  (377.771) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (2.469)  -  -  -  -  (223)  (2.692) 

Likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. 1.880  605  2.563  114.041  175.671  314.704  20  1  58  2.145   611.688 
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6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 
2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. perkainota verte apskaityto Bendrovės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas, kadangi tikrosios turto 
vertės reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės, skirtumas nebuvo apskaitytas. 
 
Turtas, kuris apskaitomas perkainota verte yra priskiriamas antram hierarchijos lygiui: 

 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso Aktyviose rinkose 
kotiruojamos 

kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai 

skelbiami rodikliai 

Neskelbiami 
rodikliai 

     

Žemė - 1.880 - 1.880 

Statiniai ir įrenginiai - 2.563 - 2.563 

Pastatai - 605 - 605 

Transporto priemonės - 20 - 20 

Kompiuterinė, ryšių ir kita org. technika ir 
kitas materialus turtas 

- 59 - 59 

Tikroji vertė 2017 m. rugsėjo 30 d.  - 5.127  - 5.127 

 
 
2017 m. sausio – rugsėjo mėn. buvo nurašyti 5 ir 6 blokai, kuriuos numatoma demontuoti per ateinančius kelerius metus. Nurašyta blokų įsigijimo 
vertė 107.059 tūkst. eurų, sukauptas nusidėvėjimas 73.870 tūkst. eurų ir vertės sumažėjimas 33.189 tūkst. eurų. 
 
2017 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 319.853 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. už 331.151 
tūkst. eurų). 
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7 Investicijos 

2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2017-09-30 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2016-12-31 

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, Lietuva 

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

 
Bendrovė investicijas į asocijuotas įmones apskaito nuosavybės metodu. 
 
Bendrovės investicijos į asocijuotas įmones 2017 m. rugsėjo 30 d: 
 

  
Apskaitinė vertė  

2016-12-31 
  

Vertės 
sumažėjimas 

 
Bendrovei 
tenkanti 

rezultato dalis 

 Gauti 
dividendai 

 
Apskaitinė vertė 

2017-09-30 

            
UAB „Geoterma“  -   -  -  -  - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras  1.403   -  89  (57)  1.435 

UAB Verslo aptarnavimo centras  108   -  106  (20)  194 

Iš viso  1.511   -  195  (77)  1.629 

            
Bendrovės investicijos į asocijuotas įmones 2016 m. gruodžio 31 d: 
 

  Įsigijimo vertė   
Vertės 

sumažėjimas 
 

Bendrovei 
tenkanti rezultato 

dalis 

 
Apskaitinė vertė 

2016-12-31 

          

UAB „Geoterma“  2.142   (2.142)  -  - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras  1.287   -  116  1.403 

UAB Verslo aptarnavimo centras  87   -  21  108 

Iš viso  3.516   (2.142)  137  1.511 

          
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pritaikė nuosavybės metodą investicijų į asocijuotas įmones apskaitai savo atskirose finansinėse ataskaitose. 
Iki 2016 m. gruodžio 31 d. investicijos į asocijuotas įmones buvo apskaitomos įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimą. Apskaitos politikos 
pakeitimas buvo pritaikytas perspektyviai, atsižvelgiant į asocijuotų įmonių rezultato nereikšmingumą. UAB Geoterma nuosavas kapitalas buvo 
neigiamas ir Bendrovė nėra įsipareigojusi šį nuostolį dengti, todėl jo dalis nėra apskaityta.  
 
 

8 Suteiktos paskolos 
 
2016 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė Grupės sąskaitos sutartį, pagal kurią 2017 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė buvo suteikusi 
14.894 tūkst. eurų trumpalaikių paskolų „Lietuvos energijos“ UAB Grupės įmonėms (2016 m. gruodžio 31 d. 18.098 tūkst. eurų). Šioms 
paskoloms taikoma rinkos palūkanų norma. 
 
 

9 Įstatinis kapitalas  

2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 184.174.248 eurams ir buvo padalintas į 635.083.615 
vienetų 0,29 euro nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 

2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 

 
Akcinis kapitalas 

2017-09-30 
 Akcinis kapitalas  

2016-12-31 

Akcininkai (eurai)  proc.  (eurai)  proc. 

„Lietuvos energija“, UAB 178.191.589  96,75  178.191.589  96,75 

Kiti akcininkai 5.982.659  3,25  5.982.659  3,25 

Iš viso 184.174.248  100,00  184.174.248  100,00 

„Lietuvos energija“, UAB priklauso Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Finansų ministerijos (100,00 proc.). 
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10 Dividendai 
 
2017 m. kovo mėn. 24 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 0,020 eurų 
dividendų vienai akcijai už 2016 m. liepos-gruodžio mėn. 2017 m. rugsėjo mėn. 29 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB neeilinis visuotinis 
akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 0,017 eurų dividendų vienai akcijai už 2017 m. sausio-birželio mėn.   
 

     

     
Dividendų suma (tūkst. eurų) 

 
  23.498 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais) 
 

  635.083.615 

Dividendai vienai akcijai (eurais) 
 

  0,037 

 
2016 m. rugsėjo mėn. 26 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 0,043 eurų 
dividendų vienai akcijai už 2016 m. sausio-birželio mėn., iš viso 27.309 tūkst. eurų.  
 

11 Gautos paskolos 
 

Bendrovės paskolos pagal grąžinimo terminus: 
 

 2017-09-30 
 

2016-12-31 

    
Ilgalaikės paskolos    

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, eurais, grąžintina iki 2027 m. kovo 31 d. 10.420  11.340 

AB SEB bankas, eurais, grąžintina iki 2027 m. liepos 06 d. 27.922  99.911 

Ilgalaikių paskolų iš viso 38.342  111.251 

    

Trumpalaikės paskolos ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis    

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

AB SEB bankas, eurais, grąžintina iki 2027 m. liepos 06 d. 19.982  19.982 

Trumpalaikių paskolų ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis iš viso 21.208  21.208 

 
2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo nepanaudotų paskolų ir overdraftų. AB SEB bankui sugrąžino dalį ilgalaikės 
paskolos. 2017 m. liepos 5 d. pasirašė naują kreditavimo sutartį su AB SEB banku 60.000 tūkst. eurų sumai. Šia sutartimi refinansuota SEB 
banko ilgalaikė paskola, nepabloginus esamų sąlygų, pratęstas paskolos grąžinimo terminas bei panaikintas dalies ilgalaikio materialiojo turto 
(kombinuoto ciklo bloko, rezervinės elektrinės  7 ir  8 blokų) įkeitimas. Už suteiktas paskolas Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį materialųjį turtą (6 
pastaba).  
 

12 Dotacijos 

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per devynis mėnesius, pasibaigusius 2017 m. rugsėjo 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 (477)  (7.818)  -  (8.295) 

Panaudota apyvartinių taršos 
leidimų dotacija -  -  (787)  (787) 

Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. 27.567  244.450  977  272.994 

        
Likutis 2017 m. sausio 1 d. 27.408  241.843  507  269.758 

Gautos dotacijos 74  -  1.128  1.202 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir 
įrengimų nusidėvėjimas (472)  (14.361)  -  (14.833) 

Panaudota apyvartinių taršos 
leidimų dotacija -  -  (412)  (412) 

Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. 27.010  227.482  1.223  255.715 

Per 2017 m. devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį rugsėjo 30 d., Bendrovės dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 14.833 tūkst. eurų, t.y. 
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma. Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas Bendrųjų pajamų 
ataskaitoje. 
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13 Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams 

Atidėjinių aplinkos taršos leidimams judėjimas: 

  2017  2016 

Likutis sausio 1 d.  1.316  3.735 

Panaudoti taršos leidimai  (932)  (2.999) 

Panaudotų apyvartinių taršos leidimų perkainojimas  (384)  (736) 

Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui*  428  657 

Likutis rugsėjo 30 d.  428  657 

* Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjinių išmestam taršos kiekiui sąnaudos apskaitomos atėmus panaudotą valstybės dotacijos dalį (12 pastaba). 
 

14 Segmentų ataskaita 

2017 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 perskaičiuota EBITDA. Skaičiuojant šį EBITDA rodiklį, lyginant su 
Bendrovės tarpiniame pranešime atskleistu rodikliu, papildomai eliminuojamos valdymo mokesčio bei paramos sąnaudos. Valdybos peržiūrimos 
ataskaitos sutampa su finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, išskyrus pateikimo formatą. Segmentų ataskaita buvo pakeista 
pagal tai, kaip Valdyba analizuoja Bendrovės veiklą – t.y. vietoj veiklos pelno rodiklio pateiktas perskaičiuotos EBITDA rodiklis. Palyginamoji 
informacija atitinkamai pakoreguota.  

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 ir susijusias balansavimo ir reguliavimo 
paslaugas. Visos segmentų pajamos yra iš išorės klientų. Administracinės sąnaudos yra paskirstomos tarp reguliuojamos ir komercinės veiklos 
pagal veiklos sąnaudas.  
 
