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I.Bendrosios nuostatos
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur parengta ataskaita.
Ataskaita parengta už 2005 ataskaitini met šešis m nesius.
2. Pagrindiniai duomenys apie emitent (emitento pavadinimas, statinis kapitalas, b stin s
adresas (jei registruotos ir faktin s b stin s adresai skiriasi, nurodyti abu), telefono, fakso numeriai,
elektroninio pašto adresas, teisin -organizacin forma ( mon s r šis), registravimo data ir vieta,
mon s kodas, interneto tinklapis).
Pavadinimas:
Akcin bendrov "Lietuvos energija".
statinis kapitalas:
689 515 435 lit .
B stin s adresas:
Žvej g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika.
Telefonas:
(8-5) 278 20 82
Telefaksas
(8-5) 212 67 36
Elektroninis paštas
info@lietuvosenergija.lt
Interneto tinklapis
www.lietuvosenergija.lt
Teisin -organizacin forma: akcin bendrov .
mon registruota 1995 m. gruodžio 4 d.
mon perregistruota 1999 m. balandžio 13 d., 2001 m. gruodžio 31d. ir 2005 m.
sausio 14 d.
Rejestro tvarkytojas-Valstyb s mon Registr centras
mon s registravimo Nr. B 99-74, mon s kodas 220551550.
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais,
kuriais remiantis ji buvo parengta (finansin mis ataskaitomis, auditori išvadomis ir pan.), ir
visuomen s informavimo priemon s pavadinimas.
Su šia ataskaita ir kitais Bendrov s dokumentais galima susipažinti Bendrov s
b stin je, Žvej g. 14, LT-09310 Vilniuje, darbo dienomis nuo 7.30 iki 11.30 val. ir nuo
12.30 iki 16.30 val.
Bendrov s pranešimai skelbiami laikraš iuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“.
4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt informacij :

4.1. už ataskait atsakingi emitento valdymo organ nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas
(nurodomi vardai, pavard s, pareigos, telefono ir fakso numeriai);
4.2. jeigu emitentas ataskaitos rengim paveda konsultantams arba j rengia su konsultant pagalba,
ataskaitoje nurodyti t konsultant vardus, pavardes, telefono ir fakso numerius (jeigu konsultantas
yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinim , telefono ir fakso numerius bei konsultanto atstovo(- )
vard ir pavard ); pažym ti, kokias konkre ias ataskaitos dalis reng konsultantai arba kokios
ataskaitos dalys parengtos su konsultant pagalba, ir nurodyti konsultant atsakomyb s ribas.

4.1. Rimantas Šukys - Bendrov s finans direktorius (Žvej g. 14, LT-09310 Vilnius,
tel.278 23 15, fax. 212 67 36).
Ona Garnien - Bendrov s Iždo skyriaus vadovaujan ioji buhalter (Žvej g. 14, LT09310 Vilnius, tel.278 24 57, fax. 212 67 36).
4.2. Konsultantai

------------
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5. Už ataskaitos parengim atsaking emitento valdymo organ nari , darbuotoj ir
administracijos vadovo bei emitento konsultant patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta

informacija atitinka tikrov ir n ra nutyl t fakt , galin i tur ti takos investuotoj sprendimams
pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, t vertybini popieri rinkos kainai bei j
vertinimui. Komisijai ir biržai pateikiamuose ataskaitos egzemplioriuose prie šio patvirtinimo turi
b ti už ataskaitos parengim atsaking emitento valdymo organ nari , darbuotoj ir
administracijos vadovo bei emitento konsultant paraš originalai, ataskaitos pasirašymo data ir
parengimo vieta.

Asmenys, atsakingi už ataskaitos paruošim , j pasirašydami patvirtina, kad
ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrov ir n ra nutyl t fakt , galin i tur ti esmin s
takos investitori sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, t
vertybini popieri rinkos kainai bei j vertinimui.
Ataskaita parengta 2005 met rugpj io m n. AB ‘’Lietuvos energija’’ b stin je,
Žvej g. 14, LT-09310 Vilniuje.

