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 Pastabos  2018-12-31  2017-12-31 

      
TURTAS      

      
Ilgalaikis turtas      

Nematerialusis turtas 5  48.597      15.238 
Materialusis turtas 5  476.271      496.818 
Investicijos į asocijuotas įmones 6  1.588      1.536 
Kitas ilgalaikis turtas   5.087      3.236 
Investicinis turtas 5  4.212      - 
Kitas finansinis turtas   232      1.798 

Ilgalaikio turto iš viso   535.987      518.626 

      
Trumpalaikis turtas      

Atsargos   3.370      5.580 
Išankstiniai apmokėjimai   3.698      3.479 
Prekybos gautinos sumos   12.037      17.216 
Kitas finansinis turtas   3.787      15.757 
Suteiktos paskolos 7  49.950      14.930 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai   47.885      60.700 

Trumpalaikio turto iš viso   120.727      117.662 

TURTO IŠ VISO   656.714      636.288 
      

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      
      
Nuosavas kapitalas      

Įstatinis kapitalas 8  187.921      184.174 
Akcijų priedai   89.975      85.660 
Privalomasis rezervas   13.897      12.871 
Perkainojimo rezervas   20.659      2.289 

Nepaskirstytasis pelnas    74.184      68.880 

Nuosavo kapitalo iš viso   386.636      353.874 

      
Ilgalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos 10  33.619      34.039 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   34      172 
Dotacijos 11  171.039      177.875 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   10.614      6.704 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai   23.466      17.475 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   238.772      236.265 

      
Trumpalaikiai įsipareigojimai      

Paskolos 10  4.417      21.208 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   138      138 
Prekybos mokėtinos sumos   13.425      17.380 
Gauti išankstiniai apmokėjimai   6.562      1.135 
Mokėtinas pelno mokestis   1.128      2.883 
Atidėjiniai aplinkos taršai 12  894      528 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   4.742      2.877 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   31.306      46.149 

Įsipareigojimų iš viso   270.078      282.414 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   656.714      636.288 

 
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  
2018-01-01- 
2018-12-31 

 
2017-01-01- 
2017-12-31 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos   125.877  147.199 
Kitos veiklos pajamos   4.774  2.616 

 13  130.651  149.815 

      
Veiklos sąnaudos      

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai   (33.067)  (26.291) 

Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos    (28.827)  (32.214) 
Nuostolis dėl ilgalaikio turto vertės sumažėjimo    (190)  (32.435) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 5,11  (19.034)  (24.956) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (8.824)  (8.111) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (5.571)  (5.513) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir panaudojimo  (sąnaudos)/pajamos   8.214  1.587 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo (sąnaudos)/pajamos   1.851  616 
Atsargų vertės sumažėjimo (sąnaudos)/atstatymas   (225)  5 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimas) atstatymas   -  7 
Kitos sąnaudos   (8.494)  (6.269) 

Veiklos sąnaudų iš viso   (94.167)  (133.579) 

      
VEIKLOS PELNAS    36.484  16.236 

      
Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)      
Finansinės veiklos pajamos   168  244 
Finansinės veiklos (sąnaudos)   (1.568)  (886) 

   (1.400)  (642) 

      
Asocijuotų įmonių rezultatų dalis 6  123  101 

      
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   35.207  15.695 

      

Pelno ir atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   (5.563)  4.826 

      

GRYNASIS LAIKOTARPIO PELNAS    29.644  20.521 

      
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai), kurios bus perklasifikuotos į nepaskirstytą 

pelną (nuostolius)   18.872  1.285 

BENDROSIOS LAIKOTARPIO PAJAMOS   48.516  21.806 

      
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)    0,046  0,032 
Vidutinis svertinis akcijų skaičius   644.463.173  635.083.615 
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Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 

   
2018-10-01- 
2018-12-31 

 
2017-10-01- 
2017-12-31 

      

Pajamos      
Pardavimo pajamos   31.199  50.515 
Kitos veiklos pajamos   2.973  1.660 

   34.172  52.175 

      
Veiklos sąnaudos      

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai   (10.141)  (6.766) 

Dujų, biokuro ir mazuto sąnaudos    (6.465)  (6.958) 
Nuostolis dėl ilgalaikio turto vertės sumažėjimo   (219)  (31.373) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija   (5.062)  (6.229) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (2.556)  (2.269) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (3.287)  (1.422) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir panaudojimo  (sąnaudos)/pajamos   (166)  299 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimo (sąnaudos)/pajamos   (893)  412 
Atsargų vertės sumažėjimo (sąnaudos)/atstatymas   16  2 
Kitos sąnaudos   (3.989)  (1.859) 

Veiklos sąnaudų iš viso   (31.869)  (56.163) 

      
VEIKLOS PELNAS    2.303  (3.988) 
      

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)      
Finansinės veiklos pajamos   77  29 
Finansinės veiklos (sąnaudos)   (1.161)  (159) 

   (1.084)  (130) 
      

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis   (61)  (94) 
      

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   1.158  (4.212) 
      

Pelno ir atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   1.725  5.048 

      

GRYNASIS LAIKOTARPIO PELNAS    2.883  836 

      

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)   5.800  1.285 

BENDROSIOS LAIKOTARPIO PAJAMOS   8.683  2.121 

      
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (eurais)    0,0045  0,0013 

Vidutinis svertinis akcijų skaičius   644.463.173  635.083.615 
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Įstatinis 
kapitalas 

 Akcijų priedai  Perkainojimo 
rezervas 

 
Privalomasis 

rezervas 
 

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas 

 
Nuosavo 
kapitalo 
iš viso 

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

Kitos bendrosios pajamos, iš viso  -  -  1.285  -  -  1.285 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  20.521  20.521 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  1.285  -  20.521  21.806 
Privalomasis rezervas   -  -  -  1.999  (1.999)  - 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas   -  -  (29)  -  29  - 
Dividendai   (9 pastaba)  -  -  -  -  (23.498)  (23.498) 

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.   184.174  85.660  2.289  12.871  68.880  353.874 

             
Likutis 2018 m. sausio 1 d.  184.174  85.660  2.289  12.871  68.880  353.874 

Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka pritaikant 
naujus TFAS 

 
-  -  

 
 

  
- 

  
(21) 

  
(21) 

Perskaičiuotas likutis 2018 m. sausio 1 d  184.174  85.660  2.289  12.871  68.859  353.853 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas  -  -  19.198  -  -  19.198 
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus 

atidėtąjį pelno mokestį 
 

-  -  
(326)  -  -  (326) 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas   -  -  -  -  29.644  29.644 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  -  -  18.872  -  29.644  48.516 
Įstatinio kapitalo didinimas (8 pastaba)  3.747  4.315  -  -  -  8.062 
Privalomasis rezervas  -  -  -  1.026  (1.026)  - 
Panaudoti aplinkos taršos leidimai  -  -  (473)  -  473  - 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas   -  -  (29)  -  29  - 
Dividendai   (9 pastaba)  -  -  -  -  (23.795)  (23.795) 

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.   187.921  89.975  20.659  13.897  74.184  386.636 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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 Pastabos 
2018-01-01- 
2018-12-31 

 
2017-01-01- 
2017-12-31 

     
 Grynasis pelnas   29.644  20.521 
     
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai     

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5 27.481  44.733 
Nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo (vertės sumažėjimo 
atstatymas) 

5 
(44)  105.307 

Ilgalaikio turto perkainojimo rezultatas 5 334  - 
Atsargų vertės sumažėjimas (atstatymas)  225  (7) 
Aplinkos taršos leidimų ir jų atidėjinių perkainojimo sąnaudos (pajamos) 5 (10.783)  (3.808) 
Kiti vertės sumažėjimai (vertės sumažėjimo atstatymas)  138  - 
Asocijuotų įmonių (pelno) dalis 6 (123)  (101) 
Pelno mokesčio sąnaudos  2.778  2.656 
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis  2.810  (7.255) 
Dotacijų nusidėvėjimas 11 (8.447)  (19.777) 
Dotacijų vertė dėl pripažinto IMT vertės sumažėjimo 11 (769)  (72.872) 
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)  719  92 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo ir nurašymo  (3)  (79) 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:     
- Palūkanų (pajamos)  (132)  (154) 

   - Palūkanų sąnaudos  498  876 
- Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)   -  - 
- (Pelnas) iš verslo dalies pardavimo  (528)  (799) 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas     
Prekybos gautinų sumų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas  13.038  (4.343) 

    Atsargų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas   2.074  268 
    Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)  5.347  (5.265) 
   (Sumokėtas) pelno mokestis  (3.117)  - 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  61.140  59.993 

     
Investicinės veiklos pinigų srautai     

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (4.744)  (1.902) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  1.113  93 
Investicijų į asocijuotas įmones perleidimas  4.049  - 
Verslo dalies pardavimas  2.000  2.000 
Suteiktos paskolos 7 (35.020)  - 
Grąžintos paskolos 7 -  3.168 

   Gautos dotacijos 11 -  74 
   Gautos palūkanos  130  149 
   Gauti dividendai  70  77 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (32.402)  3.659 
 
Finansinės veiklos pinigų srautai 

 
   

Gautos paskolos  27.922  - 
Sugrąžintos paskolos  (45.133)  (77.212) 

   Išperkamosios nuomos mokėjimai  (138)  (138) 
   (Sumokėtos) palūkanos  (498)  (876) 
   (Išmokėti) dividendai  (23.706)  (23.771) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (41.553)  (101.997) 

     
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)   (12.815)  (38.345) 
     
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  60.700  99.045 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  47.885  60.700 

     

 
 
 
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 187.920.762,41 eurų bei yra padalintas į 648.002.629 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 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. neturėjo įsigijusi savų 
akcijų.  

2018 m. ir 2017 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.  

2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių.  

Bendrovė yra „Lietuvos energijos“ grupės įmonė, valdoma valstybės ir viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. „Lietuvos 
energija“, UAB yra patronuojančioji įmonė, kuri valdo 96,82 proc. Bendrovės akcijų. 

Bendrovės darbuotojų skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 372 (2017 m. gruodžio 31 d. – 392). 

 

 
2 Apskaitos principai  

2.1 Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos parengimo pagrindas 

Bendrovės sutrumpinta neaudituota tarpinė finansinė informacija už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 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, pasibaigusius 2017 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 

Rengiant šias finansines ataskaitas Bendrovė taikė pajamų pripažinimo ir finansinių priemonių apskaitos politiką suderinta at itinkamai su 15 
TFAS ir 9 TFAS reikalavimais. Kiti apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti 
rengiant metines finansines ataskaitas už 2017 metus.  

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

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

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2018 metų įtakojo Bendrovės nepaskirstytąjį pelną laikotarpio 
pradžiai 21 tūkst. eurų. 

Nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, kurie taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau, ir 

kurie buvo taikomi rengiant šias finansines ataskaitas, nurodyti toliau. 
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9-asis TFAS „Finansinės priemonės“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau).  

 
Taikoma nauja apskaitos politika nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal 9-ąjį TFAS pateikta 2.3 dalyje. 
 

Vertinimas, kaip 9 TFAS įtakoja finansines ataskaitas: 
 
Bendrovė 9-ąjį TFAS pritaikė modifikuotai retrospektyviai nuo 2018 m. sausio 1 d. Bendrovė įvertino standarto pritaikymo įtaką dėl tikėtinų 

kredito nuostolių modelio pritaikymo finansiniam turtui,  kuri lygi 21 tūkst. eurų ir finansinėse ataskaitose apskaitė ją nepaskirstytojo rezultato 
straipsnyje, atitinkamai sumažintas trumpalaikis finansinis turtas.  Bendrovė reikšmingas gautinas sumas vertinta individualiai, nereikšmingas 
sumas vertinti bendrai.  

 
TFAS 9 taikymo pirmąjį kartą poveikis paskolų, prekybos gautinų sumų ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimui: 
 

  
Prekybos gautinos 

sumos 
 

Kitos gautinos 
sumos 

 Suteiktos 
paskolos 

       

Apskaitinė vertė sausio 1 d.  381  912  - 
       

Nepaskirstytojo rezultato straipsnyje apskaitytas 9 TFAS taikymo pirmąjį kartą poveikis  21  -  - 
       

Apskaitinė vertė pritaikius 9 TFAS  402  912  - 

 
TFAS 9 taikymo pirmąjį kartą poveikis tikėtinų kredito nuostolių vertinimui:  

 

  
Prekybos gautinos 

sumos 
 

Prekybos gautinos 
sumos 

     
Individualiai vertinamos prekybos gautinos sumos     

Tikėtini kredito nuostoliai, proc.  0.01%  0.01% 

Prekybos gautinos sumos  17.240  17.240 

Tikėtini kredito nuostoliai  163  163 

     

Kolektyviai vertinamos prekybos gautinos sumos     

Tikėtini kredito nuostoliai, proc.  63.00%  57.67% 

Prekybos gautinos sumos  378  378 

Tikėtini kredito nuostoliai  239  218 

 
Bendrovės finansinis turtas bei finansiniai įsipareigojimai klasifikuojami taip:  

- Paskolos ir gautinos sumos bus klasifikuojamos kaip finansinis turtas, vertinamas amortizuota verte; 
- Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per pelną (nuostolius) liko toje pačioje kategorijoje; 
- Finansinių įsipareigojimų klasifikavimas nesikeitė; 

 
TFAS 9 taikymo pirmąjį kartą įtaką finansinio turto ir įsipareigojimų klasifikavimui:  
 

  9 TFAS  39 TAS 

     
Finansinis turtas - Paskolos ir gautinos sumos (39 TAS)/Amortizuota verte apskaitomas finansinis 
turtas (9 TFAS)     

Prekybos gautinos sumos  17.216  17.216 
Kitos gautinos sumos  8.669  8.669 
Suteiktos paskolos  14.930  14.930 

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai  60.700  60.700 

   Kitos ilgalaikės gautinos sumos  315  315 
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per pelną (nuostolius)  7.521  7.521 

     
     
Finansiniai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina     
Gautos paskolos  55.247  55.247 

Išperkamosios nuomos įsipareigojimai  310  310 
Kitos ilgalaikės skolos  723  723 
Prekybos skolos  17.380  17.380 

     

 

15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau).  

15-ojo TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ pataisos (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba 

vėliau).  

 
15-ojo TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ ir jo pataisos taikymo įtakos Bendrovės pajamų pripažinimo laikui ir apimtis įtakos neturi. 

Bendrovė peržiūrėjo visas reikšmingas sutartis su klientais  ir neidentifikavo kelių veiklos įsipareigojimų, sutarčių sudarymo sąnaudų ir skirtingo 

pajamų pripažinimo laike.  
 
Taikoma nauja apskaitos politika nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal 15-ąjį TFAS pateikta 2.4 dalyje. 
 
 
Nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, kurie taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau, ir 

kurie nebuvo taikomi rengiant šias finansines ataskaitas, nurodyti toliau. 
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Turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotosios įmonės ar bendrosios įmonės“ – 10-ojo TFAS ir 28-ojo TAS pataisos (taikymo 

datą nustatys Tarptautinių apskaitos standartų valdyba; kol kas nepatvirtintos Europos Sąjungos). Šiose pataisose aptartas neatitikimas tarp 
10-ojo TFAS ir 28-ojo TAS reikalavimų, susijusių su turto pardavimu ar įnašais tarp investuotojo ir jo asocijuotosios įmonės arba bendrosios 
įmonės. Pagrindinė šių pataisų pasekmė yra ta, kad visa pelno ar nuostolio suma pripažįstama tuomet, kai sandoris apima verslą. Pelnas ar 

nuostolis pripažįstami iš dalies tuomet, kai sandoris apima turtą, kuris nėra verslas, net jei šis turtas priklauso patronuojamai įmonei, o 
patronuojamos įmonės akcijos perleidžiamos sandorio metu. Šiuo metu Bendrovė vertina, kokios įtakos šios standartų pataisos turės jos 
finansinėms ataskaitoms. 

 
16-asis TFAS „Nuoma“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau). Naujajame standarte numatyti 

nuomos pripažinimo, vertinimo, pateikimo, informacijos atskleidimo principai. Pagal visas nuomos rūšis nuomininkas įgyja teisę naudoti turtą 

nuomos pradžioje ir, jeigu nuomos mokėjimai atliekami per tam tikrą laikotarpį, taip pat gauna finansavimą. Dėl to, 16-uoju TFAS panaikinamas 
nuomos skirstymas į veiklos nuomą arba finansinę nuomą, kaip to reikalaujama 17-ajame TAS, o vietoj to pateikiamas bendras nuomininko 
apskaitos modelis. Nuomininkai turi pripažinti: (a) visų nuomos rūšių, kurių laikotarpis ilgesnis nei 12 mėnesių, turtą ir įsipareigojimus, išskyrus 

atvejus, kai pagal nuomos sutartį perduodamo turto vertė yra nedidelė; (b) nuomos turto nusidėvėjimą atskirai nuo palūkanų už  nuomos 
įsipareigojimus pelno (nuostolių) ataskaitoje. Į 16-ąjį TFAS iš esmės perkeliami 17-jame TAS apibrėžti nuomotojo apskaitos reikalavimai. Dėl 
šios priežasties nuomotojas toliau turi skirstyti nuomą į veiklos nuomą arba finansinę nuomą ir apskaitoje skirtingai registr uoti šias dvi nuomos 
rūšis. Bendrovė numato taikyti 16-ąjį TFAS „Nuoma“ nuo 2019 m. sausio 1 d.  Pagal nuomos sutartį perduodamo turto vertė ir susiję nuomos 

įsipareigojimai bus apskaityti Bendrovės Finansinės padėties ataskaitoje. Standarto taikymo pirmąjį kartą įtaką bus atvaizduojama naudojant 
modifikuotą retrospektyvinį būdą kurį taikant koreguojamas nepaskirstytojo pelno likutis Finansinės padėties ataskaitoje.  

 
17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau;  kol kas nepatvirtintas 

Europos Sąjungos). 17-uoju TFAS pakeičiamas 4-asis TFAS, kuriuo remiantis įmonėms suteikta galimybė draudimo sutarčių apskaitai toliau 

taikyti dabartinę praktiką. Dėl šios priežasties investuotojams buvo sunku palyginti panašių draudimo įmonių finansinius veik los rezultatus. 17-
asis TFAS – tai bendrais principais grindžiamas standartas, nustatantis apskaitos reikalavimus visoms draudimo sutarčių rūšims, įskaitant 
draudiko turimas perdraudimo sutartis. Standartu reikalaujama draudimo sutarčių grupes pripažinti ir vertinti: (i) būsimųjų p inigų srautų (iš 

sutarties vykdymo kylančių pinigų srautų) dėl rizikos koreguota dabartine verte, kuri atspindi visą turimą informaciją apie iš sutarties vykdymo 
kylančius pinigų srautus, atitinkančią rinkoje stebimus duomenis; pridedant (jei ši vertė yra įsipareigojimas) arba atimant (jei ši vertė yra turtas) 
(ii) sumą, atspindinčią iš sutarčių grupės neuždirbtą pelną (sutartyje numatytą paslaugos maržą). Iš draudimo sutarčių grupės  gaunamą pelną 

draudikai pripažins per visą draudimo apsaugos suteikimo laikotarpį ir tuo momentu, kuomet jie perleidžia riziką. Jei sutarčių grupė yra arba 
tampa nuostolinga, ūkio subjektas nuostolį pripažins nedelsiant. Šis TFAS neturės įtakos Bendrovės finansinei būklei ar veiklos rezultatams.  
 
TFAAK 23-asis aiškinimas „Neaiškumas dėl pelno mokesčio apskaitymo“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 

1 d. arba vėliau; kol kas nepatvirtintas Europos Sąjungos). 12-asis TAS nurodo, kaip turi būti apskaitomas ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis 
ir atidėtasis pelno mokestis, tačiau nenurodo, kaip atspindėti neaiškumo poveikį. Šiuo aiškinimu patikslinama, kaip turi būti taikomi 12 -ajame 

TAS numatyti pripažinimo ir vertinimo reikalavimai, jeigu egzistuoja neaiškumas dėl pelno mokesčio apskaitymo. Ūkio subjektas  turi nustatyti, 
ar neaiškumai dėl mokesčio apskaitymo turi būti vertinami kiekvienas atskirai ar kartu su vienu arba daugiau kitų neaiškumų dėl mokesčio 
apskaitymo, atsižvelgiant į tai, kuris būdas padės ūkio subjektui geriau įvertinti neaiškumo išnykimo tikimybę. Ūkio subjektas turi vadovautis 

prielaida, kad mokesčių administratorius patikrins sumas, kurias jis turi teisę patikrinti ir, atlikdamas tokius patikrinimus, bus išsamiai susipažinęs 
su visa susijusia informacija. Jei ūkio subjektas nusprendžia, kad nėra tikėtina, jog mokesčių administratorius sutiks su neaiškumo dėl mokesčio 
apskaitymo, neaiškumo poveikis bus atspindimas nustatant susijusį apmokestinamąjį pelną arba nuostolį, mokesčių bazę, nepanaudotus 

mokesčių nuostolius, nepanaudotus mokesčių kreditus ar mokesčių tarifus, taikant labiausiai tikėtiną sumą arba numatomą vertę, atsižvelgiant 
į tai, kuris metodas padės ūkio subjektui geriau įvertinti neaiškumo išnykimo tikimybę. Ūkio subjektas atskleis faktų ir aplinkybių pasikeitimo ar 
naujos informacijos poveikį, kuris turi įtakos aiškinime reikalaujamiems sprendimams ar apskaitiniams įvertinimams, kaip apskaitinio įvertinimo 

pasikeitimą. Faktų ir aplinkybių pasikeitimų ar naujos informacijos, dėl kurių gali būti iš naujo įvertinamas sprendimas ar  apskaitinis įvertinimas, 
pavyzdžiai apima, tačiau tuo neapsiriboja, mokesčių administratoriaus patikrinimus ar veiksmus, mokesčių administratoriaus nustatytų taisyklių 
pakeitimus arba mokesčių administratoriaus teisės atlikti mokesčio apskaitymo patikrinimą ar pakartotinį patikrinimą galiojimo pasibaigimą. 

Mokesčių administratoriaus pritarimo ar nepritarimo dėl mokesčio apskaitymo nebuvimas pats savaime neturėtų būti laikomas faktų ir aplinkybių 
pasikeitimu ar nauja informacija, turinčiais įtakos aiškinime reikalaujamiems sprendimams ar apskaitiniams įvertinimams. Šiuo metu Bendrovė 
vertina, kokios įtakos aiškinimo pataisa turės jos finansinėms ataskaitoms.  

 
„Išankstinio mokėjimo savybės su neigiama kompensacija“ – 9-ojo TFAS pataisos (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 

m. sausio 1 d. arba vėliau; kol kas nepatvirtintos Europos Sąjungos). Pataisomis leidžiama amortizuota savikaina vertinti tam  tikras paskolas ir 

skolos vertybinius popierius, kurie gali būti iš anksto apmokami verte, mažesne už amortizuotą savikainą, pavyzdžiui, tikrąja verte arba verte, 
kuri apima pagrįstą skolininkui mokėtiną kompensaciją, lygią rinkos palūkanų normos padidėjimo per likusį priemonės galiojimo laikotarpį 
poveikio dabartinei vertei. Be to, tekste, kuriuo papildytas standarto išvadų pagrindas, dar kartą patvirtinami 9-ajame TFAS pateikti galiojantys 

nurodymai, kad tam tikrų amortizuota savikaina vertinamų finansinių įsipareigojimų sąlygų pakeitimai ar mainai, dėl kurių pripažinimas 
nenutraukiamas, lems pelno ar nuostolio atsiradimą, kurie bus pripažįstami pelnu ar nuostoliu. Todėl ataskaitas teikiantys ūkio subjektai daugeliu 
atveju negalės patikslinti faktinių palūkanų normos už likusį paskolos galiojimo laikotarpį tam, kad išvengtų poveikio pelnui  ar nuostoliams dėl 

paskolos sąlygų pakeitimo. Šiuo metu Bendrovė vertina, kokios įtakos standarto pataisa turės jos finansinėms ataskaitoms.  
 
„Ilgalaikės dalys asocijuotosiose ir bendrosiose įmonėse“ – 28-ojo TAS pataisos (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. 

sausio 1 d. arba vėliau; kol kas nepatvirtintos Europos Sąjungos). Pataisomis patikslinama, kad ataskaitas teikiantys ūkio subjektai turi taikyti 
9-ąjį TFAS ilgalaikėms paskoloms, privilegijuotosioms akcijoms ir panašioms priemonėms, kurios sudaro dalį grynosios investicijos į nuosavybės 
metodu vertinamą įmonę, į kurią investuojama, iki kol jie galės sumažinti tokią balansinę vertę įmonės, į kurią investuojama,  nuostolio dalimi, 

kuri viršija investuotojo dalį įmonėje, į kurią investuojama. Šiuo metu Bendrovė vertina, kokios įtakos standarto pataisa turės jos finansinėms 
ataskaitoms. 
 
2015–2017 m. ciklo Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų metiniai patobulinimai (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 

2019 m. sausio 1 d. arba vėliau; kol kas nepatvirtinti Europos Sąjungos). Siauros apimties pataisos turės įtakos keturiems standartams. 3 -iojo 
TFAS pataisomis patikslinta, kad įsigyjantis ūkio subjektas turi iš naujo įvertinti jo anksčiau turėtą bendros veiklos dalį tuomet, kai jis įgyja verslo 

kontrolę. Priešingai, 11-ajame TFAS dabar aiškiai nurodoma, kad investuotojas neturi iš naujo įvertinti savo anksčiau turėtos dalies tuomet, kai 
jis įgyja bendros veiklos bendrą kontrolę, panašiai kaip numato galiojantys reikalavimai, kuomet asocijuotoji įmonė tampa bendrąja įmone ir 
atvirkščiai. 12-ojo TAS pataisomis paaiškinama, kad ūkio subjektas pripažįsta visas su dividendais susijusias pelno mokesčio pasekmes, jeigu 
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jis pripažino sandorius ar įvykius, dėl kurių buvo gautas susijęs paskirstytinas pelnas, pavyzdžiui, pelne ar nuostoliuose arba kitose bendrosiose 

pajamose. Dabar aišku, kad šis reikalavimas taikomas visomis aplinkybėmis tol, kol finansinių priemonių, klasifikuojamų kaip nuosavybė, 
mokėjimai yra pelno paskirstymai, o ne tik tais atvejais, kai mokestinės pasekmės atsiranda dėl skirtingų mokesčių tarifų, taikomų paskirstytajam 
ir nepaskirstytajam pelnui. Persvarstytame 23-ajame TAS dabar aiškiai nurodyta, kad konkretaus turto finansavimui specialiai pasiskolintos 

lėšos neįtraukiamos į bendrąsias kapitalizuojamas skolinimosi išlaidas tik tol, kol konkretus turtas nėra iš esmės užbaigtas. Šiuo metu Bendrovė 
vertina, kokios įtakos šios pataisos turės jos finansinėms ataskaitoms. 
 

Kitų naujų ar pakeistų standartų ar jų aiškinimų, kurie dar neįsigaliojo ir kurie galėtų turėti reikšmingos įtakos Bendrovei, nėra.  
 

2.2.1. Investicinis turtas 

 

Investicinį turtą sudaro pastatai ir statiniai, kurie laikomi uždirbti nuomos pajamas arba tikintis vertės padidėjimo. Invest icinis turtas pirminio 
pripažinimo metu apskaitomas įsigijimo savikaina, vėliau  - tikrąja verte. Tikroji vertė yra nustatoma nepriklausomų turto vertintojų. Investicinio 
turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas, pelnas ar nuostoliai dėl tikrosios vertės pasikeitimo sudarant finansines ataskaitas, parodomi ataskaitinio 

laikotarpio pelnu arba nuostoliu. 
 
Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tik tada, kai pasikeičia turto paskirtis. Tam tikras nekilnojamasis turtas gali būti naudojamas 

Bendrovės, o nenaudojama dalis gali būti skiriama nuomos pajamoms uždirbti arba tikintis turto vertės padidėjimo. Jeigu Bendrovės naudojama 
turto dalis gali būti atskirai parduota, turto dalys apskaitomos atskirai. Bendrovės naudojama turto dalis apskaitoma vadovaujantis 16-ojo TAS, 
o skirta turto nuomos pajamoms uždirbti – 40–ojo TAS reikalavimais. 

 

2.2.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita 

 
Apskaitos politikoje išvardintas ilgalaikio materialaus turto grupių sąrašas papildytas termofikacinės elektrinės pastatų ir statinių grupe, kuriai 

Bendrovė priskyrė 2018 m. įsigytą Vilniaus 3-ją termofikacinę elektrinę. Šiai turto grupei priskirtas turtas apskaitomos įsigijimo savikaina atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. 
 

2.3 Finansinis turtas 
 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. taikant 9 TFAS „Finansinės priemonės“ Bendrovė finansinį turtą skirsto į žemiau nurodytas 3 naujas kategorijas : 
(i) finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas amortizuota savikaina;  
(ii) finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, 

tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant kitomis bendrosiomis 
pajamomis; ir  

(iii) finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais.   

 
Finansinis turtas skirstymas po pirminio pripažinimo į aukščiau aprašytas kategorijas remiasi verslo modeliu, kurį Bendrovė taiko valdant 
finansinį turtą. Finansinio turto grupei taikomas verslo modelis nustatomas lygmeniu, kuriuo matyti, kaip visos finansinio turto grupės kartu 

valdomos siekiant konkrečių Bendrovės verslo tikslo. Taikomam verslo modeliui neturi įtakos Bendrovės vadovybės ketinimai pavienių 
priemonių atžvilgiu. Bendrovė gali taikyti daugiau nei vieną verslo modelį savo finansiniam turtui valdyti.  
 

Finansiniam turtui valdyti taikomas verslo modelis grindžiamas ne vien tvirtinimu, bet faktais, kuriuos galima matyti iš veik los, kurią Bendrovė 
vykdo siekdamas verslo modelio tikslų. Nustatant finansiniam turtui valdyti taikomą verslo modelį, Bendrovė priima sprendimą įvertinant ne 
pavienius veiksnius arba veiklą, bet atsižvelgiant į visus turimus įrodymus atliekant vertinimą.  