Bendrovės informacija apie segmentus už sausio – rugsėjo mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d. yra pateikta žemiau: 
 

2017  Reguliuojama veikla Komercinė veikla Iš viso 

    

Segmentų pajamų iš viso 60.731 36.909 97.640 

Perskaičiuota EBITDA 24.660 14.227 38.887 

  Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   (18.727) 
  Ilgalaikio ir kito turto vertės sumažėjimas (padidėjimas)   (940) 

  Ilgalaikio turto perleidimo rezultatas   (7) 

  Aplinkos taršos leidimų perkainavimas   1.508 
  Valdymo mokesčio ir paramos sąnaudos    (497) 

Veiklos pelnas   20.224 

Finansinės pajamos   215 
Finansinės (sąnaudos)   (727) 

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis   195 

Pelnas prieš apmokestinimą   19.907 

  
Bendrovės informacija apie segmentus sausio – rugsėjo mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30  d. yra pateikta žemiau: 
 

2016 Reguliuojama veikla Komercinė veikla Iš viso 

    
Segmentų pajamų iš viso 63.671 57.663 121.334 

Perskaičiuota EBITDA 14.350 17.503 31.853 
  Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   (15.414) 
  Ilgalaikio ir kito turto vertės sumažėjimas (padidėjimas)   (9) 
  Aplinkos taršos leidimų perkainavimas   (6.762) 
  Netipinės veiklos pajamos   19.534 
  Valdymo mokesčio ir paramos sąnaudos    (250) 

Veiklos pelnas   28.952 

Finansinės pajamos   662 

Finansinės (sąnaudos)   (1.161) 

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis   - 

Pelnas prieš apmokestinimą   28.453 
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15 Sandoriai tarp susijusių šalių  
 
2017 m. sausio – rugsėjo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos 

 

 
Suteiktos 
paskolos 

 

Pirkimai  Pardavimai 

          

Bendrovės asocijuotos įmonės 137  2  514  784  5 

„Lietuvos energija“, UAB grupės įmonės 1.751  2.691  14.380  7.724  159 

Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB 11.590  3.924  -  340  9 

Valstybės kontroliuojamos EPSO-G grupės įmonės 2.847  12.649  -  23.639  96.777 

Iš viso 16.325  19.266  14.894  32.487  96.950 

 
Bendrovė vykdo paskirtosios įmonės funkcijas, t. y. supirko visą vėjo jėgainėse prognozuotą pagaminti elektros energiją ir pardavė ją elektros 
biržoje. Susijusių sandorių lentelėse vėjo jėgainių pagamintos elektros energijos pirkimai (2017 m. sausio – rugsėjo mėn. suma 3.490 tūkst. 
eurų) ir pardavimai (2017 m. sausio – rugsėjo mėn. 36.351 suma tūkst. eurų) apima visą sandorių sumą Bendrovės pardavimo pajamose. 

2016 m. sausio – rugsėjo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 

Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

 

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos 

 

 
Suteiktos 
paskolos Pirkimai  Pardavimai 

         
Bendrovės asocijuotos įmonės 116  11  - 595  14 
„Lietuvos energija“, UAB grupės įmonės 2.051  4.808  4.773 14.687  19.629 

Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB 1.099  3.877  13.325 132  266 

Valstybės kontroliuojamos EPSO-G grupės įmonės 691  4.330  - 28.634  79.197 

Iš viso 3.957  13.026  18.098 44.048  99.106 

 
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų, išskyrus aprašytas 
garantijas asocijuotoms įmonėms 17 pastaboje. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi padengti pinigais arba užskaitomis su 
atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių šalių. 
 
 

16 Išmokos vadovybei 
 

  
2017-01-01- 
2017-09-30 

  
2016-01-01- 
2016-09-30 

      

Išmokos, susijusios su darbo santykiais (tūkst. eurų)  186   179 

Iš jų: kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos vadovybei (tūkst. eurų)  36   37 

Vadovų skaičius rugsėjo 30 d.  4   4 
 
2017 ir 2016 m. Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius bei departamentų direktoriai (tarp jų ir laikinai einantys departamento direktoriaus 
pareigas). 
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17 Nebalansiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai 
 
Suteiktos ir gautos garantijos 
 
2017 m. sausio – rugsėjo mėn. Bendrovė nebuvo sudariusi naujų susitarimų dėl garantijų. 
 
2014 m. gruodžio 3 d. Bendrovė buvo sudariusi garantijos sutartį su „Swedbank“, AB, pagal kurią Bendrovė garantavo bankui už 
UAB „Geoterma“ tinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal tarp banko ir UAB „Geoterma“ pasirašytą kredito sutartį. Garantijos terminui suėjus, 
balandžio mėnesį Bendrovė bankui sumokėjo 109 tūkst. eurų už UAB ,,Geoterma“ įsipareigojimų nevykdymą. Šią sumą Bendrovė apskaitė 
gautinose sumose ir pripažino jai vertės sumažėjimo nuostolį.  
 
2017 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė nebuvo gavusi kitų įmonių garantijų.  
 

Teisminiai ginčai 
 
Ginčas dėl VKEKK priimtų sprendimų, susijusių su reguliuojamos veiklos pajamomis atskleistas 3 pastaboje. Reikšmingų pokyčių teisminiuose 
ginčuose nuo 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo.  
 
Mokesčių patikrinimai 
 
Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 mokestinius metus bei priskaičiuoti papildomus 
mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybė nežino jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti potencialius reikšmingus įsipareigojimus šiuo atžvilgiu.  
 
 

18 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
 
Bendrovė 2017 m. spalio 27 d. pasirašė sutartį su valstybės įmone Turto banku dėl bendro visų Bendrovei nuosavybės teise priklausančių UAB 
„Geoterma“ (asocijuota įmonė) akcijų pardavimo. Bendrovės valdoma akcijų dalis sudaro 23,44 proc. visų akcijų. Valstybės įmonė Turto bankas 
nuosavybės teise valdo likusią akcijų dalį (76,56 proc.). Bendrovė ir valstybės įmonė Turto bankas susitarė bendrai veikti ir laikytis bendros 
politikos dėl UAB „Geoterma“ akcijų pardavimo, siekiant geriausiomis sąlygomis parduoti joms nuosavybės teise priklausančias akcijas.  
 
Kitų reikšmingų įvykių po 2017 m. rugsėjo 30 d. iki sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos patvirtinimo datos neįvyko. 

 
 

********* 
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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 2017 m. sausio–rugsėjo mėnesių laikotarpį. 
 
 

Tarpinio pranešimo reglamentavimas 
 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos banko valdybos patvirtintų „Informacijos atskleidimo taisyklių“ aktualia redakcija, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir 
koordinuojančios institucijos paskyrimo“ aktualia redakcija bei kitais teisės aktais. 
 
 

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 

 

 
Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su pranešimu bei dokumentais, kuriais buvo naudotasi rengiant 
pranešimą, bei visuomenės informavimo priemonės, kuriose skelbiami bendrovės vieši pranešimai 

 
Su pranešimu bei dokumentais, kuriais naudojantis jis buvo parengtas, galima susipažinti darbo dienomis pirmadieniais – 
ketvirtadieniais 7.30–16.30 val., penktadieniais 7.30–15.15 val. „Lietuvos energijos gamyba“, AB centrinėje būstinėje 
(Elektrinės g. 21, Elektrėnai). 
 
Ataskaita taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje www.gamyba.le.lt ir Vertybinių popierių biržos „NASDAQ Vilnius“ 
tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com. 
 
Vieši pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo skelbti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, skelbiami Bendrovės 
tinklalapyje (www.gamyba.lt) bei vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ tinklalapyje (www.nasdaqomxbaltic.com). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamyba.le.lt/
http://www.nasdaqomxbaltic.com/
http://www.gamyba.lt/
http://www.nasdaqomxbaltic.com/
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„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBOS“ PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI 
 

   2017 m. 
9 mėn. 

2016 m. 
9 mėn.  

Pokytis 

+/- % 

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

Pagaminta elektros energijos TWh 0,85 0,98 -0,13 -12,85 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

Pajamos tūkst. eurų 97.640 121.334 -23.694 -19,53 

Elektros, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos 

tūkst. eurų 44.781 57.299 -12.518 -21,85 

Veiklos sąnaudos1 tūkst. eurų 14.469 12.903 1.566 12,14 

EBITDA2 tūkst. eurų 38.390 31.599 6.791 21,49 

EBITDA marža3 % 39,3 31,0 8,3 p. p.  

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. eurų 19.685 22.007 -2.322 -10,55 

 2017-09-30 2016-09-30 
Pokytis 

+/- % 

Visas turtas tūkst. eurų 736.539 835.672 -99.133 -11,86 

Nuosavas kapitalas tūkst. eurų 351.753 337.598 14.155 4,19 

Finansinės skolos tūkst. eurų 59.550 132.766 -73.216 -55,15 

Finansinės skolos grynąja verte4 tūkst. eurų -714 24.063 -24.777 -102,97 

Nuosavybės pelningumas (ROE)5 % 7,5 8,7 -1,2 p. p.  

Nuosavo kapitalo lygis6 % 47,8 40,4 7,4 p. p.  

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 
12 mėnesių 

% -1,4 57,1 -58,5 p. p.  