Bendrov s finans direktorius

Rimantas Šukys

Iždo skyriaus vad. buhalter

Ona Garnien
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO STATIN KAPITAL ,
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGAN
NARIUS
6. Emitento statinis kapitalas:

6.1. moni rejestre registruotas statinis kapitalas (dydis, strukt ra pagal akcij r šis ir klases
(kiekvienos r šies ir klas s akcij skai ius, nominali vert , bendra nominali vert ir dalis statiniame
kapitale procentais, neapmok ta bendros nominalios vert s dalis ir jos apmok jimo s lygos,
neapmok t akcij skai ius, nominali vert ir bendra nominali vert pagal akcij r šis ir klases));
6.2. informacija apie numatom statinio kapitalo didinim konvertuojant ar kei iant akcijas
išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius:
6.2.1. konvertuojam ar kei iam akcijas skolos ar išvestini vertybini popieri , suteikian i teis
pasirašyti emitento akcijas, pavadinimas, skai ius, pagrindin s charakteristikos, pakeitimo akcijas
terminas(-ai) ir s lygos;
6.2.2. numatomo statinio kapitalo didinimo d l konvertuojam , kei iam
akcijas ar suteikian i
teis pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestini vertybini popieri konvertavimo, pakeitimo ar
teis s realizavimo dydis ir numatoma statinio kapitalo didinimo data (-os);
6.2.3. numatomi statinio kapitalo strukt ros poky iai (pagal akcij r šis ir klases) po
konvertuojam , kei iam
akcijas ar suteikian i teis pasirašyti emitento akcijas skolos ar
išvestini vertybini popieri konvertavimo, pakeitimo ar teis s realizavimo;
6.2.4. išleidžiam akcij , kai statinis kapitalas didinamas kei iant skolos ar išvestinius vertybinius
popierius arba realizuojant teis , pasirašymo ar keitimo tvarka ir terminai, skolos ar išvestini
vertybini popieri savinink kategorijos, kurioms bus sudarytos s lygos pasirašyti akcijas pirmumo
teise (jeigu pirmumo teis s suteikimas atskiroms skolos ar išvestini vertybini popieri savinink
kategorijoms buvo numatytas ši vertybini popieri išleidimo s lygose).

6.1. 2002 m.vasario 21 d. moni rejestre buvo registruotas 689 515 435 lit dydžio
AB “Lietuvos energija” statinis kapitalas. Jis padalintas 689 515 435 vieno lito nominalios
vert s paprast sias vardines akcijas.
6.2. statinio kapitalo didinimas konvertuojant ar kei iant akcijas išleistus skolos ar
išvestinius vertybinius popierius nenumatomas.
7. Akcininkai (bendras akcinink skai ius; stambiausi akcininkai (akcininkai, nuosavyb s teise
turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento statinio kapitalo): fizini asmen vardai,
pavard s, asmens kodai (pildoma tik pirmame ataskaitos egz.), moni pavadinimai, r šys, b stini
adresai, moni kodai, akcininkams nuosavyb s teise priklausan i akcij skai ius (pagal r šis ir
klases), turima statinio kapitalo ir bals dalis procentais, atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui
nuosavyb s teise priklausan i akcij suteikiam bals procentus ir bals , priklausan i jam su
kartu veikian iais asmenimis, procentus).
Pastaba. Skai iuojant šiame punkte nurodytus balsus, bendr emitento išleist akcij suteikiam
bals skai i traukiami ir balsai, kuri asmuo d l tam tikr priežas i (d l to, kad nepraneš apie
emitento akcij paketo sigijim , d l prievol s skelbti privalom oficial pasi lym atsiradimo ir
pan.) laikinai neturi.
Bendras akcinink skai ius – 5 060. Akcininkai, kuriems paskutin ataskaitinio
laikotarpio dien (2005 m. birželio m n. 30 d.) priklaus daugiau nei 5 proc. AB ‘’Lietuvos
energija’’ statinio kapitalo (689 515 435):

5

AB “Lietuvos energija” pusme io ataskaita

Pavadinimas

Akcij r šis

1.Valstyb , atstovaujama Lietuvos
Respublikos
kio ministerijos,
Gedimino pr.38/2, 2600 Vilnius

Paprastosios
vardin s
akcijos

Akcij
skai ius vnt.

666 237 920

statinio
kapitalo
dalis (%)
96,62

statinio
kapitalo
bals dalis
(%)
96,62

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo statiniame kapitale, bet kuri
apyvart reglamentuoja Vertybini popieri rinkos statymas (pavadinimai, nominali vert ,

skai ius, bendra nominali vert (pagal emisijas), savininkams suteikiamos teis s, privilegijos, taip
pat apribojimai, galiojimo terminai, išpirkimo kaina ir data, išmok jimas ši vertybini popieri
savininkams per ataskaitin laikotarp , konvertavimo tvarka).