 
Bendrovė pripažįsta finansinį turtą finansinės būklės ataskaitoje tik kai tampa finansinės priemonės sutarties nuostatų šalimi  Finansinio turto 
pirkimas arba pardavimas pripažįstamas arba jo pripažinimas nutraukiamas, taikant apskaitą pagal prekybos datą. 

 
Pirminio pripažinimo metu Bendrovė finansinį turtą vertina tikrąja verte, išskyrus gautinas prekybos sumas, į kurias neįtrauktas reikšmingas 
finansavimo komponentas. Sandorio išlaidas apima visus mokesčius ir komisinius, kurių Bendrovė nebūtų mokėjusi, jei nebūtų sudariusi 

finansinės priemonės sutarties.  
 
Jeigu pirminio pripažinimo metu finansinio turto tikroji vertė skiriasi nuo sandorio kainos , tuomet skirtumas pripažįstamas pelnu arba 

nuostoliais.  
 
Atsižvelgiant į verslo modelį, taikomą valdant finansinio turto grupę, finansinio turto apskaita yra tokia: 

 
Finansinis turtas, vertinamas amortizuota verte 
 

Bendrovės išduotos paskolos ir gautinos sumos apskaitomos atsižvelgiant į verslo modelį, kurio tikslas – laikyti finansinį turtą siekiant surinkti 
sutartyje numatytus pinigų srautus, kuriuos gali sudaryti pinigų srautai susiję su pagrindinės skolos dengimu bei palūkanų įplaukos.  
  

Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kuriam nustatyti fiksuoti ar kitaip nustatomi mokėjimai ir kur is nekotiruojamas 
aktyvioje rinkoje. Jos pripažįstamos trumpalaikiu turtu, išskyrus tas paskolas ir gautinas sumas, kurių grąžinimo terminas yra ilgesnis nei 12 
mėnesių po finansinės padėties ataskaitos parengimo dienos; tokiu atveju paskolos ir gautinos sumos pripažįstamos ilgalaikiu turtu.  

 
Paskolos ir gautinos sumos pradžioje apskaitomos įsigijimo savikaina (gautino atlygio tikrąja verte), o vėliau - amortizuota savikaina, 
naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Pelnas arba nuostolis pripažįstami pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje tada, 

kai toks turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas  
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Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per pelną (nuostolius) 

 
Bendrovė apskaito finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar 
nuostoliais, taikant verslo modelį, kurio tikslas pasiekiamas renkant sutartyje numatytus pinigų srautus ir parduodant finansinį turtą.  

 
Bendrovė neturi finansinio turto, laikomo prekybai, kuris įsigyjamas siekiant artimiausiu laiku jį parduoti, ir šiai kategorijai priskiria tik finansinį 
turtą, kuris atsiranda iš verslo ar investicijų perleidimo ir yra ne nuosavybės neapibrėžtasis atlygis.  

 
Faktinių palūkanų metodas 
 

Faktinių palūkanų metodas taikomas apskaičiuojant finansinio turto amortizuotą savikainą, taip pat atitinkamu laikotarpiu pelno (nuostolių) 
ataskaitoje paskirstant palūkanų pajamas. 
Faktinių palūkanų norma –  norma, kurią taikant apskaičiuotos būsimos pinigų įplaukos tikėtinu finansinio turto galiojimo laikotarpiu tiksliai 

diskontuojamos iki finansinio turto bendrosios balansinės vertės, kuri rodo finansinio turto amortizuotą savikainą prieš koregavimą dėl bet 
kokių atidėjinių nuostoliams. Skaičiuojant faktinių palūkanų normą, Bendrovė vertina tikėtinus pinigų srautus atsižvelgiant į visas finansinės 
priemonės sutarties sąlygas (pvz., išankstinį mokėjimą, pratęsimą, pasirinkimo pirkti ir panašius pasirinkimo sandorius), bet  

neatsižvelgdamas į tikėtinus kredito nuostolius. Skaičiuojant įtraukiami visi atlygiai ir kitos sumos, kuriuos sutarties šalys sumokėjo arba gavo 
viena iš kitos ir kurie yra neatskiriama faktinių palūkanų normos dalis, sandorių sąnaudos, taip pat visos kitos premijos arba nuolaidos. 
Skaičiuojant faktinių palūkanų norma daroma prielaida, kad pinigų srautus ir tikėtiną panašių finansinių priemonių grupės galiojimo laikotarpį 

galima patikimai įvertinti. Kai pinigų srautų arba finansinės priemonės (arba finansinių priemonių grupės) tikėtino galiojimo laikotarpio 
patikimai įvertinti neįmanoma, Bendrovė naudoja sutartyje numatytus pinigų srautus per visą sutartyje numatytą finansinės priemonės (arba 
finansinių priemonių grupės) galiojimo laikotarpį; 

 
Tikėtini kredito nuostoliai 
 

Bendrovės patiriami kredito nuostoliai apskaičiuojami, kaip visų sutartyje numatytų pinigų srautų, kuriuos Bendrovė turi gaut i pagal sutartį, ir 
visų pinigų srautų, kuriuos Bendrovė tikisi gauti, skirtumas (t. y. visas pinigų trūkumas), diskontuotas taikant pirminę faktinių palūkanų normą. 
Pinigų srautus Bendrovė apskaičiuoja atsižvelgiant į visas finansinės priemonės sutarties sąlygas per tikėtiną tos finansinės  priemonės 

galiojimo laikotarpį, įskaitant turimo užstato pardavimo arba kitokio kredito vertės didinimo, kuris yra neatskiriamas nuo sutarties sąlygų, 
pinigų srautus.  
 

Tikėtini kredito nuostoliai rodo svertinį kredito nuostolių vidurkį, nustatytas atsižvelgiant į atitinkamą įsipareigojimų neįvykdymo riziką 
(tikimybę).  
 

Tikėtini galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai, tai tikėtini kredito nuostoliai, susidarantys dėl visų galimų įsipareigojimų neįvykdymo įvykių per 
laikotarpį nuo finansinio turto pirminio pripažinimo iki vėlesnės, finansinio turto padengimo, arba finansinio turto galutinio nurašymo, datos.  
 

Bendrovė siekia, kad tikėtini galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai būtų pripažįstami prieš tai, kai finansinė priemonė tampa laiku 
neapmokėta. Paprastai kredito rizika reikšmingai padidėja prieš tai, kai finansinė priemonė tampa laiku neapmokėta arba pastebima kitų su 
skolininku susijusių delsos veiksnių (pvz., pakeitimas arba restruktūrizacija). Todėl, jei ne per didelėmis išlaidomis ar pas tangomis galima 

gauti pagrįstos ir patvirtinamos informacijos, kuri yra labiau orientuota į ateitį nei apie pradelstus mokėjimus, ja būtina remtis vertinant kredito 
rizikos pasikeitimus.  
Tikėtini kredito nuostoliai pripažįstami atsižvelgiant į individualiai arba bendrai įvertinta išduotų paskolų ir prekybos gau tinų sumų kredito 

riziką, kurios vertinimas remiasi visą pagrįstą bei patvirtinamą informaciją, įskaitant į ateitį orientuotą informaciją.  
 
Prekybos gautinų sumų viso galiojimo laikotarpio tikėtini kredito nuostoliai  vertinami taikant tiek individualųjį tiek bendrąjį vertinimą. 

Bendrovės vadovybės sprendimas dėl individualaus vertinimo priimamas atsižvelgiant į galimybę gauti informaciją apie konkretaus skolininko 
kredito istoriją, finansinę būklę vertinimo datai įskaitant į ateitį orientuotą informaciją, kuri leistų laikų nustatyti konkretaus skolininko 
reikšmingą kredito rizikos padidėjimą, tokiu būdu įgalinant priimti sprendimą dėl viso galiojimo laikotarpio kredito nuostolių pripažinimo 

konkretaus skolininko atžvilgiu. Nesant patikimų informacijos šaltinių apie skolininko kredito istoriją, finansinę būklę vertinimo datai įskaitant 
į ateitį orientuotą informaciją, Bendrovė vertina skolą taikant bendrąjį vertinimą.  
 

Prekybos gautinų sumų viso galiojimo laikotarpio tikėtina kredito nuostolių suma pripažįstamą gautinų sumų pripažinimo momentu.  
 
Bendrovė išduodant paskolą įvertina ir apskaito 12 mėnesių tikėtinus kredito nuostolius. Paskesniai ataskaitiniais laikotarpiais, nesant 

reikšmingo kredito rizikos padidėjimo, susijusio su paskolos davėju, Bendrovė koreguoja 12 mėnesių tikėtinų kredito nuostolių likutį 
atsižvelgiant į vertinimo datai likusią nepadengtą paskolos sumą. Nustačius, kad paskolos davėjo finansinė būklė reikšmingai pablogėjo, 
lyginant su būklė, buvusia paskolos išdavimo metu, Bendrovė apskaito visus paskolos galiojimo laikotarpio tikėtinus kredito nuostolius. 

Vėliausias momentas, kai Bendrovė pripažįsta visus išduotai paskolai tenkančius tikėtinus galiojimo laikotarpio kredito nuost olius, 
identifikuojamas, kai skolininkas vėluoja apmokėti eilinę įmoką, arba visą skolą ilgiau negu 30 dienų. Esant kitų įrodymų, Bendrovė apskaito 
visus išduotai paskolai tenkančius tikėtinus galiojimo laikotarpio kredito nuostolius neatsižvelgiant į įmokų vėlavimo apmokė ti ilgiau negu 30 

dienų prielaidą. 
 
Paskolos, kurioms apskaičiuojami viso galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai, laikomos dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės (credit-

impaired) finansiniu turtu. 
 
 

 
 
Dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės ((angl. – credit-impaired)  finansinis turtas 
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Finansinio turto vertė yra sumažėjusi dėl kredito rizikos įvykus vienam arba daugiau įvykių, kurie neigiamai paveikia apskaič iuojamus būsimus 

to finansinio turto pinigų srautus. Finansinio turto vertės sumažėjimo dėl kredito rizikos įrodymai yra stebėjimais grindžiami duomenys apie 
šiuos įvykius:  
a) | dideli skolininko finansiniai sunkumai;  

b) sutarties pažeidimai, pavyzdžiui, laikų neapmokėta skola arba eilinė įmoka 
c) skolininkui suteiktą nuolaidą, kurios skolintojas kitu atveju nebūtų suteikęs dėl ekonominių ar sutartyje nurodytų priežasčių, siejamų su 
skolininko finansiniais sunkumais;  

d) išauga tikimybę, kad skolininkas bankrutuos arba bus atliktas kitoks finansinis reorganizavimas;  
e) dėl finansinių sunkumų išnyksta finansinio turto aktyvioji rinka  
f) finansinio turto perkamas arba suteikimas su didele nuolaida, iš ko matyti patirti kredito nuostoliai.  

Finansinio turto vertės sumažėjimą dėl kredito rizikos gali kartu lemti keli įvykiai, kurie gali įvykti vienu metu arba vienas po kito per finansinio 
turto sutarties galiojimo laikotarpį. 
 

Gautinų paskolų ir prekybos gautinų sumų viso galiojimo tikėtinų kredito nuostolių suma apskaitoma per pelną (nuostolius) naudojant 
kontrarinę abejotinų gautinų sumų sąskaitą.  
 

Bendrovė nurašo gautinas paskolas ir prekybos gautinas sumas, kai netenka teisės į sutartyje numatytus finansinio turto pinigų srautus. 
 
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas 

 
Bendrovė nutraukia finansinio turto pripažinimą kai:  
- baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; 

- Bendrovė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį per trumpą 
laiką; arba 
- Bendrovė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto nuosavybe susijusią 

riziką ir naudą, arba (b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet perleidžia šio turto kontrolę: 

 jei Bendrovė neišlaikė kontrolės, jį nutraukia finansinio turto pripažinimą, o visas perduodant sukurtas arba išlaikytas teises ir prievoles 

pripažįstamos atskirai turtu arba įsipareigojimais;  

 jei Bendrovė išlaikė kontrolę, ji toliau pripažįsta finansinį turtą tiek, kiek toliau kontroliuoja finansinį turtą. 

 
Vertinant ar Bendrovė išlaikė perduoto turto kontrolę, atsižvelgiama į gavėjo gebėjimas parduoti šį turtą. Jei gavėjas praktiškai geba parduoti 
visą turtą nesusijusiai trečiajai šaliai ir atlikti tai vienašališkai, netaikydamas perdavimui papildomų apribojimų, laikoma, kad Bendrovė 

kontrolės neišlaikė. Visais kitais atvejais Bendrovė kontrolę išlaikė. 
 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos politiką ir pricipai liko tokie patys, kaip pateikta metinėse finansinėse ataskaitose.  

 

2.4 Pajamų pripažinimas 
 

Bendrovė pripažįsta pajamas tuo laiku ir tokia apimtimi, kad klientams pažadėtų prekių ar paslaugų perdavimas klientams parodytų suma, 
kuri atitinka atlygį, teisę į kurį Bendrovė tikisi turėti mainais už tas prekes ar paslaugas. Pripažįstant pajamas Bendrovė atsižvelgia į sutarčių 
su klientais sąlygas ir į visus svarbius faktus bei aplinkybes, įskaitant pinigų srautų, atsirandančių dėl sutarties su klientu, pobūdį, sumą, laiką 

ir neapibrėžtumą. 
 
Pajamos iš viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo 

 
Bendrovė įsipareigoja norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti paslaugą, atitinkančią viešuosius interesus, kuri apima 
elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimą nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti. 

Elektros energetikos sistemos rezervo užtikrinimo paslaugos nauda klientui perduodama, per paslaugos tiekimo laikotarpį, atit inkamai,  
pardavėjas veiklos įsipareigojimą įvykdo per laikotarpį.  
 

Sutarties sudarymo momentu klientas įsipareigoja kompensuoti išlaidas, reikalingas rezervo palaikymui (tame tarpe elektros energijos 
gamybos bandymų metu patirtas išlaidas). Atsižvelgiant į tai, veiklos įsipareigojimo įvykdymo pažanga matuojama įvertinant faktinę 
paslaugos, kurią tiekiant užtikrinimas elektros energetikos sistemos rezervas, teikimo trukmę. 

  
Pardavėjo atlygį sutartyje su klientu sudaro fiksuota atlygio dalis, išmokama lygiomis dalimis per paslaugos teikimo laikotarpį. 
 

 
Pajamos iš elektros energijos prekybos 
 

Savo jėgomis pagamintos elektros energijos pardavimai „Nord Pool Spot“ biržoje (toliau - Biržą) vykdomi pateikiant biržai elektros energijos 
pardavimo pasiūlymus. Biržos „Day-ahead“ segmente elektros energijos pirkimo pardavimo sandoris laikomas sudarytu jeigu automatinis 
pasiūlymų sugretinimo algoritmas pagal numatytas taisykles neatmeta pateikto pasiūlymo parduoti elektros energiją. „Intraday“  rinkoje 

sandorius tvirtina rinkos dalyviai. Patvirtinus sandorį Biržos sistema atsiunčia pardavėjui patvirtinimą apie sudarytą elektros pardavimo 
sandorį. Pardavėjo veiklos įsipareigojimas pagal sudarytą sandorį – pateikti į elektros perdavimo sistemą pardavimo skelbime nurodytą 
elektros energijos kiekį. Veiklos įsipareigojimas įvykdomas per tam tikrą laikotarpį, kol vyksta sutarto elektros energijos kiekio tiekimas į tinklą. 

Veiklos įsipareigojimo įvykdymo pažanga matuojama taikant sandoryje nurodyta elektros energijos kiekį.  
 
Sandorio kaina ir pardavėjo atlygis atitinka sandorio patvirtinimo pranešime nurodytą sumą. Visas pardavėjo atlygis yra fiksuotas. Gavus 

patvirtinimą dėl elektros energijos pardavimo sandorio sudarymo, sandorio kainos nebesikeičia.  
 
Pajamos pripažįstamos įvertinant faktiškai pateiktą pagal sandorį elektros energiją, neatskaitant komisinius mokesčius, kuriuos gali išlaikyti 

prekybos tarpininkai atstovaujantys Bendrovę Biržoje. 
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Pajamos iš su elektros energija susijusių paslaugų 
 

Kitas su elektros energijos tiekimų susijusių paslaugų pajamas sudaro (1) Aktyvaus galios rezervo elektros energijos gamyba (2) Galios 
rezervo užtikrinimo paslauga (3) Reaktyvios galios ir įtampos valdymo paslauga ir (4) Sistemos atnaujinimo po totalios avarijos  paslauga 
(toliau – Paslaugos).  

 
Teikiant kitas su elektros energijos tiekimu susijusias paslaugas Klientas gauna naudą tuo pačiu metu, kai paslauga klientui yra faktiškai 
suteikiama. Gaunama paslaugų nauda klientas gali pasinaudoti atskirai arba kartu su kitomis klientui teikiamomis paslaugomis.  Klientui 

teikiamos paslaugos sutartyje identifikuojamos atskirai, nuo kitų sutartyje numatytų paslaugų. Įvertinant tai, kad paslaugos yra tarpusavyje 
susijusios ir teikiamos vienam klientui, pardavėjo veiklos įsipareigojimą sudaro viena kompleksinė paslauga – papildomų paslaugų ir 
reguliavimo elektros energijos tiekimas. Sutartyje su klientu nustatytas veiklos įsipareigojimas įvykdomas per sutarties galiojimo laikotarpį. 

Veiklos įsipareigojimo įvykdymo pažanga vertinama pagal suteiktų paslaugų apimtį matuojama atitinkamais natūriniais elektros ir galios 
matavimo vienetais (kWh, MW/val. ir pan.). 
 

Sutartyje su klientu sutariama, kad klientui suteikiama galimybė įsigyti papildomų paslaugų ir reguliavimo elektros energiją pagal kliento 
pareikalavimą. Klientas neįsipareigoja įsigyti iš pardavėjo jokio (sutartyje) apibrėžto papildomų paslaugų kiekio. Už sistemos atnaujinimą po 
totalios avarijos paslaugą sutartyje numatytas fiksuotas atlyginimas mokamas pardavėjui. Kiekvieną mėnesį pardavėjas turi teisę gauti 1/12 

bendros paslaugos kainos dalį. Atsižvelgiant į tai, visa sutartis su klientu, sutarties sudarymo momentu įvertinama visą atlygį priskiriant 
identifikuotam veiklos įsipareigojimui. 
 

Vykdant veiklos įsipareigojimą pardavėjas pripažįsta pajamas taikant 15 TFAS B39-B43 p. nuostatas susijusias su „Kliento pasirinkimo 
galimybės pirkti papildomas prekes ar paslaugas“ pagal kurias pripažįstamos pajamos faktiškai atitinka išrašytas klientui sąs kaitas už 
faktiškai per laikotarpį suteiktas aktyvios galios tiekimo ir užtikrinimo bei reaktyvios galios valdymo paslaugas . Be to pardavėjas papildomai 

pripažįsta 1/12 bendros sutarties kainos, kurią pirkėjas numato sumokėti už sistemos atnaujinimu po totalios avarijos paslaugą per visą 
sutarties galiojimo laikotarpį, t.y. per vienerius metus. 
 

Šilumos energijos tiekimas 
 

Pagal sutartį su klientų pardavėjas įsipareigoja teikti klientams šilumą palaikant nustatytus techninius reikalavimus (temperatūros grafikas, 

slėgis, srautas, termofikacinio vandens kokybė ir t.t.). Sutartyje su klientu identifikuojamas vienas pardavėjo veiklos įsipareigojimas – šilumos 
energijos tiekimas. Šilumos energijos tiekimo paslaugos teikiamą naudą klientas gauna ir ją pasinaudoja tuo pačiu metu, kai pardavėjas 
vykdo veiklos įsipareigojimą. Pardavėjas veiklos įsipareigojimą  klientui įvykdo per sutart ies galiojimo laikotarpį. Veiklos įsipareigojimo 

įvykdymo pažanga matuojama įvertinant šilumos energijos, faktiškai pateiktos klientui, kiekius, kurie nustatomi pagal apskaitos prietaisų 
duomenis.  
 

Bendrovės atlygį sutartyje su klientu sudaro fiksuota atlygio dalis ir kintamas atlygis. Fiksuotą atlygį sudaro kliento mokėj imai už faktiškai 
pateiktą šilumos energiją. Kintamas atlygis atsiranda dėl netesybų (delspinigių) klientui laiku neatsiskaitant už suteiktas paslaugas, kuriuos 
klientas privalės apmokėti pardavėjui.  

 
Bendrovė pripažįsta pajamas įvertinant faktiškai pagamintą ir pateiktą klientui šilumos energijos kiekį taikant kainą apskaič iuota pagal VKEKK 
patvirtintą šilumos kainos nustatymo metodiką. 

 
Vėjo elektrinių elektros energijos supirkimo paslaugos  
 

Pagal 15 TFAS Bendrovė negauna atlygio už elektros energijos, pagamintos atsinaujinančių elektros energijos šaltinių pagalba,  supirkimą 
bei VIAP lėšų išmokėjimą gamintojams. VIAP administratorius tik kompensuoja pardavėjo išlaidas, tačiau už pačia supirkimo funkcijos 
vykdymą pardavėjas jokio atlygio negauna, todėl pardavėjas pelno (nuostolių) ataskaitoje neapskaito įplaukų, susijusių su superkančios 

įmonės funkcijomis, kurias Bendrovė atlieka pagal sutartį su VIAP administratoriumi. 
 
Kiti pajamų pripažinimo principai nesikeitė.  

 
 

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 pol itikos taikymo bei 
pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir tie, kurie buvo pritaikyti rengiant 2017 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. Nuo 2018 m. sausio 1 d. nustatyti nauji Rezervinės elektrinės 
energetinių blokų Nr. 7 ir Nr. 8 nusidėvėjimo normatyvai likusioms ilgalaikio turto grupėms, kurioms nebuvo sutrumpinti nusidėvėjimo normatyvai  
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nuo 2017 m. sausio 1 d. Normatyvai sutrumpinti atsižvelgiant į blokų techninį nusidėvėjimą bei griežtesnius aplinkos taršos reikalavimus, kurie 

įsigalios nuo 2024 m. 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 

2018 m. gruodžio 31 d. nepriklausomi turto vertintojai UAB APUS TURTAS atliko Bendrovės turto, apskaitomo perkainota verte, r inkos 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, TE-3) turtą, apskaitė perkainota verte vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu „Nekilnojamasis turtas, 
įranga ir įrengimai.  

Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo datą Bendrovė peržiūri likutinę ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei kito ilgalaikio turto  vertę, 

kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Bendrovė įvertina šio ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma įvertinti turto 
atsiperkamosios vertės, Bendrovė paskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę.  

 
2017 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 pripažino vertės sumažėjimo nuostolį Elektrėnų  komplekso 7 ir 8 blokams  31.384 tūkst. eurų, 
dviems mazuto rezervuarams 757 tūkst. eurų, cisternai 339 tūkst. eurų. Likusiam ilgalaikiam materialiajam turtui vertės sumažėjimo požymių 
nustatyta nebuvo arba, atlikus vertės sumažėjimo patikrinimą, jo atsiperkamoji vertė viršijo balansinę vertę, atėmus dotacijas.  

 
Toks pats požymių įvertinimas dėl šio ilgalaikio materialiojo turto buvo atliktas ir 2018 m. gruodžio 31 d., vertės sumažėjimo požymių taip pat 
nenustatyta.  

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. 2018 m. gruodžio 31 d. apskaitytas atidėjinys atitiko faktinius patvirtinus taršos kiekius. Remiantis savo 

patirtimi, Bendrovės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2018 m. gruodžio 31 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 
2019 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.  

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 2018 m. gruodžio 31 d. Kitų ilgalaikių mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnyje apskaitė po 12 kalendorinių mėnesių grąžintiną 

7.517 tūkst. eurų VIAP lėšų sumą (2017 m. gruodžio 31 d. 5.034 tūkst. eurų). Grąžintina VIAP lėšų suma susidarė dėl mažesnių nei nustatyta 
faktinių pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų, patirtų teikiant reguliuojamas paslaugas. 2018 m. gruodžio 31 d. ilgalaikė mokėtina suma buvo 
apskaityta amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Diskontuojant mokėtinas VIAP lėšų sumas per gr ąžinimo 

laikotarpį taikyta 0,92 proc. diskonto norma, o diskontavimo įtaka 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 86 tūkst. eurų ir buvo apskaityta Kitų finansinės 
veiklos pajamų straipsnyje. 
 

Kitų trumpalaikių mokėtinų sumų straipsnyje 2018 m. gruodžio 31 d. buvo apskaityta 2.765 tūkst. eurų  mokėtina suma, kuri bus kompensuota 
per 2019 m. VKEKK 2017 m. atliko Bendrovei 2010-2015 m. laikotarpiu skirtos VIAP lėšų sumos patikrinimą, o taip pat 2017 m. buvo pakeisti 
VIAP skiriamų lėšų nustatymo principai ir atitinkamas teisinis reglamentavimas. VKEKK 2014 m. priėmė nutarimą, kuriuo pripažino Bendrovę 

didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje ir kurio pagrindu buvo apribotas Bendrovės hidroelektrinėse pagamintos 
elektros energijos pardavimo pelnas atitinkama suma sumažinant Bendrovei už VIAP teikimą skiriamų lėšų sumą. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2016 m. spalio 17 d. paskelbė sprendimą, kuris panaikino šį VKEKK nutarimą. 2017 m. pabaigoje įgyvend indama teismo 

sprendimą VKEKK Bendrovei 2018 metams skyrė 5,438 mln. eurų VIAP lėšų, kurios per 2018 m. kompensavo Bendrovės 2015 m. negautas 
pajamas.  
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Galios rezervo pajamų sukaupimas 

 
Vadovaudamasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainos nustatymo metodika, kuri buvo patvir tinta VKEKK 
nutarimu Nr. O3-229, Bendrovės vadovybė 2018 m. gruodžio 31 d apskaitė grąžintiną 1.956 tūkst. eurų galios rezervų ir sisteminių paslaugų 

lėšų sumą Kitų ilgalaikių mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnyje (2017 m. gruodžio 31 d. grąžintina suma buvo 511 tūkst. eurų). Kitų 
trumpalaikių mokėtinų sumų straipsnyje 2018 m. gruodžio 31 d. apskaitė gautiną 2.794  tūkst. eurų sumą (2017 m. gruodžio 31 d. 289 tūkst. 
eurų), kuri bus kompensuota per 2019 m. 

 
Ginčas dėl VKEKK priimtų sprendimų, susijusių su reguliuojamos veiklos pajamomis  
 

Su teisminiu ginču dėl 2014 m. VKEKK sprendimo, kuriuo pripažino Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje 
ir dėl to papildomai  2,51 mln. eurų sumažino mokėtiną VIAP sumą, susijusio Bendrovės neapibrėžtojo turto suma 2018 m. gruodžio 31 d. 
sudarė 2,51 mln. Eurų ir yra nepakitusi nuo 2017 m. gruodžio 31 d.  

 
 

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, pr ivalomų 
rengiant metines finansines ataskaitas, todėl ji turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2017 
m. gruodžio 31 d. 

Nuo 2017 m. gruodžio 31 d. jokių pokyčių rizikos valdyme ar rizikų valdymo politikoje nebuvo.  

Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė 

Pagrindinis Bendrovės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos sumos, prekybos ir kitos skolos, 
ilgalaikės ir trumpalaikės finansinės skolos. Bendrovės finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų tikrąja verte per pelną (nuostolį), tikrosios  

vertės yra nustatytos remiantis aktyvios rinkos kainomis. 

Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti užskaitytas tarpusavio 
įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti (parduoti) turtą arba užskaityti  tarpusavio įsipareigojimą. Tikroji finansinio turto ir 

finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba pasirink imo sandorių 
(„opcionų“) kainų modeliais priklausomai nuo aplinkybių. 

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

 Pinigų ir pinigų ekvivalentų, trumpalaikių prekybos ir kitų gautinų sumų, trumpalaikių suteiktų paskolų, 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. 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo Luminor ir SEB bankų ilgalaikes paskolas, kurioms 

skaičiuojamos kintamos palūkanų normos. 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. 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovės ilgalaikių gautinų ir mokėtinų sumų diskonto norma atitiko rinkos palūkanų 

normą.



 

„Lietuvos energijos gamyba”, AB, Bendrovės kodas: 302648707, adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 

17 

 Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

5 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 
 

 
Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto judėjimas pateikiamas žemiau: 
 

  Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

     

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  15.238  496.818 

Įsigijimai  89  8.776 

Gauta dotacija   2.555  - 

Panaudoti apyvartiniai taršos leidimai  (908)  - 

Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo sąnaudos  31.816  - 

Pardavimai  -  (1.068) 

Nurašymai  -  (43) 

Turto perkainojimas  -  (660) 

Vertės sumažėjimo atstatymas  -  44 

Perklasifikavimas iš atsargų  -  (308) 

Amortizacija/nusidėvėjimas  (193)  (27.288) 

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.  48.597  476.271 

 

 
2018 m. kovo 30 d., „Lietuvos energijos gamyba“ AB akcininkei „Lietuvos energija“ UAB turtiniu įnašu apmokėjus naują 12.919.014 vnt. akcijų 
emisiją, Bendrovei buvo perduotas ilgalaikis turtas, kurio dalis pagal Apskaitos politiką yra priskiriamas investiciniam turtui. Investiciniam turtui 

yra priskirti pastatai ir statiniai su juose neišardomai sumontuotais įrengimais ir įranga. 
 
