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„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA
Pastabos

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą
Investicijos į dukterines įmones
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Ilgalaikio turto iš viso
Trumpalaikis turtas
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos
Kitos gautinos sumos
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
Trumpalaikės paskolos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti
Trumpalaikio turto iš viso
TURTO IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas
Rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso
Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikės paskolos ir obligacijos
Atidėjiniai
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės paskolos
Prekybos mokėtinos sumos
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Atidėjiniai
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Įsipareigojimų iš viso
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Bendrovė
2018 m.
2017 m.
birželio 30 d.
gruodžio 31 d.

1.874
417
4.709
1.169.858
525.400
1.130
522
1.703.910

421
3.899
1.148.917
492.938
426
549
1.647.150

37
2.488
157
223.877
228
226.787
4.782
231.569
1.935.479

42
5.322
147
169.395
52.517
227.423
14.717
242.140
1.889.290

11
12

1.212.156
19.811
67.885
1.299.852

1.212.156
14.516
117.103
1.343.775

13

565.124
98
565.222

433.668
2.903
9.807
446.378

57.401
5.770
381
50
5.402
1.401
70.405
635.627
1.935.479

95.013
2.794
506
1
823
99.137
545.515
1.889.290

5
6

7
8
9
10

14

13
13

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
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„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
Pastabos
Pajamos
Pardavimo pajamos
Kitos veiklos pajamos
Dividendų pajamos
Pajamos, iš viso

15

2018, I-II ketv.

Bendrovė
2018, II ketv.
2017, I-II ketv.

2017, II ketv.

1.512
681
41.052
43.245

724
103
6.219
7.046

1.490
1
75.170
76.661

859
1
13.647
14.507

(4)
(2.428)

(2)
(1.281)

(2.094)

(1.111)

(1.570)
(4.629)
(8.631)

(1.570)
(3.296)
(6.149)

(4.944)
(4.392)
(874)
(12.304)

(4.944)
(4.392)
(514)
(10.961)

34.614

897

64.357

3.546

4.232
(4.239)

2.214
(2.092)

1.148
(679)

642
(314)

(244)

(244)

-

-

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)

34.363
5
(26)

775
148

64.826
2
126

3.874
(12)
107

Grynasis pelnas

34.342

923

64.954

3.969

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)
Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)
Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso
Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso

34.342

923

64.954

3.969

16

Veiklos sąnaudos
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos
Investicijų į dukterines įmones vertės (sumažėjimas)
atstatymas
Gautinų sumų ir paskolų (nuvertėjimo) atstatymas
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos, iš viso

17

Veiklos pelnas (nuostoliai)
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Išvestinių finansinių priemonių perkainojimas ir uždarymo
rezultatai

18
19

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
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„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
Bendrovė
Likutis 2017 m. sausio 1 d.
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės
pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso
Pervedimas į privalomąjį rezervą
Dividendai
Likutis 2017 m. birželio 30 d.
Likutis 2018 m. sausio 1 d.
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės
pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso
Pervedimas į privalomąjį rezervą
Dividendai
Likutis 2018 m. birželio 30 d.

Pastaba

12
16

12
16

Kapitalas

Privalomasis
rezervas

Kiti
rezervai

Nepaskirstytasis
pelnas

Iš viso

1.212.156

9.758

-

75.699

1.297.613

1.212.156

4.758
14.516

-

64.954
64.954
(4.758)
(59.752)
76.143

64.954
64.954
(59.752)
1.302.815

1.212.156

14.516

-

117.103

1.343.775

1.212.156

5.295
19.811

-

34.342
34.342
(5.295)
(78.265)
67.885

34.342
34.342
(78.265)
1.299.852

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
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„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Pastabos
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas)
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas (atstatymas)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)
Pelno mokesčio sąnaudos
Investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:
- Dividendų (pajamos)
- (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo
- Išvestinių finansinių priemonių perkainavimo ir uždarymo rezultatas
Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas:
- Palūkanų (pajamos)
- Palūkanų sąnaudos
- Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas
Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas
(sumažėjimas)
(Sumokėtas) pelno mokestis
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)
(Suteiktos) paskolos
Susigrąžintos paskolos
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas) perleidimas
Gautos palūkanos
Gauti dividendai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Sugrąžintos paskolos
Sumokėtos palūkanos
Išmokėti dividendai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje

Bendrovė
2018, I-II ketv.
2017, I-II ketv.
34.342

64.954

4
1.570
2.499
21

4.392
4.944
(128)

16

(41.052)
244

(75.170)
-

18
19

(4.232)
4.208
31

(1.004)
364
171

1.938
52

(150)
(438)

49
(326)

312
(128)
(1.881)

(4.709)
(165.796)
82.829
(10.550)
1.257
40.915
(703)
(56.757)

(7)
(4.000)
35.004
(7.076)
618
75.170
99.709

(66.351)
(944)
(78.265)
(9.699)
(155.259)
(212.342)
52.517
(159.825)

(37.511)
(395)
(59.752)

5

16

16
14

(97.658)
170
73
243

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
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„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1

Bendroji informacija

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas –
Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d.
įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas
LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
„Lietuvos energija“, UAB yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba (taip
pat elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių), tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių
dujų skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymu ir veiklos koordinavimu.
Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles
bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir
kitose srityse.
„Lietuvos energija“, UAB siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų
ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.
Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos valstybei.
Bendrovės akcininkas

2018-06-30
Akcinis kapitalas,
tūkst. Eur

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

1.212.156

%
100%

2017-12-31
Akcinis kapitalas,
tūkst. Eur
1.212.156

%
100,00

2018 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 111 darbuotojai (2017 m. gruodžio 31 d. - 104).
2018 m. gegužės 30 d. tarptautinė reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ patvirtino galiojantį BBB+ kredito reitingą su stabilia
perspektyva.
Ši tarpinė finansinė informacija buvo patvirtinta „Lietuvos energija“, UAB vadovybės 2018 m. rugsėjo 5 d.