Vertybini popieri , kurie nepažymi dalyvavimo statiniame kapitale, bendrov n ra
išleidusi.
9. Emitento vertybini popieri antrin apyvarta (birž , kuriose prekiaujama emitento
vertybiniais popieriais, pavadinimai, prekybos s raš pavadinimai, vertybini popieri pavadinimai
ir skai ius pagal r šis ir klases; didžiausia, mažiausia ir paskutin biržos prekybos sesijos kaina;
maksimali, minimali ir paskutin apyvarta per ataskaitin laikotarp pagal vertybini popieri r šis
ir klases).
AB “Lietuvos energija” akcijomis prekiaujama Vilniaus Vertybini Popieri Biržoje
(VVPB). Išleistos bendrov s akcijos trauktos Einam j VVPB prekybos s raš . Bendrov
išleidusi 689 515 435 paprast sias vardines vieno lito nominalios vert s akcijas. AB
“Lietuvos energija” paprast j vardini akcij kainos ir apyvartos už 2005 m. pirm pusmet
buvo tokios:
aukš iausia biržos prekybos sesijos kaina- 3,31 Lt už akcij ;
žemiausia biržos prekybos sesijos kaina- 2,17 Lt už akcij ;
paskutin biržos prekybos sesijos kaina- 2,30 Lt už akcij ;
didžiausia apyvarta- 199 423 Lt;
mažiausia apyvarta- 0 Lt;
paskutin biržos prekybos sesijos apyvarta- 21 382 Lt.
10. Sutartys su vertybini popieri viešosios apyvartos tarpininkais (vertybini popieri
viešosios apyvartos tarpinink , su kuriais emitentas yra sudar s aptarnavimo sutartis, pavadinimai,
adresai, sutar i pob dis).
2004 m. gruodžio m n. AB bankas “Hansabankas” (Savanori pr.19, Vilnius) laim jo
Emitento išleist vertybini popieri apskaitos ir asmenini vertybini popieri s skait
tvarkymo konkurs 2005-2006 metams. Sutartis pasirašyta 2004 m. gruodžio 30 d.
11. Valdymo organ nariai (steb toj tarybos, valdybos, administracijos (administracijos
vadovas, vyriausiasis finansininkas) nariai):
11.1. pareigos, vardai ir pavard s, asmens kodai (pildoma tik pirmame ataskaitos egz.), duomenys
apie dalyvavim emitento statiniame kapitale (turima statinio kapitalo ir bals dalis procentais);
11.2. duomenys apie dalyvavim kit moni , staig ir organizacij veikloje ( mon s, staigos ar
organizacijos pavadinimas ir pareigos), turima didesn kaip 5 proc. kit moni kapitalo ir bals
dalis, procentais).
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11.1. Bendrov s valdymo organ nariai ir j dalyvavimas AB “Lietuvos energija” akciniame
kapitale 2005 06 30:
Vardas, pavard

Pareigos

Turimas
akcij
skai ius,
vnt.

Kapitalo
dalis,
%

Bals
dalis,
%

STEB TOJ TARYBA
Anicetas Ignotas
2002-01-30 – 2008-04-29

Pirmininkas

0

0

0

Saulius Sp ius
2001-10-01 – 2008-04-29

Narys

0

0

0

Nijol Bujauskien
2004-04-29 – 2008-04-29

Narys

0

0

0

Genovait Geleževi ien
2004-04-29 – 2008-04-29

Narys

0

0

0

Petras Urbonas
2004-04-29 – 2008-04-29

Narys

0

0

0

0

0

0

VALDYBA
Jurgis Vilemas
2000-02-14 – 2009-05-31

Pirmininkas

Rymantas Juozaitis
2002-02-07 – 2009-05-31

Narys

196 509

0,0285

0,0285

Algimantas Zaremba
2001-10-09 – 2009-05-31

Narys

0

0

0

Dominikas Pe iulis
2004-11-08 – 2009-05-31

Narys

0

0

0

Marijus Franckevi ius
2004-11-08 – 2009-05-31

Narys

0

0

0

Vida Dzermeikien
2002-08-06 – 2009-05-31

Narys

0

0

0

196 509

0,0285

0,0285

0

0

0

ADMINISTRACIJA
Rymantas Juozaitis

Generalinis direktorius

Sigitas Baranauskas

Vyr. finansininkas
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11.2. Bendrov s valdymo organ nariai ir j dalyvavimas kit
kapitale (daugiau kaip 5 proc. kapitalo ar bals ):
Vardas,
pavard

Pareigos

moni veikloje ir akciniame

Dalyvavimas kit moni veikloje ( mon s
pavadinimas, užimamos pareigos),

Dalyvavimas
kit moni
kapitale
( mon s
pavadinimas,
turima
kapitalo ir
bals dalis
procentais),