  

  Pastatai   Statiniai  
Mašinos ir 
įrengimai 

 Kiti įrengimai, 
įranga ir 
įrankiai 

 
Iš viso 

            
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.  -   -  -  -  - 

   Įsigijimai 
 

3.731   100 
  

4 
  

377 
 

4.212 

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.  3.731   100  4  377  4.212 

 
 

 

6 Investicijos 

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2018-12-31 

Įmonės valdomų 
akcijų dalis 
2017-12-31 

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 investicijas į asocijuotas įmones pokyčiai sudarė: 

 

  
Apskaitinė vertė  

2017-12-31 
  

Vertės 
sumažėjimas 

 
Bendrovei 
tenkanti 

rezultato dalis 

 Gauti 
dividendai 

 
Apskaitinė vertė 

2018-12-31 

            
UAB „Geoterma“  -   -  -  -  - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 
 

1.383   - 
  

93 
  

(30) 
 

1.446 

UAB Verslo aptarnavimo centras  152   -  30  (40)  142 

Iš viso  1.535   -  123  (70)  1.588 
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  Įsigijimo vertė   
Vertės 

sumažėjimas 
 

Bendrovei 
tenkanti rezultato 

dalis 

 
Apskaitinė vertė 

2017-12-31 

          

UAB „Geoterma“  2.142   (2.142)  -  - 

UAB Technologijų ir inovacijų centras  1.287   116  (20)  1.383 

UAB Verslo aptarnavimo centras  87   21  44  152 

Iš viso  3.516   (2.005)  24  1.535 

          
 

 

7 Suteiktos paskolos 
 
 
2016 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė Grupės sąskaitos sutartį, pagal kurią 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo suteikusi 

49.950  tūkst. Eurų trumpalaikių paskolų „Lietuvos energijos“ UAB Grupės įmonėms  (2017 m. gruodžio 31 d. 14.930 tūkst. eurų). Šioms 
paskoloms taikoma rinkos palūkanų norma. 
 

 

8 Įstatinis kapitalas  
 

2018 m. kovo 26 d. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 3.747 tūkst. eurų, papildomai 
išleidžiant 12.919.014 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 eurų. Kadangi vienos akcijos emisijos kaina buvo nustatyta 0,624 euru, 
„Lietuvos energijos gamyba“ AB apskaitė 4.314.950,94 eurų akcijų priedus. Akcijas įsigyjanti „Lietuvos energija“ UAB įsipareigojo už jas 

apmokėti nepiniginių įnašu – UAB „Vilniaus trečiąja termofikacine elektrine“, kaip vientisu technologinių įrenginių ir teritorijų kompleksu, kurio 
vertė sudarė 8.061.465 eurų. 

2017 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 .  

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:  

 

Akcinis kapitalas 

2018-12-31 

 Akcinis kapitalas  

2017-12-31 

Akcininkai (eurai)  proc.  (eurai)  proc. 

„Lietuvos energija“, UAB 181.938.103  96,82  178.191.589  96,75 

Kiti akcininkai 5.982.659  3,18  5.982.659  3,25 

Iš viso 187.920.762  100,00  184.174.248  100,00 

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

 

9 Dividendai 
 

 
2018 m. kovo 26 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 0,014 eurų dividendų 
vienai akcijai už 2017 m. liepos-gruodžio mėn., iš viso 8.891 tūkst. eurų. 2018 m. rugsėjo 28 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB neeilinis 

visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 0,023 eurų dividendų vienai akcijai už 2018 m. sausio-birželio mėn., iš viso 14.904 
tūkst. eurų.    
 

     

     
Dividendų suma (tūkst. eurų) 

 
  23.795 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais) 
 

  644.463.173 

Dividendai vienai akcijai (eurais) 
 

  0,037 

 
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., iš viso 10.797 tūkst. eurų. 
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10 Gautos paskolos 
 
 

Bendrovės paskolos pagal grąžinimo terminus: 
 

 
2018-12-31 

 

2017-12-31 

    

Ilgalaikės paskolos    

Luminor Bank AB Lietuvos skyrius, eurais, grąžintina iki 2027 m. kovo 31 d. 8.888  10.114 

AB SEB bankas, eurais, grąžintina iki 2027 m. liepos 06 d. 24.731  23.925 

Ilgalaikių paskolų iš viso 33.619  34.039 

    

Trumpalaikės paskolos ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis    

Luminor 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. 3.191  19.982 

Trumpalaikių paskolų ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis iš viso 4.417  21.208 

Už suteiktas paskolas Bendrovė yra įkeitusi ilgalaikį materialųjį turtą 21.978 tūkst. eurų sumai, pinigines lėšas bei būsimąsias įplaukas į banko 
sąskaitas.  

 

11 Dotacijos 
 

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per dvyliką mėnesių, pasibaigusių 2018 m. gruodžio 31 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 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 (628)  (19.149)  -  (19.777) 

Dotacijų atstatymas dėl pripažinto 
ilgalaikio turto vertės sumažėjimo -  (72.872)  -  (72.872) 

Panaudota apyvartinių taršos 
leidimų dotacija -  -  (436)  (436) 

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 26.780  149.896  1.199  177.875 

        

Likutis 2018 m. sausio 1 d. 26.780  149.896  1.199  177.875 

Gautos dotacijos -  -  2.555  2.555 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir 

įrengimų nusidėvėjimas (628)  (7.819)  -  (8.447) 

Dotacijų atstatymas dėl pripažinto 
ilgalaikio turto vertės sumažėjimo -  (769)  -  (769) 

Panaudota apyvartinių taršos 
leidimų dotacija -  -  (175)  (175) 

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 26.152  141.308  3.579  171.039 

 

 

Per 2018 metus, dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 8.447 tūkst. eurų dėl ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (2017 m. – 19.777 tūkst. 
eurų). Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 

2018 m. Bendrovei nemokamai suteikti ES aplinkos taršos leidimai, kurie sudarė 2.555 tūkst. eurų (2017 m. – 1.128   tūkst. eurų). 
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12 Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams 

Atidėjinių aplinkos taršos leidimams judėjimas: 

  2018  2017 

Likutis sausio 1 d.  528  1.316 

Panaudoti taršos leidimai  (908)  (932) 

Panaudotų apyvartinių taršos leidimų perkainojimas   380  (384) 

Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui*  894  528 

Likutis gruodžio 31 d.  894  528 

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

 

13 Pajamos 
 

Pripažintos pajamos pagal sutartis su klientais: 
 

  
2018-01-01- 
2018-12-31 

  
2017-01-01- 
2017-12-31 

      

Elektros pardavimas  57.415   53.926 

Balansavimo ir reguliavimo pajamos  5.901   1.984 

VIAP pajamos  12.969   47.123 

Galios rezervavimo pajamos  45.681   40.449 

Šilumos energijos pajamos  3.911   3.717 

Iš viso pardavimo pajamos  125.877   147.199 

Kitos veiklos pajamos  4.774   2.616 

Pajamų iš viso  130.651   149.815 

 

 
14 Segmentų ataskaita 
 

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, įskaitan t 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 susi jusias 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 2018 m. sausio – gruodžio mėn. laikotarpį pateikta žemiau: 
 

2018 
Reguliuojama 

veikla 

 Komercinė 

veikla 

 
Iš viso 

      
Segmentų pajamų iš viso 65.748  64.903  130.651 

Koreguota EBITDA 20.146  24.670  44.816 
Vadovybės koregavimai       
Kiti koregavimai      

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  (14.023)  (5.011)  (19.034) 
 Ilgalaikio ir kito turto vertės sumažėjimas 
(padidėjimas)  

 
 

(610) 
 

(610) 

Aplinkos taršos leidimų ir atidėjinių perkainavimas    10.784  10.784 
Akcijų, verslo dalies pardavimas   528  528 

Veiklos pelnas 6.123  30.361  36.484 

Finansinės pajamos     168 

Finansinės (sąnaudos)     (1.568) 

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis     123 

Pelnas prieš apmokestinimą     35.207 
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Bendrovės informacija apie segmentus sausio – gruodžio mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d. yra pateikta žemiau: 
 

2017 Reguliuojama veikla  Komercinė veikla  Iš viso 

      
Segmentų pajamų iš viso 97.180  52.635  149.815 

Koreguota EBITDA 32.971  20.763  53.734 
Vadovybės koregavimai  16.805  -  16.805 
Kiti koregavimai      

  Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos 

(20.177) 
 

(4.779) 
 

(24.956) 

  Ilgalaikio ir kito turto vertės sumažėjimas 

(padidėjimas)  
(31.385) 

 
(1.046) 

 
(32.431) 

  Ilgalaikio turto nurašymas -  (11)  (11) 
 Aplinkos taršos leidimų ir atidėjinių perkainavimas -  2.296  2.296 

 Akcijų, verslo dalies pardavimas -  799  799 

Veiklos pelnas (1.786)  18.022  16.236 

Finansinės pajamos     244 

Finansinės (sąnaudos)     (886) 

Asocijuotų įmonių rezultatų dalis     101 

Pelnas prieš apmokestinimą     15.695 

 
 

15 Sandoriai tarp susijusių šalių  
 

2018 m. sausio – gruodžio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2018 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 159  19  660  1.077  9 

„Lietuvos energija“ grupės įmonės 1.498  -  49.290  10.098  2.187 

Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB 60  2.023  -  8.603  24 

Valstybės kontroliuojamos EPSO-G grupės įmonės 2.923  11.714  -  31.331  118.772 

Iš viso 4.640  13.756      49.950  51.109  120.992 

 
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 (2018 m. sausio – gruodžio mėn. suma 10.814 tūkst. 
eurų, 2017 m. sausio – gruodžio mėn. 5.258 tūkst. eurų) ir pardavimai (2018 m. sausio – gruodžio mėn. suma 83.358 tūkst. eurų, atitinkamai 

2017 m. sausio – gruodžio mėn. 54.264 tūkst. eurų) apima visą sandorių sumą Bendrovės pardavimo pajamose. 
 

2017 m. sausio – gruodžio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2017 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 85  -  402  1.021  13 

„Lietuvos energija“ grupės įmonės 1.129  3.491  14.528  10.107  1.005 

Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB 1.135  3.963  -  444  230 

Valstybės kontroliuojamos EPSO-G grupės įmonės 3.070  15.968  -  31.477  135.089 

Iš viso 5.419  23.422  14.930  43.049  136.337 

 

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. 
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16 Išmokos vadovybei 
 

  
2018-01-01- 
2018-12-31 

  
2017-01-01- 
2017-12-31 

      

Išmokos, susijusios su darbo santykiais (tūkst. eurų)  262   218 

Iš jų: kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos vadovybei (tūkst. eurų)  43   48 

Vadovų skaičius gruodžio 31 d.  4   4 
 
2018 ir 2017 m. Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius bei departamentų direktoriai (tarp jų ir laikinai einantys departamento direktoriaus 

pareigas). 
 

17 Nebalansiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai 
 
Suteiktos ir gautos garantijos 
 

Bendrovė buvo pateikusi Luminor Bank AB Garantiją, kuria neatšaukiamai ir besąlygiškai garantavo 1.883 tūkst. eurų apmokėjimą  po pirmo 
rašytinio pareikalavimo už UAB „Kauno energetikos remontas“. Bendrovė buvo garantavusi bankui už UAB ,,Kauno energetikos remontas” 
tinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal tarp banko ir UAB „Kauno energetikos remontas“  2012 m. gruodžio 4 d. pasirašytą Kredito sutartį Nr. KS 

12/12/01. Nuo 2016 m. sausio 1 d. UAB ,,Kauno energetikos remontas” sujungimo būdu reorganizuota į UAB ,,Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija“. Garantijos galiojimas baigėsi, 2018 m. vasario 2 d. kreditas grąžintas.  
 

2018 m. sausio – gruodžio mėn. Bendrovė nebuvo sudariusi naujų susitarimų dėl garantijų. 
 
 

2018 m. gruodžio 31 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 2017 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 
 
2019 m. sausio 28 d. Bendrovė gavo Informaciją apie tai, kad Finansų ministerija ketina „Lietuvos energijos gamyba“ AB pervesti Didžiosios 
Britanijos teismo Lietuvos Respublikai paskirtą kompensaciją dėl Alstom Power Ltd galimai padarytos žalos 2005–2009 m. vykdant projektą 

Lietuvos elektrinėje. 2019 m. vasario 11 d. į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą buvo pervesti 9.276 tūkst. eurų. 
 
2019 m. vasario 15 d. Valstybės įmonė Turto bankas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl Klaipėdos šilumos gamybos įmonės UAB 
„Geoterma“ bankroto bylos iškėlimo. Bendrovė valdo 23,44 proc.  UAB „Geoterma“ akcijų. 

 
Kitų reikšmingų įvykių po 2018 m. gruodžio 31 d. iki finansinių ataskaitų 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 2018 m. dvylikos mėnesių laikotarpį. 
 
 

Tarpinio pranešimo reglamentavimas 
 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
vertybinių popierių įstatymu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos banko valdybos patvirtintų Informacijos 
atskleidimo taisyklių bei Informacijos atskleidimo gairių aktualia redakcija, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvir-
tintu Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu bei kitais teisės aktais. 
 
 

Asmenys, atsakingi už tarpiniame pranešime pateiktą informaciją 
 

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris 

Laikinai einantis „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinio 
direktoriaus pareigas gamybos direktorius 

Darius Kucinas (8 5) 278 2907 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, finansų ir administravimo 
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 (Elektri-
nės g. 21, Elektrėnai). 
 
Ataskaita taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje www.gamyba.le.lt ir Vertybinių popierių biržos „NASDAQ Vilnius“ tinkla-
lapyje 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 
 
Išsamus Bendrovės alternatyvių veiklos rodiklių aprašymas ir jų skaičiavimo metodika yra pateikta Bendrovės interneto 
svetainės skilties „Investuotojams“ dalyje „Finansinės ataskaitos“ (nuoroda).  
 

   2018 m. 2017 m. 
Pokytis 

+/- % 

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

Pagaminta elektros energijos TWh 0,88 1,15 -0,26 -22,97 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

Pajamos tūkst. eurų 130.651 149.815 -19.164 -12,79 

Elektros, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos 

tūkst. eurų 61.894 58.505 3.389 5,79 

Veiklos sąnaudos1 tūkst. eurų 23.413 19.973 3.440 17,22 

EBITDA2 tūkst. eurų 44.816 70.538 -25.722 -36,47 

EBITDA marža3 % 34,4 47,3 -12,9 p. p.  

Koreguota EBITDA4 tūkst. eurų 44.816 53.733 -8.917 -16,60 

Koreguotos EBITDA marža5 % 34,4 36,1 -1,6 p. p.  

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. eurų 26.644 20.521 9.123 44,46 

 2018-12-31 2017-12-31 
Pokytis 

+/- % 

Visas turtas tūkst. eurų 656.714 636.288 20.426 3,21 

Nuosavas kapitalas tūkst. eurų 386.636 353.874 32.762 9,26 

Finansinės skolos tūkst. eurų 38.208 55.557 -17.349 -31,23 

Grynoji skola6 tūkst. eurų -9.677 -5.143 -4.534 88,16 

Nuosavybės pelningumas (ROE)7 % 7,7 5,8 1,9 p. p.   

Nuosavo kapitalo lygis8 % 58,9 55,6 3,3 p. p.   

Grynoji skola / EBITDA 12 mėnesių % -21,6 -7,3 -14,3 p. p.   

Grynoji skola / Nuosavybės santykis % -2,5 -1,5 -1 p. p.   

Turto apyvartumo rodiklis9 % 385,6 255,0 130,67 p. p.   

Bendrojo likvidumo koeficientas10 % 656.714 636.288 20.426 3,21 

 
1 Veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, gamybai skirto kuro sąnaudas, nusidėvėj imo 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 EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės 

įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai 
atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose. 
5 Koreguota EBITDA / Pajamos. 
6 Finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į 
skolos vertybinius popierius. 
7 Grynasis pelnas (nuostoliai), perskaičiuotas metine išraiška / nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje. 
8 Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje. 
9 Pajamos / visas turtas laikotarpio pabaigoje. 
10 Trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje / trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje. 
 

 
 
 
 
 

http://gamyba.le.lt/investuotojams/finansines-ataskaitos/55
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VADOVO PRANEŠIMAS 
 
Mieli klientai, akcininkai, partneriai, darbuotojai,  
 
„Lietuvos energijos gamybos“ rezultatams 2018 m. didelę 
įtaką darė ir gamtos sąlygos, ir suplanuoti svarbūs darbai, ir 
rinkoje susiklosčiusi elektros kainų situacija. 
 
2018-ųjų vasara buvo ypatingai sausringa. Tai smarkiai 
pajutome ir Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje, kur 
gamybos kiekiai dėl mažo vandens pritekėjimo sparčiai 
menko jau nuo gegužės mėnesio, o vandens nepadaugėjo 
ir metų pabaigoje. Iš viso per 2018 m. Kauno A. Brazausko 
HE pagamino ketvirtadaliu mažiau elektros energijos negu 
2017 metais. Tiesa, finansinius šios elektrinės rezultatus 
gerino biržoje šiemet pakilusi elektros energijos kaina. 
  
Kruonio HAE pirmąkart per elektrinės istoriją vyko kapitalinio 
remonto darbai, dėl kurių vienas iš keturių elektrinės 
agregatų šešis mėnesius buvo neprieinamas. Nepaisant to, 
reguliavimo ir antrinio rezervo paslaugas elektrinė teikė 
patikimai. Reguliavimo paslaugos reikėjo kone dvigubai 
daugiau nei pernai, o antrinis rezervas buvo aktyvuotas kur 
kas dažniau. 
  
Elektrėnų komplekse veiksmo per 2018 m. taip pat netrūko. 
Perdavimo sistemos operatoriui sutikus, kad tretinio 
aktyviosios galios rezervo paslauga tarpsisteminės jungties 
su Švedija „NordBalt“ remonto metu būtų teikiama 8-uoju 
Elektrėnų komplekso bloku, šiuo laikotarpiu kombinuotojo 
ciklo blokas patikimai teikė elektros energetikos sistemos 
rezervo, vadinamojo strateginio rezervo, paslaugą ir didino 
elektros energijos pasiūlą rinkoje. 2018 m. rugpjūčio mėn. 
sėkmingai atlikome veikiančių Elektrėnų komplekso blokų 
emisijų monitoringo bandymus, o metų pabaigoje – tretinio 
avarinės galios rezervo bandymą. Įsitikinome, kad esame 
pasiruošę sistemai reikalingas paslaugas teikti patikimai. 
 
Iš viso Bendrovės elektrinėse 2018 m. pagaminome 23 proc. 
mažiau elektros energijos negu per 2017 m., tačiau per visą 
šį laikotarpį biržoje formavosi aukštos didmeninės elektros 
energijos kainos, tad Bendrovės finansiniai rodikliai išliko 
geri. 
 
2018 m. Bendrovės grynasis pelnas siekia 29,6 mln. eurų ir, 
palyginti su 2017 m., yra beveik 45 proc. didesnis. Plačiau 
Bendrovės finansinius ir veiklos rodiklius pristatome toliau 
šiame pranešime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Patronuojančiai bendrovei „Lietuvos energija“ 2018 m. 
gegužę paskelbus grupės veiklos strategiją LE 2030, metų 
pabaigoje atnaujinome ir savąją.  
 
Numatome, kad siekiant visos grupės augimo tikslų, 
svarbiausia Bendrovės veikla ateinančius 12 metų bus 
strateginė generacija. Pagrindinis Bendrovei keliamas 
tikslas – prisidėti prie sėkmingos Baltijos šalių 
sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklų sistema, 
išlaikant patikimos vietinės elektros gamybos pajėgumus bei 
vystant naujus pajėgumus Lietuvoje. Strategijoje taip pat 
numatoma, kad atlikdama svarbiausią savo rolę – 
užtikrindama patikimą ir efektyvią strateginę generaciją – 
Bendrovė prie LE 2030 strategijos įgyvendinimo svariai 
prisidės ir žaliosios generacijos kryptyje bei diegdama 
inovacijas. 
 
Tai jau darome – 2018 m. rugsėjį paskelbėme apie 
inicijuojamą eksperimentinės saulės jėgainės įrengimo 
Kruonio HAE aukštutiniame baseine projektą, o 2019 m. 
pradžioje startavome su elektros energijos kaupiklio 
(kaupimo įrenginio) projektu Kauno A. Brazausko HE. 
Sėkmingai įgyvendinus hidroelektrinės ir kaupiklio sinergijos 
projektą, tai būtų pirmoji tokio tipo inovacija, o kaupiklis – 
vienas didžiausių Baltijos šalyse. Veikdamas pagal unikalų 
algoritmą, kaupiklis leistų palaikyti stabilų elektros tinklo 
dažnį ir subalansuoti trumpalaikius hidroagregato galios 
pokyčius. 
 
Būtent patikimas ir efektyvus sistemai būtinų paslaugų 
teikimas ir išlieka tarp svarbiausių mūsų prioritetų žvelgiant į 
2019-uosius ir tolesnius metus. 
 
 

Darius Kucinas 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, gamybos direktorius, 

laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas 
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REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 
 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. nutraukta 7-ojo bloko eksploata-
cija Elektrėnų komplekse. Blokas šiuo metu konservuoja-
mas. Tokį sprendimą Bendrovės valdyba priėmė 2017 m. 
gruodžio 11 d., įvertinusi Elektrėnų komplekse 2018 m. pla-
nuojamų teikti paslaugų apimtis, elektros gamybos ir siste-
minių paslaugų rinkos situaciją, reguliacinės aplinkos poky-
čius ir perspektyvas, bei atsižvelgdama į Bendrovės stebė-
tojų tarybos atsiliepimą.  
8-asis blokas 2018 m. teikia strateginio rezervo (212 MW 
apimtimi), o kombinuotojo ciklo blokas – tretinio aktyviosios 
galios rezervo (260 MW apimtimi) paslaugą. 
 
2018 m. sausio 25 d. Europos Komisija pritarė daliniam 
Bendrovės valdomos Kruonio hidroakumuliacinės 
elektrinės (toliau – Kruonio HAE) polių lauko ir infrast-
ruktūros tyrimų finansavimui. Tai dar vienas žingsnis ruo-
šiantis elektrinės plėtrai įrengiant 5-ąjį hidroagregatą. Šiais 
tyrimais bus siekiama įvertinti, ar šiandieninė polių lauko, ant 
kurio būtų statomas naujas vamzdynas, būklė atitinka pro-
jektinius reikalavimus. 
 
2018 m. vasario 20 d. Bendrovė paskelbė inicijuojanti 
dviejų nenaudojamų Elektrėnų komplekso kaminų de-
montavimo projektą. Toks sprendimas priimtas įvertinus 
faktinę kaminų būklę: praėjusiais metais atlikus tyrimus pa-
aiškėjo, kad du iš trijų elektrinės kaminų yra pernelyg smar-
kiai paveikti ardančio aplinkos poveikio ir nebegali būti lai-
komi saugiais. 
 
2018 m. kovo 1 d., dėl didelių šalčių ir mažos vėjo jėgainių 
gamybos biržoje neįprastai pakilus elektros kainai, įjungtas 
Bendrovės valdomas kombinuoto ciklo blokas. Elektros 
energiją be sustojimo blokas gamino beveik dvi paras. 2018 
m. kombinuotojo ciklo blokas komerciškai veikia tik likutine 
galia (ta galia, kuri lieka nuo paskirtos tretinio rezervo pas-
laugai). 
 
2018 m. kovo 23 d. Latvijos mažųjų hidroelektrinių savininkų 
ir valdytojų asociacijos suvažiavime Bendrovė pristatė ga-
limybę teikti mažųjų hidroelektrinių priežiūros paslau-
gas. Lietuvoje dėl tokių darbų jau sudaryta pirmoji sutartis. 
 
2018 m. kovo 26 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirin-
kime nutarta pritarti Bendrovės 2017 m. metiniam prane-
šimui, patvirtinti audituotą 2017 m. Bendrovės metinių 
finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymo pro-
jektą. Akcininkai pritarė pasiūlymui papildyti Bendrovės 
įstatinį kapitalą išleidžiant naujas akcijas, apmokamas 
papildomu akcijas pasirašančiojo asmens („Lietuvos ener-
gija“, UAB) nepiniginiu įnašu, įnešant Vilniaus trečiosios ter-
mofikacinės elektrinės (toliau – Vilniaus TE-3) turtinį komp-
leksą į Bendrovės nuosavybę. Taip pat nutarta patvirtinti 
naujos redakcijos Bendrovės įstatus, atšaukti stebėtojų 
tarybą bei išrinkti naujus stebėtojų tarybos narius. Bend-
rovės stebėtojų tarybos nariais 4 metų kadencijai išrinkti Do-
minykas Tučkus, Živilė Skibarkienė, Rimgaudas Kalvaitis. 
 
2018 kovo 30 d. Bendrovė su „Lietuvos energija“, UAB, su-
darė Akcijų pasirašymo sutartį, kurioje numatyta, kad nuo-
savybės teisė į Vilniaus TE-3 turtinį kompleksą Bendro-
vei pereina nuo 2018 m. kovo 31 d. 00.00 val. 
 
2018 m. balandžio 3 d. įvykusiame pirmajame naujos sudė-
ties Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje nutarta stebė-
tojų tarybos pirmininku išrinkti Dominyką Tučkų. Tame 

pat posėdyje, remiantis naujos redakcijos įstatais, iš-
rinkti naujos kadencijos Bendrovės valdybos nariai, iki 
šiol Bendrovės valdybos narių pareigas ėję: Eglė Čiužaitė 
(kuruojama sritis – strategija ir valdymas), Darius Kucinas 
(kuruojama sritis – gamybos ir sisteminių paslaugų valdy-
mas), Mindaugas Kvekšas (kuruojama sritis – finansai ir ad-
ministravimas).  
2018 m. balandžio 11 d. Juridinių asmenų registre įregist-
ruoti pakeisti Bendrovės įstatai su padidintu iki 187 920 
762,41 eurų įstatiniu kapitalu. 
 
2018 m. balandžio 11 d. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama 
į stebėtojų tarybos nuomonę, Bendrovės valdybos pirmi-
ninke išrinko valdybos narę Eglę Čiužaitę ir priėmė 
sprendimą, kad išrinkta valdybos pirmininkė toliau eitų Bend-
rovės generalinės direktorės pareigas. 
 
2018 m. balandžio 27 d. Bendrovė paskelbė atsisakanti 
rezervinio kuro mazuto naudojimo Elektrėnų komplekso 
įrenginiuose. Rezervinį kurą ketinama pakeisti į gamtines 
dujas, o šiuo metu saugomą mazutą – parduoti. Skaičiuo-
jama, kad tai bendrovei padės sutaupyti apie 0,5 mln. eurų 
per metus. 
 
2018 m. gegužės 23 d. patronuojanti grupės įmonė „Lie-
tuvos energija“ paskelbė atnaujintą strategiją LE2030. 
Per ateinančius dvylika metų valstybės kapitalo energetikos 
įmonių grupė „Lietuvos energija“ planuoja iš esmės transfor-
muotis: didins gamybos pajėgumus žaliojoje energetikoje, 
plėsis į tarptautines rinkas, kurs ir diegs inovacijas energeti-
kos sektoriuje.  Visa tai įgyvendinant bus užtikrinta stabili 
grąža, kuri sieks 1,6 milijardo eurų per 2018–2030 metus ir 
išlaikyta geriausia kaina ir kokybė klientams. 
 
2018 m. birželio 14 d. paskelbta apie  „Lietuvos energijos“ 
valdybos sprendimą, dar labiau stiprinant skaidrumo 
principo įgyvendinimą grupės įmonėse, 2018 m. nebeskirti 
paramos ir inicijuoti „Lietuvos energijos” paramos fondo 
veiklos nutraukimą. Per šį fondą buvo skirstoma ir 
Bendrovės skiriama parama. 
 
2018 m. birželio 29 d. Bendrovė paskelbė socialinės atsa-
komybės pažangos ataskaitą. Ataskaitoje trumpai prista-
toma 2017 metų Bendrovės veikla bei pažanga socialinės 
atsakomybės srityje. Ataskaitoje apžvelgti santykiai su dar-
buotojais ir jų įsitraukimas į Bendrovės veiklas, ryšiai su vie-
tinėmis bendruomenėmis ir visuomene, aplinkos apsauga 
bei veikla rinkoje. 
 
Perdavimo sistemos operatoriui „Litgrid“ sutikus, kad tretinio 
aktyviosios galios rezervo paslauga tarpsisteminės jungties 
su Švedija „NordBalt“ remonto metu būtų teikiama 8-uoju 
Elektrėnų komplekso bloku, šiuo laikotarpiu Bendrovės val-
domas kombinuotojo ciklo blokas (KCB) teikė elektros 
energetikos sistemos rezervo, vadinamojo strateginio 
rezervo, paslaugą. 
 
2018 m. liepos mėn. Bendrovė baigė vasario mėn. pra-
dėtą Kruonio HAE 2-ojo hidroagregato kapitalinį re-
montą. Toks remontas buvo atliekamas pirmą kartą per visą 
unikalios Baltijos šalyse elektrinės istoriją. Atlikti darbai ne 
tik padės išvengti didesnių įrenginio gedimų, bet ir leis sau-
gaus jo eksploatavimo laiką pratęsti dar daugmaž 15 metų. 
 



 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d.  
 
 

7   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

2018 m. rugpjūčio mėn. Bendrovė sėkmingai atliko vei-
kiančių Elektrėnų komplekso blokų emisijų monitoringo 
bandymus. 
 
2018 m. rugsėjo 27 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime pritarta sprendimui skirti dividendus už 2018 m. 
sausio–birželio mėnesius. 
 
2018 m. rugsėjo 28 d. Bendrovė paskelbė inicijuojanti eks-
perimentinės saulės jėgainės įrengimo Kruonio HAE 
aukštutiniame baseine projektą. 
 
2018 m. lapkričio 17 d. Bendrovės valdomoje Kruonio HAE 
sėkmingai įvyko Lietuvos elektros energetikos sistemos 
atkūrimo po totalinės avarijos bandymas. Jo metu imi-
tuota situacija, kai užgęsta visa šalies elektros energetikos 
sistema (įvyksta vadinamasis „black out“), o elektros energi-
jos tiekimas atkuriamas iš Kruonio HAE. Sistemos atkūrimo 
po totalinės avarijos paslaugą, perdavimo sistemos operato-
riui teikia Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (toliau – 
Kauno A. Brazausko HE) ir Kruonio HAE. Panašūs elektros 
energetikos sistemos atkūrimo bandymai didesne ar ma-
žesne apimtimi vykdomi kiekvienais metais. 
 
2018 m. lapkričio 20 d. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į 
tai, kad pagal galiojančius teisės aktus du komercinę veiklą 
vykdantys Kruonio HAE agregatai 2019 m. veiktų nuostolin-
gai, priėmė sprendimą nuo 2019 m. sausio 1 d. stabdyti 
vieno iš keturių Kruonio HAE agregatų eksploataciją. Pasi-
keitus teisės aktams, valdybos sprendimas konservuoti 
vieną iš Kruonio HAE agregatų atšauktas 2018 m. gruo-
džio 31 dieną. 2019 m. du Kruonio HAE agregatai 
perdavimo sistemos operatoriui teikia sisteminę paslaugą – 
antrinį avarinį galios rezervą. Likusieji du – veikia 
komerciškai, jų pagaminta elektros energija prekiaujama 
biržoje. 
 