Finansinės skolos grynąja verte / 
Nuosavybės santykis 

% -0,2 7,1 -7,3 p. p.  

 
1 Veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, gamybai skirto kuro sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės 
sumažėjimo sąnaudas, ATL perkainavimo pajamas/sąnaudas ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas. 
2 Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 
+ vertės sumažėjimo sąnaudos + ATL perkainavimo (pajamos)/sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai. 
3 EBITDA / Pajamos. 
4 Finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į 
skolos vertybinius popierius. 
5 Grynasis pelnas (nuostoliai), perskaičiuota metinė išraiška / nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje. 
6 Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje. 
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VALDYBOS PIRMININKĖS PRANEŠIMAS 
 
Mieli klientai, partneriai, darbuotojai, akcininkai, 
 
2017 m. trečiąjį ketvirtį ir toliau didelį dėmesį skyrėme „Lie-
tuvos energijos gamybos“ strategijos įgyvendinimui. Prie 
savo tikslo – 2020 m. veikti 15 proc. efektyviau ir 15 proc. 
laiko skirti naujoms veikloms – artėjame intensyviai dirbdami 
ir įgyvendindami pagrindines strategines kryptis.  
 
Siekiame teikti kokybiškas paslaugas klientams, tad užtikri-
name maksimalų Bendrovės valdomų gamybos pajėgumų 
prieinamumą ir patikimumą. Atsižvelgdami į rinkos ir perda-
vimo sistemos operatoriaus poreikius, stipriausias savo dar-
buotojų kompetencijas ir patirtį sutelkiame tam, kad mūsų 
elektrinės sklandžiai gamintų elektros energiją ir būtų greitai 
įjungtos prireikus rezervo paslaugų.  
 
Dėl pasikeitusių rinkos sąlygų, šiemet per devynis mėnesius 
mažiau elektros energijos gaminome Elektrėnų komplekse. 
Tačiau išbandėme blokus ir tvirtai žinome, kad esame pasi-
ruošę suteikti kokybišką tretinio ir strateginio rezervo pas-
laugą. 
 
Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje pavyko išlaikyti pa-
našias gamybos apimtis kaip praėjusiais metais. Tuo metu 
Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje pagaminta beveik 
ketvirtadaliu daugiau elektros energijos. Šie metai – rekor-
diškai vandeningi, Nemunu prateka daug vandens, tad ir 
vartotojams hidroelektrinė kuria iš tiesų didelę naudą. 
 
Nuolat stebime rinką, įvairių institucijų signalus dėl galimos 
elektros energijos gamybos pajėgumų plėtros – tęsiami ir 
vėjo parko Kruonio HAE teritorijoje, ir Kruonio HAE plėtos 
įrengiant penktąjį hidroagregatą projektai. Laukdami aiš-
kumo dėl pasirinkto sinchronizacijos su Vakarų tinklais mo-
delio ir tokio įrenginio poreikio, patys ruošiamės tirti esamą 
elektrinės infrastruktūrą, kad pasirengimo galimoms staty-
boms laikas būtų kaip įmanoma trumpesnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kita sritis, kur skiriame daug savo idėjų ir pastangų – naujų 
veiklų vystymas. Siūlome rinkai konkurencingas elektrinių ir 
katilinių eksploatacijos bei priežiūros paslaugas. Į pagrindi-
nėje veikloje nebenaudojamus Elektrėnų komplekso pasta-
tus bei teritorijas kviečiame vidutinio bei stambaus verslo 
įmones – jos čia gali rasti puikią vietą verslo vystymui. Gera 
pradžia jau yra – per pastaruosius mėnesius pavyko prit-
raukti daugiau nei dešimt naujų klientų.  
 
Stiprindami savo paslaugų portfelį tapsime dar patrauklesni 
klientams. Džiaugiuosi Bendrovės darbuotojų įsitraukimu, 
bendru darbu kuriant jos ateitį. 
 
Remdamiesi įmonėje įsitvirtinančiomis veiklos meistriškumo 
praktikomis, kasdien siekiame veikti vis geriau, dirbti efekty-
viau ir mažesnėmis sąnaudomis. 2017 m. sausio–rugsėjo 
mėnesių Bendrovės finansiniai rezultatai, su kuriais galite iš-
samiau susipažinti toliau šiame pranešime, rodo, kad ei-
name teisingu keliu. 
 
Smagu, kad mūsų veikla ir siekis dirbti atvirai yra pastebi-
mas. Spalio pabaigoje sulaukėme „Transparency Internatio-
nal“ Lietuvos skyriaus įvertinimo, kad esame tarp geriausiai 
viešai atsiskaitančių didžiųjų Lietuvos įmonių. Tai įkvepia 
gerąsias praktikas tęsti ir toliau. 
 
Tikiu, kad 2017-uosius baigsime pasiekę užsibrėžtų tikslų, o 
kitus metus pasitiksime kupini naujų jėgų rūpintis elektrinė-
mis ir idėjų, kaip klientams teikti dar geresnes paslaugas už 
mažesnę kainą. 
 
 

Eglė Čiužaitė 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos pirmininkė ir 

generalinė direktorė 
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REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 
 
2017 m. sausio 6 d. perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – 
PSO) nurodymu Bendrovė išbandė Elektrėnų komplekso 
rezervinės elektrinės 7-ąjį bloką, kuriuo nuo 2017 m. sausio 

1 d. užtikrinama 224 MW galios tretinio aktyviosios galios re-
zervo paslauga gamyboje, pagrindiniu kuru naudojant mazutą. 
Bandymas atliktas sėkmingai, tai patvirtinanti išvada gauta 
2017 m. sausio 11 d. 8-uoju rezervinės elektrinės bloku Bend-
rovė tretinio galios rezervo paslaugą teikia 260 MW galia ir tam 
gali naudoti dvi kuro rūšis – mazutą ir dujas. Optimizavusi savo 
gamybos pajėgumus Bendrovė visą tretinio galios rezervo pas-
laugos kiekį (484 MW) 2017 m. perdavimo sistemos operatoriui 
teikia už 32,2 mln. eurų – tai 10,4 mln. eurų mažiau, negu buvo 
nustatyta šiai paslaugai teikti kaip būtinosios sąnaudos, jei būtų 
naudojamas ir mazutas, ir dujos. 
 
2017 m. sausio 6 d. Bendrovės stebėtojų taryba priėmė spren-
dimą į Bendrovės valdybą nuo šios dienos iki veikiančios 
valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Mindaugą Gražį (at-

sakingas už verslo vystymą). 
 
2017 m. sausio mėn. prasidėjo Elektrėnų komplekso rezer-
vinės elektrinės 5-o ir 6-o bloko demontavimo darbų pro-
jektas. 1967–1968 m. pradėję veikti Lietuvos elektrinės 5 ir 6 

blokai (abu po 300 MW galios) nuo 2016 m. pradžios nebeeksp-
loatuojami, iki tol kelerius metus buvo konservuoti. Blokų atsi-
sakyta dėl prastos jų techninės būklės, mažo panaudojimo po-
tencialo ateityje ir didelių palaikymo kaštų. 
 
2017 m. kovo 1 d. įsigaliojo atnaujinta Bendrovės organi-
zacinė struktūra. Pokyčiai inicijuoti įgyvendinant Bendrovės 

strategiją ir siekiant suvienodinti procesus bei darbo organiza-
vimą skirtingose elektrinėse, taip pat išgryninti atskirų gamybos 
padalinių bei palaikančių veiklų funkcijas. Tai padidino galimy-
bes techninės priežiūros srityje centralizuotai valdyti medžiagas 
ir darbus, veikti greičiau, lanksčiau ir efektyviau. Pakeitus struk-
tūrą sudarytos galimybės daugiau laiko ir žmogiškųjų resursų 
nukreipti naujų paslaugų plėtrai, kaip numatyta 2016 m. rudenį 
patvirtintoje Bendrovės veiklos strategijoje.  
 
2017 m. kovo 10 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontro-
lės komisija (toliau – VKEKK) Bendrovei skyrė 5 643 Eur 
dydžio baudą dėl laiku nepateiktų VKEKK reikalaujamų nep-

riklausomo auditoriaus audituotų reguliuojamos šilumos gamy-
bos veiklos (tai apima šilumos tiekimą UAB „Elektrėnų komuna-
linis ūkis“) ataskaitų už 2014 m. bendrovė pranešė, kad nesu-
tinka su sankcijos procedūros taikymu ir yra savo argumentus 
pateikusi VKEKK. Pagrindinė audituotų ataskaitų pateikimo vė-
lavimo priežastis – ne visiškai aiški įstatyminė bazė ir pakartoti-
niai audito paslaugų pirkimai, kuriuos Bendrovė buvo priversta 
atlikti. Pažymėtina, jog pakartotinis audito pirkimas leido Bend-
rovei sutaupyti daugiau nei 50 tūkst. eurų, kurie būtų buvę įt-
raukti į šios reguliuojamos veiklos sąnaudas ir taip padidinę šilu-
mos kainą Elektrėnų gyventojams. 
 