STEB TOJ TARYBA
Anicetas Ignotas

Pirmininkas

Saulius Sp ius

Narys

Nijol
Bujauskien

Narys

Genovait
Geleževi ien

Narys

Petras Urbonas

Narys

LR kio ministerijos sekretorius.
AB “Ryt skirstomieji tinklai” steb toj tarybos
pirmininkas
LR Ministro pirmininko patar jas.
AB “Klaip dos nafta” valdybos narys
AB “Ryt skirstomieji tinklai” steb toj tarybos
narys
kio ministerijos moni ekonomikos ir valdymo
departamento Valstyb s turto privatizavimo ir
valdymo skyriaus specialist .
AB „Ryt skirstomieji tinklai“ ir AB “Lietuvos
elektrin ” steb toj taryb nar
kio ministerijos kio strategijos departamento
Analiz s ir prognozi skyriaus ved ja.
AB „Alytaus tekstil “ steb toj tarybos
pirminink
AB „Mažeiki nafta“ ir UAB „Toksila“ steb toj
taryb nar
V „Ignalinos atomin elektrin “ valdybos nar .
Vš „Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl tros
agent ra“ tarybos nar .
kio ministerijos Energetikos departamento
Elektros ir šilumos skyriaus vyriausiasis
specialistas

-

-

-

-

VALDYBA
Jurgis Vilemas

Pirmininkas

Rymantas
Juozaitis
Algimantas
Zaremba

Narys

Dominikas
Pe iulis

Narys

Narys

Energetikos instituto vyriausiasis mokslinis
bendradarbis, akademikas
AB “Lietuvos energija” generalinis direktorius
AB ” Kauno energija”- valdybos narys
kio ministerijos Energetikos departamento
direktorius
AB “Ryt skirstomieji tinklai” valdybos narys
kio ministerijos moni ekonomikos ir valdymo
departamento valstyb s turto privatizavimo ir
valdymo skyriaus ved jas
AB “Mažeiki nafta” steb toj tarybos
pirmininkas
AB „Lietuvos elektrin “, V „Ignalinos atomin
elektrin “, AB „Alytaus tekstil “ valdyb narys
UAB „Lietuvos parod centras LITEXPO“
steb toj tarybos narys

-

-

-
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Marijus
Franckevi ius
Vida
Dzermeikien

Narys

V „Energetikos agent ra“ direktorius

-

Narys

kio ministerijos Energetikos departamento
Elektros ir šilumos skyriaus ved ja
AB ”Lietuvos elektrin ”
ir AB “Mažeiki
elektrin ” valdybos nar

-

Rymantas
Juozaitis
Sigitas
Baranauskas

Generalinis
direktorius
Vyr.
finansininkas

AB “ Kauno energija” valdybos narys

ADMINISTRACIJA
-

-
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III. FINANSIN PAD TIS
Pastaba: 2004-12-31 finansiniai duomenys pateikti audituoti (nepriklausom audit atliko UAB
“Ernst & Young Baltic”), 2004-06-30 bei 2005-06-30 – neaudituoti.

12. Buhalterinis balansas (ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos buhalterinis balansas,
pateiktas lentel je lyginant su pra jusi finansini ( kini ) met pirmo pusme io duomenimis)
Balansas (Lt)
Eil.
Nr.

Straipsniai

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

2005 06 30

2004 12 31

2004 06 30

2 551 138 824

1 059 473 709

1 000 163 433

4 180 517

3 250 523

428 909

I.1.

Pl tros darbai

I.2.

Prestižas

I.3.

Patentai, licenzijos

403 876

487 128

11 460

I.4.

Programin ranga

3 739 381

2 692 464

380 348

I.5.

Kitas nematerialusis turtas

37 260

70 929

37 101

II.

MATERIALUSIS TURTAS

2 524 552 430

1 052 732 288

996 528 390

2 139 387 920

764 295 195

681 992 280

II.1.

Žem

II.2.

Pastatai ir statiniai

II.3.

Mašinos ir rengimai

230 724 335

102 413 285

79 666 152

II.4.

Transporto priemon s

8 783 276

9 152 847

9 783 517

II.5.

Kita ranga, prietaisai, rankiai ir renginiai

67 946 527

54 374 558

48 182 396

II.6.

Nebaigta statyba

66 245 647

108 539 379

169 214 839

II.7.

Kitas materialusis turtas

11 464 725

13 957 024

7 689 206

III.

FINANSINIS TURTAS

22 405 877

3 490 898

3 206 134

III.1.

Investicijos dukterines ir asocijuotas mones

21 106 327

2 115 078

2 463 537

III.2.

Paskolos asocijuotoms ir dukterin ms mon ms

III.3.

Po vieneri met gautinos sumos

1 253 376

1 283 472

650 249

III.4.

Kitas finansinis turtas

46 174

92 348

92 348

142 888 077

200 070 954

146 365 002

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOK JIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

9 310 617

7 630 989

10 506 677

Atsargos

8 000 284

6 625 904

9 013 270

I.1.1.

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

7 906 295

6 552 179

8 791 802

I.1.2.

Nebaigta gamyba

I.1.3.

Pagaminta produkcija

I.1.4.