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. strateginis rezervas nebus 
užsakomas, Bendrovės valdyba 2018 m. gruodžio 11 d. 
priėmė sprendimą nuo 2019 m. sausio 1 d. nutraukti 8 
bloko eksploataciją ir, jį konservuoti. Kaip ir nuo 2018 m. 
sausio 1 d. konservuojamas 7-asis, taip ir 8-asis blokas 
konservuojamas tokiu būdu, jog esant poreikiui būtų galima 
operatyviai bloką vėl įvesti į eksploataciją. Tai reiškia, kad 
abu blokai galės gaminti elektros energiją, kai to prireiks per-
davimo sistemos operatoriui pagal iš anksto suplanuotą Bal-
tijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo ban-
dymo programą. 2018 m. 8 blokas teikė elektros energetikos 
sistemos rezervų užtikrinimo nustatytose elektrinėse, kurių 
veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, 
paslaugą (vadinamąjį strateginį rezervą). 
 
2018 m. gruodžio 20 d. Bendrovė paskelbė atnaujintą 
savo veiklos strategiją. Joje pabrėžiama, kad svarbiausia 
Bendrovės veikla – strateginė generacija, kaip pagrindas 
siekiant visos „Lietuvos energijos“ grupės augimo tikslų. 
Bendrovės strategija atnaujinta remiantis 2018 m. gegužę 
„Lietuvos energijos“ pristatytoje strategijoje LE 2030 nubrėž-
tomis visos grupės strateginėmis kryptimis. Su atnaujinta 
Bendrovės strategija galima susipažinti paspaudus šią nuo-
rodą. 
 
2018 m. gruodžio 29 d. sėkmingai įvyko bandymas, ku-
rio metu KCB turėjo nustatytu laiku pasiekti tretinio ga-
lios rezervo paslaugai teikti reikalingą galią. Šią pas-
laugą 260 megavatų (MW) apimtimi 2019 m. Bendrovė teikia 
pagal 2018 m. gruodžio 20 d. su „Litgrid“ sudarytą sutartį. 
Paslauga skirta įtampų valdymui 330 kilovoltų (kV) perda-
vimo tinkle ir antrinio avarinio galios rezervo atkūrimui. 
 
Daugiau informacijos apie šiuos ir kitus Bendrovei svarbius 
įvykius – toliau šiame pranešime bei Bendrovės interneto 
svetainėje www.gamyba.le.lt.   

http://gamyba.le.lt/data/public/uploads/2018/12/leg-strategija-2019-2030.pdf
http://gamyba.le.lt/data/public/uploads/2018/12/leg-strategija-2019-2030.pdf
http://www.gamyba.le.lt/
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FINANSINIŲ IR VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ 
 

Išsamus Bendrovės alternatyvių veiklos rodiklių aprašymas ir jų skaičiavimo metodika yra pateikta Bendrovės interneto 
svetainės skilties „Investuotojams“ dalyje „Finansinės ataskaitos“ (nuoroda).  
 

  2018 m. 2017 m. 2016 m. 2015 m.1 2014 m.1 

FINANSINIAI RODIKLIAI         

Pardavimo pajamos tūkst. eurų 125.877 147.199 151.758 203.097 231.084 

Kitos veiklos pajamos tūkst. eurų 4.774 2.616 21.164 11.298 2.116 

EBITDA tūkst. eurų 44.816 70.538 58.054 50.272 64.023 

Koreguota EBITDA tūkst. eurų 44.816 53.733 63.652 50.272 64.023 

Veiklos pelnas tūkst. eurų 36.484 16.236 49.030 5.761 39.366 

Grynasis pelnas (nuostoliai) tūkst. eurų 29.644 20.521 39.975 -231 33.407 

Pelnas prieš apmokestinimą tūkst. eurų 35.207 15.695 48.330 3.889 37.987 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai tūkst. eurų 61.140 59.993 60.513 25.364 86.572 

Finansinės skolos  tūkst. eurų 38.208 55.557 132.907 146.260 162.886 

SANTYKINIAI RODIKLIAI       

Įsipareigojimai / Nuosavas kapitalas  0,70 0,80 1,30 1,43 1,49 

Finansinės skolos / Nuosavas kapitalas  0,10 0,16 0,37 0,43 0,44 

Finansinės skolos / Turtas  0,06 0,09 0,16 0,18 0,18 

PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS       

Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA / 
(palūkanų mokėjimai + per ataskaitinį lai-
kotarpį grąžintos paskolos))4 

 0,98 0,90 3,95 2,62 4,56 

PELNINGUMO RODIKLIAI       

Veiklos pelno marža  % 27,92 10,84 28,35 2,69 16,88 

Pelno prieš apmokestinimą marža % 26,95 10,48 27,95 1,81 16,29 

Grynojo pelno marža % 22,69 13,70 23,12 -0,11 14,33 

Nuosavo kapitalo grąža % 7,67 5,80 11,24 -0,07 9,10 

Turto grąža % 4,51 3,23 4,88 -0,03 3,65 

Panaudoto kapitalo grąža (ROCE) % 6,98 5,01 8,18 -0,05 6,30 

Pelnas tenkantis vienai akcijai eurai 0,046 0,032 0,063 0,000 0,053 

P/E (akcijos kainos ir pelno santykis)  10,93 19,28 9,95 -1844,77 14,83 

 
1 Palyginamieji rodikliai nebuvo perskaičiuoti.  

 
2018 m. Bendrovės koreguota EBITDA ir koreguota EBITDA 
marža lyginant su 2017 m., mažėjo. Tai matyti ir žemiau pa-
teiktame 2014–2018 m. EBITDA dinamiką atvaizduojančiame 
grafike (žr. 1 paveikslą). Kiti Bendrovės pelningumo rodikliai – 
veiklos pelno marža, pelno prieš apmokestinimą marža, gry-
nojo pelno marža, nuosavo kapitalo grąža – 2018 m. yra reikš-
mingai didesni už 2017 m. rodiklius dėl didesnio veiklos pelno, 
kurį išaugino sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos ir teigia-
mas apyvartinių taršos leidimų perkainavimo rezultatas. 2017 
m. veiklos pelną taip pat mažino 2017 m. pabaigoje pripažin-
tas vertės sumažėjimas Elektrėnų komplekso 7 ir 8 blokų tur-
tui (31,4 mln. eurų). 

Bendrovės koreguota EBITDA 2018 m., palyginus su 2017 
m., mažėjo dėl Elektrėnų komplekso EBITDA sumažėjimo, 
kurį nulėmė sumažėjusi teikiamų reguliuojamų paslaugų 
apimtis ir mažesnės iš šių paslaugų gautos pajamos. Tai iš 
dalies kompensavo didesnės Kauno A. Brazausko HE parda-
vimo pajamos, geresnis Kruonio HAE komercinės veiklos re-
zultatas bei mažesnės Elektrėnų komplekse vykstančių de-
montavimo projektų sąnaudos. 
 
 

http://gamyba.le.lt/investuotojams/finansines-ataskaitos/55
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1 paveikslas 
Bendrovės koreguotos EBITDA ir koreguotos EBITDA maržos pokytis 

 

 
* Palyginamieji rodikliai nebuvo perskaičiuoti. 

 
2017 m. buvo atliktos EBITDA korekcijos dėl komercinės veiklos pelno sureguliavimo įtakos bei dėl vienkartinių ankstesnių 
laikotarpių reguliuojamos veiklos pajamų perskaičiavimų įtakos. Plačiau šios vadovybės atliktos korekcijos aprašytos 2017 m. 
metiniame pranešime (psl. 18). 2018 m. EBITDA korekcijų neatlikta. 

 
 

Finansinės padėties ataskaita 
 
Bendrovės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2018 m. 
gruodžio 31 d. buvo 38,2 mln. eurų, kuriuos sudaro įsiparei-
gojimai pagal ilgalaikes paskolų sutartis. 
 
 

Bendrųjų pajamų ataskaita 
 
Pajamos 
 
Bendrovės pardavimo pajamos 2018 m.  sudarė 125,9 mln. 
eurų. Pagrindinę pajamų dalį sudarė elektros energijos pre-
kybos, balansavimo ir reguliavimo elektros energijos, galios 
rezervavimo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
(VIAP) pajamos, taip pat šilumos energijos pardavimo paja-
mos. Palyginti su 2017 m., Bendrovės pardavimo pajamos 
mažėjo 14,5 procentų. Tam daugiausiai įtakos turėjo 
sumažėjusi elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekse 
bei sumažėjusios reguliuojamos Elektrėnų komplekso 
veiklos pajamos.  
 
Bendrovės 2018 m. reguliuojamos veiklos pajamos, t. y. 
elektros energijos ir šilumos energijos gamyba Elektrėnų 
komplekse bei Elektrėnų komplekso ir Kruonio HAE teikia-
mos galios rezervavimo paslaugos, sudarė 50 proc. visų 
Bendrovės pajamų (2017 m. – 65 proc.). 
 
Sąnaudos 
 
2018 m. Bendrovė patyrė 94,2 mln. eurų sąnaudų (103,5 
mln. eurų, jeigu nevertintume apyvartinių taršos leidimų per-
kainavimo pajamų). Didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų (61,9 
mln. eurų arba 65,7 proc.) sudarė elektros energijos ir susi-
jusių paslaugų pirkimo bei kuro elektros energijos gamybai 
sąnaudos. Per 2017 m. tokios sąnaudos sudarė 43,8 proc. 
sąnaudų arba 58,5 mln. eurų. Bendrovės nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos 2018 m. sudarė 19,0 mln. eurų 
(2017 m. – 25,0 mln. eurų). 
 
Veiklos sąnaudos, neįskaitant elektros energijos ir susijusių 
paslaugų pirkimų sąnaudų, gamybai skirto kuro sąnaudų, 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, apyvartinių taršos 
leidimų perkainavimo sąnaudų bei vertės sumažėjimo 
sąnaudų (taip pat eliminavus 2018 m. sąnaudose atspindėtą 

parduoto mazuto savikainą), 2018 m. sudarė 21,0 mln. eurų 
ir buvo 5,4 proc. arba 1,14 mln. eurų didesnės negu 2017 m. 
Pagrindinė to priežastis – didesnės Elektrėnų komplekso 
kombinuoto ciklo bloko priežiūros sutarties sąnaudos. 
 
Pelnas  
 
Bendrovės koreguota EBITDA 2018 m., lyginant su 2017 m., 
mažėjo 8,9 mln. eurų, o Bendrovės 2018 m. koreguota 
EBITDA marža 2018 m. siekė 34,4 proc. (2017  m. – 36,1 
proc.). 
 
2018 m. Bendrovė uždirbo 35,2 mln. eurų pelno iki apmo-
kestinimo, o grynasis pelnas sudarė 29,6 mln. eurų – tai 44,5 
proc. daugiau nei 2017 m., kai Bendrovė uždirbo 20,5 mln. 
eurų grynojo pelno. 
 
Grynasis Bendrovės pelnas 2018 m. didėjo dėl mažesnių 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei teigiamo apyvar-
tinių taršos leidimų perkainavimo rezultato. 2017 m. gryna-
jam pelnui įtaką darė vienkartiniai veiksniai, kurie aprašyti 
2017 m. metiniame pranešime (19 psl.). 
 
 

Pinigų srautų ataskaita 
 
2018 m.  grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Bendro-
vėje sudarė 61,1 mln. eurų. Tuo tarpu 2017 m. grynieji pag-
rindinės veiklos pinigų srautai Bendrovėje buvo 60,0 mln. 
eurų. 
 
Bendrovės finansinės veiklos pinigų srautai tiek 2018 m., 
tiek ir 2017 m. buvo neigiami ir sudarė atitinkamai 41,6 mln. 
eurų ir 102,0 mln. eurų. Kaip Bendrovė skelbė 2017 m. ge-
gužės 22 d. pranešime biržai, 2017 m. pirmąjį pusmetį anks-
čiau laiko buvo grąžinta 60,0 mln. eurų ilgalaikio kredito da-
lis. 
 
 

Investicijos į ilgalaikį turtą 
 
Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį 
turtą (CAPEX) 2018 m. sudarė 5,0 mln. eurų, o 2017 m. – 
1,9 mln. eurų. Didžioji dalis sumos 2018 m. skirta kapitali-
niam Kruonio HAE 2-ojo agregato remontui. 
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https://www.nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/lnr/2017_ar_lt_eur_con_ias.pdf
https://www.nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/lnr/2017_ar_lt_eur_con_ias.pdf
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Bendrovės elektrinių veikla 
 
Bendrovė vienija valstybės valdomus elektros gamybos pa-
jėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką 
Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę 
(Kruonio HAE), Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę 
(Kauno A. Brazausko HE) bei Vilniaus trečiąją termofikacinę 
elektrinę (Vilniaus TE-3), nuo 2018 m. kovo 31 d. perimtą iš 
„Lietuvos energija“, UAB. 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 
(nuo 2019 m. sausio 1 d. veikla atskirta į UAB „Gamybos 
optimizavimas“). Iki tol Bendrovė pati prekiavo elektros 
energijos didmeninėje rinkoje (t. y. elektros gamintojų bei 
tiekėjų bendravimo aplinkoje). 
 
Bendrovė teikia balansavimo paslaugas, taip pat sistemines 
paslaugas Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui 
LITGRID AB (toliau – PSO).

2 paveikslas 
Bendrovės elektrinių veikla 

 

Elektrėnų kompleksas 
 

Rezervinė elektrinė ir 
kombinuoto ciklo blokas 

Kruonio  
hidroakumuliacinė 

elektrinė 

Kauno Algirdo Brazausko 
hidroelektrinė 

Vilniaus trečioji 
termofikacinė elektrinė 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Galia – 1055 MW* 
 
Elektrinė palaiko tretinį ir 
strateginį rezervą elektros 
energijos tiekimo saugumui 
ir energetikos sistemos re-
zervams užtikrinti. 
 
Rezervinės elektrinės 1–4 
blokai demontuoti (visų jų 
galia – po 150 MW). 5 ir 6 
blokų (abu po 300 MW) de-
montavimo darbai pradėti 
2017 m. pr. 
 
Efektyviausias – kombinuo-
tojo ciklo – blokas (455 MW) 
2018 m. teikė tretinio re-
zervo paslaugą 260 MW 
apimtimi, 8 blokas (300 
MW) – strateginio rezervo 
paslaugą 212 MW apimtimi. 
7 blokas (300 MW) konser-
vuotas. 
 
Šilumos energija gaminama  
garo ir biokuro katilinėse. 

Galia – 900 MW 
 
Kruonio HAE skirta subalan-
suoti elektros gamybą ir su-
vartojimą, taip pat avarijų 
energetikos sistemoje pre-
vencijai bei jų likvidavimui. 
Kruonio HAE užtikrina di-
džiąją dalį viso būtino avari-
nio Lietuvos elektros ener-
getikos sistemos rezervo 
kiekio. 
 
Išaugus reguliavimo porei-
kiui ir atsiradus jungtims su 
Švedija ir Lenkija, elektrinė 
teikia daugiau sisteminių 
paslaugų. 
 
2018 m. teikė 400 MW 
apimties antrinio galios re-
zervo (avarinio) paslaugą. 
Šiai paslaugai rezervuoti du 
agregatai. Likusiais dviem 
elektros energija gaminama 
komerciniais pagrindais.  

Galia – 100,8 MW 
 
Kauno A. Brazausko HE yra 
didžiausia atsinaujinančius 
išteklius naudojanti elektrinė 
Lietuvoje. 
 
Elektrinė, priklausomai nuo 
gamtos sąlygų, gamina „ža-
liąją“ elektros energiją ir tei-
kia sistemines paslaugas. 
 
Kauno A. Brazausko HE pa-
deda subalansuoti elektros 
gamybą ir suvartojimą bei 
išlygina energetikos siste-
mos netolygumus. Tai – 
viena iš Lietuvos energeti-
nės sistemos elektrinių, ga-
linti pradėti autonomiškai 
veikti ištikus visuotinei siste-
mos avarijai. 
 
 

Elektros galia – 360 MW 
Šilumos galia – 603 MW 
 
Elektrinės veikla sustabdyta 
2015 m. gruodžio 31 dieną.  

    

 
Prekyba elektros energija 
 
Nuo 2016 m. prekybą Bendrovės pagaminta elektros energija didmeninėje rinkoje pagal su-
sutartį vykdo Energijos tiekimas UAB. Atsiradus jungtims su Švedija ir Lenkija, prekyba 
aktyvėja dėl didesnių galimybių sujungtose sistemose prekiauti elektros energija ir 
sisteminėmis paslaugomis. 
 

 

* Minima elektrinės galia – nuo 2016 m. sausio 1 d., kuomet sustabdyta 5 ir 6 blokų eksploatacija. 
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Teikiamos sisteminės paslaugos 
  
Sisteminės paslaugos užtikrina energetinės sistemos darbo 
stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir lik-
vidavimą bei reikalingą galios rezervą, laikantis nustatytų 
elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikala-
vimų. Bendrovės teikiamos sisteminės paslaugos apima ga-
lios rezervavimą, prekybą reguliavimo elektros energija ir 
balansavimo elektros energija, reaktyviosios galios valdymo 
bei sistemos atstatymo paslaugas. 
 
Galios rezervavimo paslauga – tai priemonė patikimam 
elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti, kai nenuma-
tytais (avariniais) atvejais sumažėja elektros energijos ga-
myba arba išauga jos suvartojimas. Gamintojai teikia antri-
nio ir tretinio galios rezervų palaikymo paslaugą. Antrinis ak-
tyviosios galios rezervas – tai gamintojo palaikoma įrenginių 
arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių laiko-
tarpį. Tretinis aktyviosios galios rezervas – tai gamintojo pa-
laikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 va-
landų laikotarpį. Bendrovės valdomos elektrinės teikia antri-
nio ir tretinio aktyviosios galios rezervų užtikrinimo paslau-
gas. Antrinis galios rezervas užtikrinamas Kruonio HAE, tre-
tinis – Elektrėnų komplekse.  
 
Reguliavimo elektros energija paslauga reikalinga elektros 
energijos pertekliui / trūkumui energetikos sistemoje suba-
lansuoti. Prekyba reguliavimo elektros energija vykdoma re-
aliu laiku bei užtikrina patikimą elektros energetikos siste-
mos darbą kiekvieną valandą. Kai sistemoje trūksta elektros 
energijos ir PSO duoda nurodymą padidinti jos gamybą, 
Bendrovė padidina generuojamos elektros energijos apimtis 
ir parduoda trūkstamą reguliavimo elektros energiją PSO. 

Sistemoje atsiradus elektros energijos pertekliui ir PSO nu-
rodžius sumažinti gamybą, Bendrovė sumažina generuoja-
mos elektros energijos apimtis ir perka perteklinę regulia-
vimo energiją iš PSO. 
 
Balansavimo elektros energija – tai faktinis nuokrypis nuo 
PSO pateikto suplanuoto elektros energijos gamybos arba 
vartojimo grafiko. Prekyba balansavimo energija vykdoma 
pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui ir skatina rinkos dalyvius 
tiksliai prognozuoti savo elektros energijos gamybą bei var-
tojimą. Pavyzdžiui, jeigu Bendrovė tam tikrą valandą paga-
mino mažiau elektros energijos negu planavo, šį skirtumą ji 
turi nusipirkti iš PSO (vykdomas balansavimo elektros ener-
gijos pirkimas). Ir atvirkščiai, jeigu Bendrovė tam tikrą va-
landą pagamino daugiau elektros energijos negu planavo, šį 
skirtumą ji turi parduoti PSO (vykdomas balansavimo elekt-
ros energijos pardavimas). 
 
Reaktyviosios galios valdymo paslauga – tai sisteminė pas-
lauga, kurios tikslas yra išlyginti elektros energetikos siste-
mos apkrovų netolygumus bei užtikrinti reikalingą įtampos ir 
dažnio lygį. Reaktyviosios galios valdymo paslaugą teikia 
Kruonio HAE agregatai dirbdami sinchroninio kompensato-
riaus režimu. 
 
Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslauga – tai pa-
sirengimas visiškai ar iš dalies užgesus elektros energetikos 
sistemai operatyviai paleisti generuojantį šaltinį nenaudojant 
maitinimo iš elektros tinklo. Sistemos atstatymo po totalinės 
avarijos paslaugą teikia tiek Kruonio HAE, tiek Kauno A. Bra-
zausko HE.

Pažymėtini veiklos įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 
 
2018 m. liepos–spalio mėn., jungties su Švedija „NordBalt“ 
remonto metu KCB teikė elektros energetikos sistemos re-
zervo, vadinamojo strateginio rezervo, paslaugą. Galimybė 
KCB pagamintą elektros energiją siūlyti rinkai atsirado po to, 
kai Bendrovė gavo PSO sutikimą, kad tretinio aktyviosios 
galios rezervo paslauga „NordBalt“ remonto metu būtų tei-
kiama 8-uoju Elektrėnų komplekso bloku. Priminsime, kad 
po 2017 m. rudenį įvykusio aukciono, 2018 m. KCB 260 MW 
apimtimi teikė tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto 

įtampų valdymui 330 kilovoltų (kV) perdavimo tinkle ir antri-
nio avarinio galios rezervo atkūrimui, paslaugą. Vyriausybės 
nutarimu, VIAP paslaugą – 212 MW apimties galios elektros 
energetikos sistemos rezervą – 2018 m. Bendrovė užtikrino 
8-uoju bloku. Įrenginių sukeitimą „NordBalt“ jungties re-
monto laikotarpiu Bendrovė inicijavo atsižvelgdama į tai, kad 
neveikiant 700 MW jungčiai į Lietuvą negali patekti daug 
elektros energijos iš „Nord Pool“ biržos Švedijos 4-osios 
kainų zonos ir sumažėja energijos pasiūla. 

 

Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 
Elektros energijos gamybos ir sisteminių paslaugų rodikliai 2018 m.  
 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti 
elektros energiją. 2018 m., palyginti su 2017 m., Bendrovės 
valdomų elektrinių gamybos apimtys mažėjo (žr. 2 pa-
veikslą). Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse per 2018 
m. pagaminta ir parduota 0,883 TWh elektros energijos – 23 
proc. mažiau negu 2017 m. (1,147 TWh). 
 
2018 m. pradžioje Nemuno upėje kaupėsi didelis vandens 
kiekis. Tai gerino Kauno A. Brazausko HE gamybos sąly-
gas. Per 2018 m. sausio–vasario mėn. Kauno A. Brazausko 
HE pagamino net 32 proc. daugiau elektros energijos negu 
2017 m. sausį–vasarį. Tačiau 2018 m. kovą šalį kaustė šal-
čiai, tad hidroelektrinės elektros energijos gamyba, lyginant 
su 2017 m. kovo mėn., sumenko 29 procentais.  
 
Dėl gausių kritulių 2018 m. balandžio mėn. Kauno A. Bra-
zausko HE pagamino 16 proc. daugiau  elektros energijos 

nei tą patį 2017 m. mėnesį. Gegužę, Lietuvą užplūdus karš-
tiems ir sausringiems orams, vandens lygis Nemuno upėje 
ėmė žemėti, tad 2018 m. gegužės–birželio mėn., lyginant su 
2017 m. tais pačiais mėnesiais, gamyba Kauno A. Bra-
zausko HE menko 28 procentais. 2018 m. liepos–rugsėjo 
mėn. laikėsi itin sausi orai, tad elektrinės gamyba per šiuos 
mėnesius, lyginant su 2017 m. tais pačiais mėnesiais, 
mažėjo 34 procentais. Metų pabaigoje, spalio–gruodžio 
mėnesiais, gamyba menko dar labiau, tad iš viso per 2018 
m. Kauno A. Brazausko HE pagamino 24,5 proc. mažiau 
elektros energijos negu 2017 m. (atitinkamai 0,346 TWh ir 
0,459 TWh). 
 
2018 m. parduota 14,4 proc. mažiau Kruonio HAE paga-
mintos elektros energijos negu 2017 m. (atitinkamai 0,470 
TWh ir 0,549 TWh). Didžiausią įtaką tam turėjo planuoti 
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Kruonio HAE antrojo hidroagregato remonto darbai, prasi-
dėję vasario mėn. ir trukę iki liepos mėnesio. 
 
2018 m. Kruonio HAE pagamintos ir parduotos reguliavimo 
elektros energijos kiekis (paslauga reikalinga elektros ener-
gijos pertekliui / trūkumui energetikos sistemoje subalan-
suoti), palyginti su 2017 m., išaugo beveik dvigubai. Per 
2018 m. Bendrovė pardavė 0,075 TWh ir nupirko 0,035 TWh 
reguliavimo elektros energijos (per 2017 m. – atitinkamai 
0,039 TWh ir 0,022 TWh). 
 
Kitos šios elektrinės teikiamos sisteminės paslaugos – antri-
nio galios rezervo, t. y. gamintojo palaikomos įrenginių arba 
hidroagregatų galios, aktyvuojamos per 15 minučių laiko-
tarpį, per 2018 m. prireikė 29 kartus. 2017 m. ši elektros 
energijos tiekimo saugumui užtikrinti skirta paslauga buvo 
aktyvuota 17 kartų. Šį rezervą, kuriam teikti 2018 m. buvo 
priskirti du Kruonio HAE elektrinės agregatai (400 MW), 
perdavimo sistemos operatorius dažniausiai aktyvuoja 
tuomet, kai reikia kompensuoti staigų į Lietuvą patenkančios 
elektros energijos kiekio sumažėjimą. Per 2018 m. Bendrovė 
pardavė apie 3,50 TWh antrinio galios rezervo – tiek pat, 
kiek ir 2017 metais.  
 
Pagal sutartį su PSO, efektyviausias Elektrėnų komplekso 
įrenginys – kombinuotojo ciklo blokas – 2018 m. teikė tretinio 
aktyviosios galios rezervo paslaugą 260 MW apimtimi. Tai 
gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuo-
jama per 12 valandų laikotarpį. Šį rezervą aktyvuoja PSO. 
Blokas nuolat paruoštas paleidimui, kad, prireikus, svariai 
prisidėtų prie energetikos sistemos saugumo užtikrinimo. 

Per 2018 m. Bendrovė pardavė apie 2,28 TWh tretinio galios 
rezervo, 2017 m. – 4,24 TWh. 
 
Komerciškai gaminti kombinuotojo ciklo blokas gali likutine 
galia (ta galia, kuri lieka nuo paskirtos tretinio rezervo pas-
laugai), bet ne mažesne negu bloko technologinis minimu-
mas (tai – 160 MW). Tokiai KCB gamybai tinkamos sąlygos 
buvo susidariusios kovo mėn., kai visą Skandinaviją ir Balti-
jos šalis sukaustė šalti orai ir dėl to padidėjo elektros energi-
jos suvartojimas, be to, gerokai sumažėjo vėjo jėgainių ga-
myba. Šiltuoju metų laiku dėl temperatūros įtakos KCB liku-
tinė galia buvo per maža, todėl gamybos šiuo bloku pasiūly-
mai rinkai nebuvo teikiami. 
 
8-uoju rezervinės elektrinės bloku 2018 m. buvo užtikrina-
mas elektros energetikos sistemos rezervas, vadinamasis 
strateginis rezervas. 
 
2018 m. liepos–spalio mėn. vykusio tarpsisteminės jungties 
su Švedija „NordBalt“ remonto metu, blokai buvo sukeisti ir 
KCB teikė strateginio rezervo paslaugą. Per šį laikotarpį 
KCB komercinei gamybai buvo įjungtas 8 kartus. Iškart pa-
sibaigus „NordBalt“ remontui, KCB vėl teikė tretinio, o 8-asis 
blokas – strateginio rezervo paslaugą. 
 
Iš viso Elektrėnų komplekse per 2018 m. pagaminta 0,067 
TWh elektros energijos (2017 m. – 0,139 TWh). 
 
2018 m. visos Bendrovės elektrinės pasiekė joms keltus 
prieinamumo tikslus. Prieinamais įrenginiai laikomi tuomet, 
kai gamina elektros energiją arba yra visiškai parengti ga-
minti.    

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

 

 
 

Planuojama elektrinių veikla ateinančiu laikotarpiu 
 
2018 m. pabaigoje paaiškėjo, kad 2019 m. tretinį rezervą 
260 MW apimtimi užtikrins KCB, o strateginis rezervas ne-
bus užsakomas. Atsižvelgiant į tai, priimtas sprendimas nuo 
2019 m. pradžios konservuoti ir 8-ąjį Elektrėnų komplekso 
bloką (7-asis blokas konservuojamas jau nuo 2018 m. sau-
sio 1 d.). Elektrėnų komplekse numatomi periodiniai trumpa-
laikiai technologiniai įrenginių bandymai.  
 
Kruonio HAE 2019 m. teikia 400 MW antrinio rezervo pas-
laugą (dviem agregatais). Komercinės veiklos likusiais 
dviem agregatais pelningumas ir gamybos apimtys labiau-
siai priklausys nuo rinkos sąlygų, t. y. piko ir ne piko elektros 
energijos kainų skirtumo. 
 
Kauno A. Brazausko HE gamybos apimtys labiausiai prik-
lausys nuo Nemuno debito. Elektrinei didelę įtaką turi sezo-
niškumas, t. y. daugiausiai elektros energijos pagaminama 

pavasario potvynio metu, mažiausiai – šaltą žiemą ir karštą 
vasarą. Bus siekiama kuo geriau išnaudoti lanksčią elektri-
nės gamybą tomis valandomis, kai biržoje formuojasi di-
džiausia kaina. 
 
Vilniaus TE-3 gaminti energijos 2019 m. nenumatoma. 
 
Bendrovė elektrinėms kelia prieinamumo tikslus. Prieina-
mais įrenginiai laikomi tuomet, kai gamina elektros energiją 
arba yra visiškai parengti gaminti. Numatoma, kad KCB vi-
dutinis metinis prieinamumas 2019 m. turėtų siekti ne ma-
žiau nei 97,8 proc., Kruonio HAE – 90,2 proc., Kauno A. Bra-
zausko HE – 92,5 procentus. 
 