2017 m. kovo 24 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
pritarta sprendimui skirti dividendus už 2016 m. 

 
2017 m. kovo 31 d. baigtas Elektrėnų komplekso rezervi-
nės elektrinės 1-o ir 2-o bloko demontavimo darbų projek-
tas. 1962-1965 m. pastatytų nebeefektyvių 1 ir 2 blokų demon-

tavimas pradėtas 2015 m. sausio ir balandžio mėn. Iki tol dau-
giausiai 1 ir 2 blokai buvo naudojami šilumos gamybai Elektrėnų 
miesto gyventojams bei pramonei šaltuoju metų laiku. 2015 m. 
Elektrėnų komplekse pastačius biokuro katilinę, tolimesnis 
blokų eksploatavimas tapo nebetikslingas. 
 

2017 m. kovo mėn. Bendrovės darbuotojai atliko pirmuo-
sius techninės priežiūros darbus išorės klientams. 

 
2017 m. gegužės 9 d. Bendrovė pranešė, kad, patvirtinusi po-
veikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Aplinkos apsaugos agen-
tūra uždegė žalią šviesą vėjo jėgainių parkui Kruonio HAE 
apylinkėse. Šis vertinimas buvo paskutinė procedūra, kurią 

šiuo metu galėjo inicijuoti vėjo elektrinių parką Kruonio HAE te-
ritorijoje įrengti siekianti Bendrovė. Projekto įgyvendinimas bus 
tęsiamas po to, kai atsakingos valstybės institucijos priims 
sprendimus dėl tolesnės vėjo energetikos plėtros Lietuvoje. 
 
2017 m. gegužės 12 d. Bendrovė gavo valdybos nario M. Gra-
žio pranešimą dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos nario 
pareigų. Paskutinė jo pareigų ėjimo diena Bendrovės valdyboje 
bus 2017 m. birželio 9 d. Šią dieną Bendrovės stebėtojų ta-
ryba valdybos nariu išrinko Nerijų Rasburskį. 

 
2017 m. gegužės 22 d. Bendrovė pranešė ankščiau laiko grą-
žinusi 60,0 mln. eurų AB SEB bankas suteikto ilgalaikio 
kredito dalį. Grąžinimas buvo inicijuotas siekiant mažinti Bend-

rovės patiriamas palūkanų sąnaudas. 
 
2017 m. birželio 22 d. Bendrovė paskelbė Kruonio HAE plėt-
ros įrengiant penktąjį hidroagregatą galimybių vertinimo 
rezultatus. Analizė rodo, kad šiandieninėmis rinkos sąlygomis 

elektrinės darbui pakanka esamos 900 MW galios, tačiau jos 
plėtra svarbi ateityje Lietuvoje užtikrinant pakankamus elektros 
energijos pajėgumus ir konkurencingą energetiką.  
 
2017 m. birželio 29 d. paskelbta, kad Konkurencijos taryba 
atsisakė pradėti tyrimą dėl Bendrovės veiksmų dalyvau-
jant pirmiausia aukcione, o vėliau ir derybose dėl tretinio ak-

tyviosios galios rezervo. Paskelbtame nutarime skelbiama, jog 
nėra pagrindo įtarti, kad Bendrovė teikdama pasiūlymą dėl tre-
tinio rezervo užtikrinimo būtų taikiusi nesąžiningas ypač žemas 
kainas ar kad bendrovės veiksmai turėtų piktnaudžiavimo do-
minuojančia padėtimi požymių. 
 
2017 m. birželio 30 d. Bendrovė paskelbė 2016 metų bendro-
vės socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą. 

 
2017 m. liepos 5 d. Bendrovė pasirašė kreditavimo sutartį su 

AB SEB banku dėl kredito iki 60 mln. eurų. Šia sutartimi bus 
refinansuojama AB SEB banko 2014 m. vasario 21 d. kredita-
vimo sutartimi suteikta paskola. 
 
2017 m. rugpjūčio 10 d. išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos 
nariai Mindaugas Keizeris ir Dominykas Tučkus. Ankstesnės 

stebėtojų tarybos kadencija baigėsi 2017 m. rugpjūčio 5 d. 
 
2017 m. rugsėjo mėn. Bendrovė sėkmingai atliko veikiančių 
Elektrėnų komplekso blokų emisijų monitoringo bandymus.  

 
2017 m. rugsėjo 22 d. išrinkta Bendrovės valdyba, rugsėjo 25 

d. – valdybos pirmininkė ir Bendrovės generalinė direktorė. 
Ankstesnės valdybos kadencija baigėsi 2017 m. rugsėjo 17 d. 
Daugiau informacijos – toliau šiame pranešime. 
 
2017 m. rugsėjo 29 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susi-
rinkime pritarta sprendimui skirti dividendus už 2017 m. 

sausio–birželio mėn. 
 
Daugiau informacijos apie šiuos ir kitus Bendrovei svarbius įvy-
kius – toliau šiame pranešime bei Bendrovės interneto svetai-
nėje www.gamyba.le.lt.  

http://www.gamyba.le.lt/
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FINANSINIŲ IR VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ 
 

  
2017 m.  
9 mėn.  

2016 m. 
9 mėn.  

2015 m. 
9 mėn.1  

2014 m. 
9 mėn.1 

2013 m. 
9 mėn.1 

FINANSINIAI RODIKLIAI         

Pardavimo pajamos tūkst. eurų 96.684 100.883 168.055 181.151 245.284 

Kitos veiklos pajamos tūkst. eurų 956 20.451 10.277 1.652 1.315 

EBITDA2  tūkst. eurų 38.390 31.599 39.189 48.418 52.033 

Veiklos pelnas tūkst. eurų 20.224 28.952 30.551 33.692 30.684 

Grynasis pelnas (nuostoliai) tūkst. eurų 19.685 22.007 26.459 27.958 24.767 

Pelnas prieš apmokestinimą tūkst. eurų 19.907 28.453 29.071 33.166 26.946 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai tūkst. eurų 43.904 51.765 20.067 57.262 93.757 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms  tūkst. eurų 59.550 132.766 149.978 163.320 165.660 

SANTYKINIAI RODIKLIAI       

Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas  1,09 1,48 1,41 1,61 1,42 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
nuosavas kapitalas 

 0,17 0,39 0,41 0,45 0,42 

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / 
turtas 

 0,08 0,16 0,17 0,17 0,17 

PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS       

Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA / 
(palūkanų mokėjimai + per ataskaitinį lai-
kotarpį grąžintos paskolos))3 

 0,52 2,25 2,72 5,13 3,05 

PELNINGUMO RODIKLIAI       

Veiklos pelno marža  % 20,71 23,86 17,13 18,43 12,44 

Pelno prieš apmokestinimą marža % 20,39 23,45 16,30 18,14 10,93 

Grynojo pelno marža % 20,16 18,14 14,84 15,29 10,04 

Nuosavo kapitalo grąža % 7,46 8,69 9,55 10,30 8,34 

Turto grąža % 3,56 3,51 3,97 3,95 3,44 

Pelnas tenkantis vienai akcijai eurai 0,031 0,035 0,042 0,044 0,039 

P/E (akcijos kainos ir pelno santykis)  15,49 14,59 14,04 13,90 7,67 

 
1 Palyginamieji rodikliai nebuvo perskaičiuoti. 
2 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. 
3 Skaičiuojant rodiklį neįtraukiamos refinansuotos paskolos. 

 

2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Bendrovės EBITDA marža buvo 
didžiausia per pastaruosius penkerius metus (lyginant pirmųjų 
devynių mėnesių rodiklius). Tai matyti ir žemiau pateiktame 
2013–2017 m. sausio–rugsėjo mėn. EBITDA dinamiką atvaiz-
duojančiame grafike (žr. 1 paveikslą). Kiti Bendrovės pelnin-
gumo rodikliai kaip veiklos pelno marža, pelno prieš apmokes-
tinimą marža, nuosavo kapitalo grąža, 2017 m. sausio–rugsėjo 
mėn. yra mažesni už analogiškus 2016 m. sausio–rugsėjo mėn. 
rodiklius dėl 2016 m. rezultatams ir šiems rodikliams reikšmingą 
teigiamą įtaką padariusio verslo dalies pardavimo (teigiamas 
efektas Bendrovės pelnui prieš mokesčius 2016 m. sausio–rug-
sėjo mėn. – 19,5 mln. eurų). Grynojo pelno marža 2017 m. sau-
sio–rugsėjo mėn. yra didesnė už analogišką 2016 m. sausio–

rugsėjo mėn. grynojo pelno maržą dėl mažesnių pelno mokes-
čio sąnaudų. Turto grąža 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. išaugo 
lyginant su 2016 m. sausio–rugsėjo mėn. dėl sumažėjusio turto.  
 
EBITDA didėjimą, lyginant su 2016 m. sausio–rugsėjo mėn., 
lėmė dėl didesnio Nemuno debito išaugusi Kauno A. Brazausko 
hidroelektrinės gamyba. Per 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. šioje 
elektrinėje pagaminta 0,318 TWh elektros energijos, t. y. 23 
proc. daugiau negu 2016 m. sausio–rugsėjo mėn. (0,257 TWh).  
 