Pirktos prek s, skirtos perparduoti

93 989

73 725

221 468

1 310 333

1 005 085

1 493 407

84 780 108

156 540 555

89 084 258

I.1.

I.2.

Išankstiniai apmok jimai

I.3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

II.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS
SUMOS
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SUMOS
II.1.

Pirk j

79 770 588

138 323 043

81 159 146

II.2.

Dukterini ir asocijuot

43 778

80 071

43 262

II.3.

Kitos gautinos sumos

4 965 742

18 137 441

7 881 850

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

44 401 491

35 808 407

39 756 980

III.1.

Trumpalaik s investicijos

35 859 267

35 808 407

35 636 951

III.2.

Terminuoti ind liai

III.3.

Kitas trumpalaikis turtas

8 542 224

PINIGAI IR PINIG EKVIVALENTAI

4 395 861

91 003

7 017 087

TURTAS IŠ VISO:

2 694 026 901

1 259 544 663

1 146 528 435

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

2 161 699 284

870 945 818

845 237 065

I.

KAPITALAS

689 518 179

689 518 179

689 518 179

689 515 435

689 515 435

689 515 435

2 744

2 744

2 744

26 772

26 772

29 827

IV.

I.1.

siskolinimas
moni skolos

statinis (pasirašytasis)

4 120 029

I.2.

Pasirašytasis neapmok tas kapitalas (-)

I.3.

Akcij priedai

I.4.

Savos akcijos (-)

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI)

III.

REZERVAI

169 312 071

103 558 892

103 558 892

III.1.

Privalomasis

68 951 544

68 951 544

68 951 544

III.2.

Savoms akcijoms sigyti

III.3.

Kiti rezervai

100 360 527

34 607 348

34 607 348

IV.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI)

1 302 842 262

77 841 975

52 130 167

IV.1.

Ataskaitini met pelnas (nuostoliai)

15 917 101

111 297 409

52 130 167

IV.2.

Ankstesni j met pelnas (nuostoliai)

1 286 925 161

(33 455 434)

D.

DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

16 190 559

16 025 106

13 454 431

E.

MOK TINOS SUMOS IR
SIPAREIGOJIMAI

516 137 058

372 573 739

287 836 939

I.

PO VIENERI MET MOK TINOS
SUMOS IR ILGALAIKIAI
SIPAREIGOJIMAI

340 492 688

126 627 687

102 304 508

Finansin s skolos

103 643 912

105 914 321

98 250 996

103 643 912

105 914 321

98 250 996

2 820 337

3 606 040

4 053 512

2 820 337

3 606 040

4 053 512

I.1.
I.1.1.

Lizingo (finansin s nuomos) ar panaš s
sipareigojimai

I.1.2.

Kredito staigoms

I.1.3.

Kitos finansin s skolos

I.2.

Skolos tiek jams

I.3.

Gauti išankstiniai apmok jimai

I.4.

Atid jimai

I.4.1

sipareigojim ir reikalavim padengimo

I.4.2

Pensij ir panaši

I.4.3

Kiti atid jimai

sipareigojim
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I.5.

Atid tieji mokes iai

234 028 439

17 107 326

I.6.

Kitos mok tinos sumos ir ilgalaikiai
sipareigojimai

II.

PER VIENERIUS METUS MOK TINOS
SUMOS IR TRUMPALAIKIAI
SIPAREIGOJIMAI

175 644 370

245 946 052

185 532 431

II.1.

Ilgalaiki skol einam j met dalis

31 370 922

16 432 119

16 440 359

II.2.

Finansin s skolos

17 779 254

22 644 029

21 848 353

II.2.1.

Kredito staigoms

17 264 000

22 250 893

21 573 054

II.2.2.

Kitos skolos

515 254

393 136

275 299

II.3.

Skolos tiek jams

97 781 046

185 598 347

111 633 003

II.4.

Gauti išankstiniai apmok jimai

2 157 476

2 191 388

873 015

II.5.

Pelno mokes io sipareigojimai

14 036 243

6 108 528

22 549 258

II.6.

Su darbo santykiais susij sipareigojimai

2 424 675

923 232

2 172 600

II.7.

Atid jimai

II.8

Kitos mok tinos sumos ir trumpalaikiai
sipareigojimai

10 094 754

12 048 410

10 015 843

2 694 026 901

1 259 544 663

1 146 528 435

NUOSAVO KAPITALO IR
SIPAREIGOJIM IŠ VISO:
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13. Pelno (nuostolio) ataskaita (ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita, išd styta
lentel je lyginant su pra jusi finansini ( kini ) met pirmo pusme io duomenimis).
Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt)
Eil.
Nr.