Taip pat bus siekiama, kad elektrinės patikimai dalyvautų 
izoliuoto tinklo bandymuose pagal PSO numatytą programą.
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VEIKSNIAI, TURINTYS POVEIKĮ BENDROVĖS FINANSINIAMS RODIKLIAMS 
 

Veiklos aplinka 
 
Pagrindiniai Bendrovės klientai yra PSO (teikiamos visos 
sisteminės paslaugos), VKEKK (Bendrovei teikiant reguliuo-
jamo pobūdžio paslaugas atstovaujanti elektros energijos 
vartotojų interesus), „Nord Pool“ (toliau – NP) biržos dalyviai 
(paslauga – elektros energijos gamyba), UAB „Elektrėnų ko-
munalinis ūkis“ ir UAB „Kietaviškių gausa“ (paslauga – šilu-
mos energijos gamyba).  
 
Bendrovė veikia Lietuvoje, tačiau parduodama elektros 
energiją per biržą dalyvauja regioninėje Šiaurės Europos ša-
lių rinkoje. 
 
Didžiausią įtaką energijos paklausos didėjimui, taip pat ir 
konkurencinei aplinkai, kurioje veikia Bendrovė, daro bend-
rojo vidaus produkto pokyčiai. Jau kelerius metus bendrasis 
vidaus produktas Europos Sąjungoje auga, 2017 m. augi-
mas buvo sparčiausias per pastaruosius 10 metų. 2017 m., 
pirmąkart nuo 2007 m., augo visų Europos Sąjungos narių 
ekonomikos. Augimas tęsis ir toliau, tiesa, remiantis progno-
zėmis, dėl visame pasaulyje didėjančių neapibrėžtumų, jis 
bus nuosaikesnis. Europos Komisijos 2019 m. vasarį pas-
kelbtoje prognozėje1 skelbiama, kad bendras 2018 m. Euro-
pos Sąjungos (ES28) bendrojo vidaus produkto augimas 

sieks 1,9 proc., euro zonos – taip pat 1,9 procento. Tuo tarpu 
2019 m. ekonomikos augimas turėtų siekti atitinkamai 1,5 
proc. ir 1,3 proc., 2020 m. – 1,7 proc. ir 1,6 procento. 
Europos Komisija skelbia, kad Lietuvos ekonomikos 
augimas 2018 m. – 3,6 proc., 2019 m. prognozuoja 2,7 proc., 
2020 m. – 2,4 procento. 2018 m. rudenį prognozuotas kiek 
didesnis augimas tiek ES28, tiek euro zonoje, tiek Lietuvoje2.  
 
Lietuvos bankų ekonomistų paskelbtose Lietuvos ekonomi-
kos augimo perspektyvose taip pat prognozuojamas Lietu-
vos ekonomikos augimas. Remiantis SEB banko analitikų 
2019 m. vasario mėnesį pateiktomis prognozėmis3, tei-
giama, kad 2018 m. Lietuvos realusis bendrasis vidaus pro-
duktas padidės 3,5 proc., 2019 m. – 2,9 proc., 2020 m. – 2,4 
procento.  2019 m. sausio pab. „Swedbank“ analitikai taip 
pat paskelbė Lietuvos ekonomikos perspektyvas4: 
prognozuojama, kad 2018 m. bendrojo vidaus produkto 
augimas sieks 3,6 proc., 2019 m. - 2,7 proc., 2020 m. – 2,0 
procentus. Lietuvos banko 2018 m. spalio mėnesio 
prognoze5, Lietuvos bendrasis vidaus produktas 2018 m. 
augs 3,4 proc., 2019 m. – 2,8 procento. 

4 paveikslas  
Europos Sąjungos, euro zonos ir Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo prognozės 2018–2020 m., proc. 

 
 
Kadangi energijos vartojimas yra glaudžiai susijęs su bendrojo vidaus produkto augimu, ekonomikos augimo tempo pokyčiai 
Lietuvoje ir aplinkinėse šalyse gali turėti įtakos ir Bendrovės veiklos rezultatams.  
 
Svarbiausi įvykiai, darantys įtaką Bendrovės veiklai ir rezultatams (įvykę bei galimi): 
 

 Tolesnė elektros energijos gamybos iš atsinauji-
nančių šaltinių plėtros tendencija gali sudaryti 
prielaidas Bendrovės plėtros projektų vystymui. 
Tai teikia galimybių Bendrovei pačiai dalyvauti plėtroje, 
taip pat didina balansavimo poreikį, augina regulia-
vimo pirkimus iš gamintojų / pardavimus gamintojams. 

 Tarpsisteminės elektros energijos jungtys su Šve-
dija ir Lenkija daro tiek teigiamą, tiek neigiamą 
įtaką Bendrovės veiklai. Dėl elektros energijos trans-
portavimo sistemų sujungimo bei elektros energijos 
prekybos rinkų integracijos, elektros energijos kainos 
Baltijos, Lenkijos ir Šiaurės Europos šalių regionuose 
pamažu panašėja. Susijungus kelioms elektros ener-
gijos rinkoms didesnių rinkų kaina ima dominuoti (t. y. 

                                                                    
 

 
1 Duomenų šaltinis: European Commission. European Economic Forecast 
Winter 2019. 
2 Duomenų šaltinis: European Commission. European Economic Forecast 
Autumn 2018. 

elektros kaina mažesnėse rinkose keičiasi į didesnių 
rinkų elektros energijos kainų lygį).  

Viena vertus, jungčių atsiradimas lemia didesnį re-
zervo paslaugų, kurias teikia Bendrovės elektrinės, po-
reikį. Antra vertus, pastaraisiais metais tai mažino piko 
ir ne piko kainų skirtumą elektros energijos biržoje, o 
tai daro įtaką Kruonio HAE gamybai. Žemesnė elektros 
energijos kaina apsunkina konkurencijos galimybes,  
gaminant elektros energiją dujiniais įrenginiais. Tiesa, 
2018 m. elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržoje 
Lietuvos prekybos zonoje, palyginti su 2017 m., didėjo 
(žr. 5 paveikslą). Prognozuojama, kad tokia tendencija 
tęsis. Tai darys teigiamą įtaką Bendrovės rezultatams, 
nes pagaminta energija bus parduodama brangiau. 

3Duomenų šaltinis: SEB bankas. Lietuvos makroekonomikos apžvalga, 2019 
m. vasario 5 d. Nr. 68. 
4Duomenų šaltinis: Swedbank Economic Outlook. January 2019 
5Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos apžvalga: 2018 m. 
spalis. 
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5 paveikslas 

Elektros kainos NP biržos Lietuvos kainų zonoje  

(šaltinis: Nord Pool)  

 

 Bendrovės rezultatams įtaką daro apyvartinių tar-
šos leidimų (toliau – ATL) kainų svyravimas. 2017 
m. pab. ATL kaina siekė 8,09 euro, 2018 m. pabaigoje 
– 24,63 euro. Teigiama ATL perkainavimo įtaka reikš-
mingai prisidėjo prie Bendrovės 2018 m. grynojo pelno 
rezultato. 

 

 Bendrovės veiklai įtaką gali daryti neapibrėžtumas 
rezervų rinkoje. Svarstant šalyje būtiną palaikyti ga-
mybinių pajėgumų apimtį, Bendrovė sieks, kad Elekt-
rėnų kompleksas išliktų naudingiausiu ir efektyviausiu 
šalyje strateginės generacijos šaltiniu. 

Šį tikslą derinant su kitų paslaugų teikimu Elektrėnų 
komplekse, Bendrovė sieks iki 2023 m. pabaigos išlai-
kyti tris Elektrėnų komplekso blokus: 455 MW kombi-
nuotojo ciklo bloką ir ES taršos reikalavimus deginant 
mazutą atitinkančius 300 MW 7 ir 8 blokus. 2020 m. 
numatomas tolesnio išlaikymo ir investicijų, būtinų 
darbui po 2023 m. pratęsti, vertinimas. 

Tiesa, atsižvelgdama į Elektrėnų komplekso blokais 
teikiamų paslaugų apimtis, elektros energijos gamy-
bos ir sisteminių paslaugų rinkos situaciją, reguliacinės 
aplinkos pokyčius ir perspektyvas, Bendrovės valdyba 
priėmė sprendimą nutraukti 7-ojo ir 8-ojo blokų eksplo-
ataciją juos konservuojant. 

Taip pat ieškodama būdų, kaip mažinti Elektrėnų 
komplekse gaminamos elektros ir šilumos energijos 
savikainą bei teikiamų paslaugų kainą, Bendrovė pri-
ėmė sprendimą atsisakyti rezervinio kuro mazuto nau-
dojimo Elektrėnų komplekso įrenginiuose. Jį visiškai 
pakeis gamtinės dujos.

Bendrovės strategija ir tikslai 
 

2018 m. Bendrovė veikė vadovaudamasi 2016 m. rugsėjį 
Bendrovės valdybos patvirtinta Bendrovės veiklos strategija 
2016–2020 m. Šis dokumentas apibrėžė ilgalaikę Bendro-
vės veiklos strategiją: strategines kryptis ir tikslus bei strate-
gijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius. 
 
Bendrovė siekė uždirbti pajamų iš naujų veiklų ir tuo pačiu 
sumažinti pagrindinės veiklos sąnaudas. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. gegužės 23 d. patronuo-
janti grupės įmonė „Lietuvos energija“ paskelbė atnau-
jintą strategiją LE2030, 2018 m. pabaigoje Bendrovės 
strategija buvo peržiūrėta ir atnaujinta.  
 
Bendrovės misija, vizija nesikeitė, tačiau buvo patikslintos ir 
sukonkretintos strateginės kryptys bei jų įgyvendinimui nu-
matyti veiksmai (žr. 6 paveikslą). 
 
Atnaujintoje strategijoje pabrėžiama, kad svarbiausia Bend-
rovės veikla – strateginė generacija, kaip pagrindas siekiant 
visos grupės augimo tikslų. Pagrindinis Bendrovei keliamas 
tikslas – prisidėti prie sėkmingos Baltijos šalių sinchronizaci-
jos su kontinentinės Europos tinklų sistema, išlaikant patiki-
mos vietinės elektros gamybos pajėgumus bei vystant nau-
jus pajėgumus Lietuvoje. 
 
Strategijoje taip pat numatoma, kad atlikdama svarbiausią 
savo rolę – užtikrindama patikimą ir efektyvią strateginę ge-
neraciją – Bendrovė prie LE 2030 strategijos įgyvendinimo 
svariai prisidės ir žaliosios generacijos kryptyje bei dieg-
dama inovacijas. 
 
Bendrovės strategijoje numatyta 10 strateginių sprendimų – 
2019–2030 m. laikotarpiu planuojamų konkrečių projektų ir 
veiklos sričių. Tarp jų, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, 

išskiriamas bendradarbiavimas Lietuvai itin svarbiame 
sinchronizacijos projekte, pasiruošimas dalyvauti užsienio 
galios rezervų rinkose. 
 
Prie žaliosios generacijos vystymo Bendrovė numato prisi-
dėti panaudodama savo turimus hidroelektrinių pajėgumus, 
išvystydama ir siūlydama rinkai atsinaujinančių energijos ga-
mybos išteklių pajėgumų priežiūros paslaugas. 
 
Inovacijų srityje jau dabar planuojami pilotiniai saulės jėgai-
nių ir elektros energijos kaupiklių (kaupimo įrenginių) projek-
tai turimoje infrastruktūroje. 
 
Svarbus bendrovei išlieka ir susitvarkymo darbų programos 
Elektrėnų komplekse įgyvendinimas, atsisakant senų ir nee-
fektyvių įrenginių, demontuojant nebenaudojamus kaminus. 
 
Bendrovė ir toliau palaikys LEAN vadybos sistemą bei nuo-
latinio tobulėjimo kultūrą, skaitmenizuos procesus, stiprins 
kibernetinį saugumą bei rūpinsis darbuotojų kompetencijų, 
aktualių LE 2030 strategijos įgyvendinimui, ugdymu. 
 
Numatoma, kad Bendrovės investicijos sudarys reikšmingą 
dalį iš 600 mln. eurų, kurias LE grupė iki 2030 m. planuoja 
investuoti į gamybos įrenginius tiek esamose, tiek naujose 
gamybinėse bazėse. Finansinis strateginės generacijos re-
zultatas (EBITDA), planuojama, šiuo laikotarpiu sudarys iki 
60 mln. eurų. 
 
Bendrovės 2019–2030 m. strategijos dokumentą galima 
rasti Bendrovės interneto svetainėje (nuoroda). 
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6 paveikslas 
Bendrovės strateginės kryptys 2019–2030 m. 

 

MISIJA 

Esame patikima ir pažangi energijos gamybos įmonė, 

teikianti energetinės sistemos saugumui būtinas paslaugas. 

Kokybiškos paslaugos (PSO, 

tiekėjams, vartotojams, 
akcininkams) 

Veiklos efektyvumo 
didinimas 

Veiklos plėtra 

Ugdymasis, 
komandos ir 
darbuotojų 

produktyvumas 

VIZIJA 
Siekiame tapti konkurencingu tarptautiniu energijos gamybos ir kompetencijų centru. 

 
Bendrovės tikslų pasiekimas 
 
Preliminariu vertinimu, Bendrovei pavyko visiškai įgyvendinti 
5 iš 7 Bendrovės metinių tikslų: 2018 m. veiklos pelningumas 
viršija numatytą ribą, veiklos sąnaudos suvaldytos sėkmin-
gai ir buvo mažesnės nei planuotos, užtikrintas elektrinių 
prieinamumas ir patikimas darbas, pasiektas didesnis nei 
planuotas veiklos meistriškumo brandos lygis (pagal „Lietu-
vos energijos“ grupės metodiką), sklandžiai perimta Vilniaus 
TE-3. Likusius du tikslus Bendrovė pasiekė iš dalies: iš naujų 
veiklų gauta šiek tiek mažiau pajamų negu planuota, įvyko 3 
lengvi nelaimingi atsitikimai (tolerancijos riba – 1). 
 
2019 m.  Bendrovė sieks tenkinti akcininkų lūkesčius ir už-
tikrinti pelningą bendrovės veiklą (1 tikslas) bei efektyvią 

sąnaudų kontrolę (2 tikslas). Kaip ir kasmet, aktualus pati-
kimo elektrinių darbo užtikrinimas (3 tikslas). Bendrovė teikia 
šaliai svarbias sistemines paslaugas, tad turi būti pasiruo-
šusi gaminti elektros energiją tuomet, kai to reikės. Taip pat 
siekiama aktyviai išnaudoti visas galimybes kuo daugiau ga-
minti komerciniais pagrindais. Kitas labai svarbus tikslas – 
patikimas dalyvavimas izoliuoto tinklo bandymo programoje 
(4 tikslas). Penktasis 2019 m. bendrovės tikslas – gerėjanti 
darbuotojų patirtis – bus matuojamas pagal vieningą meto-
diką visoje „Lietuvos energijos“ grupėje. Šeštasis tikslas – 
veikla be nelaimingų atsitikimų (tolerancijos riba – 1 lengvas 
nelaimingas atsitikimas per metus). 

 
 

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

 Kruonio HAE antrojo hidroagregato kapitalinis remon-
tas (baigtas 2018 m. liepos mėn.); 

 Elektrėnų komplekso Obenių sklypo (pelenyno) sut-
varkymas (baigta 2018 m.);  

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

 1-ojo ir 2-ojo kaminų Elektrėnuose demontavimas. 
 
Žemiau apžvelgiame projektus, kuriuos įgyvendinant 2018 
m. buvo didesnių pasikeitimų ar pasiekimų. 
 
Kruonio HAE antrojo hidroagregato kapitalinis remon-
tas 
 
Kruonio HAE antrasis hidroagregatas sumontuotas ir pradė-
tas eksploatuoti 1992 m., taigi agregatas eksploatuojamas 
jau maždaug 25 metus. 2014 m. pradžioje hidroagregato 
diagnostinio remonto metu, dalyvaujant gamyklos 
gamintojos atstovams, buvo atlikta generatoriaus apžiūra. 
Nustatyta, kad egzistuojančių problemų priežastis galima 
pašalinti tik kapitalinio remonto metu pakeičiant dalį 
mechanizmų. 2017 m. gegužę pasirašyta sutartis su 
generaliniu rangovu. Visi suplanuoti darbai užbaigti iki 2018 

m. liepos 23 dienos. Agregatas sėkmingai išbandytas, jo 
veiklos resursas pratęstas ateinantiems 15–25 m.  
 
Kruonio HAE penktojo hidroagregato įrengimas 
 
Bendrovė vertina Kruonio HAE plėtros įrengiant penktąjį hid-
roagregatą galimybes. Analizės rezultatai rodo, kad šiandie-
ninėmis rinkos sąlygomis elektrinės darbui pakanka esamos 
900 MW galios, tačiau jos plėtra svarbi ateityje Lietuvoje už-
tikrinant pakankamus elektros energijos pajėgumus ir kon-
kurencingą energetiką.  
 
Šiuo metu jau yra atlikta didelė dalis parengiamųjų Kruonio 
HAE plėtros projekto darbų, numatoma jo įgyvendinimo 
trukmė siektų apie ketverius metus.  
 
2018 m. sausį Europos Komisija patvirtino dalinį polių lauko 
ir infrastruktūros būklės tyrimų finansavimą. Šiais tyrimais, 
kurių rezultatai paaiškės 2019 m. II-III ketv., siekiama įver-
tinti, ar šiandieninė polių lauko, ant kurio būtų statomas nau-
jas vamzdynas, būklė atitinka projektinius reikalavimus. 
2018 m. spalį Europos Komisija taip pat patvirtino ir Kruonio 
HAE penktojo agregato galimybių studijos dalinį finansa-
vimą. Šia studija siekiama parinkti geriausią agregato tech-
nologinį sprendinį, atitinkantį šiandienines rinkos sąlygas ir 
besikeičiančius poreikius tinklų sinchronizacijos su kontinen-
tine Europa kontekste. taip pat bus atliekama socioekono-
minė projekto analizė. 
 
2018 m. birželio 21 d. LR Seimo patvirtintoje Nacionalinėje 
energetinės nepriklausomybės strategijoje Kruonio HAE 
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plėtra yra įtraukta į pagrindinių elektros energetikos sekto-
riaus darbų sąrašą. Projektas galės būti tęsiamas, kai bus 
atsakyta į klausimus dėl to, koks galios rezervo poreikis nu-
matomas, dirbant izoliuotame tinkle, ruošiantis sinchroni-
zacijai ir po jos, taip pat kokie techniniai reikalavimai bus ke-
liami, tokį galios rezervą užtikrinančiam įrenginiui. 
 
5 ir 6 rezervinės elektrinės blokų demontavimas 
 
2017 m. sausį pradėtas Elektrėnų komplekso rezervinės e-
lektrinės 5-ojo ir 6-ojo blokų demontavimo darbų projektas. 
Šių blokų eksploatacija buvo nutraukta 2016 m. pradžioje, 
įvertinus tai, kad blokais pagamintos elektros energijos kaina 
yra nekonkurencinga rinkoje, o jų atsisakymas padės suma-
žinti galutinį elektros energijos tarifą vartotojams. Blokus, ku-
rių abiejų galia yra po 300 MW, planuojama demontuoti iki 
2020 m. pabaigos. Vykdant projektą jau demontuota ir utili-
zuota blokų šiluminė izoliacija, atliekami katilų ir turbinų me-
talo konstrukcijų, įrenginių ir prietaisų demontavimo darbai.  
 
1-ojo ir 2-ojo kaminų Elektrėnuose demontavimas 
 
Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad Elektrėnų komplekso 1 ir 
2 kaminai yra nenaudojami nuo 2014 m., o jų būklė kiekvie-
nais metais tik prastėja, todėl gali kelti vis didesnę grėsmę 
žmonių saugumui, inicijavo jų demontavimo projektą. Kami-
nai įrengti dar praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio 
pradžioje. Pirmiausia planuojama ardyti prasčiausios būklės 
– vidurinį 250 m aukščio kaminą, per kurį buvo šalinami šiuo 
metu demontuojamų 5-ojo ir 6-ojo blokų išmetami dūmai. Šis 
kaminas yra pažeistas prasidėjusios armatūros 
elektrocheminės korozijos, turi avarinės būklės statinio 
požymių. Numatoma, kad šis kaminas bus pradėtas 
demontuoti 2019 m. pabaigoje. Vėliau bus ardomas ir 
mažesnis –150 m aukščio kaminas, išleisdavęs dūmus iš 1–
4 blokų, kurie šiuo metu jau yra visiškai demontuoti. Kaminų 
demontavimo konkursą tikimasi inicijuoti 2018 m. pradžioje. 
 
Mazuto atsisakymas Elektrėnų komplekse 
 
Bendrovė priėmė sprendimą atsisakyti rezervinio kuro 
mazuto naudojimo Elektrėnų komplekso įrenginiuose. Re-
zervinio kuro poreikis šaltuoju metų periodu bus užtikrina-
mas gamtinėmis dujomis. Bendrovė jau yra sudariusi sutartį 
dėl nenutrūkstamo dujų tiekimo bei saugojimo Inčukalnio 
gamtinių dujų saugykloje. Skaičiuojama, kad tai Bendrovei 
padės sutaupyti apie 0,5 mln. eurų per metus. 
 
2018 m. gruodį sudaryta turimo mazuto kiekio pardavimo su-
tartis, kurią tikimasi įvykdyti iki 2019 m. vasario mėnesio. 
Likusią mazuto saugojimo ir teikimo į rezervinę elektrinę 
infrastruktūrą numatoma sutvarkyti ir, atsižvelgiant į 
poreikius, siūlyti klientams, kurių veikla šioje teritorijoje neštų 
vertę visam regionui. 
 
Saulės jėgainė Kruonio HAE baseine 
 
Drauge su Kauno technologijos universiteto (KTU) moksli-
ninkais Bendrovė Kruonio HAE planuoja įrengti eksperimen-
tinę ant vandens plūduriuojančią saulės jėgainę.  
 

Pirmojo projekto etapo metu numatoma įrengti eksperimen-
tinę mažos galios (apie 60 kW) jėgainę ir sukurti algoritmą, 
kuris, atsižvelgiant į nepertraukiamai registruojamus tinklo ir 
kitus fizikinius parametrus bei Kruonio HAE agregatų darbo 
režimus, savarankiškai valdytų saulės jėgainę ir elektros 
energijos kaupiklį. Tokia sistema elektrinei leistų, pavyzdžiui, 
teikti patikimą pirminio elektros energijos rezervo paslaugą. 
Šiuos darbus planuojama atlikti iki 2021 metų pabaigos. Pa-
ramos, šią inovatyvią idėją paverčiant realybe, prašoma iš 
Europos Sąjungos fondų. LVPA pateikta paraiška turėtų būti 
įvertinta iki 2019 m. sausio.  
 
Surinkus ir įvertinus eksperimentinės jėgainės veiklos duo-
menis, bus galima mąstyti apie galimybę plaukiojančia sau-
lės modulių konstrukcija uždengti visą baseiną. Plūduriuo-
janti saulės jėgainė Kruonio HAE būtų pirmoji tokia elektrinė 
šio regiono šalyse, išsiskirtų techniniais sprendimais. Jos 
įrengimui būtų galima išnaudoti daugiau nei 300 ha Kruonio 
HAE aukštutinio baseino plotą. Jėgainės konstrukcija prisi-
taikytų prie kintančio baseino vandens lygio, būtų atspari 
bangavimui ir ledui. Kruonio HAE baseiną uždengiančios 
saulės jėgainės galia galėtų siekti apie 200–250 MW. Toks 
kiekis kone patrigubintų šiuo metu Lietuvoje įrengtų saulės 
elektrinių galią. Per metus šios jėgainės pagaminamos elekt-
ros energijos užtektų elektra visus metus aprūpinti daugiau 
nei 120 tūkst. namų ūkių. 
 
Energijos kaupiklis Kauno A. Brazausko hidroelektri-
nėje 
 
Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje Bendrovė planuoja 
įdiegti vieno megavato galios energijos kaupiklį. Sėkmingai 
įgyvendinus hidroelektrinės ir kaupiklio sinergijos projektą, 
tai būtų pirmoji tokio tipo inovacija, o kaupiklis – vienas di-
džiausių Baltijos šalyse. Veikdamas pagal unikalų algoritmą, 
kaupiklis leistų palaikyti stabilų elektros tinklo dažnį ir suba-
lansuoti trumpalaikius hidroagregato galios pokyčius.  
 
Šiuo metu dažnio reguliavimo paslaugą Baltijos šalims dau-
giausiai teikia posovietiniame energetikos sistemos BRELL 
žiede veikiančios Rusijos elektrinės. Kaupiklio projektas yra 
svarus žingsnis Lietuvai užsitikrinant nepriklausomą dažnio 
reguliavimo paslaugos tiekimą šalies viduje – Lietuvai ši pas-
lauga taps itin aktualia po 2025 m., Baltijos šalims atsijungus 
nuo BRELL žiedo ir prisijungus prie kontinentinės Europos 
tinklų. Sėkmingai įgyvendintas hidroelektrinės ir kaupiklio si-
nergijos projektas galėtų būti puikiu pirminio rezervo šaltiniu 
ir leistų pasiūlyti perdavimo sistemos operatoriui kokybišką 
paslaugą. 
 
Nors mūsų regione vieno megavato galios energijos kaupik-
lio diegimas taptų pilotiniu projektu, didelės galios (20 mega-
vatų ir daugiau) ličio jonų energijos kaupikliai jau spėjo išpo-
puliarėti JAV, Australijoje ir dalyje Vakarų Europos šalių. Au-
gant sisteminių paslaugų poreikiui Baltijos šalyse, ateityje 
energijos kaupiklio technologiją būtų galima pritaikyti daug 
galingesniems Kruonio HAE agregatams. 
 
Viešųjų pirkimų konkursą energijos kaupiklio įrangos įsigiji-
mui Bendrovė ketina paskelbti 2019 m. pradžioje.
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Veiklos meistriškumas, inovatyvi veikla 
 
Siekiant įgyvendinti vieną iš strateginių krypčių – didinti veiklos 
efektyvumą – Bendrovė eina nuolatinio tobulėjimo keliu, pa-
remtu atliekamų funkcijų optimizavimu, technologine pa-
žanga, inovacijų diegimu ir veiklos procesų tobulinimu. Bend-
rovėje įgyvendinama Veiklos meistriškumo programa, pa-
remta geriausiomis veiklos valdymo praktikomis (LEAN, Six 
Sigma ir pan.).  
 
2018 m. pradžioje Bendrovė išsikėlė įrenginių techninės prie-
žiūros, kaip vienos iš elektros energijos kainos dedamosios, 
optimizavimo tikslus. Šiems tikslams pasiekti suorganizuota 
sisteminga įrenginių techninės priežiūros procesų analizė. 
Šios iniciatyvos metu procesai subordinuoti vieni kitų atžvilgiu, 
sujungti į nuolatinio tobulinimo logiką, suskirstyti į planavimo, 
tiekimo, vykdymo ir analizės grupes. Procesai buvo suderinti 
taip, kad leistų kryptingai optimizuoti techninės priežiūros 
sąnaudas (žmonių darbo valandos). Išsikelti tikslai ir suderinti 
procesai leido daugiau laiko panaudoti naujoms veikloms 
(išorės paslaugos, naujų energetikos objektų priežiūra (Vil-
niaus TE-3)). Per 2018 m., lyginant su 2017 m., Bendrovei 
priklausančių energijos gamybos įrenginių techninės priežiū-
ros sąnaudas (žmonių darbo valandas) pavyko optimizuoti 

daugiau kaip 17 procentų. Tai leido rinkoje suteikti apie 13 
tūkst. val. naujų paslaugų. 
 
Įmonėje skatinami ir įgyvendinami ne tik veiklos planuose nu-
matyti, bet ir darbuotojų pasiūlyti patobulinimai. Per 2018 m. 
Bendrovės darbuotojai pateikė 746 veiklos tobulinimo pasiū-
lymus. Ekspertai ir vadovai pasiūlytas idėjas vertina per finan-
sinio atsiperkamumo, laiko taupymo, darbų saugos, kokybės, 
taršos mažinimo, įmonės vertybių puoselėjimo, darbo vietų er-
gonomikos pagerinimo aspektus. Darbuotojams suteikiama 
galimybė patiems įgyvendinti savo idėjas ir taip prisidėti prie 
Bendrovės veiklos vystymo bei tikslų siekimo. Daugiau negu 
714 patobulinimų per 2018 m. buvo įgyvendinti. Skaičiuojama 
šių sutaupymų nauda yra 1,16 mln. eurų ir 10,8 tūkst. darbo 
valandų. 
 
Visi Bendrovės padaliniai toliau praktikuoja kasdienės veiklos 
vizualinį valdymą su kaskaduota susirinkimų, tikslų ir rodiklių 
(kasdieninės atskaitomybės) sistema. Pasitelkiant LEAN ir 
kitų veiklos valdymo sistemų įrankius šalinami vertės neku-
riantys švaistymai, tvarkomos ir standartizuojamos patalpos 
bei darbo vietos (per 2018 m. atlaisvinta 2573 kv. m ploto pa-
talpų), efektyviau ir greičiau sprendžiamos problemos.

  

Naujos paslaugos 
 
2018 m. Bendrovė ir toliau teikė paslaugas išorės klientams. 
Bendrovė siūlo plataus spektro paslaugas: automatikos, elekt-
ros ir mechaninių įrenginių, taip pat hidrotechninių statinių ir 
įrengimų priežiūros, įvairių energetinių objektų eksploatavimo, 
nuomoja savo veikloje nenaudojamus pastatus, sandėliavimo 
plotus ir teritorijas, siūlo chemijos produktus ir kt. paslaugas. 
 
Bendrovė tęsia užmegztą bendradarbiavimą su saulės jėgai-
nių montuotojais, siekia įsitvirtinti jų montavimo ir priežiūros 
srityse, taip pat – hidro statinių (užtvankų) priežiūros veikloje. 
2018 m. buvo sėkmingi plėtojant ir pritaikant Bendrovės gele-
žinkelio paslaugas, pasirašytos dvi ilgalaikės manevravimo 

(pervežimo) paslaugų sutartys (paslaugų teikimas Elektrėnų 
komplekse). 2018–2019 m. sandūroje Bendrovė laimėjo du 
operatyvinio valdymo paslaugų teikimo konkursus. 
 
Iš viso 2018 m. Bendrovės darbuotojai suteikė paslaugas 25 
klientams, 9 iš jų – nauji klientai. Šioms paslaugoms skirta be-
veik 13,1 tūkst. darbo valandų.  
 