2

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (34 TAS „Tarpinė finansinė
atskaitomybė“).
Šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje yra pateikta atskiros bendrovės UAB „Lietuvos energija“ sutrumpinta tarpinė
finansinė informacija. Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija buvo parengta pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
601 straipsnio reikalavimus.
Siekiant geriau suprasti šioje tarpinėje sutrumpintoje finansinėje informacijoje pateiktus duomenis, Bendrovės sutrumpintos 2018 m.
pirmojo pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėmis „Lietuvos
energija“, UAB konsoliduotomis ir Bendrovės finansinėmis ataskaitomis, kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius Finansinės
Atskaitomybės Standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (ES) ir su konsoliduota sutrumpinta tarpine informacija (neaudituota)
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., kuri paskelbta viešai.
Rengiant šias finansines ataskaitas Bendrovė pirmą kartą pritaikė pajamų pripažinimo apskaitos politiką suderinta su 15 TFAS „Pajamos
pagal sutartis su klientais“ ir finansinių priemonių apskaitos politiką suderinta su 9 TFAS „Finansinės priemonės“ reikalavimais. Kiti
apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines
ataskaitas už 2017 metus.
Pelno mokestis
Tarpinių ataskaitinių laikotarpių pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius
nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos.
Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai
Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2018 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės
finansinei informacijai, nebuvo.
Pajamų pripažinimas
Sudarant su klientų valdymo paslaugų sutartį pardavėjas įsipareigoja teikti klientui eilę tarpusavyje susijusių paslaugų, kurių visuma sudaro
Bendrovės veiklos įsipareigojimą suteikti klientui Integruotą valdymo paslaugų paketą. Veiklos įsipareigojimas klientui įvykdomas per
laikotarpį, o veiklos įsipareigojimo įvykdymo pažanga matuojama vertinant suteiktų paslaugų faktinius kiekius, kurie nustatomi pardavėjo
darbuotojų darbo valandų pagrindu. Bendrovės atlygis už faktiškai suteiktas valdymo paslaugas yra fiksuotas. Pajamų pripažinimo tikslais
Bendrovės patirtų išlaidų kompensacijos, kurias klientas turi apmokėti, nėra laikomos pardavėjo atlygio dalimi. Bendrovė pajamas
pripažįsta pagal sąskaitas faktūras pateiktas klientams už faktiškai suteiktas valdymo paslaugas įvertinant paslaugų tiekimui skirtą
Bendrovės darbuotojų laiką, kvalifikaciją bei sutartyje nustatytas kainas. Bendrovės išlaidos patirtos vykdant sutartį su klientų, kurių
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„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip
klientas nekompensuos, ir kurios nėra apskaitytos taikant kitų apskaitos standartų nuostatas, apskaitomos, kaip turtas bei amortizuojamos
per sutarties laikotarpį.
Finansinių priemonių apskaitos politika
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 (toliau – FTAS);
(ii)
finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant kitomis bendrosiomis
pajamomis (toliau – FTTVBP); ir
(iii) finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais
(toliau – FTTVPN)
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 veiklos, 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. Kai finansinis turtas vertinamas ne tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais,
pirminis finansinio turto įvertinimas apima priemonės tikrąją vertę bei sandorio išlaidas, tiesiogiai priskirtinas prie finansinio turto įsigijimo.
Sandorio išlaidos 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.
2018 m. sausio 1 d. Grupės vadovybė įvertino, kurie verslo modeliai taikomi grupės turimam finansiniam turtui ir perklasifikavo finansines
priemones į atitinkamas 9-ojo TFAS kategorijas. Pagrindinis šio perklasifikavimo poveikis yra toks:
FTAS

FTTVBP

FTTVPN

Gautina suma už LITGRID AB pardavimą

174.535

-

(4.679)

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. pagal 39 TAS

174.535

-

(4.679)

Amortizuota savikaina vertinamo turto perklasifikavimas į finansinį turtą vertinama tikrąją vertė per
pelną (nuostolį)
Likutis 2018 m. sausio 1 d. pagal 9 TFAS

(174.535)
-

174.535
-

169.856

9 TFAS taikymas pirmąjį kartą įtakojo gautinos sumos už LITGRID AB pardavimą perklasifikavimą iš finansinio turto vertinamo amortizuota
savikaina kategorijos į finansinio turto, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu
ar nuostoliais kategoriją. Kitas Bendrovės finansinis turtas apimantis prekybos gautinas sumas ir suteiktas paskolas apskaitomas
finansinio turto, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas amortizuota savikaina, kategorijoje.
Atsižvelgiant į verslo modelį, taikomą valdant finansinio turto grupę, finansinio turto apskaita yra tokia:
Finansinis turtas, vertinamas amortizuota savikaina
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 kuris 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 faktinių palūkanų 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
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.
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Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip
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
neatsižvelgdama 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 gauti 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, nustatyta 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 pastangomis
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 gautinų 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 gavėju, Bendrovė koreguoja 12 mėnesių tikėtinų kredito nuostolių likutį
atsižvelgiant į vertinimo datai likusią nepadengtą paskolos sumą. Nustačius, kad paskolos gavėjo 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 nuostolius,
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 apmokėti
ilgiau negu 30 dienų prielaidą. Paskolos, kurioms apskaičiuojami viso galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai, laikomos dėl kredito rizikos
sumažėjusios vertės (credit-impaired) finansiniu turtu.
Gautinų paskolų ir prekybos gautinų sumų viso galiojimo tikėtinų kredito nuostolių suma apskaitoma per pelną (nuostolius) naudojant
kontrarinę abejotinų gautinų sumų sąskaitą.
2018 m. sausio 1 d. Bendrovės vadovybė įvertino tikėtinus kredito nuostolius susijusius su prekybos gautinomis sumomis, suteiktomis
paskolomis bei gautina suma už LITGRID akcijų pardavimą. Vadovybė atliko bendrojo pobūdžio analizę, kuriuose atsižvelgiama tiek į
istorinę, tiek į būsimą kokybinę ir kiekybinę informaciją, siekiant nustatyti, ar suteiktos paskolos bei gautina suma už LITGRID akcijų
pardavimą yra mažos kredito rizikos pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis. Nenustačius reikšmingo kredito rizikos padidėjimo Bendrovė
apskaičiavo 12 mėnesių tikėtinų kredito nuostolių sumą bei įvertino ją kaip nereikšminga, todėl neapskaitė finansinės padėties bei bendrųjų
pajamų ataskaitose. Vadovybė įvertino tikėtinus kredito nuostolius tenkančius prekybos gautinoms sumoms, kaip nereikšmingus, todėl
neapskaitė jų finansinės padėties bei bendrųjų pajamų ataskaitose.
Dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės (angl. – credit-impaired) finansinis turtas
Finansinio turto vertė yra sumažėjusi dėl kredito rizikos įvykus vienam arba daugiau įvykių, kurie neigiamai paveikia apskaičiuojamus
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;
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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) finansinis 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.
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.
Bendrovė nurašo gautinas paskolas ir prekybos gautinas sumas, kai netenka teisės į sutartyje numatytus finansinio turto pinigų srautus.
Finansiniai įsipareigojimai
9 TFAS „Finansinės priemonės“ taikymas pirmąjį kartą neįtakojo Bendrovės finansinių įsipareigojimų vertinimo ir klasifikavimo.