Straipsniai

2005 06 30

2004 06 30

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

425 054 893

476 396 011

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

408 480 457

410 699 823

III.

BENDRASIS PELNAS

16 574 436

65 696 188

16 574 436

65 696 188

231 380

(578 284)

(NUOSTOLIAI)
IV.

VEIKLOS S NAUDOS

IV.1.

Pardavimo

IV.2.

Bendrosios ir administracin s

V.

TIPIN S VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI)

VI.

KITA VEIKLA

VI.1.

Pajamos

9 994 531

9 265 681

VI.2.

S naudos

9 763 151

9 843 965

VII.

FINANSIN IR INVESTICIN VEIKLA

(2 271 046)

(2 654 387)

VII.1.

Pajamos

802 765

1 509 309

VII.2.

S naudos

3 073 811

4 163 696

14 534 770

62 463 517

VIII.

PRASTIN S VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI)

IX.

PAGAUT

X.

NETEKIMAI

XI.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIM

14 534 770

62 463 517

XII.

PELNO MOKESTIS

(1 382 331)

10 333 350

XIII.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

15 917 101

52 130 167

14. Aiškinamasis raštas (esmini ataskaitinio laikotarpio pasikeitim finansin se ataskaitose
priežastys, ilgalaiki ir trumpalaiki paskol apib dinimas (kreditoriai, pal kan dydis, gr žinimo
s lygos); jeigu pateikiamos konsoliduotos finansin s ataskaitos, nurodyti taikomus konsolidavimo
principus bei moni , su kuriomis sudarytos konsoliduotos ataskaitos, pavadinimus, adresus ir pan.).
Pastaba. Jeigu emitentas rengia tiek savo, tiek konsoliduotas pusme io finansines ataskaitas, reikia
pateikti abu ataskait komplektus; emitentas gali pateikti tik savo arba tik konsoliduotas pusme io
finansines ataskaitas tuo atveju, kai nepateikiamose ataskaitose n ra jokios reikšmingos papildomos
informacijos; jeigu met finansin atskaitomyb buvo konsoliduota, tai pusme io ataskaitos gali b ti
nekonsoliduotos.

2005 metais Bendrov toliau vykd perdavimo sistemos operatoriaus, rinkos
operatoriaus bei elektros energijos eksporto veikl , o taip pat kit , netipin veikl .
Per pirm j 2005 met pusmet , vykdydama perdavimo tinklo operatoriaus veikl ,
Bendrov per aukštos tampos elektros tinklus šalies poreikiams perdav 4,5 mlrd. kWh
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elektros energijos – 3,2 proc. daugiau negu per atitinkam pra jusi j met laikotarp .
Užsieniui buvo parduota 2,4 mlrd. kWh elektros energijos – 1,8 mlrd.kWh mažiau negu
pirmame 2004 met pusmetyje.
Sudarant Bendrov s 2005 met pirmojo pusme io finansin atskaitomyb , buvo pilnai
pritaikyti Tarptautin s finansin s atskaitomyb s standartai (TFAS). Svarbiausias pasikeitimas
palyginus su pra jusiu laikotarpiu – ilgalaikio materialiojo turto vienkartinis perkainojimas, j
vertinant menama savikaina kaip kad reikalauja TFAS 1. Išaugus turto vertei, beveik 44
mln.Lt palyginus su atitinkamu pra jusi met laikotarpiu padid jo nusid v jimo s naudos.
Tipin s veiklos pajamos 2005 met pirmame pusmetyje sudar 425 mln.Lt, ir buvo
51,3 mln.Lt mažesn s negu per atitinkam 2004 met laikotarp . Daugiausiai sumaž jo,
uždarius pirm j Ignalinos AE blok , elektros energijos eksporto pajamos – 60,6 mln.Lt. Ši
pajam maž jim iš dalies kompensavo beveik 10,2 mln. Lt išaugusios pajamos už elektros
energijos perdavim .
Iš bendro pajam kiekio 160 mln. Lt buvo gauta teikiant elektros energijos perdavimo
ir galios rezervavimo paslaugas, 158 mln. Lt – parduodant aukciono elektros energij ir
viešuosius interesus atitinkan ias paslaugas, 100 mln. Lt – eksportuojant elektros energij .
2005 met pirm j pusmet Bendrov s tipin s veiklos s naudos sudar 408,5 mln. Lt.
Jos buvo 2,2 mln. Lt mažesn s negu per pra jusi met atitinkam laikotarp . Daugiausiai
sumaž jo elektros pirkimo s naudos eksportui, bet augo nusid v jimo ir amortizacijos
s naudos, o taip pat viešuosius interesus atitinkan i paslaug pirkimo s naudos.
Bendrov per 2005 met pirm j pusmet uždirbo 14,5 mln. Lt pelno prieš
apmokestinim . Nors šis pelnas buvo beveik 48 mln.Lt mažesnis negu per pra jusi met
atitinkam laikotarp , bet jis žymiai viršija ankstesnes prognozes. Buvo planuota, kad d l
sumaž jusio elektros energijos eksporto ir d l nusid v jimo s naud išaugimo bendrov šiais
metais dirbs nuostolingai.
Pelnas neišskai iavus mokes i , pal kan ir nusid v jimo (EBITDA) siek 93,2
mln.Lt ir buvo 5,4 mln.Lt mažesnis negu 2004 met pirmame pusmetyje.
Per min t laikotarp investicijoms skirta 36,4 mln. Lt l š .
Bendrov pasiskolino 118,1 mln. Lt, gr žino 105,4 mln. Lt paskol , trumpalaikiam
pinig sraut poreikio balansavimui panaudojo 191,6 mln. Lt. Iš viso laikotarpio pabaigai AB
„Lietuvos energija“ finansiniai sipareigojimai sudar 153 mln. Lt.
Ilgalaik s paskolos 2005-06-30 duomenimis:
Kredito staiga