Vertindama naujų paslaugų plėtros galimybes bei įgyvendin-
dama veiklos strategiją, Bendrovė ir toliau siekia savo patirtį ir 
kompetencijas siūlyti ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, 
Švedijos, Suomijos įmonėms.

 
 

Rizikos veiksniai bei jų valdymas 

Visoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje taikomas rizikos 
valdymo modelis parengtas atsižvelgiant į pagrindinius 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tre-
adway Commission) ir AS/NZS ISO 31000:2009 (Risk ma-
nagement - Principles and guidelines) principus.  
 
Pagrindiniai rizikos valdymo proceso tikslai Bendrovėje: 

 pasiekti Bendrovės tikslus su kontroliuojamais, bet 
iš esmės priimtinais šių tikslų nuokrypiais; 

 užtikrinti maksimaliai teisingos informacijos teikimą 
sprendimų priėmėjams, akcininkams ir kitoms suin-
teresuotoms šalims; 

 apsaugoti Bendrovės reputaciją; 

 ginti akcininkų, darbuotojų, klientų, suinteresuotųjų 
šalių bei visuomenės interesus; 

 užtikrinti Bendrovės stabilumą (įskaitant ir finansinį) 
bei tvarumą. 

 
„Lietuvos energijos“ apibrėžti rizikos valdymo pricipai vienin-
gai taikomi visoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje. Vie-
nodais rizikos valdymo principais užtikrinama, kad „Lietuvos 
energijos“ įmonių grupės įmonių vadovybei būtų pateikiama 

visas veiklos sritis apimanti rizikos valdymo informacija. Sie-
kiant užtikrinti rizikos valdymo proceso praktiškumą konkre-
čios veiklos sritys savo veiklas papildo detalizuojančiais rizi-
kos vertinimo, stebėsenos ir valdymo principais. 
 
Siekiant užtikrinti, kad rizikos valdymo informacija ir sprendi-
mai atitiktų Bendrovės aktualijas ir įvykusius pokyčius, kiek-
vienais metais nustatytu laiku atliekamas Bendrovės rizikos 
lygio pervertinimas ir numatomi rizikos valdymo veiksmai. 
Papildomai Bendrovė kartą į ketvirtį vykdo naujų rizikos 
veiksnių stebėseną ir esant poreikiui nusimato papildomus 
veiksmus. 
 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje yra nustatomas rizikos 
apetitas ir tolerancijos ribos. Rizikos apetitas – rizikos lygis 
ir tipas, kurį „Lietuvos energijos“ įmonių grupė yra pasiren-
gusi priimti siekdama įgyvendinti strateginius tikslus. Rizikos 
apetitas, nustatomas įvertinant finansinį rizikos poveikį bei 
poveikį žmonių saugai ir sveikatai. Tolerancijos riba – rizikos 
lygis, kurio viršijimas Įmonių grupei nepriimtinas ir kuris yra 
išreikštas veiklos rezultatų ar incidentų vertėmis. „Lietuvos 
energijos“ įmonių grupės rizikos apetitą ir tolerancijos ribas 
nustato bei kartą į metus peržiūri „Lietuvos energijos“ val-
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dyba. Bendrovei viršijus rizikos apetitą ir toleranciją yra su-
daromi veiksmų planai siekiant atitikti minėtus dydžius. Val-
dymo planų efektyvumą vertina Bendrovės valdyba, Bend-
rovės stebėtojų taryba ir „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 
Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komitetas prie 
stebėtojų tarybos. 
 

Siekdama efektyviai valdyti rizikos veiksnius su kuriais susi-
duriama, Bendrovė, taiko „trijų gynybos linijų“ (angl. „three 
lines of defense“) principą, nustatant aiškų atsakomybių už 
rizikos valdymą ir kontrolę pasidalinimą tarp Bendrovės val-
dymo bei priežiūros organų ir struktūrinių padalinių ar funk-
cijų (žr. 7 paveikslą).

7 paveikslas 
Rizikos valdymo ir kontrolės modelis 

 

 
  
2018 m. buvo rizikos veiksnio „Reguliavimas ir atitiktis“ pasi-
reiškimo atvejų, apie kuriuos reguliuotojas VKEKK ir/arba 
Bendrovė skelbė viešai. Taip pat Bendrovėje įvyko keli smul-
kūs rizikos veiksnio „Darbuotojų ir rangovų sauga ir sveikata“ 
pasireiškimo atvejai. Jie aprašomi toliau šiame pranešime, 
skiltyje „Socialinė atsakomybė“. 

Kaip ir kiekvienais metais, Bendrovei 2018 m. atliekant 2019 
m. rizikos vertinimą nustatytos sritys, kuriose Bendrovė kon-
centruoja ir koordinuoja pagrindines rizikos valdymo priemo-
nes bei iniciatyvas. Žemiau pateikiamas svarbiausių 2019 m. 
rizikos veiksnių ir valdymo krypčių sąrašas: 

 
2019 metų rizikos veiksniai ir valdymo kryptys 
 

Rizikos veiksnys Rizikos šaltiniai Pagrindinės rizikos valdymo kryptys 
Rizikos 

lygis 

 
Reguliavimas ir ati-
tiktis 

 
Reguliavimo rizika Bendrovei 
pasireiškia sudėtingu piniginių 
srautų planavimu ir žalos reputa-
cijai rizika. Reikšmingiausias re-
guliatorius Bendrovei išlieka 
Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija, kuri daro di-
džiausią įtaką Bendrovės tei-
kiamų paslaugų kainoms ir paja-
moms nustatydama pastarųjų 
kainų viršutines ribas. 

 

 Siekiama kuo aiškiau ir geriau įgyvendinti 
reguliatoriaus reikalavimus; 

 Naujų reikalavimų atitikimo užtikrinimui or-
ganizuojami „Lietuvos energijos“ įmonių 
grupės projektai, kurių metu įtraukiami ge-
riausi „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 
specialistai konkrečiu klausimu; 

 Stiprinama ir formuojama atitikties funkcija; 

 Aktyvus dalyvavimas teisės aktų viešo deri-
nimo procese; 

 Ilgalaikėje Bendrovės strategijoje numatytas 
kryptingas reguliuojamos veiklos sąnaudų 
mažinimas ir veiklų diversifikavimas; 

Labai 
didelis 



 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d.  
 
 

19   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

 Vadovybė reguliariai peržiūri aktualias regu-
liavimo rizikas. 

 

 
Rinkos pokyčiai ir 
konkurencingumas 

 
Nuo žaliavų kainų svyravimų iki 
strateginių iniciatyvų rinkos po-
kyčiai yra prigimtinė energetikos 
sektoriaus rizika. Bendrovei di-
džiausią įtaką šiuo metu turi re-
zervinių paslaugų teikimo rinkos 
pasikeitimai. Tačiau išlieka ir tra-
diciniai išoriniai rizikos šaltiniai, 
t. y. makroekonominiai šalies ro-
dikliai, kurie lemia elektros, šilu-
mos ir dujų suvartojimą, žaliavų 
kainų kitimas bei naujos rinkos, 
kurios atsirado pradėjus veikti 
NordBalt ir LitPolink jungtims. 
 

 

 Ilgalaikėje Bendrovės strategijoje numatytas 
kryptingas veiklos efektyvumo didinimas 
mažinant paslaugų teikimo sąnaudas, veik-
los diversifikavimas ir plėtra, kas užtikrins il-
galaikį Bendrovės stabilumą; 

 Atsisakoma nenaudojamų gamybos pajė-
gumų; 

 Eksploatuojami nauji gamybos pajėgumai 
(Biokuro katilinė, Garo katilinės); 

 KCB modernizavimas siekiant didinti bloko 
konkurencingumą rezervinių paslaugų ir 
elektros energijos gamybos rinkose. 

Labai 
didelis 

 
Informacijos sauga 
(kibernetinė sauga) 

 
Stebint išorės veiksnius, geopo-
litinę aplinką Bendrovė supranta 
savo strateginę reikšmę šalies 
saugumui ir bendradarbiaudama 
su išorės įstaigomis bei dieg-
dama vidines priemones siekia 
užtikrinti, kad tiek Bendrovės 
strateginė informacija, tiek pag-
rindinės valdymo sistemos būtų 
apsaugotos nuo bet kokio išo-
rės/vidaus nusikaltimo poveikio. 
 

 

 Atsparumo didinimas atliekant testus/praty-
bas/darbuotojų mokymus; 

 Periodiškas valdymo sistemos darbo stočių, 
programinės įrangos atnaujinimas; 

 Veiklos tęstinumo užtikrinimas kritinėms 
Bendrovės sistemoms; 

 Kibernetinių atakų aptikimo / sustabdymo 
gerinimas; 

 Bendradarbiavimas su išorės įstaigomis. 

Didelis 

 
Techniniai gedimai 

 
Bendrovė energijos gamybos 
veikloje naudoja daug specifinių 
įrenginių dėl ko visuomet išlieka 
techninių gedimų rizika dėl 
bendrųjų rizikos šaltinių, tokių 
kaip nusidėvėjimas ar paslėpti 
defektai. Be bendrųjų šaltinių, 
Bendrovėje techninių gedimų ri-
ziką didina ir rezervinę paslaugą 
teikiančių įrenginių retas naudo-
jimas. 
 

 

 Periodinė ir savalaikė techninė priežiūra; 

 Įrenginių atnaujinimas; 

 Operatyvinio personalo žinių bei įgūdžių 
tęstinumo užtikrinimas ir išlaikymas; 

 Sudaromi, atnaujinami ir testuojami veiklos 
tęstinumo planai; 

 Naudojama energetinių įrenginių integruota 
turto valdymo sistema. 

Vidutinis 

 
Darbuotojų ir ran-
govų sauga ir svei-
kata 

 
Bendrovės veiklos specifika ir 
darbų pobūdis turi prigimtinę 
darbuotojų ir rangovų saugos 
neužtikrinimo riziką dėl gamy-
boje naudojamų atviros ugnies 
šaltinių, degių, sprogių me-
džiagų, garo, karšto vandens, 
laikinų, trumpalaikių specifinių 
darbų atlikimo darbo vietų, sudė-
tingų darbų atlikimo sąlygų. 
Kasmet ši rizika išlieka priorite-
tine sritimi, o šios rizikos pagrin-
diniai šaltiniai be rizikingos 
darbo aplinkos išlieka sąmonin-
gumo ar patyrimo/ žinių trūku-
mas. 
 

 

 Įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vady-
bos sistema (OHSAS 18001:2007); 

 Nuolatinė darbuotojų ir rangovų saugos 
kontrolė ir priežiūra; 

 Su darbuotojų saugumo užtikrinimu siejami 
Bendrovės ir vadovų metiniai tikslai; 

 Sudėtingų darbų, kuriuos atlieka kelios įmo-
nės, standartizavimas ir kontrolės didini-
mas, bei neapibrėžtumų mažinimas DSS 
srityje. 

Vidutinis 
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INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS POPIERIUS 
 

Įstatinis kapitalas, išleisti vertybiniai popieriai 
 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 m. rugsėjo 30 d.) 
Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 187 920 762,41 
eurų ir buvo padalintas į 648 002 629 paprastųjų vardinių 
0,29 euro centų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos visiš-
kai apmokėtos. 
 
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 (ataskaitinio laikotarpio duomenimis) 
 

Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 
vnt. 

Nominalioji vertė, 
eurų 

Bendroji nominalioji 
vertė, eurų 

Dalis įstatiniame kapitale, 
proc. 

Paprastosios 
vardinės 

648 002 629 0,29 187 920 762,41 100,00 

 
 

Bendrovės akcijų kainos dinamika ir apyvarta 
 
Prekybos Bendrovės akcijomis statistika 
 

  2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.  2018 m. 

Paskutinės prekybos sesijos kaina, eurų 0,780 0,671 0,626 0,623 0,5 

Didžiausia kaina, eurų 0,854 0,940 0,713 0,665 0,64 

Mažiausia kaina, eurų 0,395 0,650 0,610 0,6 0,5 

Vidutinė kaina, eurų 0,639 0,805 0,654 0,656 0,587 

Kiekis, vnt. 1 545 602 642 148 929 940 920 892 772 323 

Apyvarta, mln. eurų 0,99 0,52 0,61 0,58 0,45 

Kapitalizacija, 
mln. eurų 

Bendrovė 495,37 426,14 397,56 395,66 324,0 

Baltijos Oficialusis 
prekybos sąrašas  

4 438,23 4 885,76 5 043,31 5 853,81 5 281,28 

 

 
8 paveikslas 

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika per ataskaitinį laikotarpį 
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9 paveikslas 

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika nuo prekybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

 

 
 

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

 

 
 

Akcininkų struktūra 
 
2017 m. gruodžio 31 d. bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 5 904. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 5 964.  
 
Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc., Bendrovės akcijų (2018 m. gruodžio 31 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 

627 372 769 96,82 96,82 

Kiti akcininkai 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

20 629 860 3,18 3,18 

IŠ VISO 
Paprastosios 
vardinės akcijos 

648 002 629 100 100 

 
* 2018 m. kovo 26 d. įvykusiame eiliniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo pritarta Bendrovės įstatinio kapitalo didinimui įnešant „Lietuvos energija“, UAB, 
nepiniginį įnašą. Bendrovė išleido 12.919.014 (dvylika milijonų devynis šimtus devyniolika tūkstančių keturiolika) naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 
0,29 euro centų (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 euro centų (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento). „Lietuvos energija“, 
UAB, suteikta teisė įsigyti (pasirašyti) šias akcijas. Šio pranešimo išleidimo dieną „Lietuvos energija“, UAB, priklausė 627.372.769 akcijos, kurios sudaro 96,82 
proc. įstatinio kapitalo. 
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Bendrovės akcininkų pasiskirstymas pagal šalis 
  

Valstybė 
Akcininkų 
skaičius, proc. 

Lietuva 96,5 

Rusija 0,8 

Estija 1,0 

Baltarusija 0,6 

Latvija 0,4 

Jungtinės Amerikos Valstijos 0,2 

Kitos valstybės 0,5 

 
Bendrovės akcijų pasiskirstymas pagal akcininkus 

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. 
 
Akcininkai turi šias turtines teises: 

 gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą); 

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

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

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

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

 gauti likviduojamos bendrovės turto dalį; 

 perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 

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

 dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 

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

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

 gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją apie 
Bendrovę; 

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

 kitas įstatymų numatytas neturtines teises. 
 
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo specialiųjų kont-
rolės teisių.  
 
 
Balsavimo teisių apribojimai 
 
Nebuvo balsavimo teisių apribojimų. 
 
 
Vertybinių popierių perleidimo ribojimai 
 
Bendrovė nėra informuota, apie kokius nors akcininkų tarpu-
savio susitarimus, dėl kurių galėjo būti ribojamas vertybinių 
popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 

 
 
Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 
Bendrovės įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra AB SEB bankas.  
AB SEB banko kontaktiniai duomenys:  
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius; 
Tel. 1528 arba +370 5 268 2800.
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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“. 
 
2018 m. kovo 26 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bend-
rovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės 
2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. Numatyta už šešių 
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d., iš-
mokėti beveik 8,9 mln. eurų dividendų. Vienai akcijai už šį 
laikotarpį tenka 0,014 euro dividendų. Dividendus gavo tie 
asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl di-
videndų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirin-
kimo pabaigoje, t. y. 2018 m. balandžio 10 d. darbo dienos 
pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai. 
 
Dividendai taip pat buvo mokami pagal 2017 m. rugsėjo 29 
d. įvykusio neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirin-
kimo sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta dėl dividendų už 
trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bendro-
vės akcininkams. Skirta 0,017 euro vienai Bendrovės akcijai 
dydžio dividendų (iš viso – 10,8 mln. eurų) už šešių mėnesių 
laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.  
 
Bendrovės grynasis pelnas iš tęstinės veiklos 2017 m. buvo 
20,52 mln. eurų, tad už 2017 m. išmokėtų dividendų / grynojo 
pelno rodiklis siekia 0,96. 

2018 m. rugsėjo 27 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame 
Bendrovės akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas 
skirti Bendrovės akcininkams 0,023 eurų dividendų vienai 
akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. bir-
želio 30 d. (iš viso – 14,9 mln. eurų). Dividendus gavo tie 
asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl di-
videndų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirin-
kimo pabaigoje, t. y. 2018 m. spalio 11 d. darbo dienos pa-
baigoje, buvo Bendrovės akcininkai. 
 
Bendrovės grynasis pelnas iš tęstinės veiklos 2018 m. 
sausį–birželį buvo 21,9 mln. eurų, tad už šį laikotarpį išmo-
kėtų dividendų / grynojo pelno rodiklis siekia 0,68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://gamyba.le.lt/lt/investuotojams/dividendai
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BENDROVĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

 
Bendrovės  socialinės atsakomybės veikla yra paremta jos 
vertybėmis ir apibrėžia Bendrovės požiūrį į savo veiklą, so-
cialinių, aplinkos apsaugos bei skaidrios veiklos principų įt-
raukimą į Bendrovės vidaus procesus ir į santykius su suin-
teresuotomis šalimis. 
 
Atsakingoje veikloje „Lietuvos energijos gamyba“ vadovau-
jasi „Lietuvos energijos“ grupėje patvirtinta įmonių grupės 
Socialinės atsakomybės politika. Šiame dokumente apibrė-
žiamos bendros atsakingos veiklos kryptys ir nuostatos, ku-
riomis vadovaujantis kuriama socialiai atsakingo ir darniai 
vystomo įmonių grupės verslo kultūra bei praktika. 
 
Bendrovė įprasmina socialinę atsakomybę per kryptingą ir 
nuoseklią veiklą šiose srityse:  

 santykiuose su darbuotojais,  

 santykiuose su visuomene,  

 aplinkosaugoje,  

 veikloje rinkoje. 
 
Bendrovė laikosi dešimties Pasaulinio susitarimo (angl. Glo-
bal Compact) principų, apibrėžiančių verslo atsakomybę 
žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su 
korupcija srityse bei siekia mažinti savo veiklos poveikį ap-
linkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastan-
gomis dalyvauti ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos 
problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir eko-
nomikos augimo. Šios visuotinai priimtos ir deklaruojamos 
atsakingo elgesio gairės yra aiški bei stipri nuoroda Bendro-
vei plėtojant socialiai atsakingo verslo veiklas.  

 
Apie „Pasaulinį susitarimą“ 
 
Jungtinių Tautų inicijuotas „Pasaulinis susitarimas“ yra di-
džiausia savanoriška verslo atsakomybės iniciatyva, kurioje 
dalyvauja ne tik verslo įmonės, bet ir kitos organizacijos, pro-
fsąjungos, viešojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės orga-
nizacijos daugelyje pasaulio šalių. 
 
Šio tarptautinio susitarimo siekis – padėti organizacijoms tai-
kyti susitarimo principus organizacijų veiklos strategijose, 
skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp įvairių sektorių, 
valstybėje ir už jos ribų, siekiant universalių pasaulio plėtros 
tikslų. 

„Pasaulinis susitarimas“ remiasi žmogaus teisių, darbo jėgos 
ir aplinkosaugos principais, įtvirtintais šiuose tarptautiniuose 
dokumentuose: 

 Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje; 

 Tarptautinės darbo organizacijos deklaracijoje dėl 
pagrindinių principų ir teisių darbe; 

 Rio de Žaneiro deklaracijoje dėl aplinkosaugos ir plėt-
ros; 

 Jungtinių Tautų konvencijoje prieš korupciją. 
 

„Pasaulinio susitarimo“ principai: 
 

Žmogaus teisės 

1 principas. Siekti, kad verslo organizacijos remtų ir 
gerbtų tarptautinę žmogaus teisių ap-
saugą savo įtakos sferoje. 

2 principas. Užtikrinti, kad jos pačios neprisidėtų prie 
žmogaus teisių pažeidimų. 

Darbuotojų teisės 

3 principas. Siekti, kad verslo organizacijos remtų a-
sociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiks-
mingas bendras derybas. 

4 principas. Siekti panaikinti bet kokį privalomąjį ar 
priverstinį darbą. 

5 principas. Siekti panaikinti vaikų darbą. 

6 principas. Siekti panaikinti diskriminaciją, susijusią 
su įdarbinimu ir profesija. 

Aplinkos apsauga 

7 principas. Siekti, kad verslo organizacijos remtų 
prevencines programas, užtikrinančias 
aplinkos apsaugą. 

8 principas. Imtųsi iniciatyvų aplinkosauginei atsako-
mybei didinti. 

9 principas. Skatintų aplinkai palankių technologijų 
vystymąsi ir paplitimą. 

Kova su korupcija 

10 principas. 
 

Verslo organizacijos turi kovoti prieš vi-
sas korupcijos formas (tarp jų – papirki-
nėjimą ir kyšininkavimą). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bendrovė rengia metinius socialinės atsakomybės veiklų 
planus, juos vykdo ir tai aprašo viešai prieinamose sociali-
nės atsakomybės ataskaitose.  
 
Išsami 2018 m. integruota „Lietuvos energijos“ grupės so-
cialinės atsakomybės veiklos ataskaita, kurioje bus prista-
toma ir Bendrovės pažanga šioje srityje, bus parengta ir 
paskelbta atskirai. 
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Žmogaus teisės 
 
Vykdydama savo veiklą ir teikdama paslaugas, veikdama 
skirtingose bendruomenėse Bendrovė laikosi žmogaus tei-
sių apsaugos principų, remia ir gerbia tarptautinę žmogaus 
teisių apsaugą savo įtakos sferoje, užtikrina, jog pati nepri-
sideda prie žmogaus teisių pažeidimų ir pasisako prieš bet 
kokius jų pažeidimus. 

2018 m. „Lietuvos energijos gamyboje“ 
nenustatyta jokių diskriminacijos ar kitų 
incidentų, susijusių su žmogaus teisių 

pažeidimais.

 

 
Santykiai su darbuotojais 
 

Bendrovė gerbia darbuotojų teises ir pasisako prieš vaikų 
darbą, bet kokią diskriminaciją tiek įdarbinant naujus darbuo-
tojus, tiek tarp esamų darbuotojų. Bendrovėje veikia profesi-
nės sąjungos ir galioja kolektyvinė sutartis. Objektyvus pa-
ties darbuotojo ir jo vadovo atliktas darbuotojo kompetencijų 
įvertinimas yra vienintelis darbuotojų vertinimo būdas. Bend-
rovė ir pati rūpinasi darbuotojų kompetencijos kėlimu. Bend-
rovė nustato ir moka atlyginimus skaidriai, pagal aiškiai nus-
tatytą tvarką. Bendrovė rūpinasi darbuotojų sveikata, savo 
iniciatyva organizuoja neformalius renginius, į kuriuos kvie-
čia visus darbuotojus, rūpinasi darbuotojams palankios or-
ganizacinės kultūros įtvirtinimu.  
 
Pagrindinis Bendrovės personalo politikos siekis yra prit-
raukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, abipusės vertės 
generavimo principu kurti su jais ilgalaikės partnerystės san-
tykius ir bendrą sėkmingą Bendrovės ateitį. 
 
Bendrovė sudaro galimybes įsidarbinti ir sėkmingai dirbti 
įvairaus amžiaus ir patirties asmenims. Vyrai 2018 m. pabai-
goje sudarė 86 proc. Bendrovės darbuotojų, moterys – 14 
proc. Vyrų Bendrovėje dirba daugiau dėl jos veiklos specifi-
kos – moterys rečiau renkasi technologinius darbus ir su jais 
susijusias specialybes. Bendrovės stebėtojų taryboje mo-
terų nėra. Viena iš 2018 m. veikusios Bendrovės valdybos 
narių (aukščiausio lygmens vadovų kategorija) buvo moteris, 
ji užėmė ir generalinės direktorės pareigas. 
 
 
 
 
 
 

Darbuotojų sveikata ir saugus darbas 
 
Bendrovė laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos bendras 
nuostatas ir principus bei jų įgyvendinimo pagrindines gaires 
apibrėžiančios „Lietuvos energijos“ įmonių grupės Darbuo-
tojų saugos ir sveikatos politikos nuostatų. 
 
Gamyboje naudojami atviros ugnies šaltiniai, degios, spro-
gios medžiagos, garas, karštas vanduo, laikinos, trumpalai-
kės specifinių darbų atlikimo darbo vietos, sudėtingos darbų 
atlikimo sąlygos – visa tai kelia tiek darbuotojų, tiek rangovų 
saugos ir sveikatos neužtikrinimo riziką. 
 
Nelaimingų atsitikimų prevencijai Bendrovėje skiriamas di-
džiulis dėmesys: saugos ir sveikatos užtikrinimui palaikomas 
OHSAS 18001:2007 sertifikatas, periodiškai tikrinamos 
darbo vietos ir darbų organizavimo kokybė, darbuotojai inst-
ruktuojami ir aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonė-
mis. 
 
Bendrovė rūpinasi darbuotojų sveikata. Organizuotas nemo-
kamas medicininis patikrinimas visiems darbuotojams, ku-
riems tai atlikti buvo būtina. Darbuotojai skiepyti nuo gripo ir 
erkinio encefalito, pravesti higienos ir pirmosios pagalbos 
mokymai. 
 
Naudojantis elektroninių mokymų platforma, pravestas 
Bendrovės darbuotojų periodinis saugos reikalavimų inst-
ruktavimas. 
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės darbuotojus ir ryšius 
su jais – toliau šiame pranešime

Darbuotojų sveikatos ir saugaus darbo rodikliai (2018 m.) 
 

Darbuotojų susižeidimai (smulkūs 
sveikatos sutrikdymai arba žūtys) 

18 smulkių susižeidimų (akių užkrėtimai, aukštas kraujospūdis, širdies ritmo sut-
rikimai, sumušimai) ir 3 lengvi nelaimingi atsitikimai. Žūčių – 0. 
Pagrindinė smulkių sužeidimų priežastis – neatsargus darbuotojų elgesys darbo 
vietoje. Visi susižeidimai ištirti, bei parengti prevencinių priemonių planai. 

Bendrovės objektuose įvykę ran-
govų darbuotojų darbų saugos ir 
sveikatos pažeidimai, jų pobūdis  

16 vnt. (iš jų 4 kartus stabdyti darbai)  
Pobūdis: asmeninių apsaugos priemonių nenaudojimas, darbuotojų saugos ir 
sveikatos taisyklių nesilaikymas, netinkamas darbų įforminimas, ugnies darbų 
vykdymas ir pan. 

Dėl darbų saugos ir sveikatos pa-
žeidimų, susižalojimų prarasto 
laiko rodiklis 

Dėl nelaimingų atsitikimų darbe prarasta 201 darbo diena, dėl ligos – 3795 d. d. 

 
 
Santykiai su visuomene 
 
Vykdydama savo veiklą ir teikdama paslaugas, veikdama 
skirtingose bendruomenėse Bendrovė laikosi žmogaus tei-
sių apsaugos principų, remia ir gerbia tarptautinę žmogaus 

teisių apsaugą savo įtakos sferoje, užtikrina, jog pati nepri-
sideda prie žmogaus teisių pažeidimų ir pasisako prieš bet 
kokius jų pažeidimus. 
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Edukacinė veikla  
 
Bendrovė geranoriškai ir neatlygintinai priima ekskursijas į 
savo valdomus objektus: KCB, Kruonio HAE, Kauno A. Bra-
zausko HE. Taip Bendrovė siekia prisidėti prie visuomenės 
ir ypač jaunosios kartos švietimo apie energetiką. Per 2018 
m. elektrinėse apsilankė daugiau nei 2500 lankytojų iš įvairių 
įmonių, mokyklų ir kitų institucijų, taip pat sulaukta delegacijų 
iš užsienio šalių. Per minėtą laikotarpį daugiausiai ekskursijų 
surengta Kruonio HAE. 

Paramos teikimas 
 
„Lietuvos energijos gamyba“ iki 2017 m. paramą teikė per 
2014 m. įsteigtą „Lietuvos energijos“ paramos fondą. Fon-
das apjungė ir koordinavo visų Grupės įmonių teikiamą pa-
ramą visuomenei reikšmingiems projektams, programoms 
bei veikloms. Šiuo metu Bendrovė paramos neteikia. 
 

 
 

Aplinkos apsauga 
 
Bendrovė savo veikloje siekia tausoti aplinką, taupiai naudoti 
gamtos išteklius, gamybinėje veikloje diegti modernias, efek-
tyvias ir poveikio aplinkai požiūriu saugias technologijas. 
Bendrovė vadovaujasi aplinkosaugą reglamentuojančių tei-
sės aktų ir normų reikalavimais, profesionaliai taiko preven-
cines priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.  
 
Svarbiausi keliami aplinkos apsaugos klausimai: saugi įren-
ginių eksploatacija, saugus ekologiniu požiūriu pavojingų 
medžiagų naudojimas, susidariusių atliekų tvarkymas, 
Kauno marių ir Nemuno žemiau Kauno A. Brazausko HE 
vandens lygių leistinų svyravimų užtikrinimas ir kt.  
 
Bendrovė vykdo visus jai keliamus aplinkos apsaugos reika-
lavimus ir savo iniciatyva rūpinasi naujų įrenginių statyba bei 
senų įrenginių atnaujinimu, kad Bendrovės veikla darytų dar 
mažesnę įtaką aplinkai. Bendrovė organizuoja aplinkos tvar-
kymo akcijas, prie kurių kviečia prisijungti ir kitų įmonių ir įs-
taigų darbuotojus. Susitikimai tarp skirtingų padalinių dar-
buotojų Bendrovėje organizuojami per vaizdo konferencijas, 
kad būtų sumažintos išlaidos transportui, o aplinka mažiau 
teršiama išmetamosiomis dujomis. Bendrovė skatina veik-
loje naudojamų elektroninių įrenginių, popieriaus tausojimą 
ir rūšiavimą. Darbe Bendrovės darbuotojai naudoja vis ma-
žiau popieriaus, vis daugiau dokumentų sutvarkoma elektro-
niniu būdu per specialią dokumentų valdymo sistemą. 
 
Pagal įmonės patvirtintą resursų taupymo planą įgyvendina-
mos priemonės, kad mažėtų savoms reikmėms naudojamų 
resursų poreikis.  
 