3

Finansinės rizikos valdymas

Vykdydamos veiklą, Bendrovė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika (įskaitant valiutos riziką, pinigų srautų palūkanų
normos riziką), kredito rizika ir likvidumo rizika. Valdydamos šias rizikas Bendrovė siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti
Bendrovės finansinius veiklos rezultatus, įtaką.
Finansinių priemonių tikrosios vertės
Tikrąja verte vertinamos Bendrovės išvestinės finansinės priemonės (2 tikrosios vertės hierarchijos lygis) ir už Litgrid AB akcijų pardavimą
gautiną sumą mažinanti sąlyginė kainos dalis (3 tikrosios vertės lygis). Visas kitas finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai pirminio
pripažinimo metu įvertinami įsigijimo savikaina, o po to jie apskaitomi amortizuota savikaina, atėmus apskaitytus tikėtinus kredito
nuostolius.
Tikroji vertė apibrėžiama kaip kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį
tarp rinkos dalyvių. Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų
srautų modeliais arba opcionų kainų modeliais, priklausomai nuo aplinkybių.
Bendrovės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, vertinamų amortizuota savikaina, balansinė vertė yra artima jų tikrajai vertei ir
atitinka 3 lygį tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje.
Likvidumo rizika
Likvidumo rizika valdoma planuojant būsimus Grupės įmonių pinigų srautus ir užtikrinant, kad kiekviena Grupės įmonė visada turėtų
pakankamai lėšų, pasirašytų kredito sutarčių bei sąskaitų pereikvojimų, užtikrinančių įprastinę Grupės veiklą. Refinansavimo rizika
valdoma užtikrinant, kad finansinės skolos, mokėtinos per tam tikrą laikotarpį, būtų padengtos turimais pinigais, per šį laikotarpį laukiamu
Grupės įmonių veiklos pinigų srautu ir nepanaudotų kreditų, kurie turi būti grąžinti vėlesniais laikotarpiais, suma.
2018 m. birželio 30 d. Bendrovės bendro likvidumo rodiklis (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) buvo 3,29 (2017 m. gruodžio
31 d. – 2,44). 2018 m. birželio 30 d. Bendrovės trumpalaikis turtas viršijo jos trumpalaikius įsipareigojimus 161.164 tūkst. eurų (2017 m.
gruodžio 31 d. – 143.003 tūkst. eurų).
Bendrovės vadovybės vertinimu turimos skolinimosi galimybės bus pakankamos trumpalaikiams įsipareigojimams padengti. 2018 m.
birželio 30 d. Bendrovės nepanaudoto skolinimosi iš bankų rezervas sudaro 9.947 tūkst. Eur (13 pastaba).
2017 m. rugpjūčio 10 d. Bendrovė pasirašė overdrafto sutartį su OP Corporate Bank dėl 70.000 tūkst. Eur limito suteikimo, kurio grąžinimo
terminas 2019 m. rugpjūčio 10 d. Su "Swedbank", AB 2018 m. gegužės 22 d. Bendrovė pasirašė overdrafto sutartį dėl 100.000 tūkst. Eur
limito suteikimo, kurio grąžinimo terminas 2020 m. gegužės 22 d. 2017 m. liepos 14 d. Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje Bendrovė
išplatino 300 mln. Eur obligacijų emisiją. 2018 metų liepos 3 d. „Lietuvos energija“ išplatino 10 metų trukmės 300 mln. eurų žaliųjų obligacijų
emisiją.
Bendrovės vadovybė nuomone skolinimosi galimybės bus pakankamos trumpalaikiams įsipareigojimams padengti, o veiklos tęstinumo
principo taikymas, sudarytoms Bendrovės finansinėms ataskaitoms, yra tinkamas.
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4

Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę,
kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis.
Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei reikia padaryti tam
tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų
atskleidimui. Prielaidų, vertinimų ir sprendimų pasikeitimai galėtų turėti reikšmingos įtakos šioms Bendrovės atskiroms finansinėms
ataskaitoms.
Investicijų į dukterines įmones ir gautinų sumų vertės sumažėjimo patikrinimas
2018 m. birželio 30 d. Bendrovė įvertinto, ar yra kokių nors požymių, kad investicijų į dukterines įmones vertė gali būti sumažėjusi.
Bendrovė apsvarstė informaciją iš išorinių ir vidinių informacijos šaltinių. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės veiklos technologinėje, rinkos,
ekonominėje, teisinėje aplinkoje, kurioje dukterinės įmonės vykdo veiklą, neįvyko reikšmingų pokyčių, turinčių neigiamą poveikį, ir tokių
pokyčių tikėtina greitai neįvyks. Vidaus ataskaitose yra informacija apie dukterinių įmonių veiklos rezultatus, vidinių biudžetų ir finansinių
planų rodiklius. Bendrovė apsvarstė kitą informaciją iš išorinių ir vidinių informacijos šaltinių ir, nustačius investicijų į dukterines įmones
vertės sumažėjimo požymius, patikrino atsiperkamąsias vertės ir 2018 m. birželio 30 d. apskaitė investicijų vertės sumažėjimą, kuris
aprašytas žemiau.
2018 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB VAE SPB vertės sumažėjimo testą ir pripažino 70 tūkst. Eur
(2017 metais – 263 tūkst. Eur) investicijos vertės sumažėjimą. Po vertės sumažėjimo pripažinimo investicijos atsiperkamoji vertė (ja
laikoma tikroji vertė) yra lygi 0 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 0 Eur). 2018 m. balandžio 18 d. Bendrovė priėmė sprendimą likviduoti
komercinės veiklos nebevykdančią patronuojamąją įmonę UAB "VAE SPB". Sprendimui likviduoti „VAE SPB“ gautas Bendrovės
akcininkės – Finansų ministerijos pritarimas. Įmonės veiklos užbaigimui taip pat yra pritarusi ir Energetikos ministerija. Įmonės
likvidatoriumi paskirtas laikinasis patronuojamos įmonės generalinis direktorius. Likvidavimo procedūras tikimasi užbaigti ne vėliau kaip
per šešis mėnesius.
2018 m. balandžio 13 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą dėl nepagrindinės rangovinės veiklos atsisakymo. Per artimiausius
mėnesius bus imamasi nuoseklių veiksmų atsisakant rangovinės veiklos, kurią vykdo viena iš grupės įmonių UAB „Energetikos paslaugų
ir rangos organizacija“ (EnePRO), teikianti energetikos įrenginių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros paslaugas. EnePRO
užbaigs vykdyti turimas sutartis ir nesiims naujų užsakymų bei atsiskaitys su tiekėjais. Iki minimumo sumažinusi veiklos apimtis, įmonė
įgyvendins svarbiausius pradėtus projektus. Turimų sutarčių su klientais užbaigimas nesukels neigiamų pasekmių elektros tinklo priežiūrai
ar elektros skirstymo operatoriaus teikiamų paslaugų kokybei. EnePRO įsipareigojimai klientams bus įvykdyti kaip įmanoma greičiau ir
maksimaliai kokybiškai, o atskirais atvejais sutartiniai santykiai su užsakovais bus užbaigti šalių susitarimu.
2018 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ vertės sumažėjimo
testą ir pripažino 1.500 tūkst. Eur (2017 metais – 5.926 tūkst. Eur) investicijos vertės sumažėjimą (5 pastaba), kuris didžiąja dalimi buvo
nulemtas 2018 m. balandžio 13 d. Bendrovės valdybos priimto sprendimo dėl nepagrindinės rangovinės veiklos atsisakymo. Per
artimiausius mėnesius bus imamasi nuoseklių veiksmų atsisakant UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (EnePRO) teikiamų
energetikos įrenginių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros paslaugų. UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ užbaigs
vykdyti turimas sutartis ir nesiims naujų užsakymų bei atsiskaitys su tiekėjais. Po vertės sumažėjimo pripažinimo investicijos atsiperkamoji
vertė (ja laikoma tikroji vertė) yra lygi 191 tūkst. Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 191 tūkst. Eur).
Bendrovės gautinoms paskoloms ir palūkanoms iš UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ 2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m.
gruodžio 31 d. apskaičiuotas 2.701 tūkst. Eur vertės sumažėjimas (8 pastaba).
2018 m. birželio 30 d. kitoms Bendrovės investicijoms į dukterines įmones nebuvo vertės sumažėjimo požymių.
Atidėtas mokėjimas už perleistas Litgrid AB akcijas (6 pastaba)
Įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 4 d. priėmė nutarimą Nr. 826
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės steigimo ir valstybės turto investavimo“, kuriuo nurodė Energetikos ministerijai įsteigti uždarąją akcinę
bendrovę ir priimti visus reikalingus sprendimus, kad „Lietuvos energija“, UAB valdomos Litgrid AB akcijos būtų atlygintinai perduotos
naujai įsteigtai uždarajai akcinei bendrovei UAB „EPSO-G“, atsižvelgiant į nepriklausomų vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę.
Nepriklausomas vertintojas nustatė 97,5 proc. Litgrid AB akcijų rinkos vertę, naudodamas pajamų (naudojimo pajamų) vertės metodą.
Litgrid AB akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatytas galutinės kainos priedas, kurio dydis priklauso nuo elektros perdavimo veiklos
reguliuojamo turto grąžos 2014 – 2018 metais. 2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atliko kainos priedo įvertinimą
ir nustatė, kad vadovaujantis Litgrid AB akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi 2018 m. birželio 30 d. kainos priedo vertė yra neigiama ir
sudaro 4.679 tūkst. Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 4.679 tūkst. Eur).
Nuo 2018 m. sausio 1 d. gautina suma už Litgrid akcijų pardavimą apskaitoma taikant tikrosios vertės, kurios pasikeitimas apskaitomas
per pelną nuostolius, įvertinimą. Iki 2018 m. sausio 1 d. gautina suma už Litgrid akcijų pardavimą buvo apskaitoma taikant amortizuotos
savikainos vertinimą pagrindinei skolai bei tikrosios vertės, kurios pasikeitimas apskaitomas per pelną nuostolius, vertinimą taikant kainos
priedui.
Nematerialusis turtas (10 pastaba)
2018 m. kovo 30 d. Bendrovė apskaitė ilgalaikį nematerialųjį turtą, kuris rodo būsimas sinergijas, kurios buvo identifikuotos įsigyjant TE-3
turtą 2017 m. spalio 12 d. iš AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Sinergijų nauda bus realizuota užtikrinant Grupės statomos Vilniaus
kogeneracinės elektrinės bei kitų Grupės objektų prisijungimą prie Vilniaus miesto šilumos perdavimo infrastruktūros.
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5