Vis tik esminę įtaką EBITDA pokyčiui 2017 m. sausio–rugsėjo 
mėn., palyginti su 2016 m. sausio–rugsėjo mėn., padarė 
VKEKK sprendimai, susiję su Bendrovės 2010–2012 m. veiklos 
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patikrinimu bei pripažinimu turinčia didelę įtaką elektros energi-
jos gamybos rinkoje. Dėl šių sprendimų Bendrovės 2016 m. 
sausio–rugsėjo mėn. finansinėse ataskaitose nebuvo pripa-
žinta dalis reguliuojamos veiklos pajamų ir tai turėjo 12,9 mln. 
eurų neigiamą įtaką EBITDA rodikliui.  
 

Tuo tarpu 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Bendrovės pajamos 
dėl minėtų sprendimų nebuvo mažinamos. 2016 m. spalio 17 d. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino VKEKK 
nutarimą, kuriuo Bendrovė buvo pripažinta didelę įtaką turinčiu 
asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje ir kurio pagrindu 
buvo reguliuojamos Bendrovės komercinės veiklos pajamos.  
 

1 paveikslas 
Bendrovės EBITDA ir EBITDA maržos pokytis 

 

 
 

Finansinės padėties ataskaita 
 
Bendrovės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2017 m. 
rugsėjo 30 d. buvo 59,6 mln. eurų, kuriuos sudaro įsipareigoji-
mai pagal ilgalaikes paskolų sutartis. 
 
 

Bendrųjų pajamų ataskaita 
 
Pajamos 

 
Bendrovės pardavimo pajamos 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. 
sudarė 96,7 mln. eurų. Pagrindinę pajamų dalį sudaro elektros 
energijos prekybos, balansavimo ir reguliavimo elektros energi-
jos, galios rezervavimo ir VIAP pajamos, taip pat šilumos ener-
gijos pardavimo pajamos. Palyginus su 2016 m. sausio–rug-
sėjo mėn., Bendrovės pardavimo pajamos mažėjo 4 proc. Tam 
daugiausiai įtakos turėjo sumažėjusi elektros energijos gamyba 
Elektrėnų komplekse dėl šiek tiek mažesnių, palyginus su 2016 
m. sausio–rugsėjo mėn., elektros energijos kainų biržoje. 
 
Bendrovės 2017 m. sausio–rugsėjo 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 62 proc. 
visų Bendrovės pajamų (2016 m. sausio–rugsėjo mėn. – 52 
proc.). 
 
Sąnaudos 

 
2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Bendrovė patyrė 77,4 mln. eurų 
sąnaudų. Didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų (44,8 mln. eurų, 
arba 57,8 proc.) sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų 
pirkimo bei kuro elektros energijos gamybai sąnaudos. Per 
2016 m. sausio–rugsėjo mėn. tokios sąnaudos sudarė 62 proc. 
sąnaudų arba 57,3 mln. eurų. Pagrindinė šių sąnaudų mažė-
jimo priežastis, palyginti su 2016 m. – sumažėjusi gamyba 
Elektrėnų komplekse ir mažesni dujų infrastruktūros mokesčiai 
tretinio galios rezervo paslaugą viename iš Elektrėnų komp-
lekso blokų teikiant mazutu. Bendrovės nusidėvėjimo ir amorti-
zacijos sąnaudos 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. sudarė 18,7 
mln. eurų.  
 

Veiklos sąnaudos, neįskaitant elektros energijos ir susijusių 
paslaugų pirkimų sąnaudų, gamybai skirto kuro sąnaudų, nusi-
dėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, apyvartinių taršos leidimų 
perkainavimo sąnaudų bei vertės sumažėjimo sąnaudų, 2017 
m. sausio–rugsėjo mėn. sudarė 14,5 mln. eurų ir, 1,6 mln. eurų 
padidėjo lyginant su praėjusiais metais atitinkamu laikotarpiu 
patirtomis sąnaudomis, (2016 m. sausio–rugsėjo mėn. šios 
sąnaudos sudarė 12,9 mln. eurų). Pagrindinė sąnaudų išau-
gimo priežastis – padidėjusios Bendrovės atliekamų demonta-
vimo ir susitvarkymo darbų sąnaudos.  
 
Pelnas  

 
Bendrovės 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. EBITDA už 2016 m. 
sausio–rugsėjo mėn. rodiklį didesnė 6,8 mln. eurų. Bendrovės 
EBITDA marža 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. siekė 39,3 proc. 
(2016 m. sausio–rugsėjo mėn. – 31,0 proc.). 
 
2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Bendrovė uždirbo 19,9 mln. eurų 
pelno iki apmokestinimo, o grynasis pelnas sudarė 19,7 mln. 
eurų. 2016 m. sausio–rugsėjo mėn. Bendrovė uždirbo 22,0 mln. 
eurų grynojo pelno. 
 
Grynasis Bendrovės pelnas 2017 m. sausio–rugsėjo mėn., ne-
paisant didesnės EBITDA, mažėjo dėl vienkartinių veiksnių įta-
kos 2016 m. sausio–rugsėjo mėn. rezultatams: 2016 m. pra-
džioje apskaitytas teigiamas verslo dalies pardavimo rezultatas 
(19,5 mln. eurų). Nevertinant minėto verslo dalies pardavimo, 
2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Bendrovė fiksuotų grynojo pelno 
augimą. 
 
 

Pinigų srautų ataskaita 
 
Grynieji 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. pagrindinės veiklos pi-
nigų srautai Bendrovėje sudarė 43,9 mln. eurų. Tuo tarpu 2016 
m. sausį–rugsėjį grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 
Bendrovėje buvo 51,8 mln. eurų. 
 
Bendrovės finansinės veiklos pinigų srautai tiek 2017 m. sausį–
rugsėjį, tiek ir 2016 m. sausį–rugsėjį. buvo neigiami ir sudarė 
atitinkamai 86,8 mln. eurų ir 14,3 mln. eurų. Kaip Bendrovė 
skelbė 2017 m. gegužės 22 d. pranešime biržai, 2017 m. pirmąjį 
pusmetį anksčiau laiko buvo grąžinta 60,0 mln. eurų ilgalaikio 
kredito dalis. 

52 48 39 32 38

21%
26%

23%

31%

39%

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

2013 m. sausis-
rugsėjis

2014 m. sausis-
rugsėjis

2015 m. sausis-
rugsėjis

2016 m. sausis-
rugsėjis

2017 m. sausis-
rugsėjis

P
ro

c
.

M
ln

. 
e
u
rų

EBITDA EBITDA marža



 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d.  
 
 

9   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

Investicijos į ilgalaikį turtą 
 
Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 
2017 m. sausio–rugsėjo mėn. sudarė 1,3 mln. eurų, o 2016 m. 
sausio–rugsėjo mėn. – 2,5 mln. eurų. 

 
 

Bendrovės elektrinių veikla 
 
Bendrovė vienija valstybės valdomus elektros gamybos pa-
jėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką 
Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę 
(Kruonio HAE) bei Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę 
(Kauno A. Brazausko HE). Pagrindinis Bendrovės uždavinys 
– sutelkus gamybos pajėgumus prisidėti prie šalies energe-
tinio saugumo užtikrinimo. 
 
Elektrėnų komplekse pastatytoje biokuro katilinėje Bendrovė 
gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šilt-
namių ir savo reikmėms. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. prekybą bendrovės pagaminta 
elektros energija pagal sutartį vykdo Energijos tiekimas 
UAB. Iki tol Bendrovė pati prekiavo elektros energijos did-
meninėje rinkoje (t. y. elektros gamintojų bei tiekėjų bendra-
vimo aplinkoje). 
 
Bendrovė teikia balansavimo paslaugas, taip pat sistemines 
paslaugas Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui 
LITGRID AB (toliau – PSO). 
 
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo reikšmingų pasikeitimų 
Bendrovės valdomų elektrinių veikloje. 

Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 
Elektros energijos gamybos ir sisteminių paslaugų rodikliai 2017 m. sausį–rugsėjį  

 
2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Bendrovė gamino elektros ir 
šilumos energiją, teikė strateginio rezervo bei tretinio akty-
viosios galios rezervo užtikrinimo paslaugą Elektrėnų komp-
lekse, antrinio avarinio rezervo paslaugą Kruonio HAE ir ki-
tas sistemines paslaugas.  
 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti 
elektros energiją. Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse 
per 2017 m. sausį–rugsėjį pagaminta ir parduota 0,851 TWh 
elektros energijos – beveik 13 proc. mažiau negu 2016 m. 
sausį–rugsėjį (0,977 TWh). Tokį rezultatą iš esmės lėmė tai, 
kad, palyginti su 2016 m. sausio–rugsėjo mėn., žymiai ma-
žiau gaminta Elektrėnų komplekse. Tuo metu Kruonio HAE 
pagamintos ir parduotos elektros energijos apimtys mažėjo 
nedaug, o Kauno A. Brazausko HE – smarkiai augo (žr. 2 
paveikslą).  
 