Zurcher Kantonalbank
Vilniaus bankas
Nordea Bank Finland Plc
Lietuvos skyrius
Bayerische
Hypo-und
Vereinsbank AG Vilniaus sk.
AB bankas „Hansabankas“
Ilgalaik s paskolos iš viso :

Sutartin
paskolos
valiuta

8 012 768
15 000 000
15 000 000

EUR
EUR
EUR

Panaudotos bet
negr žintos
paskolos suma
valiuta
4 977 999
13 500 000
10 625 000

15 000 000

EUR

10 000 000

34 528 000

11 584 800

EUR

0

0
135 014 834

suma

Valiuta

Panaudotos bet
negr žintos
paskolos suma
litais
17 188 034
46 612 800
36 686 000
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Trumpalaik s paskolos ir kiti trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai:
Kredito staiga

Sutartin
sipareigojimo
suma valiuta

Valiuta

Bayerische
Hypo-und
5 000 000
Vereinsbank AG Vilniaus sk.
AB bankas „Hansabankas“
3 185 000
(overdraftas)
AB bankas „Hansabankas“
9 000 000
(overdraftas)
AB SEB Vilniaus bankas
10 358 000
(overdraftas)
Nordea Bank Finland Plc
Lietuvos skyrius (išvestin
finansin
priemon
atvaizduota tikr ja verte)
Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai iš viso:

EUR

Panaudotos
bet
negr žintos
paskolos ar kito
finansinio
sipareigojimo
suma valiuta
5 000 000

Panaudotos bet
negr žintos
paskolos ar kito
finansinio
sipareigojimo
suma litais
17 264 000

EUR

0

0

Lt

0

0

Lt

0

0

149 228

515 254

EUR

17 779 254

15. Informacija apie audit .

(Jeigu yra atliktas emitento pirmo finansini ( kini ) met pusme io apskaitos ir finansin s
atskaitomyb s auditas, turi b ti nurodyta, kokios ataskaitoje pateiktos informacijos nepriklausomas
auditas atliktas, jo data bei duomenys apie audit atlikus auditori ir nepriklausomo auditoriaus
išvada, prid ta prie ataskaitos.)

AB „Lietuvos energija“ 2004 met finansin s atskaitomyb s nepriklausom audit
atliko UAB “Ernst & Young Baltic”. Auditas buvo baigtas 2005 m. kovo 4 d.
UAB “Ernst & Young Baltic” atlieka Bendrov s finansini ataskait perži r už
2005 met I- j pusmet pagal Tarptautinius apskaitos standartus ir nuomon apie min tas
finansines ataskaitas bus pateikta iki 2005 m. rugs jo 15 d.

15

AB “Lietuvos energija” pusme io ataskaita

IV. ESMINIAI VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE
16. Esminiai vykiai emitento veikloje (trumpa esmini ataskaitinio laikotarpio vyki
charakteristika, j data (laikotarpis), kaip apie juos buvo informuoti investuotojai, išskyrus tuos
vykius, apie kuriuos Komisijai buvo pranešta konfidencialiai ir konfidencialumo laikotarpis dar
nepasibaig s).