Dukterinės įmonės ir kitos investicijos

Bendrovės investicijų į dukterinės įmonės per 2018 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. pasikeitimų analizė:
Bendrovė

2018, I-II ketv.

Likutinė vertė sausio 1 d.
Dukterinių įmonių įstatinio kapitalo didinimas
Dukterinių įmonių įstatinio kapitalo mažinimas
Nekontroliuojančios dalies akcijų įsigijimas
Investicijų perleidimas
Nuostolių dengimas
Investicijų į dukterines įmones vertės (sumažėjimas)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje

2017 metai

1.148.917

1.172.187

22.441
70
(1.570)

28.375
(50.862)
4.284
(123)
4.470
(9.414)

1.169.858

1.148.917

Įstatinio kapitalo didinimai ir mažinimai, dukterinių įmonių įsigijimai
Grupės įmonių įstatinio kapitalo padidinimas (sumažinimas), veiklos nuostolių dengimas, įstatinio kapitalo apmokėjimai per 2018 m.
laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. bei neapmokėto įstatinio kapitalo likučiai 2018 m. birželio 30 d.:
Dukterinė įmonė

Emisijos data

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos
organizacija“
UAB Energijos sprendimų centras
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra

Naujai išleistų
akcijų
skaičius*

Akcijos
emisijos
vertė, Eur

Bendra
emisijos vertė

Apmokėta
dalis

Naujos įstatų
redakcijos
data

Neapmokėta
dalis

2018-01-19

8.160.000

1,00

8.160

8.160

-

2018-01-19

2018-01-30
2018-01-29
2018-02-21

345.600
600.000
370.000

4,34
1,50
1,00

1.500
900
370

1.500
450
370

450
-

2018-02-08
2018-04-10
2018-02-27

Įstatinio kapitalo didinimas apmokant turtiniu įnašu
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
2018-03-30

12.919.014

0,624

8.062

8.062

-

2018-03-31

Užskaityti išankstiniai apmokėjimai
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

53.781.379

0,29

15.597

3.899

11.698

2018-01-05

34.589

22.441

12.148

2017-12-21

Viso:
* Bendrovei priklausanti išleistų akcijų dalis

2017 m. gruodžio 21 d. Bendrovė ir jos dukterinė įmonė UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė sudarė akcijų pasirašymo sutartį pagal kurią
dukterinės įmonės įstatinis kapitalas padidinamas 15.597 tūkst. Eur išleidžiant 53.781.379 naujų paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios
vertės akcijų. Pagal sutartį Bendrovės pradinis įnašas sudaro ¼ pasirašytos akcijų vertės arba 3.899 tūkst. Eur. Dukterinės įmonės įstatinio
kapitalo didinimas 2017 m. gruodžio 31 d. nebuvo užregistruotas Registrų centre todėl 3.899 tūkst. Eur apmokėjimas apskaitytas
Bendrovės išankstinių apmokėjimų straipsnyje. Likusią pasirašytų akcijų kainos dalį, 11.698 tūkst. Eur, Bendrovė apmokės per 12 mėnesių
nuo akcijų pasirašymo sutarties. 2018 m. sausio 5 d. Juridinių asmenų registre užregistruota nauja patronuojamos įmonės įstatų redakcija.
2018 m. sausio 19 d. Bendrovės patronuojamos įmonės UAB Kauno kogeneracinė jėgainė įstatinis kapitalas padidintas nuo 24.000 tūkst.
Eur iki 40.000 tūkst. Eur išleidžiant 16.000 tūkst. paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertės sudaro 1 Eur, emisiją. Bendrovė
suteikta teisė įsigyti (pasirašyti) 8.160.000 naujas akcijas, o UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“, suteikta teisė įsigyti 7.840.000 naujas
akcijas. 2018 m. sausio 16 d. Bendrovė apmokėjo 2.040 tūkst. Eur naujos akcijų emisijos dalį. 2018 m. sausio 19 d. Juridinių asmenų
registre užregistruota nauja patronuojamos įmonės įstatų redakcija.
2018 m. sausio 30 d. Bendrovė ir dukterinė įmonė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ sudarė akcijų pasirašymo sutartį
bei padidino dukterinės įmonės įstatinį kapitalą nuo 1.000 tūkst. Eur iki 1.100 tūkst. Eur papildomai išleidžiant 345.600 paprastųjų vardinių
nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 Eur, o vienos akcijos emisijos kaina sudaro 4,34 Eur. Visų naujai išleistų
akcijų nominali emisijos kaina lygi 1.500 tūkst. Eur. 2018 m. sausio 31 d. Bendrovė pilnai apmokėjo visą naujos akcijų emisijos kainą.
2018 m. vasario 8 d. Juridinių asmenų registre užregistruota nauja patronuojamos įmonės įstatų redakcija.
2018 m. vasario 15 d. Bendrovė įsteigė patronuojamą įmonę UAB „Transporto valdymas“, kuri nuo 2018 m. kovo 1 d. perėmė iki šios
datos vykdytą kitos patronuojamos įmonės, NT Valdos, UAB, transporto veiklą. Patronuojamos įmonės įstatinis kapitalas suformuotas
perduodant įsteigtai įmonei turtinį įnašą, kuri sudarė NT Valdos, UAB turtas. Bendrovės investicijos į UAB „Transporto valdymas“ sudaro
2.359 tūkst. Eur, atitinkama suma sumažintos investicijos į NT Valdos, UAB.
2018 m. kovo 26 d. Bendrovės patronuojamos įmonės „Lietuvos energijos gamyba“, AB eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
priimtas sprendimas padidinti patronuojamos įmonės įstatinį kapitalą išleidžiant naujas akcijas, apmokamas Bendrovės nepiniginiu įnašu,
įnešant Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinį kompleksą į patronuojamos įmonės nuosavybę. 2018 m. kovo 30 d. Bendrovė
ir patronuojamoji įmonė sudarė akcijų pasirašymo sutartį, kurioje numatyta, kad nuosavybės teisė į Vilniaus trečiosios termofikacinės
elektrinės turtinį kompleksą Bendrovė perleidžia nuo 2018 m. kovo 31 d. Nauja patronuojamos įmonės įstatų redakcija Juridinių asmenų
registre užregistruota 2018 m. balandžio 11 d.
Nuostolių dengimas ir vertės sumažėjimas
Grupės įmonių veiklos nuostolių dengimas ir investicijų į dukterines įmones vertes sumažėjimas per 2018 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki
birželio 30 d.:

Dukterinė įmonė

Apskaitinė
vertė 2017 m.
gruodžio 31 d.

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“
UAB VAE SPB

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Įstatinio
kapitalo
didinimai

Vertės
(sumažėjimas)
atstatymas

Nuostolių
dengimas

Apskaitinė
vertė 2018 m.
birželio 30 d.

191
-

1.500
-

70

(1.500)
(70)

191
-

191

1.500

70

(1.570)

191
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2018 m. birželio 30 d. Bendrovės investicijos į dukterines įmones ir kitas įmones sudarė:

Įsigijimo vertė
Dukterinės įmonės:
AB Energijos skirstymo operatorius
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
NT valdos, UAB
Energijos tiekimas, UAB
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
UAB EURAKRAS
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
UAB LITGAS
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“
Tuuleenergia OÜ
UAB Technologijų ir inovacijų centras
UAB "Transporto valdymas"
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra
UAB Energijos sprendimų centras
UAB „Verslo aptarnavimo centras“
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“
Lietuvos energijos paramos fondas
UAB VAE SPB

710.921
307.997
38.759
23.906
24.903
18.735
20.400
12.641
8.369
6.659
3.219
2.359
1.428
2.120
295
10.637
3
1.116

(9.036)
(4.010)
(14.746)
(1.701)

1.194.467

(29.494)

apvalinimo paklaida

Įnašas
nuostoliams
padengti

Vertės
sumažėjimas

Apskaitinė
vertė

4.300
585

710.921
307.997
29.723
23.906
24.903
18.735
20.400
8.631
8.369
6.659
3.219
2.359
1.428
2.120
295
191
3
-

4.885

1.169.858

(1)

Bendrovės
valdoma
nuosavybės
dalis, proc.
94,98
96,82
100,00
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00

(1)

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir kitas įmones sudarė:
Pavadinimas

Įsigijimo vertė

Dukterinės įmonės:
AB Energijos skirstymo operatorius
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
NT valdos, UAB
Energijos tiekimas, UAB
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
UAB EURAKRAS
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
UAB LITGAS
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“
Tuuleenergia OÜ
UAB Technologijų ir inovacijų centras
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra
UAB Energijos sprendimų centras
UAB „Verslo aptarnavimo centras“
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“
Lietuvos energijos paramos fondas
UAB VAE SPB

6

710.921
299.936
41.117
23.906
21.003
18.735
12.240
12.640
8.369
6.659
3.219
1.058
1.670
296
9.137
3
1.117
1.172.026

Įnašas
nuostoliams
padengti

Vertės
sumažėjimas
(9.036)
(4.010)
-

Apskaitinė
vertė

(13.246)
(1.632)

4.300
515

710.921
299.936
32.081
23.906
21.003
18.735
12.240
8.630
8.369
6.659
3.219
1.058
1.670
296
191
3
-

(27.924)

4.815

1.148.917

-

Valdomas
dalies
procentas
94,98
96,75
100,00
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00

Po vienerių metų gautinos sumos
Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31

Gautina suma už LITGRID AB pardavimą
Suteiktos paskolos susijusioms šalims
Kitos ilgalaikės gautinos sumos
Iš viso
Atimti: vertės sumažėjimas
Apskaitinė vertė

169.856
358.223
22
528.101
(2.701)
525.400

169.856
325.744
39
495.639
(2.701)
492.938

2018 m. vasario 28 d. Bendrovė ir AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB sudarė papildoma susitarimą prie 2017 m. spalio 13 d.
Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutarties, pagal kurį Bendrovė papildomai suteikė 66.288 tūkst. Eur Žaliųjų obligacijų
paskolą, kuri bus panaudojama AB „Energijos skirstymo operatorius“ ilgalaikio investicinio plano finansavimui.
2017 m. spalio 13 d. Bendrovė ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasirašė Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo
sutartis. Ilgalaikė paskolos dalis 2018 m. birželio 30 d. sudaro 277.235 tūkst. Eur.
2017 m. spalio 12 d. Bendrovė ir NT Valdos UAB pasirašė sutartį dėl sumažinto įstatinio kapitalo lėšų išmokėjimo termino atidėjimo, pagal
kurią ilgalaikė skolos dalis 2018 m. birželio 30 d. sudaro 13.000 tūkst. Eur, o UAB Transporto valdymas, perrėmęs dalį paskolos, ilgalaikė
skolos dalis 2018 m. birželio 30 d. sudaro 20.336 tūkst. Eur.
2017 m. spalio 17 d. Bendrovė ir UAB Eurakras pasirašė paskolos sutartį. Ilgalaikės paskolų dalys 2018 m. birželio 30 d. sudaro 24.354
tūkst. Eur
2017 m. vasario mėn. Bendrovė pratęsė Tuuleenergia OÜ suteiktų paskolų grąžinimo terminą bei įskaitė į paskolų likutį 224 tūkst. Eur
palūkanas sukauptas iki 2017 m. vasario 13 d.. Ilgalaikė šios paskolos dalis 2018 m. birželio 30 d. sudaro tūkst. 1.477 Eur. 2017 m.
lapkričio 3 d. Bendrovė ir Tuuleenergia OÜ pasirašė kitą paskolos sutartį. Šios ilgalaikės paskolos dalis 2018 m. birželio 30 d. sudaro
19.119 tūkst. Eur
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Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

7

Kitos gautinos sumos
Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31

Pridėtinės vertės mokestis
Sukauptos palūkanos ir laidavimo mokesčio pajamos
Gautina suma dėl Kauno energetikos remontas UAB akcijų kainos patikslinimo
Gautina suma už VšĮ Energetikų mokymo centras perleidimą
Gautini dividendai (16 pastaba)
Gautinas valdymo mokestis
Kitos gautinos sumos
Iš viso
Atimti: kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas
Apskaitinė vertė

8

868
820
65
137
588
10
2.488
2.488

1.775
1.207
1.056
55
518
711
5.322
5.322

Suteiktos paskolos

Trumpalaikes paskolas sudaro:
Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės paskolos
Sukauptos palūkanos ir laidavimo mokesčio pajamos
Apskaitinė vertė

57.852
162.050
3.975
223.877

98.312
71.083
169.395

Visos Bendrovės trumpalaikės paskolos apskaitytos 2018 m. birželio 30 d. išduotos patronuojamoms įmonėms su kintamą palūkanų normą,
kuri nustatoma pridedant palūkanų maržą prie bazinių palūkanų susietų su EURIBOR.