Ankstyvas šių metų pavasario potvynis ir lietinga vasara 
gausiai pildė Nemuną, tad per Kauno A. Brazausko hidroe-
lektrinės agregatus tekėjo daugiau vandens. 2017 m. sausį–
rugsėjį ši elektrinė pagamino 0,318 TWh elektros energijos 
– tai 23,4 proc. daugiau negu 2016 m. sausį–rugsėjį (0,257 
TWh). 
 
Vidutinis 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. dieninės ir naktinės 
elektros energijos kainų skirtumas biržoje buvo tik vos ma-
žesnis negu 2016 m. sausį–rugsėjį. Tai padėjo Kruonio HAE 
2017 m. sausį–rugsėjį išlaikyti panašias gamybos apimtis, 
kaip ir 2016 m. sausį–rugsėjį. 2017 m. sausį–rugsėjį par-
duota tik 1,7 proc. mažiau Kruonio HAE pagamintos elektros 
energijos – 0,404 TWh (2016 m. sausį–rugsėjį – 0,411 
TWh). Parduotos reguliavimo elektros energijos kiekis (pas-
lauga reikalinga elektros energijos pertekliui/trūkumui ener-
getikos sistemoje subalansuoti) išaugo beveik 1,6 karto. Per 
2017 m. sausį–rugsėjį Bendrovė pardavė 0,027 TWh ir nu-
pirko 0,014 TWh reguliavimo elektros energijos (per 2016 m. 
sausį–rugsėjį – atitinkamai 0,017 TWh ir 0,024 TWh). 
 
Kita Kruonio HAE elektrinės teikiama sisteminė paslauga – 
antrinis galios rezervas, t. y. gamintojo palaikoma įrenginių 

arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių laiko-
tarpį. Per 2017 m. sausį–rugsėjį šios paslaugos prireikė 10 
kartų. 2016 m. sausį–rugsėjį ši elektros energijos tiekimo 
saugumui užtikrinti skirta paslauga buvo aktyvuota net 49 
kartus. Šį rezervą, kuriam teikti 2017 m. priskirti du Kruonio 
HAE elektrinės agregatai (400 MW), perdavimo sistemos 
operatorius aktyvuoja tuomet, kai reikia kompensuoti staigų 
į Lietuvą patenkančios elektros energijos kiekio sumažėjimą. 
2016 m. paslaugos poreikis buvo didesnis pradėjus veikti 
jungčiai su Švedija „NordBalt“ dėl dažnesnių jos atsijungimų 
veikimo pradžioje. Per 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Bend-
rovė pardavė apie 2,62 TWh antrinio galios rezervo, 2016 m. 
sausio–rugsėjo mėn. – 2,63 TWh. 
 
 
Elektrėnų komplekso, kur per 2017 m. sausį–rugsėjį paga-
minta 0,129 TWh (58 proc. mažiau) elektros energijos (2016 
m. sausį–rugsėjį – 0,308 TWh), blokus stovėti privertė bir-
žoje mažėjančios didmeninės elektros energijos kainos: 
2015 m. sausį–rugsėjį „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zo-
noje elektra vidutiniškai kainavo 40,24 eurų/MWh, 2016 m. 
sausį–rugsėjį – 36,03 eurų/MWh, o 2017 m. sausį–rugsėjį – 
jau 35,36 eurų/MWh. Esant galimybei importuoti pigesnę 
elektros energiją, dujiniai Elektrėnų komplekso įrenginiai turi 
mažiau galimybių gaminti konkurencingą elektros energiją. 
Per 2017 m. sausį–rugsėjį KCB buvo įjungtas 15 kartų (2016 
m. sausį–rugsėjį – 45 kartus). Kombinuoto ciklo blokas veikė 
elektros energijos vartojimo piko metu, tai yra tuomet, kai 
elektros kaina buvo didžiausia ir buvo galima pateikti aplin-
kinėse šalyse konkurencingą gamybos šiuo įrenginiu pasiū-
lymą. 
 
Elektrėnų komplekse 7 ir 8 rezervinės elektrinės blokais už-
tikrinamas tretinis aktyviosios galios rezervas – tai gamintojo 
palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 
valandų laikotarpį. Per 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Bend-
rovė pardavė apie 3,17 TWh tretinio galios rezervo, 2016 m. 
sausio–rugsėjo mėn. – 3,32 TWh.  
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2 paveikslas 
Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh) 

 

 
 

Kiti veiksniai, turintys poveikį Bendrovės finansiniams rodikliams 
 
Bendrovės veiklos aplinka buvo išsamiai aptarta 2017 m. pir-
mojo pusmečio pranešime. Per 2017 m. liepos–rugsėjo 
mėn. Bendrovės veiklos aplinkoje neįvyko jokių reikšmingų 
pokyčių. 
 
Savo veiklą Bendrovė ir toliau vykdo remdamasi 2016 m. 
rugsėjį Bendrovės valdybos patvirtintu Bendrovės veiklos 
strategijos 2016–2020 m. dokumentu. Šis dokumentas api-
brėžia ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją: strategines 
kryptis ir tikslus bei Strategijos įgyvendinimą matuojančius 
rodiklius. Išsamiau su Bendrovės strategija galima susipa-
žinti pusmečio ir metiniuose pranešimuose, taip pat Bendro-
vės interneto svetainėje www.gamyba.le.lt. 
 
Bendrovė 2017 m. liepos–rugsėjo mėn. tęsė tų pačių pro-
jektų ir investicijų, kurios buvo aprašytos 2017 m. pirmojo 

pusmečio pranešime, įgyvendinimą pagal numatytus pla-
nus. Jokių reikšmingų pokyčių šiuose projektuose per 2017 
m. liepos–rugsėjo mėn. neįvyko. 
 
Per 2017 m. liepos–rugsėjo mėn. neįvyko reikšmingesnių 
Bendrovės rizikų, kurios išsamiai aprašytos 2017 m. pirmojo 
pusmečio pranešime, pasireiškimo atvejų. 
 
Bendrovės socialinės atsakomybės veiklos ir iniciatyvos bei 
pasiekimai aplinkos apsaugos srityje trumpai aprašomos 
pusmečio pranešime. Per 2017 m. liepos–rugsėjo mėn. neį-
vyko reikšmingų įvykių. Išsamiai šios temos bus aptartos 
Bendrovės 2017 m. metiniame pranešime ir socialinės atsa-
komybės pažangos ataskaitoje, kurią Bendrovė planuoja 
paskelbti 2018 m. pavasarį.   
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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.  
 
2011 m. rugsėjo 1 dieną Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į 
NASDAQ Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovės ak-
cijomis prekiaujama NASDAQ Vilnius vertybinių popierių bir-
žoje.  

ISIN kodas LT0000128571. Vertybinių popierių trumpinys 
LNR1L.  
 
Kitose reguliuojamose rinkose Bendrovės akcijomis nebuvo 
prekiaujama.  
 
Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsigijo ir ne-
perleido. Bendrovė savo akcijų nėra įsigijusi. 
 
 
 

 
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.  
9 mėn. 

2014 m.  
9 mėn. 

2015 m.  
9 mėn. 

2016 m.  
9 mėn. 

2017 m.  
9 mėn. 

Paskutinės prekybos sesijos kaina, eurų 0,399 0,816 0,780 0,674 0,640 

Didžiausia kaina, eurų 0,411 0,854 0,940 0,713 0,665 

Mažiausia kaina, eurų 0,360 0,395 0,751 0,611 0,600 

Vidutinė kaina, eurų 0,381 0,616 0,836 0,658 0,629 

Kiekis, vnt. 444 662 1 362 493 492 558 820 097 694 960 

Apyvarta, mln. eurų 0,17 0,84 0,41 0,54 0,44 

Kapitalizacija, 
mln. eurų 

Bendrovė 253,40 518,23 495,37 428,05 406,45 

Baltijos Oficialusis 
prekybos sąrašas  

4.457,59 4.495,51 4.756,25 4.896,61 5.551,01 

 

 
3 paveikslas 

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

 

 
 

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

 

 
 

Akcininkų struktūra 
 
2016 m. gruodžio 30 d., bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 5.931. 
 
2017 m. rugsėjo 30 d. bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 5.915.  
 
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc., Bendrovės akcijų (2017 m. rugsėjo 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 

614.453.755 96,75 96,75 

Kiti akcininkai 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

20.629.860 3,25 3,25 

IŠ VISO 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

635.083.615 100 100 

 

 

Akcininkų teisės, akcininkai, turintys specialias 
kontrolės 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. 
 
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo specialiųjų kont-
rolės teisių.  
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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 
 
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 ir dividendų politika 
 
2016 m. patvirtinta „Lietuvos energijos“ įmonių grupės divi-
dendų politika, kuri taikoma ir Bendrovei, skelbiama Bend-

rovės interneto svetainėje, skiltyje „Investuotojams“. 
 
2017 m. kovo 24 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bend-

rovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės 
2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. Numatyta už šešių 
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. gruodžio 31 d., iš-
mokėti 12,7 mln. eurų dividendų. Vienai akcijai už šį laiko-
tarpį tenka 0,02 euro dividendų. Dividendus gavo tie asme-
nys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl divi-
dendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo 
pabaigoje, t. y. 2017 m. balandžio 7 d. darbo dienos pabai-
goje, buvo Bendrovės akcininkai. 
 