Aplinkosaugos vadybos standarto palaikymas 
 
Bendrovė palaiko aplinkosaugos vadybos standartą ISO 
14001. Visame pasaulyje pripažįstamas sertifikatas nurodo, 
kad bendrovė vadovaujasi svarbiausiais aplinkos apsaugos 
aspektų identifikavimo, stebėjimo, valdymo ir gerinimo reika-
lavimais. Sertifikatas galioja produktams ir paslaugoms, ku-
rias teikia „Lietuvos energijos gamybos“ valdomos elektrinės 
Elektrėnuose, Kruonyje ir Kaune. Tai reiškia, kad visa elekt-
rinėse atliekama veikla – Elektrėnų komplekse vykdoma e-
lektros ir šilumos energijos gamyba, elektros, šilumos, tur-
binų, gamtinių dujų, naftos ir naftos produktų įrenginių eksp-
loatacija, Kruonio HAE vykdoma elektros energijos gamyba, 

tiekimas, įrenginių eksploatavimas ir galios rezervavimas, 
taip pat elektros energijos gamyba, tiekimas ir įrenginių 
eksploatavimas Kauno A. Brazausko HE – atitinka griežtus 
tarptautinius aplinkosaugos reikalavimus. 2018 m. lapkričio 
mėn. UAB „SGS Klaipėda“ atliko standarto ISO 14001:2015 
priežiūros auditą, audito metu neatitikčių nenustatyta, stan-
dartas resertifikuotas iki 2019 m. gruodžio 30 d. 
 
Taip pat įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio 
vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitorin-
gui ir apsaugos priemonėms. 
 
Investicijos į aplinkos apsaugą 
 
2018 m. Bendrovė į aplinkos apsaugos veiklas investavo 
1,04 mln. eurų. Investicijos apima vandens išteklių apsaugą, 
dirvožemio ir požeminio vandens apsaugą, atliekų tvarkymą, 
biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugą. Lėšos skirtos 
Obenių sklypo sutvarkymui, cheminio vandens valymo įren-
giniams, hidrotechninių statinių kontrolinių matavimui apara-
tūrai atnaujinti. 
 
Atliekų rūšiavimas 
 
Bendrovės padaliniuose Elektrėnuose, Kruonyje ir Kaune, 
taip pat Vilniuje, kur įsikūrę keli Bendrovės aptarnavimo pa-
daliniai, pastatytos specialios šiukšliadėžės atliekų rūšiavi-
mui, taip pat pastatyti specialūs konteineriai, skirti nebenau-
dojamos smulkios elektroninės įrangos ir baterijų išmetimui.  
 
Elektrėnų komplekse įrengtoje šiuolaikiškoje atliekų rūšia-
vimo aikštelėje išrūšiuojama keliolika rūšių atliekų. Bendro-
vės elektrinių veikloje susidariusios pavojingos ir nepavojin-
gos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Juodųjų ir 
spalvotųjų metalų atliekos parduodamos supirkėjams už rin-
kos kainą. 
 
2018 m. Bendrovės valdomose elektrinėse atliekų tvarkyto-
jams perduota apie 65 t pavojingų atliekų, apie 6 638 t ne-
pavojingų atliekų, parduota 5 275 t juodojo metalo,  beveik 
67 t spalvotųjų metalų. Išvežta apie 81 t buitinių atliekų. 
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Veikla rinkoje 
 
Energetinis efektyvumas 
 
Bendrovė 2018 m. kovo mėn. su Lietuvos Respublikos ener-
getikos ministerija pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir 
konsultavimo susitarimą. Taip Bendrovė prisijungė prie e-
nergetinio efektyvumo Lietuvoje skatinimo iniciatyvos, kurios 
tikslas – šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo 
efektyvumo klausimais taip padedant vartotojui mažinti ener-
gijos vartojimo kaštus bei prisidėti prie energetinio efekty-
vumo didinimo. 
 
Energijos vartojimo efektyvumas – vis svarbesnis visiems e-
nergijos vartotojams. Europos Sąjungoje iššūkis taupesnio 
energetinių resursų vartojimo iššūkis tapo strateginiu tikslu. 
2012 m. gruodžio mėn. įsigaliojusioje Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvoje numatoma, kad ES narės iki 2020 m. 
elektros energijos vartojimą sumažins 20 procentų. 2016 m. 
lapkričio 3 d. priimtame Lietuvos Respublikos energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatyti 
nacionaliniai energijos vartojimo efektyvumo tikslai ir 
priemonės, kaip prie šio tikslo ketina prisidėti Lietuva. 
 
Bendrovė prie energijos vartojimo efektyvumo iniciatyvų pri-
sideda informuodama savo klientus ir visuomenę apie gali-
mybę energiją vartoti taupiau. 
 
Nulinė tolerancija korupcijai 
 
Laikydamasi „Pasaulinio susitarimo“ principo dėl kovos su 
korupcija, Bendrovė skaidriai moka visus mokesčius, užtik-
rina jos organizuojamų pirkimų skaidrumą ir reikalauja iš po-
tencialių ir esamų tiekėjų, kad jie veiktų skaidriai ir sąžinin-
gai. Bendrovė elektros energija biržoje prekiauja laikyda-
masi skaidrumo principo, nedalyvauja jokiuose sandoriuose, 

kuriuose prašoma kyšių, siūloma elgtis neskaidriai. Bend-
rovė teikia atsakingoms institucijoms pastebėjimus ir pasiū-
lymus dėl naujų ar koreguojamų aktualių teisės aktų, vertina 
jų skaidrumą. 
 
Bendrovė ir jos darbuotojai vadovaujasi Nulinės tolerancijos 
korupcijai politikos nuostatomis ir principais. Bendrovė neto-
leruoja jokių korupcijos formų, tiek tiesioginių, tiek ir netiesio-
ginių. Su Nulinės tolerancijos korupcijai politika galima susi-
pažinti Bendrovės interneto svetainėje. Visi „Lietuvos ener-
gijos“ įmonių grupės darbuotojai privalo pranešti apie bet ko-
kius Nulinės tolerancijos korupcijai politikos pažeidimus arba 
įtariamus pažeidimus prevencijos funkcijas vykdančiam dar-
buotojui įmonėje arba pasinaudodami Pasitikėjimo linija, 
tel. +370 640 88889 arba el. paštu pasitikejimoli-
nija@le.lt. Visos kitos šalys taip pat raginamos šiais kontak-
tais siųsti pranešimus apie Nulinės tolerancijos korupcijai 
politikos pažeidimus arba įtariamus pažeidimus. Anonimiš-
kumas garantuojamas. 
 
Skaidrūs pirkimai 
  
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu Centrinės viešųjų 
pirkimų informacinės sistemos priemonėmis skelbiami visų 
Bendrovės pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techni-
nių specifikacijų projektai, skelbiamos pirkimų procedūrų a-
taskaitos ir informacija apie vykdomus pirkimus. Bendrovė 
vykdo visas pirkimo bei pardavimo procedūras maksimaliai 
teisingai ir skaidriai. 
 
2018 m. baigti 433 Bendrovės inicijuoti pirkimai. Per šiuos 
metus gauta 15 pretenzijų dėl Bendrovės vykdytų pirkimų, 5 
iš jų pripažintos pagrįstomis ir buvo tenkintos. 
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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 
 
Bendrovės veiklos tikslas yra efektyvi energijos gamyba ir 
tiekimas, prisidedant prie energetinio saugumo užtikrinimo. 
Bendrovės veiklos objektas energijos gamyba ir tiekimas, 
taip pat elektros energijos importo, eksporto ir prekybos 
veikla. Bendrovė turi teisę verstis kita veikla, kuri nepriešta-
rauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstaty-
mams  
 
Bendrovė eksploatuoja energijos gamybos pajėgumus: 

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

 Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę; 
 Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę; 
 Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę (nuo 2018 m. 

kovo 31 d.). 
 
Bendrovės geografinė rinka yra visa Lietuva. Jos pagaminta 
elektros energija prekiaujama Šiaurės šalių biržoje „Nord 
Pool“. 

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

Dukterinės bendrovės ir susijusios įmonės 
 
Bendrovė priklauso valstybės valdomai įmonių grupei „Lie-
tuvos energija“ – vienai didžiausių energetikos įmonių grupių 
Baltijos šalyse. Patronuojanti grupės įmonė „Lietuvos ener-
gija“, UAB, valdo 96,82 proc. Bendrovės akcijų. 
 
Ataskaitos pasirašymo dieną Bendrovė dukterinių bendrovių 
neturėjo. Bendrovė bendrai su kitomis įmonėmis valdė UAB 
Verslo aptarnavimo centrą, UAB Technologijų ir inovacijų 
centrą ir UAB „Geoterma“ (žr. lentelėje žemiau). 

 
UAB Technologijų ir inovacijų 

centras 

UAB Verslo aptarnavimo 

centras 

UAB „Geoterma“ 

Adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius P. Lukšio g. 5B, Vilnius Lypkių g. 17, Klaipėda 

Įregistravimo 

data  
2013 m. gruodžio 4 d. 2014 m. liepos 30 d. 1996 m. kovo 1 d. 

Įmonės kodas 303200016 303359627 123540818 

Kontaktai (8 5) 278 2272, info@etic.lt (8 5) 259 4400, vac@le.lt (8 46) 326 163, info@geoterma.lt  

Tinklalapis www.etic.lt  http://vac.le.lt www.geoterma.lt  

Valdoma 

kapitalo dalis 
20,01 proc. 15 proc. 23,44 proc. 

Pagrindinės 

veiklos 

pobūdis 

Informacinių technologijų ir 

telekomunikacijų paslaugų teikimas 

energetikos sektoriaus įmonėms. 

Viešųjų pirkimų organizavimas ir 

vykdymas, buhalterinės apskaitos, 

darbo santykių administravimo, 

klientų aptarnavimo, žmogiškųjų iš-

teklių administravimo, teisinių pas-

laugų, veiklos efektyvumo konsulta-

cijų ir mokymų teikimas. 

Geoterminio šildymo jėgainė. 

 

Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius 

 

Informacija apie susijusių šalių sandorius pateikiama 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 

mailto:info@le.lt
http://www.gamyba.le.lt/
mailto:info@etic.lt
mailto:info@geoterma.lt
http://www.etic.lt/
http://vac.le.lt/
http://www.geoterma.lt/
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11 paveikslas  
Bendrovės organizacinė struktūra (2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis*) 

 

Prevencijos
skyrius

Procesų vystymo 
skyrius

Finansų ir 
administravimo 

tarnyba

Gamybos       
tarnyba

Generalinis 
direktorius

STEBĖTOJŲ 
TARYBA

Darbuotojų 
saugos ir 

sveikatos skyrius

VALDYBA

Komunikacijos 
skyrius

Personalo
skyrius

Pardavimų 
skyrius

* Nuo 2019 m. sausio 1 d. „Lietuvos energijos“ grupėje integravus komunikacijos funkciją, Bendrovėje neliko Komunikacijos skyriaus, o šią paslaugą Bendrovei 
teikia UAB „Verslo aptarnavimo centras“. 

 
 

Informacija apie Bendrovės valdymo organus 
 
Pagal 2018 m. gruodžio 31 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“. Bendrovės įstatai gali būti 
keičiami tik visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Informaciją apie valdymo organų rinkimą bei NASDAQ 
Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi 
Bendrovė skelbia su metinėmis ataskaitomis. Pakeitimai, 
susiję su Bendrovės valdymo organais, priimti per ataskaitinį 
laikotarpį, detaliai apžvelgiami toliau. 
 
 
 
  

 

 
 
Visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendro-
vės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, 
sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, 
kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai. 
 

Per 2018 m. buvo sušaukti du visuotiniai Bendrovės akci-
ninkų susirinkimai: 

1. 2018 m. kovo 26 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame 
Bendrovės akcininkų susirinkime buvo pritarta 2017 m. 
metiniam pranešimui, patvirtintas audituotas 2017 m. fi-
nansinių ataskaitų rinkinys bei patvirtintas Bendrovės 
pelno už 2017 m. paskirstymas. Numatyta išmokėti divi-
dendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. 
gruodžio 31 d. Šiame eiliniame visuotiniame Bendrovės 
akcininkų susirinkime taip pat nutarta papildyti „Lietuvos 
energijos gamybos“ įstatinį kapitalą išleidžiant naujas ak-
cijas, apmokamas papildomu akcijas pasirašančiojo as-
mens nepiniginiu įnašu, įnešant Vilniaus trečiosios termo-
fikacinės elektrinės turtinį kompleksą į Bendrovės nuosa-
vybę. Numatyta patvirtinti naujos redakcijos įstatus, at-

šaukti stebėtojų tarybą bei išrinkti naujus stebėtojų tary-
bos narius. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 metų 
kadencijai išrinkti Dominykas Tučkus, Živilė Skibarkienė, 
nepriklausomas narys Rimgaudas Kalvaitis. 

2. 2018 m. rugsėjo 27 d. vykusiame neeiliniame visuoti-
niame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo priimtas 
sprendimas skirti Bendrovės akcininkams dividendų už 
šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 
d. 

 

Visuose Bendrovės 2018 m. sušauktuose Bendrovės visuo-
tiniuose akcininkų susirinkimuose dalyvavo Bendrovės ge-
neralinė direktorė (valdybos pirmininkė) ir / arba Finansų ir 
administravimo direktorius (valdybos narys). 
 
Informacija apie akcininkų balsavimo rezultatus šiuose ir 
ankstesniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose patei-
kiama Bendrovės interneto svetainės skiltyje „Investuoto-
jams“. 
 

 
 
Bendrovės stebėtojų taryba 
 
Bendrovės stebėtojų taryba – kolegialus priežiūros organas. 
Stebėtojų tarybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei 
narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės 

aktai ir Bendrovės įstatai. Bendrovės stebėtojų tarybą su-
daro trys nariai, kurie yra renkami visuotiniame akcininkų su-
sirinkime ketverių metų kadencijai. Ne mažiau kaip vieną 

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


 

 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d.  
 
 

30   
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

trečdalį stebėtojų tarybos sudaro nepriklausomi nariai. Ste-
bėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmi-
ninką. 
 
Teikiant stebėtojų tarybos kandidatūras, jas teikiantis asmuo 
privalo pateikti stebėtojų tarybai paaiškinimus raštu dėl kiek-
vieno siūlomo stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties 
einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti stebėtojų 
tarybos nario pareigas. Stebėtojų tarybos nariu negali būti 
generalinis direktorius, valdybos narys, dukterinės bendro-
vės valdymo organo narys, elektros energijos ar dujų perda-
vimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, 
valdymo organo ar administracijos narys, auditorius ar au-
dito įmonės darbuotojas, asmuo, kuris pagal teisės aktus ne-
turi teisės eiti šių pareigų. 
 
Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar 
dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcinin-
kai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 
1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui 
prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti 
renkama vis stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai valdy-
bos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos 
kadencijos pabaigos.  
 
Pagrindinė Bendrovės stebėtojų tarybos kompetencija 
yra:  

 Svarstyti ir tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją, anali-
zuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos stra-
tegijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam vi-
suotiniam akcininkų susirinkimui; 

 Rinkti valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;  

 Prižiūrėti valdybos ir generalinio direktoriaus veiklą;  

 Pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus 
ir pasiūlymus dėl Bendrovės metinių finansinių atas-
kaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo 
projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat val-
dybos bei generalinio direktoriaus veiklos;  

 Pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus 
ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį 
negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui, 

sprendimui priimti sudarytam tarpinių finansinių atas-
kaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;  

 Atsižvelgiant į Bendrovės Audito komiteto išvadą, teikti 
nuomonę dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių 
su susijusia šalimi (jeigu jie atitinka Bendrovės įsta-
tuose aptartus kriterijus); 

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

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

 
Bendrovės stebėtojų tarybos sudėties pasikeitimai per 
ataskaitinį laikotarpį: 

 2018 m. kovo 26 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame 
akcininkų susitikime atšaukta Bendrovės stebėtojų ta-
ryba, kuriai priklausė Mindaugas Keizeris (pirmininkas) 
ir Dominykas Tučkus (narys), bei naujai ketverių metų 
kadencijai išrinkta naujoji stebėtojų taryba – Dominy-
kas Tučkus, Živilė Skibarkienė, Rimgaudas Kalvaitis 
(nepriklausomas narys).  

 2018 m. balandžio 3 d. įvykusiame pirmajame naujos 
sudėties Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje nu-
tarta stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti Dominyką 
Tučkų. 

 
Numatoma šio pranešimo paskelbimo dieną veikiančios ste-
bėtojų tarybos kadencijos pabaiga – 2022 m. kovo 25 d. 
 
2018 m. iš viso įvyko keturiolika Bendrovės stebėtojų tary-
bos posėdžiai, visuose dalyvavo visi tuo metu išrinkti stebė-
tojų tarybos nariai. 
 
Daugiau informacijos apie Bendrovės stebėtojų tarybos na-
rius pateikiama lentelėje žemiau, jų išsilavinimo bei profesi-
nės patirties aprašymą galima rasti Bendrovės interneto sve-
tainės 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.) 

Dominykas 
Tučkus 
Pirmininkas 

2017 m. rugpjūčio 10 d. 
– 2018 m. kovo 26 d. 
 

2018 m. kovo 26 d. – 
2022 m. kovo 25 d.  

– 

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

- UAB LITGAS, valdybos pirmininkas (iki 2019-
01-01) 

- UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, valdybos 

pirmininkas (iki 2018-08-28), valdybos narys 
(nuo 2018-08-28). 

- Energijos tiekimas UAB, valdybos pirminin-

kas (iki 2018-06-14), valdybos narys (nuo 
2018-06-14). 

- UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, stebė-

tojų tarybos pirmininkas (iki 2018-03-23).  
- UAB „EURAKRAS“, valdybos narys. 
- Tuulueenergia OU, valdybos pirmininkas (iki 

2019-01-28). 
- UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, valdy-

bos narys (nuo 2018-03-19). 

- UAB Lietuvos energija renewables valdybos 
narys (nuo 2019-01-03) 

- KŪB Smart Energy Fund powered by Lietuvos 

Energija Patariamojo komiteto narys. 

– 

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

2017 m. rugpjūčio 10 d. 
– 2018 m. kovo 26 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos pirminin-

kas, Strategijos ir plėtros direktorius (iki 2018-
02-01), l. e. p. generalinis direktorius (iki 
2018-02-11). 

- UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organi-
zacija“, valdybos narys. 

- UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, stebė-

tojų tarybos narys (iki 2017-04-24). 
- UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, valdy-

bos pirmininkas (iki 2018-03-19). 

- Lietuvos energijos paramos fondas, valdybos 
pirmininkas. 

- NT Valdos, UAB, valdybos pirmininkas. 

- „Lietuvos energija“, UAB, Korporatyvinio val-
dymo direktorius (nuo 2018-02 iki 2018-10). 

- AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

valdybos pirmininkas (nuo 2018-10-02), 
generalinis direktorius (nuo 2018-10-08). 

– 

Živilė 
Skibarkienė 
Narė 

2018 m. kovo 26 d. – 
2022 m. kovo 25 d. 

– 

- „Lietuvos energija“, UAB, valdybos narė, Or-
ganizacijos vystymo direktorė. 

- UAB Verslo aptarnavimo centro valdybos 

narė (nuo 2018-04-04, pirmininkė nuo 2018-
09-26). 

- UAB Technologijų ir inovacijų centro valdy-

bos pirmininkė (iki 2018-09-26). 
- UAB Elektroninių mokėjimų agentūros stebė-

tojų tarybos narė (nuo 2018-12-10). 

– 

Rimgaudas 
Kalvaitis 
Nepriklau-
somas narys 

2018 m. kovo 26 d. – 
2022 m. kovo 25 d. 

– 

- UAB „Technology Competence Center“, di-

rektorius. 
- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, nep-

riklausomas valdybos narys. 

- UAB „Luno“, konsultantas 

– 

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. 

Nuo 2017 m. rugpjūčio 5 d. iki 2018 m. kovo 26 d nepriklau-
somo nario Bendrovės stebėtojų tarybos sudėtyje nebuvo, 
tad atlyginimas per šį laikotarpį niekam nebuvo mokamas. 
 
Nepriklausomas Bendrovės stebėtojų tarybos narys buvo iš-
rinktas 2018 m. kovo 26 d. neeiliniame visuotiniame akci-
ninkų susirinkime. Nuo šios dienos iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos jam buvo priskaičiuotas 9 285 eurų atlygis už 
veiklą stebėtojų taryboje.

 
Bendrovės valdyba 
 
Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdy-
bos kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir at-
šaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, Bendro-
vės įstatai ir valdybos darbo reglamentas.  
 
Bendrovės valdybą, kurią sudaro trys nariai, ketverių metų 
kadencijai renka ir atšaukia stebėtojų taryba Bendrovės įs-
tatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga 
stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui. Val-
dyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 
 
Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo 
privalo pateikti stebėtojų tarybai paaiškinimus raštu dėl kiek-
vieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant 
vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti valdybos nario 
pareigas. Valdybos nariu negali būti elektros energijos ar 
dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros 
organo, valdymo organo ar administracijos narys, Bendro-

vės stebėtojų tarybos narys, auditorius ar audito įmonės dar-
buotojas, asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti 
šių pareigų. 
 
Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežas-
čių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja val-
dyba renkama naujam valdybos kadencijos laikotarpiui. 
Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki 
veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.  
 
Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl: 

 Bendrovės tapimo juridinių asmenų steigėja, dalyve;  

 Bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų 
suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar su-
varžymo;  

 Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos 
nutraukimo;  

 Obligacijų išleidimo;  
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 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionali-
niam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų na-
cionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įsta-
tyme nurodytų ir Bendrovei priklausančių objektų dis-
ponavimo;  

 Tam tikrų sutarčių, kurių vertė didesnė kaip 3 mln. 
eurų, sudarymo; 

 Priima kitus Bendrovės įstatuose numatytus sprendi-
mus. 

 
Tam tikrais atvejais, prieš priimdama sprendimus, valdyba 
turi gauti stebėtojų tarybos atsiliepimą, visuotinio akcininkų 
susirinkimo pritarimą. 
 
Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, valdyba renka 
ir atšaukia generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas 
darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, ska-
tina jį ir skiria nuobaudas. 
 
Bendrovės valdybos sudėties pasikeitimai per ataskai-
tinį laikotarpį: 

 2018 m. kovo 26 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame 
Bendrovės akcininkų susirinkime priimtas sprendimas 
patvirtinti atnaujintus Bendrovės įstatus, kuriuose, be 
kita ko, numatyta, jog Bendrovės valdybą sudaro trys 
asmenys, renkami ketverių metų kadencijai (anksčiau 
valdybą sudarė penki asmenys). 

 2018 m. balandžio 3 d., įvykusiame pirmajame naujos 
sudėties Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo 
priimtas sprendimas veikiančią keturių asmenų Bend-
rovės valdybą atšaukti in corpore ir ketverių metų ka-
dencijai išrinkti tris narius – iki šiol Bendrovės valdybos 
narių pareigas ėjusius: Eglę Čiužaitę (kuruojama sritis 
– strategija ir valdymas), Darių Kuciną (kuruojama sri-
tis – gamybos ir sisteminių paslaugų valdymas), Min-
daugą Kvekšą (kuruojama sritis – finansai ir administ-
ravimas). Ketverių metų kadencijai išrinkta Bendrovės 
valdyba savo darbą pradėjo nuo ją išrinkusios Bendro-
vės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos.  

 2018 m. balandžio 11 d. Bendrovės valdyba, atsižvelg-
dama į stebėtojų tarybos nuomonę, Bendrovės valdy-
bos pirmininke išrinko valdybos narę Eglę Čiužaitę ir 
priėmė sprendimą, kad išrinkta valdybos pirmininkė to-
liau eitų Bendrovės generalinės direktorės pareigas. 

 
Numatoma šio pranešimo paskelbimo dieną veikiančios val-
dybos kadencijos pabaiga – 2022 m. balandžio 2 d. 
 
Per 2018 m. iš viso įvyko 42 Bendrovės valdybos posėdžiai, 
visuose dalyvavo visi tuo metu išrinkti valdybos nariai. 
 
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 
 
Valdybos pirmininkė, 
generalinė direktorė 

2017 m. 
rugsėjo 22 d. – 
2018 m. 

balandžio 3 d. 
 
2018 m. 

balandžio 3 d. 
– 2019 m. 
sausio 21 d.* 

– 

- UAB „Geoterma“ (Lypkių g. 53, 
Klaipėda, Lietuva, įm. k. 

123540818), valdybos narė (iki 
2018-03-23). 

- Lietuvos energijos paramos 

fondas (Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva, įm. k. 303416124), 
valdybos narė. 

- UAB Technologijų ir inovacijų 
centras (A. Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, Lietuva, įm. k. 

303200016), valdybos narė (iki 
2019-01-21). 

– 17 376 

Darius Kucinas  
 
Valdybos narys, 
Gamybos direktorius 

2017 m. 

rugsėjo 22 d. – 
2018 m. 
balandžio 3 d. 

 
2018 m. 
balandžio 3 d. 

– 2022 m. 
balandžio 2 d. 

– – – 10 428 

Mindaugas Kvekšas 
 
Valdybos narys, 
Finansų ir 
administravimo 
direktorius 

2017 m. 
rugsėjo 22 d. – 

2018 m. 
balandžio 3 d. 
 

2018 m. 
balandžio 3 d. 
– 2022 m. 

balandžio 2 d. 

 

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

303359627), valdybos narys 

– 10 428 

http://gamyba.le.lt/lt/bendrove/bendroves-valdymas
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Nerijus Rasburskis 
Gim. 1977 m. 
 
Valdybos narys, 
Verslo vystymo 
tarnybos projektų 
vadovas 

2017 m. 

rugsėjo 22 d. – 
2018 m. 
balandžio 3 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. 

- UAB Kauno kogeneracinė jė-
gainė (Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva, įm. k. 303792888), 

valdybos narys. 

– 2 694 

 
* 2019 m. sausio 7 d. Bendrovės valdyba bei Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į gautą E. Čiužaitės pranešimą dėl atsistatydinimo iš generalinės direktorės pareigų, 
priėmė sprendimą atšaukti E. Čiužaitę iš Bendrovės generalinio direktoriaus pareigų nuo 2019 m. sausio 21 d. E. Čiužaitė nuo 2019 m. sausio 21 d. taip pat 
pasitraukė iš Bendrovės valdybos narės ir valdybos pirmininkės pareigų. Nuo 2019 m. sausio 22 d. laikinai Bendrovės generalin io direktoriaus pareigas eina 
Bendrovės valdybos narys, Gamybos direktorius Darius Kucinas. Bendrovė inicijavo viešą atranką dėl naujo generalinio direktoriaus išrinkimo. Šio pranešimo 
išleidimo dieną naujas generalinis direktorius dar nebuvo išrinktas.

 
Informacija apie valdybos nariams priskaičiuotas sumas (per ataskaitinį laikotarpį) 
 

 
Darbo užmokestis           
2018 m. sausio–
gruodžio mėn., eurų  

Užmokestis už valdybos nario 
veiklą 2018 m. sausio–gruodžio 
mėn., eurų 

Iš viso 2018 m. sausio–
gruodžio mėn., eurų 

Bendrai visiems 
valdybos nariams 

189 569 40 926 230 495 

Vidutiniškai 
vienam nariui 

58 329 12 593 70 922 

 
 
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           
2018 m. sausio–gruodžio mėn., 
eurų 

Kintamoji atlygio dalis už 
praėjusių metų rezultatus, 
išmokėta per 2018 m. sausio–
gruodžio mėn., eurų  

Iš viso 2018 m. 
sausio–gruodžio 
mėn., eurų 

Generaliniam 

direktoriui: 
 
 

 
 

 
 

Eglei Čiužaitei 56 691 16 577 73 268 

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 2018 m. Bendrovė neskyrė valdymo organų 
nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas. 

 
 
Informacija apie komitetus 
 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje sudaromi stebėtojų ta-
rybos komitetai, kurie pagal kompetenciją savo išvadas, 
nuomones bei siūlymus teikia „Lietuvos energijos“ stebėtojų 
tarybai. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, iš 
kurių ne mažiau kaip vienas narys yra stebėtojų tarybos na-
rys ir ne mažiau kaip vienas – nepriklausomas narys. Ko-
mitetų nariai renkami ketverių metų kadencijai. Komitetų 
veikla taikoma „Lietuvos energijai“ ir jos tiesiogiai bei netie-
siogiai valdomoms dukterinėms įmonėms, tarp jų ir Bend-

rovei bei kitos teisinės formos juridiniams asmenims, ku-
riuose „Lietuvos energija“ gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti 
lemiamą įtaką. 
 
„Lietuvos energijoje“ veikia šie stebėtojų tarybos komitetai: 

 Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komi-
tetas yra atsakingas už išvadų ar pasiūlymų dėl val-
dymo ir kontrolės sistemos įmonių grupėje veikimo ir 
(ar) svarbiausių rizikos faktorių bei rizikos valdymo 
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priemonių įgyvendinimo būklės teikimą stebėtojų tary-
bai; už veiklos etikos laikymosi, kyšininkavimo ir ko-
rupcijos rizikos sistemos priežiūrą ir rekomendacijų 
teikimą stebėtojų tarybai; 

 Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir ne-
šališkų išvadų ar siūlymų dėl audito, sandorių su su-
sijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Lietuvos Respub-
likos akcinių bendrovių įstatyme, ir vidaus kontrolės 
sistemos įmonių grupėje veikimo teikimą stebėtojų ta-
rybai; 

 Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už iš-
vadų ar siūlymų dėl grupės įmonių valdymo ir priežiū-
ros organų narių skyrimo, atšaukimo ar skatinimo 

klausimų teikimą stebėtojų tarybai, taip pat už valdy-
bos ir jos narių veiklos vertinimą ir atitinkamos nuo-
monės teikimą. Komiteto funkcijos taip pat apima 
bendros atlygio politikos formavimą įmonių grupėje, 
atlygio dydžio ir sudėties nustatymą, skatinimo princi-
pus ir kt. 

 
Esant poreikiui gali būti ad hoc principu sudaromi ir kiti ko-
mitetai (pvz., specialiems klausimams spręsti, strategi-
niams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).  
 
Ataskaitos paskelbimo dieną „Lietuvos energijoje“ veikia Ri-
zikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros, Audito, Skyrimo 
ir atlygio komitetai. 