9

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus 2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė:
Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31
Pinigai banke
Apskaitinė vertė

228
228

52.517
52.517

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis pinigų srautų ataskaitoje apima:
Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Banko sąskaitos perviršis (13 pastaba)
Apskaitinė vertė

228
(160.053)
(159.825)

52.517
52.517

10 Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti
Bendrovės ilgalaikį turtą, skirtą parduoti 2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė:
Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31
Ilgalaikis nematerialusis, materialusis ir investicinis turtas
Investicijos į dukterines įmones

77
4.705

10.012
4.705

4.782

14.717

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė 9.935 tūkst. Eur TE-3 turtą, kuris buvo perduotas turtiniu įnašu apmokant patronuojamos
įmonės „Lietuvos energijos gamyba“, AB naujai išleistas akcijas, kurių įsigijimo savikaina sudaro 8.061 tūkst. Eur, pagal 2018 m. kovo 30
d. akcijų pasirašymo sutartį. TE-3 turtinio komplekso įsigijimo kainos ir turtinio įnašo už „Lietuvos energijos gamyba“, AB naujai išleistas
akcijas 1.874 tūkst. Eur skirtumas parodo prisijungimo prie šilumos tinklų teisės vertę, t. y. būsimas sinergijas, kurios buvo identifikuotos
įsigyjant turtą 2017 m. spalio 12 d. iš AB „Vilniaus šilumos tinklai“, ir kurios bus realizuotos užtikrinant Grupės statomos Vilniaus
kogeneracinės elektrinės bei kitų Grupės objektų prisijungimą prie Vilniaus miesto šilumos perdavimo infrastruktūros.

11 Nuosavas kapitalas
2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 1.212.156.294 Eur. Bendrovės akcinis kapitalas
2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. buvo padalintas į 4.179.849.289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė
0,29 Eur.
2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.

12 Rezervai
Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Lietuvoje bendrovės iš paskirstytino pelno privalo
kasmet pervesti į privalomąjį rezervą 5 proc. grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo.
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Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip
Privalomasis rezervas negali būti naudojamas dividendams išmokėti ir sudaromas tik būsimiems nuostoliams padengti.
2018 m. birželio 30 d. Bendrovės privalomasis rezervas sudarė 19.811 tūkst. Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 14.516 tūkst. Eur). Pervedimai
į privalomąjį rezervą per laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. sudarė 5.295 tūkst. Eur (per 2017 m. pirmąjį pusmetį
4.758 tūkst. Eur).

13 Ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos
Ilgalaikes paskolas sudarė:
Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31
Banko paskolos
Banko sąskaitos perviršis
Išplatintos obligacijos
Iš viso

110.946
160.053
294.125
565.124

139.687
293.981
433.668

Trumpalaikes paskolas sudarė:
Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Sukauptos palūkanos
Iš viso

57.401
5.770
63.171

95.013
2.794
97.807

2018 metų gegužės 22 d. Bendrovė pasirašė 100.000 tūkst. Eur dydžio overdrafto sutartį su „Swedbank“, AB. Kredito grąžinimo terminas
– 2020 m. gegužės 22 d.
2018 m. birželio 30 d. Bendrovės nepanaudotas kredito limitas 9.947 tūkst. Eur.

14 Ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikes mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudarė:
Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31
Įsiskolinimas LITGRID už įsigytas akcijas
Ilgalaikės mokėtinos sumos už įsigytas dukterinių įmonių akcijas
Kita
Iš viso

98
98

33
9.666
108
9.807

2018 m. kovo 29 d. Bendrovė apmokėjo 9.699 tūkst. Eur skolą už NT Valdos, UAB akcijas įsigytas 2015 m. balandžio mėn. iš LESTO,
AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB, UAB Duomenų logistikos centras ir Litgrid AB.

15 Pardavimo pajamos
Pardavimo pajamas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė:
Bendrovė
2018-06-30
2017-06-30
Valdymo mokestis
Iš viso

1.512
1.513

1.490
1.490

16 Dividendai
Dividendų pajamos
Grupės įmonių paskelbti dividendai per 2018 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.:
Skelbimo data
2018-03-13
2018-03-20
2018-03-26
2018-03-30
2018-04-04
2018-04-05
2018-04-11
2018-04-17
2018-04-27

Dividendus paskelbusi įmonė
UAB „EURAKRAS“
Energijos tiekimas UAB
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
AB „Energijos skirstymo operatorius“
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“
UAB Verslo aptarnavimo centras
UAB Technologijų ir inovacijų centras
UAB LITGAS
Duomenų logistikos centras

Laikotarpis, už kurį
skiriami dividendai

Dividendai
tenkantys vienai
akcijai, Eur

2017 metai
2017 metai
2017 m. 2 pusmetis
2017 m. 2 pusmetis
2017 metai
2017 metai
2017 metai
2017 metai
2017 metai

10,5900
0,17401
0,01400
0,02535
0,15837
0,00026
0,00666
0,02654
0,02200

Paskelbta
dividendų suma

Bendrovės
dividendų
pajamos

1.690
3.000
8.891
22.679
4.571
268
148
1.194
306

1.690
3.000
8.602
21.541
4.571
137
74
1.194
243

42.747

41.052

2018 m. birželio 30 d. kitų gautinų sumų straipsnyje apskaityta 137 tūkst. Eur UAB Verslo aptarnavimo centras dividendų suma.
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Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip
Grupės įmonių paskelbti dividendai per 2017 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.:

Dividendus paskelbusi įmonė

Skelbimo data

2017-03-24
2017-03-24
2017-03-29
2017-04-03
2017-04-04
2017-04-07
2017-04-07
2017-05-05

AB „Energijos skirstymo operatorius“
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
UAB Verslo aptarnavimo centras
UAB LITGAS
Energijos tiekimas UAB
„Duomenų logistikos centras“
UAB Technologijų ir inovacijų centras
UAB „EURAKRAS“

Laikotarpis, už kurį
skiriami dividendai

Dividendai
tenkantys vienai
akcijai, Eur

2016 m. 2 pusmetis
2016 m. 2 pusmetis
2016 metai
2016 metai
2016 metai
2016 metai
2016 metai
2016 metai

0,05786
0,02000
0,06690
0,06700
0,58000
0,00500
0,01280
2,12000

Paskelbta
dividendų suma

Bendrovės
dividendų
pajamos

51.763
12.702
134
3.000
10.000
76
284
592

49.166
12.289
68
3.000
10.000
60
143
444

78.551

75.170

Išmokėti dividendai
2018 I-II ketv.
Tūkst. Eur
Dividendai akcijai
Lietuvos energija, UAB

78.265

0,0187

Tūkst. Eur

2017 I-II ketv
Dividendai akcijai

59.752

0,0143

17 Kitos sąnaudos
Kitas sąnaudas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė:
Bendrovė
2018-06-30
2017-06-30
Atidėjinis patronuojamų įmonių įsipareigojimų įvykdymo garantijoms
Komunalinės paslaugos
Konsultacinės paslaugos
Mokesčiai
Viešieji ryšiai ir marketingas
Telekomunikacijų ir IT paslaugos
Verslo aptarnavimo paslaugos
Personalo vystymas
Nuoma
Transportas
Komandiruotės
Kitos sąnaudos