Priminsime, kad dividendai buvo mokėti pagal 2016 m. rug-
sėjo 26 d. įvykusio neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų 
susirinkimo sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta dėl dividendų 
už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bend-
rovės akcininkams. Skirta 0,043 euro vienai Bendrovės ak-
cijai dydžio dividendų (iš viso – 27,3 mln. eurų) už šešių mė-
nesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.  
 
Bendrovės grynasis pelnas iš tęstinės veiklos 2016 m. buvo 
39,98 mln. eurų, tad už šį laikotarpį išmokėtų dividendų / gry-
nojo pelno rodiklis siekia 1,00. 

2017 m. rugsėjo 29 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame 

Bendrovės akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas 
skirti Bendrovės akcininkams 0,017 eurų dividendų vienai 
akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. bir-
želio 30 d. (iš viso – 10,8 mln. eurų). Dividendus gavo tie 
asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl di-
videndų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirin-
kimo pabaigoje, t. y. 2017 m. spalio 13 d. darbo dienos pa-
baigoje, buvo Bendrovės akcininkai. 
 
Bendrovės grynasis pelnas iš tęstinės veiklos 2017 m. 
sausį–birželį buvo 10,28 mln. eurų, tad už šį laikotarpį išmo-
kėtų dividendų / grynojo pelno rodiklis siekia 1,05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/dividendai
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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. 

 
 

6 paveikslas  
Bendrovės organizacinė struktūra (2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis) 

 

Prevencijos
skyrius

Verslo 
vystymo 

departamentas

Finansų ir 
administravimo 
departamentas

Gamybos 
departamentas

Generalinis 
direktorius

STEBĖTOJŲ 
TARYBA

Darbuotojų 
saugos ir 
sveikatos 

skyrius

VALDYBA

Komunikacijos 
skyrius

Personalo
skyrius

 

Informacija apie valdomas kitų įmonių akcijas 
 
2017 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 2017 m. rugsėjo 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“. 
 
Informaciją apie valdymo organų rinkimą bei NASDAQ Vil-
nius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi 
Bendrovė skelbia su metinėmis ataskaitomis. Per 2017 m. 
sausį–rugsėjį neįvyko jokių reikšmingų pokyčių. 
 

 

mailto:info@le.lt
http://www.gamyba.le.lt/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/
https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=621715
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Visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
Per 2017 m. sausį–rugsėjį buvo sušaukti trys visuotiniai 
Bendrovės akcininkų susirinkimai: 

1. Kovo 24 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės 
akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 2016 m. audituotų 
konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rin-
kinys ir patvirtintas Bendrovės pelno už 2016 m. paskirs-
tymas. Numatyta išmokėti dividendų už šešių mėnesių 
laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. gruodžio 31 d. 

2. Rugpjūčio 10 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame 
Bendrovės akcininkų susirinkime stebėtojų tarybos na-
riais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Mindaugas Kei-
zeris ir Dominykas Tučkus. 

3. 2017 m. rugsėjo 29 d. vykusiame neeiliniame visuoti-
niame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo priimtas 
sprendimas skirti Bendrovės akcininkams dividendų už 
šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 
d. 

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

 
Bendrovės stebėtojų taryba 
 
2017 m. rugpjūčio 5 d. baigėsi Bendrovės stebėtojų tarybos, 
kuriai kadencijos pabaigoje priklausė Mindaugas Keizeris 
(pirmininkas), Dominykas Tučkus (narys) ir Pranas Vilkas 
(nepriklausomas narys), kadencija. 2017 m. rugpjūčio 10 d. 
įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 

naujai kadencijai išrinkti M. Keizeris ir D. Tučkus. Nepriklau-
somas narys šio pranešimo išleidimo dieną nėra išrinktas. 
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės stebėtojų tarybos na-
rius galima rasti Bendrovės interneto svetainės skiltyje 
„Bendrovės valdymas“.

  
Stebėtojų tarybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

Vardas, 
pavardė 

Kadencijos 
laikotarpis 

Turimų 
Bendrovės 
akcijų 
skaičius 

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų, 
organizacijų veikloje 

Turima kitų 
įmonių kapitalo 
dalis (> 5 proc.) 

Mindaugas 
Keizeris 

Pirmininkas 

2014 m. lapkričio 
20 d. – 2017 m. 
rugpjūčio 5 d. 
 
2017 m. rugpjūčio 
10 d. – 2021 m. 
rugpjūčio 10 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos 
pirmininkas, Strategijos ir plėtros direktorius, 
l. e. p. generalinis direktorius 

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

- UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, ste-
bėtojų tarybos narys (iki 2017-04-24). 

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

- Lietuvos energijos paramos fondas, valdy-
bos pirmininkas. 

– 

Dominykas 
Tučkus 

Narys 

2015 m. gruodžio 
21 d. – 2017 m. 
rugpjūčio 5 d. 
 
2017 m. rugpjūčio 
10 d. – 2021 m. 
rugpjūčio 10 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 pirmininkas.  
- UAB „EURAKRAS“, valdybos narys. 
- Tuulueenergia OU, valdybos narys. 

– 

 
Pranas Vilkas 

Nepriklausomas 
narys 
 

2013 m. rugpjūčio 
5 d. – 2017 m. 
rugpjūčio 5 d. 

– – – 

 

Informacija apie stebėtojų tarybos narių atlyginimus per ataskaitinį laikotarpį 

 
Bendrovės įstatai (21 ir 25 str.) numato, jog stebėtojų tarybą 
turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) nepriklau-
somų narių. Tik nepriklausomiems stebėtojų tarybos na-
riams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti 
mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje.  

Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei nepriklauso-
mumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reika-
lavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuo-
tinis akcininkų susirinkimas. 
 
 

http://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/visuotiniai-akcininku-susirinkimai/
http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas/stebetoju-taryba/
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Darbo užmokestis  
2017 m. sausio–rugsėjo mėn., 
eurų 

Kitos išmokos*  
2017 m. sausio–rugsėjo mėn., 
eurų 

Iš viso 2017 m. sausio–
rugsėjo mėn., eurų 

Bendrai visiems 

stebėtojų tarybos 

nariams 

– 4.687 4.687 

Nepriklausomam 

stebėtojų tarybos 

nariui 
– 4.687 4.687 

 
* Už veiklą stebėtojų taryboje. 

 
Bendrovės valdyba 
 
2017 m. rugsėjo 17 d. baigėsi ankstesnės „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB, valdybos, kuriai kadencijos pabaigoje prik-
lausė Eglė Čiužaitė (pirmininkė), Darius Kucinas (narys), 
Mindaugas Kvekšas (narys) ir Nerijus Rasburskis (narys), 
kadencija. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko šie pokyčiai anks-
tesnės kadencijos Bendrovės valdyboje: 
 Adomas Birulis 2016 m. gruodžio 23 d. Bendrovei pateikė 

atsistatydinimo pareiškimą iš Bendrovės valdybos nario 
pareigų nuo 2017 m. sausio 6 d. 

 2017 m. sausio 6 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų ta-
rybos posėdyje buvo priimtas sprendimas į Bendrovės 
valdybą nuo šios dienos iki veikiančios valdybos kadenci-
jos pabaigos išrinkti Mindaugą Gražį. Jis vadovavo Bend-
rovės Verslo vystymo departamentui. 

 2017 m. gegužės 12 d. buvo gautas M. Gražio praneši-
mas apie atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos nario pa-
reigų nuo 2017 m. birželio 9 d. 

 2017 m. birželio 9 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų ta-
rybos posėdyje buvo priimtas sprendimas į Bendrovės 
valdybą nuo šios dienos iki veikiančios valdybos kadenci-
jos pabaigos išrinkti Nerijų Rasburskį. 

 
Nauja Bendrovės valdyba buvo išrinkta 2017 m. rugsėjo 22 
d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje. Nu-
matoma šiuo metu veikiančios Bendrovės valdybos kaden-
cijos pabaiga – 2021 m. rugsėjo 22 d. Bendrovės valdybos 
pirmininkė ir generalinė direktorė paskirta 2017 m. rugsėjo 
25 d. 
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės valdybos narius patei-
kiama lentelėje žemiau, jų išsilavinimo bei profesinės patir-
ties aprašymą galima rasti Bendrovės interneto svetainės 
skiltyje „Bendrovės valdymas“.  

 
Valdybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

Vardas, pavardė 
Kadencijos 
laikotarpis 

Turimų 
Bendrovės 
akcijų 
skaičius 

Dalyvavimas kitų įmonių, 
įstaigų, organizacijų veikloje 

Turima kitų 
įmonių 
kapitalo dalis 
(>5 proc.) 

Atlygis už 
veiklą 
valdyboje, 
eurų 

Eglė Čiužaitė 

Gim. 1979 
 
Valdybos pirmininkė, 
generalinė direktorė 

2016 m. 
vasario 19 d. 
– 2017 m. 
rugsėjo 17 d. 
 