Esminiai vykiai 2005 metais:
AB Lietuvos energija: 2005 m. sausio 5 d. vyko neeilinis visuotinis akcinink susirinkimas

Susirinkimas nutar 2004-2005 m. finansinei atskaitomybei patikrinti bei atlikti licencijuojam veikl
sanaud audit išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“.
2005-01-05 10:47 Simbolis: LEN

AB Lietuvos energija: 2004 m. veiklos rezultatas

AB “Lietuvos energija” preliminarus 2004 m. veiklos rezultatas, ne vertinus ilgalaikio materialiojo
turto perkainojimo – neaudituotas, ikimokestinis pelnas 109 mln. lit .
2005-01-28 09:30 Simbolis: LEN

AB Lietuvos energija: 2004 m. veiklos rezultatas

AB “Lietuvos energija” 2004 m. veiklos rezultatas - audituotas, ikimokestinis pelnas 109,5 mln.lit ,
grynasis pelnas 111,3 mln.lit .
2005-03-25 11:06 Simbolis: LEN

AB Lietuvos energija: Šaukiamas visuotinis akcinink susirinkimas

2005 m. kovo 25 d. Valdyba nutar 2005 m. balandžio 26 d. sušaukti eilin visuotin akcinink
susirinkim .
2005-03-25 11:10 Simbolis: LEN

AB Lietuvos energija: D l valdybos si lymo akcinink susirinkimui išmok ti dividendus

AB “Lietuvos energija” valdyba si lys eiliniam visuotiniam akcinink
bendrov s akcininkams 12,1 mln. Lt. dividend už 2004 metus.
2005-04-15 08:29 Simbolis: LEN

susirinkimui išmok ti

AB Lietuvos energija: D l eilinio visuotinio akcinink susirinkimo

2005 m. balandžio 26 d. AB “Lietuvos energija” eilinis visuotinis akcinink susirinkimas ne vyko ,
nes nebuvo kvorumo.
2005-04-26 11:13 Simbolis: LEN

AB Lietuvos energija: Šaukiamas pakartotinis visuotinis akcinink susirinkimas

2005 m. balandžio 27 d. Valdyba nutar 2005 m. geguž s 5 d. sušaukti pakartotin visuotin akcinink
susirinkim .
2005-04-27 15:26 Simbolis: LEN

AB Lietuvos energija: 2005 m. pirmo ketvir io veiklos rezultatas

AB “Lietuvos energija” preliminarus 2005 m. pirmo ketvir io veiklos rezultatas – neaudituotas,
grynasis pelnas 23 mln. lit .
2005-04-29 13:30 Simbolis: LEN

AB Lietuvos energija: 2005 m. geguž s 5 d. vyko pakartotinis visuotinis akcinink
susirinkimas
Susirinkimas nutar patvirtinti bendrov s 2004 met veiklos ataskait , finansin
atskaitomyb , pelno paskirstym , nauj stat redakcij .
2005-05-05 11:31 Simbolis: LEN
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AB Lietuvos energija: Atšauktas valdybos narys

2005 m. geguž s 2 d. Steb toj taryba atšauk iš valdybos nari Audri Bulov .Naujas valdybos
narys nebuvo paskirtas.
2005-05-09 14:08 Simbolis: LEN

AB Lietuvos energija: Išrinkta nauja valdyba

2005 m. geguž s 31 d. Steb toj taryba , pasibaigus bendrov s valdybos nari kadencijai, naujais
valdybos nariais išrinko anks iau valdyboje buvusius: Jurg Vilem , Rymant Juozait , Marij
Franckevi i , Dominik Pe iul , Vid Dzermeikien ir Algimant Zaremb .
2005-06-01 14:33 Simbolis: LEN

AB Lietuvos energija: Informacija
Informacija apie AB "Lietuvos energija" metinin prospekt -ataskait .
2005-06-03 13:54 Simbolis: LEN
AB Lietuvos energija: Pasirašyta sutartis d l Kauno HE rekonstrukcijos

2005 m. liepos 7 d. AB „Lietuvos energija“ pasiraš rangos sutart su ALSTOM Power Sweden d l
Kauno hidroelektrin s rekonstravimo.
2005-07-07 12:40 Simbolis: LEN

AB Lietuvos energija: 2005 m. pirmo pusme io veiklos rezultatas

AB “Lietuvos energija” preliminarus 2005 m. pirmo pusme io veiklos rezultatas – neaudituotas
pelnas prieš apmokestinim – 14,5 mln. lit .
2005-07-27 10:40 Simbolis: LEN

Bendrov s pranešimai skelbiami laikraš iuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“
17. Teismo ir tre i j teismo (arbitražo) procesai (informacija apie teisminius ar arbitražo
procesus, galin ius reikšmingai paveikti ar paveikusius emitento finansin pad t per ataskaitin
laikotarp (taikytos sankcijos (priteistas nuostoli atlyginimas ir kt.), j priežastys, teisminiai ar
arbitražo procesai, kuriuose dar n ra priimti teismo (arbitražo) sprendimai, ir galimos byl baigties
pasekm s).
Šiuo metu teismini proces , kurie gal t paveikti Bendrov s finansin pad t , n ra.