2.499
736
372
181
159
151
142
115
96
75
39
64

39
194
21
69
130
133
47
96
57
34
54

Iš viso

4.629

874

18 Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos pajamas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė:
Bendrovė
2018, I-II ketv.
2017, I-II ketv.
Palūkanų pajamos
Kitos finansinės veiklos pajamos
Iš viso

4.232
4.232

1.004
144
1.148

19 Finansinės veiklos sąnaudos
Finansinės veikos sąnaudas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė:
Bendrovė
2018, I-II ketv.
2017, I-II ketv.
Palūkanų sąnaudos
Kitos finansinės veiklos sąnaudos
Iš viso

4.208
31
4.239

364
315
679

20 Sandoriai su susijusiomis šalimis
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. birželio 30 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslais Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima
sandorius ir likučius su patronuojančia įmone, dukterinėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis ar reikšmingai
įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai yra reikšmingi) bei vadovybe.
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Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip
2018 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. ir likučiai 2018 m. birželio 30 d. sudarė:
Susijusios šalys

Mokėtinos
sumos

Gautinos
sumos

2018.06.30

2018.06.30

18
108
29
20
-

443.369
56
21.073
13.438
6.147
232
20.695
8
3.512
0
21.173
2
24.951
4.953
4
62
20.444
4

175

170.676
750.802

Dukterinės įmonės
AB „Energijos skirstymo operatorius“
„Lietuvos energijos gamyba“ AB
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“
NT Valdos, UAB
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“
UAB „Verslo aptarnavimo centras“
Energijos tiekimas UAB
UAB LITGAS
UAB Technologijų ir inovacijų centras
UAB „VAE SPB“
Tuuleenergia OU
UAB Duomenų logistikos centras
UAB EURAKRAS
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
Transporto valdymas UAB
UAB Energijos sprendimų centras
Kitos susijusios šalys
UAB "EPSO-G"
Viso

Finansinės ir
investicinės
veiklos
pajamos
I - II ketv.
2018

Pardavimai

Finansinės
veiklos
sąnaudos

Pirkimai

I – II ketv.
2018

I – II ketv.
2018

I – II ketv.
2018

2.531
41
157
63
1
43
5
6
382
352
3
89
-

645
241
94
48
51
85
74
55
43
3
4
10
4
55
16
88
15

-

19
158
255
149
144
31
-

544
4.217

1.531

-

756

Per laikotarpį nuo 2018 m. nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. Bendrovė bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitė 41.052 tūkst. Eur dividendų
pajamų iš dukterinių įmonių.
2018 m. vasario 15 d. Bendrovė įsteigė patronuojamą įmonę UAB „Transporto valdymas“, kuri nuo 2018 m. kovo 1 d. peremė iki šios
datos vykdytą kitos patronuojamos įmonės, NT Valdos, UAB, transporto veiklą.
2017 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. ir likučiai 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė:

Susijusios šalys

Mokėtinos
sumos

Gautinos
sumos

2017-12-31

2017-12-31

Dukterinės įmonės
AB Energijos skirstymo operatorius
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
UAB EURAKRAS
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“
NT valdos, UAB
UAB Technologijų ir inovacijų centras
UAB Duomenų logistikos centras
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos
organizacija“
Tuuleenergia OU
Energijos tiekimas, UAB
UAB LITGAS
VšĮ Energetikų mokymų centras
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra
UAB „Verslo aptarnavimo centras“
UAB VAE SPB
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
UAB Energijos sprendimų centras
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
Kitos susijusios šalys
UAB "EPSO-G"
Viso

Finansinės ir
investicinės
veiklos
pajamos
2017, I-II ketv.

Pardavimai

Finansinės
veiklos
sąnaudos

Pirkimai

2017, I-II ketv.

2017, I-II ketv.

2017, I-II ketv.

5.560
4.067
27
47
57

356.911
1.135
24.528
24.930
43.191
1.938
1

49.166
12.289
506
142
60

613
228
6
82
73
49
14

58
66
3
4
23
6
1

165
115
-

1
64
40
-

5.487
24.198
12.937
10
10
35
1
3.913
49

-

3

33
315
10.003
3.000
68
-

83
15
81
49
9
13
64
2
29
19
60

2
1
2
-

147
-

-

170.132

736

-

-

-

9.863

669.409

76.318

1.489

166

427

2018 m. birželio 30 d. apskaitė 5.402 tūkst. Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 2.903 tūkst. Eur) atidėjinį susijusi su garantija patronuojamoms
įmonėms už UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ tarpusavio skolinimosi platformoje gautas paskolas.
Patronuojamų įmonių paskelbti dividendai per 2018 m. pirmąjį pusmetį bei per 2017 m. pirmąjį pusmetį aprašyti 16 pastaboje.
Išmokos pagrindinėms vadovams:
Bendrovė
2018-06-30
2017-06-30
Atlyginimai ir kitos išmokos vadovams
Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams
Vadovų skaičius laikotarpio pabaigoje

410
73
11

342
10

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.
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Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

21 Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir nebalansiniai įsipareigojimai
2018 m. birželio 30 d. Bendrovės suteiktos garantijos:
Patronuojamos įmonės pavadinimas
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
UAB Energijos sprendimų centras
„Lietuvos energija“, UAB grupės įmonės

Garantijos gavėjas
Europos Investicijų Bankas
"Swedbank", AB
Luminor (Nordea)
„Lietuvos energija“, UAB grupės įmonės

Garantijos
data

Terminas

Maksimali
garantijos
suma

2016-12-30 2033-12-06
2017-10-18 2022-10-18
2016-10-04 2020-09-30
2016 metai 2019-06.30

2018-06-30 2017-12-31

190.000
61.200
735
-

20.278

15.428

251.935

20.278

15.428

2018 m. birželio 30 d. Bendrovė apskaitė 5.402 tūkst. Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 2.903 tūkst. Eur) atidėjinį susijusi su 6.978 tūkst. Eur
(2017 m. gruodžio 31 d. – 6.824 tūkst. Eur) paskolomis, kurias gavo patronuojamoji įmonė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos
organizacija“ Grupės tarpusavio skolinimosi platformoje. Atidėjinis apskaitytas atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės patronuojamos įmonės
busimųjų pinigų srautų prognozė rodo didesnė negu 50 proc. tikimybę, kad dukterinė įmonė nesugebės pilnai grąžinti pasiskolintas lėšas,
todėl Bendrovė, garantuojanti Grupės tarpusavio skolinimosi platformos dalyviams paskolintų lėšų grąžinimą, suformavo atidėjinį.

22 Segmentai
Bendrovė laikoma vienu apskaitytinu segmentu, nes Bendrovės pagrindinė veikla yra susijusi tik su „Lietuvos energija“, UAB įmonių
grupės veiklos valdymu ir koordinavimu. Bendrovės grynasis pelnas už 2018 m. pirmąjį pusmetį sudarė 34.342 tūkst. Eur (2017 m.
pirmasis pusmetis – 64.954 tūkst. Eur grynasis pelnas). Bendrovės pajamos uždirbamos teikiant paslaugas kontroliuojamoms UAB
Lietuvos energija grupės įmonėms bei sudaro 100% paslaugų pardavimo pajamų. Bendrovė nevykdo reikšmingos veiklos užsienio
rinkose, todėl atskiras geografinis segmentas neišskiriamas.