2017 m. 
rugsėjo 22 d. 
– 2021 m. 
rugsėjo 22 d 

– 

- UAB „Geoterma“ (Lypkių g. 
53, Klaipėda, Lietuva, įm. k. 
123540818), valdybos narė. 

- Lietuvos energijos paramos 
fondas (Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva, įm. k. 303416124), 
valdybos narė (nuo 2016 m. 
balandžio 19 d.). 

- UAB Technologijų ir inovacijų 
centras (A. Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, Lietuva, įm. k. 
303200016), valdybos narė 
(nuo 2017 m. sausio 30 d.) 

– 12.840 

Adomas Birulis  

Gim. 1983 
 
Valdybos narys, 
Verslo plėtros 
departamento 
direktorius 

2013 m. 
rugsėjo 17 d. 
– 2017 m. 
sausio 6 d. 

– 

- UAB Technologijų ir inovacijų 
centras (A. Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, Lietuva, įm. k. 
303200016), valdybos narys 
(iki 2017 m. sausio 6 d.)  

– 185 

Darius Kucinas  

Gim. 1971 
 
Valdybos narys, 
Gamybos 
departamento 
direktorius 

2013 m. 
rugsėjo 17 d. 
– 2017 m. 
rugsėjo 17 d. 
 
2017 m. 
rugsėjo 22 d. 
– 2021 m. 
rugsėjo 22 d 

– – – 7.704 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas
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Mindaugas Kvekšas 

Gim. 1986 
 
Valdybos narys, 
Finansų ir 
administravimo 
departamento 
direktorius 

2015 m. 
gruodžio 31 
d. – 2017 m. 
rugsėjo 17 d. 
 
2017 m. 
rugsėjo 22 d. 
– 2021 m. 
rugsėjo 22 d 

 

- UAB Verslo aptarnavimo 
centras (P. Lukšio g. 5B, 
Vilnius, Lietuva, įm. k. 
303359627), valdybos narys 

– 7.704 

Mindaugas Gražys 

Gim. 1983 
 
Valdybos narys, 
Verslo vystymo 
departamento 
direktorius 

2017 m. 
sausio 6 d. – 
2017 m. 
birželio 9 d. 

– – – 4.421 

Nerijus Rasburskis 

Gim. 1977 
 
Valdybos narys, 
Verslo vystymo 
departamento projektų 
vadovas 

2017 m. 
birželio 9 d. – 
2017 m. 
rugsėjo 17 d. 
 
2017 m. 
rugsėjo 22 d. 
– 2021 m. 
rugsėjo 22 d 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB 
(Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva, 
įm. k. 301844044), 
Kogeneracinių jėgainių 
projektų tarnybos vadovas. 

- UAB Vilniaus kogeneracinė 
jėgainė (Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva, įm. k. 303782367), 
valdybos narys narys. 

- UAB Kauno kogeneracinė 
jėgainė (Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva, įm. k. 303792888), 
valdybos narys. 

– 3.128 

Informacija apie valdybos narių atlyginimus (per ataskaitinį laikotarpį) 

 

 

Darbo užmokestis           
2017 m. sausio–rugsėjo mėn., 
eurų  

Kitos išmokos*      
2017 m. sausio–rugsėjo mėn., 
eurų 

Iš viso 2017 m. sausio–
rugsėjo mėn., eurų 

Bendrai visiems 
valdybos nariams 

159.145 35.982 195.127 

Vidutiniškai 
vienam valdybos 
nariui 

39.786 8.995 48.782 

 
* Už veiklą valdyboje. 

 
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           
2017 m. sausio–rugsėjo mėn., 
eurų 

Kitos išmokos                   
2017 m. sausio–rugsėjo mėn., 
eurų 

Iš viso 2017 m. sausio–
rugsėjo mėn., eurų 

Generaliniam 

direktoriui: 
 
 

 
 

 
 

Eglei Čiužaitei 49.764 12.840 62.604 

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. 

 
Bendrovė nėra perleidusi turto valdymo ar suteikusi garantijų organų nariams. Per 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Bendrovė 
neskyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas. 



 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d.  
 
 

18   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

 

Bendrovės darbuotojai 
 
Bendrovėje 2017 m. rugsėjo 30 d. dirbo 401 asmuo (įskai-
tant ir vaiko priežiūros atostogose esančius darbuotojus). 
Reikšmingų darbuotojų skaičiaus pokyčių per ataskaitinį lai-
kotarpį nebuvo. 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 
399 darbuotojai. 
 
Darbuotojų sudėtis pavaizduota 7 paveiksle. Daugiau infor-
macijos apie Bendrovės darbuotojus, atlygį, organizacinę 
kultūrą ir kt. pateikiama Bendrovės pusmečio ir metiniuose 
pranešimuose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 paveikslas  
Bendrovės darbuotojai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 
 

 
Darbuotojų skaičius pagal pareigybių lygį 
2017 m. rugsėjo 30 d.  

Vidutinis darbo užmokestis  
2017 m. sausio-rugsėjo mėn., eurų  

Įmonės vadovas 1 5.529 

Aukščiausio lygmens vadovai 4* 4.375 

Vidurinio lygmens vadovai 37 2.132 

Ekspertai, specialistai 217 1.360 

Darbininkai 142 883 

Iš viso 401 1.294 

 
* Bendrovės valdyboje 2017 m. rugsėjo 30 d. buvo keturi asmenys (pirmininkė, einanti generalinio direktoriaus pareigas, du nariai, einantys departamentų vadovų 
pareigas, bei vienas narys, neužimantis Bendrovėje vadovaujančių pareigų). Bendrovės darbuotojų sąrašuose 2017 m. birželio 30 d. dar buvo A. Birulis, kuris iš 
valdybos nario pareigų atsistatydino nuo 2017 m. sausio 6 d. Verslo vystymo departamento vadovo pareigas 2017 m. rugsėjo 30 d. ėjęs asmuo nebuvo valdybos 
narys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d.  
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ESMINIAI ĮVYKIAI BENDROVĖS VEIKLOJE 
 

Pranešimai apie esminius įvykius per ataskaitinį laikotarpį 

2017 m. sausio 6 d. Išrinktas „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos narys 

2017 m. sausio 10 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2017 m. sausio 31 d. 
Preliminarūs neaudituoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2016 m. dvylikos mėnesių rezultatai: 
efektyvesnė veikla leido atsverti pajamų mažėjimą ir veikti pelningiau 

2017 m. vasario 28 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės ir 
darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų 

2017 m. kovo 8 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2017 m. kovo 9 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos sprendimų 

2017 m. kovo 24 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

2017 m. balandžio 19 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2017 m. balandžio 28 d. 
Preliminarūs „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. trijų mėnesių rezultatai: daugiau gamino 
hidroelektrinė, didesnis pagrindinės veiklos pelningumas 

2017 m. gegužės 9 d. Dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos 

2017 m. gegužės 15 d. Dėl valdybos nario atsistatydinimo 

2017 m. gegužės 22 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2017 m. gegužės 22 d. Dėl reikšmingos kredito dalies grąžinimo 

2017 m. gegužės 29 d. CORRECTION: Veiklos rezultatų skelbimo 2017 m. kalendorius 

2017 m. gegužės 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys 

2017 m. birželio 9 d. Išrinktas „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos narys 

2017 m. birželio 15 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2017 m. birželio 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys 

2017 m. liepos 7 d. Dėl kreditavimo sutarties sudarymo 

2017 m. liepos 18 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės 
ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų 

2017 m. liepos 31 d. 
Preliminarūs „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. šešių mėnesių rezultatai: energingi žingsniai 
įgyvendinant strategiją 

2017 m. rugpjūčio 10 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

2017 m. rugpjūčio 23 d. CORRECTION: Veiklos rezultatų skelbimo 2017 m. kalendorius 

2017 m. rugpjūčio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 7 mėnesių finansiniai duomenys 

2017 m. rugsėjo 6 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės 
ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų 

2017 m. rugsėjo 19 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos sprendimų 

2017 m. rugsėjo 22 d. Išrinkta „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdyba 

2017 m. rugsėjo 25 d. Išrinkta „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos pirmininkė – generalinė direktorė 

2017 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 8 mėnesių finansiniai duomenys 

2017 m. rugsėjo 29 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

 

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 

2017 m. vasario 28 d. 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2016 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija: Bendrovė veikė 
pelningiau, ateityje sieks plėsti paslaugų portfelį 

2017 m. kovo 24 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2016 metų metinė informacija 

2017 m. gegužės 15 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. trijų mėnesių tarpinė finansinė informacija 

2017 m. birželio 22 d. Kruonio HAE plėtra – tarp svarbiausių energetikos sektoriaus projektų 

2017 m. birželio 30 d. 2016 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Audituota „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. šešių mėnesių tarpinė finansinė informacija 

 
 
Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

2017 m. spalio 27 d. Sudaryta sutartis dėl uždarosios akcinės bendrovės „GEOTERMA“ bendro akcijų pardavimo 

2017 m. spalio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 9 mėnesių finansiniai duomenys 
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