Audito komitetas 
 
Pagrindinės komiteto funkcijos: 

 Stebėti „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos energijos“ 
įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rengimo 
procesą, ypatingą dėmesį skiriant naudojamų apskai-
tos metodų tinkamumui ir nuoseklumui; 

 Stebėti „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos energijos“ 
įmonių grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos val-
dymo sistemų, turinčių įtakos audituojamos bendro-
vės finansinei atskaitomybei, veiksmingumą; 

 Stebėti auditorių ar audito įmonių nepriklausomumą ir 
objektyvumą, teikti rekomendacijas dėl pasirenkamos 
audito įmonės; 

 Stebėti „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos energijos“ 
įmonių grupės įmonių audito atlikimo procesus, tikrinti 
audito veiksmingumą ir administracijos reakciją į re-
komendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške va-
dovybei; 

 Stebėti „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos energijos“ 

įmonių grupės įmonių vidaus audito funkcijos veiks-

mingumą, teikti Stebėtojų tarybai rekomendacijas dėl 

Bendrovės Vidaus audito tarnybos vadovo pasirin-

kimo, skyrimo, ir atleidimo, koordinuoti ir periodiškai 

vertinti Bendrovės Vidaus audito tarnybos darbą, ap-

tarti patikrinimų rezultatus, kaip šalinami rasti trūku-

mai, įgyvendinami vidaus audito planai; 

 Tvirtinti Bendrovės Vidaus audito tarnybos nuostatus, 
vidaus audito planą, 

 Stebėti ar „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos energijos“ 
įmonių grupės įmonių veikla atitinka Lietuvos Respub-
likos įstatymus, kitus teisės aktus, įstatus ir veiklos 
strategiją; 

 Teikti nuomonę Bendrovės įmonėms, kurių akcijomis 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, dėl sandorių su 
susijusia šalimi, kaip tai numatyta Lietuvos Respubli-
kos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 5 d.; 

 Vertinti ir analizuoti kitus klausimus, Stebėtojų tarybos 
sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai; 

 Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei 

vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius listinguo-

jamų bendrovių valdymo kodekse numatytas funkci-

jas, susijusias su Komiteto funkcijomis. 

Nuo 2015 m. sausio 5 d. įmonių grupėje veikia centralizuota 
vidaus audito funkcija. Šis sprendimas padeda užtikrinti vi-
daus audito veiklos nepriklausomumą ir objektyvumą, vie-
ningą metodiką ir atskaitomybę, taip pat – racionaliau pas-
kirstyti turimus audito išteklius ir kompetencijas.

Audito komiteto nariai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius (proc.) 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė, pareigos 

Irena Petruškevičienė 
Komiteto pirmininkė  
Nepriklausoma narė 

– 
2017 m. spalis– 
2021 m. spalis 

- ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 
Vadovų magirstrantūros modulio „Finansų 
strategija ir valdymas“ vadovė. 

- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo 
tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos, Audito priežiūros komiteto narė. 

- Europos stabilumo mechanizmas (ESM), 
Auditorių tarybos narė. 

Danielius Merkinas  
Nepriklausomas narys 

– 
2017 m. spalis– 

2021 m. spalis 

- NNT Termo, UAB, direktorius, valdybos 

pirmininkas. 
- Nordnet, UAB, komercijos vadovas, valdybos 

pirmininkas. 

- Mercado prekyba, UAB, direktorius. 
- Litcargo, UAB, valdybos pirmininkas 
- AB Lietuvos paštas, valdybos narys 

Aušra Vičkačkienė 
Narė 

– 
2017 m. spalis– 
2021 m. spalis 

- Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Turto 
valdymo departamentas, direktorė 
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Ingrida Muckutė 
Narė (nuo 2018 m. kovo 
23 d.) 

– 
2018 m. kovas– 
2021 m. spalis 

- Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 

Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir 
nemokumo politikos departamento direktorė 

Šarūnas Radavičius 
Nepriklausomas narys 
(nuo 2018 m. kovo 23 d.) 

– 
2018 m. kovas– 
2021 m. spalis 

- Rodl & Partner, UAB, direktorius 

 
Šiuo metu veikiančio Audito komiteto kadencija baigsis 2021 m. spalio 12 d. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 24 Audito komiteto posėdžių. 

 
 
Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komitetas 
 
Pagrindinės komiteto funkcijos: 

 Stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos 
„Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos energijos“  įmonių 
grupės tikslų pasiekimui aktualios rizikos; 

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

 Vertinti rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo būklę; 
 Stebėti rizikų valdymo proceso vykdymą; 
 Analizuoti finansines galimybes rizikų valdymo prie-

monėms įdiegti; 
 Vertinti rizikas ir „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos ener-

gijos“ įmonių grupės įmonių rizikų valdymo planą; 
 Vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo ciklą; 
 Kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoja jų 

duomenis, teikia pasiūlymus; 

 Stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų val-
dymu, rengimą; 

 Vertinti vidaus dokumentų, reglamentuojančių įmonių 
grupės kovą su kyšininkavimu ir korupcija, pakanka-
mumą, adekvatumą bei periodiškai atlikti jų įgyvendi-
nimo / laikymosi stebėseną; 

 Periodiškai stebėti informaciją, susijusią su veiklos 
etikos užtikrinimo valdymo veiksmais, įvykiais ir 
neišspręstais incidentais (skaidrumo užtikrinimas, ky-
šininkavimo prevencija, korupcijos rizikos valdymas / 
prevencija ar kt.); 

 Vykdyti kitas funkcijas, „Lietuvos energijos“ Stebėtojų 
tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai. 

 
Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto nariai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius (proc.) 

Kadencijos 
laikotarpis 

Darbovietė, pareigos 

Andrius Pranckevičius  
Komiteto pirmininkas  
Nepriklausomas narys 

– 
2018 m. balandis– 
2022 m. balandis 

- AB „Linas Agro Group“, generalinio direktoriaus 
pavaduotojas ir valdybos narys; 

- PF „Kekava“, generalinis direktorius ir valdybos 

pirmininkas 

Darius Daubaras  
Nepriklausomas narys 

– 
2018 m. balandis– 
2022 m. balandis 

- „Saudi Aramco“ (naftos ir dujų pramonės įmonė), 
Finansų ir plėtros projektų skyriaus vyr. patarėjas. 

Šarūnas Rameikis  
Nepriklausomas narys 

– 
2018 m. balandis– 

2022 m. balandis 

- R.Mištauto ir T.Milickio advokatų kontora 

„Konsus“, advokatas 

 
Šiuo metu veikiančio Rizikos valdymo priežiūros ir veiklos etikos komiteto kadencija baigsis 2022 m. balandžio 19 d. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 6 Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto posėdžiai. 
 
 
Skyrimo ir atlygio komitetas 
 
Pagrindinės komiteto funkcijos: 

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

 Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energijos“ ir 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonių tantjemų 
politikos; 

 Prižiūrėti „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos energijos“ į-
monių grupės įmonių atlyginimų ir tantjemų politikos 
atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo prakti-
kos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus 
dėl atlyginimų, tantjemų politikos tobulinimo; 

 Teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant „Lietuvos 
energijos“ ir „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonių 
atitinkamų finansinių metų paskirstytinąjį pelną (nuos-
tolius); 

 Vertinti „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos energijos“ įmo-
nių grupės įmonių sutarčių su „Lietuvos energijos“ ir 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonių valdymo or-
ganų nariais sąlygas; 

 Vertinti kandidatų į „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos 
energijos“ įmonių grupės įmonių organų narius ir vy-
resniąją vadovybę paieškos bei atrankos procedūras 
bei kvalifikacinių reikalavimų nustatymą; 

 Nuolat vertinti „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos energi-
jos“ įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų 
struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą; 
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 Prižiūrėti, kaip „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos energi-
jos“ įmonių grupės įmonių valdymo organų nariai ir dar-
buotojai informuojami apie galimybes kelti kvalifikaciją 
ir reguliariai ją kelia; 

 Prižiūrėti ir vertinti „Lietuvos energijos“ ir „Lietuvos 
energijos“ įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros 

organų veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgy-
vendinimą; 

 Vykdyti kitas funkcijas, „Lietuvos energijos“ Stebėtojų 
tarybos priskirtas Komiteto kompetencijai.

Skyrimo ir atlygio komiteto nariai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius (proc.) 

Kadencijos 
laikotarpis 

Darbovietė, pareigos 

Daiva Lubinskaitė-
Trainauskienė  
Komiteto pirmininkė 
Nepriklausoma narė 

– 
2017 m. rugsėjis– 
2021 m. rugsėjis 

- UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, 
personalo direktorė. 

- Personalo valdymo profesionalų asociacija, 

valdybos narė 

Aušra Vičkačkienė 
Narė 

– 
2017 m. rugsėjis– 
2021 m. rugsėjis 

- Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Turto 
valdymo departamento direktorė 

Ramūnas Dilba 
Narys 
(iki 2018 m. lapkričio 7 d.) 

– 
2017 m. lapkritis– 
2018 m. lapkritis 

- Finansų ministerijos Europos Sąjungos 
investicijų departamento direktorius 

Lėda Turai-Petrauskienė 
Nepriklausoma narė  
(nuo 2018 m. kovo 23 d.) 

– 

 
2018 m. balandis– 

2021 m. rugsėjis 
 

- UAB L-CON Global, lyderystės ugdymo 
partnerė, akcininkė, 

- ISM Vadybos ir Ekonomikos Universitetas, 
„Executive MBA“ programos lyderystės modulio 
vadovė. 

 
Šiuo metu veikiančio Skyrimo ir atlygio komiteto kadencija baigsis 2021 m. rugsėjo 12 d. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 11 Skyrimo ir atlygio komiteto posėdžių. 

 
 
Bendrovės darbuotojai 
 
Pagrindinis Bendrovės žmogiškųjų išteklių valdymo siekis 
yra pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus, nuolati-
nio tobulėjimo ir abipusės vertės kūrimo principu užtikrinti il-
galaikės partnerystės santykius, drauge įgyvendinant Bend-
rovės strateginius tikslus. Daug dėmesio skiriama žmo-
giškųjų išteklių valdymo efektyvinimui, pamainumo užtikrini-
mui, organizacinės kultūros formavimui, darbuotojų įgalini-
mui.  
 
Bendrovės darbuotojų skaičius ir sudėtis 
 
Bendrovėje 2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 372 darbuotojai 
(įskaitant ir vaiko priežiūros atostogose esančius darbuoto-
jus) 2018 m. pradžioje dirbo 392 darbuotojai. Darbuotojų 
skaičius  mažėjo dėl gamybos apimčių mažėjimo Elektrėnų 
komplekse bei procesų efektyvinimo, daliai darbuotojų su-
laukus pensinio amžiaus ir dėl šios ar kitų priežasčių palikus 
Bendrovę.  
 
Vyrai sudaro 86 proc. Bendrovės darbuotojų, moterys – 14 
proc. Bendrovėje daugiausiai yra 35–54 metų amžiaus dar-
buotojų, turinčių 10 metų ir didesnį darbo stažą Bendrovėje. 
Tai  kompetentingi, patyrę specialistai, sudarantys koman-
dos pagrindą Bendrovės gamybos padaliniuose, kur yra 
svarbios darbuotojų sukauptos žinios, kompetencija ir patir-
tis. Šios amžiaus grupės darbuotojai sudaro 50 proc. visų 
Bendrovės darbuotojų. Apie 12 proc. Bendrovės darbuotojų 
yra 25–34 metų amžiaus. Bendrovės darbuotojų amžiaus vi-
durkis – beveik 48 metai, vidutinis darbo stažas – apie 20 
metų. 
 
62 proc. Bendrovės darbuotojų užima specialistų ir vidurinio 
lygmens vadovų pareigas, 37 proc. – darbininkai, 1 proc. – 
aukščiausio lygmens vadovai. 
 

Beveik 55 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį išsilavini-
mą, 37  proc. – aukštesnįjį ir profesinį, 8 proc. – vidurinį išsi-
lavinimą. Darbuotojų sudėtis skirtingais pjūviais pavaizduota  
12 paveiksle. 

 
Atlygis ir veiklos valdymas 
 
Pagal Bendrovėje taikomą atlygio sistemą, darbuotojams 
mokama pastovioji atlygio dalis, nustatoma remiantis parei-
gybės lygmeniu, kuris priklauso nuo atliekamų funkcijų bei 
užduočių sudėtingumo, atsakomybės bei sprendimų priė-
mimo lygio, taip pat – darbuotojo turimos kompetencijos. 
Kintama atlygio dalis mokama už pamatuojamus veiklos re-
zultatus – kiekvienai pareigybei nustatytų tikslų arba rodiklių 
įvykdymą. 
 
Bendrovėje gali būti skiriamas papildomas finansinis atlygis, 
kuris apima darbuotojams skiriamus vienkartinius priedus už 
papildomą darbo krūvį, puikius darbo rezultatus ir sukurtą 
papildomą vertę Bendrovei bei veiklą prioritetiniuose projek-
tuose, inovatyvių idėjų ar tobulinimų pasiūlymus bei jų įgy-
vendinimą.  Taip pat jis  apima ir socialinę rūpybą, materia-
linę paramą, papildomas apmokamas atostogas, papildo-
mas naudas darbuotojams – sveikatos draudimą bei darb-
davio finansuojamą pensijų kaupimą. Papildomas nefinansi-
nis atlygis bei darbuotojams teikiama vertė apima Bendro-
vės lėšomis finansuojamus mokymus, Bendrovės organi-
zuojamus renginius darbuotojams ir jų vaikams, medicinos 
punkto paslaugas, darbuotojų skiepijimą nuo sezoninių ligų, 
geriausiųjų darbuotojų skatinimą ir kt. 
 
Darbuotojų veiklos valdymo sistemos tikslas – susieti kiek-
vienam darbuotojui keliamus tikslus su Bendrovės tikslais 
bei nukreipti darbuotojų veiklą siekiamų rezultatų kryptimi. 
Veiklos vertinimo procesas kiekvienais metais prasideda 
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360° tyrimu, kurio metu vertinamos vadovų ir specialistų 
bendrosios ir vadovavimo kompetencijos. Vadovo ir darbuo-
tojo veiklos aptarimo ir vertinimo pokalbio metu vadovas ir 
darbuotojas įvertina praėjusių metų veiklą – tikslų pasiekimą, 
taip pat numato tikslus ir, remdamiesi kompetencijų vertini-
mais, sutaria ugdytinas kompetencijas bei konkrečias dar-
buotojų ugdymo priemones ateinantiems metams, aptaria 
darbuotojo karjeros lūkesčius.  
 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį ir vidutinis 
darbo užmokestis pateiktas lentelėje žemiau. Į nurodytas 
darbo užmokesčio sumas įskaičiuota pastovi atlygio dalis, 
kintama atlygio dalis ir papildomi priedai, mokami už pažy-
mėtinus darbo rezultatus bei už darbą poilsio ir švenčių die-
nomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį. 
Bendrovės darbo užmokesčio fondas 2018 m. sudarė 6,4 
mln. eurų.

 
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (per ataskaitinį laikotarpį) 
 

 Darbuotojų skaičius pagal pareigybių lygį  Vidutinis darbo užmokestis*, eurų  

Įmonės vadovas 1 6 074 

Aukščiausio lygmens vadovai 3 4 566 

Vidurinio lygmens vadovai 34 2 348 

Ekspertai, specialistai 202 1 483 

Darbininkai 132 1 008 

Iš viso 372 1 435 

 
* Lyginant šiuos duomenis su ankstesniuose tarpiniuose pranešimuose 2018 m. paskelbtais duomenimis apie vidutinį darbo užmokestį, matomas vidutinio darbo 
užmokesčio padidėjimas visose kategorijose. To priežastis yra metinės kintamos atlygio dalies (KAD) išmokėjimai. Bendrovėje darbininkams KAD mokama kas 
mėnesį, kitų pareigybių darbuotojams – kas ketvirtį arba kartą per metus. Tokia pati vidutinio darbo užmokesčio statistikos tendencija Bendrovėje stebima kasmet.  

 
Karjera, naujokų adaptacija ir praktikos galimybės
 
Savanoriška Bendrovės darbuotojų kaita yra nedidelė – apie   
3,3 proc. Esant naujo darbuotojo poreikiui, į visas laisvas pa-
reigybes skelbiamos atrankos. Pirmenybė atrankose tei-
kiama vidiniams kandidatams. Jei Bendrovėje ar „Lietuvos 
energijos“ įmonių grupėje nėra tai pozicijai tinkamų kandi-
datų, paieška tęsiama už jos ribų. 2018 m. virš 30 proc. 
skelbtų atrankų laimėjo vidiniai kandidatai, t. y. Bendrovės 
darbuotojai. Vykdant darbuotojų paiešką vidinės rotacijos 
principu per 2018 m. pareigose pakilo 16 Bendrovės darbuo-
tojų (vertikali karjera), 9 darbuotojų perėjo į panašias parei-
gas kituose padaliniuose (horizontali karjera). Plečiant dar-
buotojų karjeros galimybes bei skatinant darbuotojų judėjimą 
tarp Grupės įmonių, iš kitų įmonių į Bendrovę atėjo 2 darbuo-
tojai, į kitas Grupės įmones perėjo 5 darbuotojai.  
 
Siekiant sėkmingiau integruoti naujus darbuotojus į Bendro-
vės ar Lietuvos energijos“ įmonių grupės veiklą ir komandą, 
naujokams rengiami adaptacijos planai, kurių tikslas – padėti 
naujam darbuotojui greičiau susipažinti su darbo aplinka, į-
monės kultūra ir įsitraukti į veiklą. Visi naujokai dalyvauja 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės organizuojamose nau-
jokų dienose, kuriose jie susipažįsta su grupės strategija, 
svarbiausiomis veiklomis.  
 
Siekdama pritraukti jaunus kvalifikuotus specialistus, Bend-
rovė aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, suda-
romos sąlygos aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams 
pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių praktikų 
metu. 2018 m. Bendrovė dalyvavo Kauno technologijos uni-
versiteto organizuotose Karjeros dienose bei turėjo tikslinius 
susitikimus su Kauno technologijos universiteto ir Kauno 
technikos kolegijos  studentais, siekiant pritraukti studentus 
praktikai Bendrovėje. Per 2018 m. Bendrovėje ilgalaikę pu-
sės metų trukmės praktiką atliko 5 studentai iš įvairių Lietu-
vos universitetų, kitų mokyklų: 4 – iš Kauno technologijos u-
niversiteto, ir 1 – iš Kauno technikos kolegijos. Po praktikos 
4 studentai buvo įdarbinti nuolatiniam darbui. 
 
 

 
Organizacinė kultūra, kompetencijų ugdymas, mokymai 
 
Remiantis keliamais veiklos tikslais, kompetencijų vertini-
mais bei jų tobulinimo poreikiu, Bendrovėje sudaromos sąly-
gos darbuotojams kryptingai augti bei tobulėti, plėsti profesi-
nes, bendrąsias ir vadybines kompetencijas. Profesinių mo-
kymų metu darbuotojai atnaujina savo darbui privalomas 
technines žinias ir gauna reikiamus kvalifikacinius pažymėji-
mus bei atestatus. Seminarų, vidinių mokymų, išorinių kon-
ferencijų metu susipažįsta su savo veiklos srities naujovė-
mis, inovacijomis ir gerąja praktika. 
 
2018 m. privalomuose techninės srities mokymuose daly-
vavo 163 Bendrovės darbuotojai: seminaruose, vidiniuose 
bei išoriniuose mokymuose, konferencijose, kurių metu su-
sipažino su savo veiklos srities naujovėmis, inovacijomis, 
gerąja praktika, dalyvavo 170 darbuotojų, vidiniuose  „Lietu-
vos energijos“ akademijos“ mokymuose – 41darbuotojas. Iš 
viso 2018 m. mokymuose dalyvavo 348 unikalūs darbuotojai 
(t. y. jei tas pats darbuotojas dalyvavo keliuose mokymuose, 
skaičiuojamas kaip vienas). Toliau intensyviai buvo ugdo-
mos  vadovų  vadovavimo kompetencijos. Daugybė vidinių 
mokymų, kuriuose dalyvavo bei laikė testus visi Bendrovės 
darbuotojai, vyko elektroniniu būdu, paminėtini iš jų – anti-
korupciniai, darbų, priešgaisrinės bei civilinės saugos, as-
mens duomenų apsaugos, naujo darbo kodekso ir daugelis 
kitų mokymų. 
 
 2018 m. Bendrovė tęsė meistrų, pamainų vadovų bei kitų 
vadovaujančių darbuotojų vadybinių kompetencijų ugdymo 
programą. Programos dalyviai mokėsi vadovavimo pagal 
pavaldinių brandą, užduočių delegavimo, grįžtamojo ryšio 
teikimo, motyvavimo, veiklos meistriškumo įrankių naudo-
jimo. 
 
Bendrovėje daug dėmesio skiriama ir darbuotojų  pamai-
numo užtikrinimui. Bendrovėje veikia darbuotojų pamai-
numo programa, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad 
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Bendrovėje būtų paruošti reikiamos kompetencijos darbuo-
tojai, užtikrinantys Bendrovės veiklos tęstinumą. Pagal šią 
programą ruošiami darbuotojai, kurie prireikus galėtų pa-
keisti įmonės veiklos tęstinumui svarbių pareigybių darbuo-
tojus – tokius, kuriuos paruošti, apmokyti ilgai užtrunka, kurie 
sunkiai surandami darbo rinkoje dėl veiklos specifiškumo, 
reikalingos patirties. Programa labiausiai orientuota į pagrin-
dinės veiklos – gamybos padalinius. Pamainumą vertiname 
ir kaip galimybę augti bei tobulėti, stiprinant profesines kom-
petencijas. 
 
Kolektyvinė sutartis, darbuotojų profsąjungos 
 

Bendrovėje veikia keturios profesinės sąjungos, kurios jun-
gia apie 220 Bendrovės darbuotojų.  
Bendrovėje yra pasirašyta kolektyvinė sutartis, užtikrinanti 
palankesnį socialinių naudų paketą Bendrovėje dirbantiems 
darbuotojams, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos 
darbo kodeksas. Pagal kolektyvinę sutartį darbuotojams yra 
numatyti papildomų naudų paketai, skiriama  parama įvykus 
nelaimingiems atsitikimams, ligos, artimųjų mirties atvejais, 
papildomos išmokos gimus vaikui ar daugiavaikėms šei-
moms, papildomos mokamų atostogų dienos gimus vaikui, 
sudarius santuoką, mirus artimajam bei kitais atvejais. Nuo 
2018 m. Bendrovėje įsigaliojo naujas, bendras visoje „Lietu-
vos energijos“ įmonių grupėje papildomų naudų paketas. 
 

12 paveikslas 

Bendrovės darbuotojai 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

12%

50%

38%

Darbuotojai pagal amžių

23-34 m.

35-54 m.

>55 m.

55%
37%

8%

Darbuotojai pagal išsilavinimą

Aukštasis

Aukštesnysis
ir profesinis

Vidurinis

29%

13%

22%

36%

Darbuotojai pagal stažą

Iki 10 m.

11-19 m.

20-29 m.

>30 m.

81%

6% 13%

Darbuotojai pagal veiklas

Gamyba

Susitvarkymas

Aptarnavimas

10%

53%

37%

Darbuotojai pagal pareigybes

Vadovai

Specialistai

Darbininkai
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ESMINIAI ĮVYKIAI BENDROVĖS VEIKLOJE 
 

Pranešimai apie esminius įvykius per ataskaitinį laikotarpį 
 

2018 m. sausio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2017 m. 12 mėnesių finansiniai duomenys  

2018 m. vasario 28 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2018 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys  

2018 vasario 28 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės ir 
darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų 

2018 m. kovo 6 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir 
darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų 

2018 m. kovo 14 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos sprendimų 

2018 m. kovo 26 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų  

2018 m. kovo 30 d. Dėl nepiniginio įnašo įnešimo į „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinį kapitalą 

2018 m. kovo 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2018 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys  

2018 m. balandžio 3 d. Išrinktas „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos pirmininkas ir valdybos nariai  

2018 m. balandžio 11 d. Įregistruoti pakeisti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu  

2018 m. balandžio 12 d. Išrinkta „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos pirmininkė 

2018 m. balandžio 30 d. Informacija apie akcijas ir įstatinį kapitalą 

2018 m. balandžio 30 d. 
„Lietuvos energijos gamybos“ 2018 m. 3 mėnesių rezultatai – 3 procentais daugiau pagamintos elektros 
ir pajamų 

2018 m. gegužės 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2018 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys  

2018 m. birželio 29 d.  „Lietuvos energijos gamybos“ preliminarūs 2018 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys  

2018 m. liepos 31 d. „Lietuvos energijos gamybos“ preliminarūs 2018 m. 6 mėnesių finansiniai duomenys 

2018 m. rugpjūčio 31 d. „Lietuvos energijos gamybos“ preliminarūs 2018 m. 7 mėnesių finansiniai duomenys  

2018 m. rugsėjo 4 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės 
ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų 

2018 m. rugsėjo 12 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos sprendimų 

2018 m. rugsėjo 27 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų  

2018 m. rugsėjo 28 d. „Lietuvos energijos gamybos“ preliminarūs 2018 m. 8 mėnesių finansiniai duomenys  

2018 m. spalio 29 d. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimto nutarimo 

2018 m. spalio 29 d. Dėl priimto nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainos 2019 metams nustatymo 

2018 m. spalio 31 d. Dėl teismo priimtų sprendimų 

2018 m. lapkričio 20 d. Dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės pirmojo agregato eksploatacijos sustabdymo  

2018 m. lapkričio 20 d. Dėl paskolos refinansavimo 

2018 m. lapkričio 30 d. „Lietuvos energijos gamybos“ preliminarūs 2018 m. 10 mėnesių finansiniai duomenys  

2018 m. gruodžio 11 d. Dėl „Lietuvos energijos gamybos“ Lietuvos elektrinės 8 bloko eksploatacijos nutraukimo ir konservavimo 

2018 m. gruodžio 20 d. Dėl sudarytos sutarties dėl tretinio aktyviosios galios rezervo  

2018 m. gruodžio 28 d. „Lietuvos energijos gamybos“ preliminarūs 2018 m. 11 mėnesių finansiniai duomenys  

2018 m. gruodžio 31 d. Dėl valdybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios  

 

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 
 

2018 m. vasario 13 d. PATIKSLINIMAS: Veiklos rezultatų skelbimo 2018 m. kalendorius 

2018 m. vasario 28 d.  
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija: daugiau elektros iš 
vandens ir tvarūs pelningumo rodikliai 

2018 m. kovo 2 d. 
Pranešimas apie įvykusį „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 m. veiklos rezultatų pristatymą 

internetiniame seminare 

2018 m. kovo 26 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metinė informacija 

2018 m. balandžio 10 d. Dividendų už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d., mokėjimo tvarka 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296007
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296566
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296548
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296548
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296721
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296721
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296854
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297066
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297232
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297210
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297284
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297490
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297493
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298057
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298063
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298063
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298849
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299450
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300024
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300675
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300764
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300764
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300920
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=301158
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=301188
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=301721
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=301728
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=301822
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=302206
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=302210
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=302482
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=302724
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=302967
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303076
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303117
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296194
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296503
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296503
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296646
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296646
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297070
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297455
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2018 m. birželio 29 d.  2017 metų „Lietuvos energijos gamybos“ socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 

2018 m. liepos 20 d. PATIKSLINIMAS: Veiklos rezultatų skelbimo 2018 m. kalendorius 

2018 m. rugpjūčio 31 d. Audituota „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2018 m. šešių mėnesių tarpinė finansinė informacija  

2018 m. spalio 30 d. 
„Lietuvos energijos gamybos“ 2018 m. 9 mėnesių rezultatai: Bendrovė užtikrino veiklos ir finansinių 
rodiklių stabilumą bei ėmėsi naujų idėjų 

2018 m. gruodžio 20 d. 
„Lietuvos energijos gamyba“ atnaujino savo veiklos strategiją: pagrindinė kryptis iki 2030 m. – strateginė 
generacija 

2018 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamybos“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius  

 
Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
 

2019 m. sausio 7 d. 
Dėl „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkės ir generalinės direktorės Eglės Čiužaitės 
atsistatydinimo  

2019 m. sausio 11 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

2019 m. sausio 31 d. „Lietuvos energijos gamybos“ preliminarūs 2018 m. 12 mėnesių finansiniai duomenys 

2019 m. sausio 31 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo  

2019 m. vasario 12 d. Dėl kompensacijos pervedimo 

2019 m. vasario 25 d. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299477
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299864
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300655
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=301767
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=301767
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=302939
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=302939
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303109
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303214
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303214
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303277
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303562
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303564
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303734
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=303929
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KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA 

 
 

Pagrindiniai vidaus kontrolės ir rizikos valdymo 
sistemų, susijusių su konsoliduotų finansinių ata-
skaitų sudarymu, požymiai 
 
Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal ES patvir-
tintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 
(TFAS).  
 
Bendrovei apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuoto-
jai prižiūri, kad finansinės ataskaitos būtų tinkamai rengia-
mos, rūpinasi, kad duomenys būtų surinkti laiku ir teisingai. 
Bendrovės finansinių ataskaitų rengimas, vidaus kontrolės ir 
finansinės rizikos valdymo sistemos, teisės aktai, reglamen-
tuojantys finansinių ataskaitų sudarymą, yra kontroliuojami ir 
valdomi.

 
Informacija apie auditą 
  
2016 m. liepos 26 d. įvykusiame Bendrovės neeiliniame vi-
suotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas 
audito įmone, kuri atliks 2016–2018 metų Bendrovės finansi-
nių ataskaitų auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ 
ir už 2016–2018 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas 
mokėti ne daugiau kaip 102.450,00 eurų (be pridėtinės vertės 
mokesčio. 
 
 

Kiti sutartiniai susitarimai su auditoriais 
 
Bendrovė sudarė susitarimą su jos finansinių ataskaitų auditą 
atlikusia įmone dėl reguliuojamos veiklos ataskaitų audito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reikšmingi susitarimai 

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

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

Žalingi sandoriai 

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

http://litlex.lenet.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=102203&Zd=d%EBl%2Bperiodin%EBs%2Bir%2Bpapildomos%2Binformacijos%2Brengimo%2Bir%2Bpateikimo&BF=4#60z#60z
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