23 Įvykiai po balanso datos
2018 m. liepos 3 d. UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sumokėjo bendrovei 136.500,48 Eur dividendų.
2018 m. liepos 4 d. Bendrovė pasirašė papildomą susitarimą dėl overdrafto sutarties su „Swedbank“ sąlygų pakeitimo ir papildymo, kuriuo
overdrafto suma padidinta nuo 100.000 tūkst. Eur iki 130.000 tūkst. Eur.
2018 m. liepos 3 d. „Lietuvos energija“ išplatino 10 metų trukmės 300 mln. eurų žaliųjų obligacijų emisiją (toliau – Emisija). Už obligacijas
bus mokama 1,875 proc. metinių palūkanų, jos išplatintos su 2,066 proc. pajamingumu. „S&P Global Ratings” suteikė Emisijai BBB+
reitingą. Išplatintos žaliosios obligacijos bus listinguojamos Liuksemburgo ir Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržose. Platinant Emisiją
tarpininkavo bankininkystės grupės BNP Paribas, J.P. Morgan ir SEB bankas. Grynosios pinigų įplaukos, kurias sudaro 98,290% obligacijų
emisijos nominalios vertės arba 294.345.618,87 Eur. Pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ planuoja toliau finansuoti investicijas į vėjo
energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus. Žaliomis obligacijomis
pritrauktas lėšas „Lietuvos energija“ įsipareigoja panaudoti tik investicijų į žaliosios energetikos projektus finansavimui.
2018 m. liepos 11 d. Bendrovė pilnai padengė 160.053 tūkst. Eur banko sąskaitos perviršį (overdraftą) 2018 m. birželio 30 d. apskaityta
Bendrovės finansinės padėties ataskaitos ilgalaikių finansinių skolų straipsnyje.
2018 m. liepos 20 d. Bendrovė ir UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija sudarė turto pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią
Bendrovė įsigijo nekilnojamo turto objektus ir juose esančius kilnojamus daiktus už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą rinkos kainą
– 6.450.140,48 Eur. Šį turtą perduos Bendrovės įmonių grupės NT valdymą vykdančiai įmonei – NT Valdos, UAB, kaip nepiniginio įnašo
įnešimą į įmonės įstatinį kapitalą. Nepiniginio įnašo rinkos vertė 6.450.140,48 Eur atitinka Bendrovės dukterinės įmonės NT Valdos, UAB,
naujai išleidžiamų 222 725 akcijų vertę.
2018 m. liepos 31 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija “ (toliau – VKEEK) priėmė sprendimą dėl Bendrovės patronuojamos
įmonės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) išduotos energetikos veiklos licencijos, suteikiančios teisę ESO verstis
elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla, galiojimo panaikinimo nuo 2018 m. spalio 1 d. Sprendimą kreiptis į VKEKK dėl licencijos
panaikinimo ESO valdyba priėmė 2018 m. liepos 10 d. Tai padaryta ruošiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos atskyrimui.
Planuojama, kad šiuo metu ESO vykdoma visuomeninio elektros energijos tiekimo veikla atlygintinai (verslo dalies pardavimo būdu) bus
perleista kitai Bendrovės patronuojamai įmonei – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Atskyrus visuomeninio elektros tiekimo veiklą, ESO toliau
vykdys pagrindinę savo veiklą – skirstys elektrą ir dujas bei prižiūrės skirstomuosius tinklus, rūpinsis tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų
prijungimu, užtikrins garantinį tiekimą.
2018 m. rugpjūčio 6 d. Bendrovė pritarė Energijos tiekimas UAB ir UAB Energijos sprendimų centro reorganizavimo prijungimo būdu
inicijavimui, prie veiklą tęsiančios Energijos tiekimas UAB prijungiant UAB Energijos sprendimų centras, bei pavedė šių įmonių valdyboms
parengti reorganizavimo sąlygas.
2018 m. rugpjūčio 10 d. Bendrovė ir UAB „Stemma group“ sudarė akcijų pirkimo – pardavimo sutartis dėl 100 proc. UAB „Vėjo vatas” ir
UAB „Vėjo gūsis” įmonių akcijų paketo ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo. UAB „Vėjo vatas” valdo 14.9 MW vėjo elektrinių parką, UAB
„Vėjo gūsis” valdo 10 MW ir 9.1 MW vėjo elektrinių parkus. 2018 m. liepos 18 d. Bendrovė kreipėsi į Lietuvos Respublikos nacionaliniam
saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos komisiją (toliau – Komisija) dėl sandorių patikros. Komisija priėmė sprendimą nepradėti
sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros. Bendrovė planuoja kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl
koncentracijos.
2018 m. rugpjūčio 17 d. Bendrovė, įgyvendindama naująją strategiją ir palaipsniui konsoliduodama elektros energijos ir gamtinių dujų
prekybos bei tiekimo veiklas, nusprendė inicijuoti patronuojamųjų antrinių gamtinių dujų tiekimo bei prekybos bendrovių UAB „Lietuvos
dujų tiekimas“ ir UAB LITGAS reorganizavimą jungimo būdu. Šiam sprendimui pritarė „Lietuvos energijos“ akcijų valdytoja – Lietuvos
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Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip
Respublikos finansų ministerija. Bendrovės patronuojamųjų įmonių prekybos ir tiekimo veiklų konsolidacija sukurs geresnę terpę vystyti ir
kurti aukštesnės kokybės paslaugas ir sprendimus bei teikti jas klientams greičiau ir paprasčiau.
2018 m. rugpjūčio 29 d. Bendrovė ir patronuojamoji įmonė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) pasirašė Žaliųjų obligacijų
įsipareigojimų (proporcinio) perkėlimo sutartį dėl iki 250.000 tūkst. Eur žaliųjų obligacijų emisijos dalies perkėlimo ESO. Prieš platinant
Bendrovės 300.000 tūkst. Eur žaliųjų obligacijų emisiją buvo numatyta dalį jos lėšų panaudoti ESO ilgalaikio investicijų plano finansavimui.
Sutartyje numatytas įsipareigojimų padengimo terminas – ne vėliau kaip iki 2028 m. liepos 10 d.
2018 m. rugpjūčio 29 d. Bendrovės patronuojamos įmonės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) stebėtojų taryba,
remdamasi Bendrovės Audito komiteto teigiama nuomone pritarė ESO valdybos sprendimui dėl elektros energijos visuomeninio tiekimo
veiklos (toliau – Verslo dalis) pirkimo -pardavimo sutarties su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (toliau – LDT) sudarymo. Remiantis
nepriklausomo vertintojo UAB „Ernst & Young Baltic“ atliktu vertinimu, buvo nustatyta Verslo dalies kaina – 30.520.000 Eur, kurią LDT
turės sumokėti ESO. Pagal Sutarties nuostatas nuosavybės teisė į parduodamą Verslo dalį LDT pereis 2018 m. spalio 1 d., ESO ir LDT
pasirašant Verslo dalies priėmimo – perdavimo aktą.
2018 m. rugpjūčio 31 d. Bendrovė apmokėjo 11.698 tūkst. Eur neapmokėtą patronuojamos įmonės UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
įstatinio kapitalo dalį (5 pastaba).
*********
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