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AB “Lietuvos energija” pusme io ataskaita

I.Bendrosios nuostatos
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur parengta ataskaita.
Ataskaita parengta už 2006 ataskaitini met šešis m nesius.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitent

.

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, 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 .
Rimantas Šukys - Bendrov s finans direktorius (Žvej g. 14, LT-09310 Vilnius,
tel.278 23 15, fax. 212 67 36).
Ona Garnien - Bendrov s Finans departamento vadovaujan ioji ekonomist (Žvej
g. 14, LT-09310 Vilnius, tel.278 24 57, fax. 212 67 36).

5. Už ataskaitos parengim atsaking emitento valdymo organ
nari , darbuotoj ir administracijos vadovo bei emitento
konsultant
patvirtinimas, 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.
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Ataskaita parengta 2006 met rugpj io m n. AB ‘’Lietuvos energija’’ b stin je,
Žvej g. 14, LT-09310 Vilniuje.

Bendrov s finans direktorius

Finans departamento vad.ekonomist

Rimantas Šukys

Ona Garnien
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO STATIN KAPITAL ,
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO
ORGAN NARIUS
6. Emitento statinis kapitalas.
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.
statinio kapitalo didinimas konvertuojant ar kei iant akcijas išleistus skolos ar
išvestinius vertybinius popierius nenumatomas.

7. Akcininkai
2006 m. birželio m n. 30 d. bendras akcinink skai ius buvo 4 960. Akcininkai,
kuriems paskutin ataskaitinio laikotarpio dien (2006 m. birželio m n. 30 d.) priklaus
daugiau nei 5 proc. AB ‘’Lietuvos energija’’ statinio kapitalo (689 515 435):
Pavadinimas

Akcij r šis

Valstyb , atstovaujama Lietuvos
Respublikos kio ministerijos.
m.kodas 188621919,
Gedimino
pr.38/2,
LT-01104
Vilnius

Paprastosios
vardin s
akcijos

Akcij
skai ius vnt.

666 027 503

statinio
kapitalo
dalis (%)
96,59

statinio
kapitalo
bals dalis
(%)
96,59

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo statiniame
kapitale, bet kuri apyvart reglamentuoja Vertybini popieri
rinkos statymas
SVP tipas
Išleist obligacij skai ius
Emisijos nominalioji vert
SVP vieneto nominali vert
SVP vieneto emisijos kaina
SVP metini pal kan dydis
Emisijos platinimo laikotarpis
Emisijos galiojimo pradžia
Emisijos trukm
Emisijos išpirkimo data
Vienos obligacijos išpirkimo kaina
SVP atkarpos dydis
Emisijos valiuta
Kredito rizika
Emisijos platinimo b das
SVP antrin apyvarta

Vardin s obligacijos
75 000 vnt.
7 500 000 eur
100 eur
100 eur
2,60 %
2005 m. rugs jo 12 d. – 2005 m. rugs jo 26 d.
2005 m. rugs jo 27 d.
367 dienos
2006 m. rugs jo 29 d.
102,6142 euro
2,6142 euro
Eurai
Emitento rizika be papildomo apdraudimo
Viešas platinimas
SVP traukti VVPB Skolos VP s raš .
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Obligacij savininkams suteiktos vienodos teis s, kurias nustato Lietuvos Respublikos
akcini bendrovi statymas, kiti Lietuvos Respublikos statymai ir teis s aktai bei Bendrov s
statutas. Bendrov s išleistos obligacijos suteikia teis fiksuoto dydžio metines pal kanas.
Obligacij perleidimui apribojim n ra. Obligacijos nekonvertuojamos
akcijas.
Obligacij savininkai turi tokias pa ias teises kaip ir kiti Bendrov s kreditoriai.
Obligacij savinink teis s:
nuo obligacij išpirkimo dienos gauti iš Bendrov s pinig sum , lygi jo turim
obligacij nominaliai vertei (paritetui) ir nustatyto dydžio pal kanas;
parduoti ar kitaip perleisti visas ar dal obligacij ;
kai obligacij savininkas yra fizinis asmuo, palikti testamentu visas ar dal
obligacij vienam ar keliems asmenims;
kitos statymu nustatytos teis s, skaitant be apribojim tas, kurias Bendrov s turto
atžvilgiu turi kiti Bendrov s kreditoriai, Bendrov s prievol s kuriems n ra
užtikrintos turto keitimu.
Teis išpirkti išleistas obligacijas anks iau nustatyto termino nei Bendrovei, nei
investuotojams nesuteikiama.
Per ataskaitin laikotarp ši skolos vertybini popieri išpirkimas nevyko.

9. Emitento vertybini popieri antrin apyvarta
AB “Lietuvos energija” akcijomis prekiaujama Vilniaus Vertybini Popieri Biržoje
(VVPB). Išleistos bendrov s akcijos trauktos
Einam j VVPB prekybos s raš , o
Bendrov s išleistos obligacijos-skolos VP 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 2006 m. pirm pusmet buvo tokios:
aukš iausia biržos prekybos sesijos kaina- 2,39 Lt už akcij ;
žemiausia biržos prekybos sesijos kaina- 1,76 Lt už akcij ;
paskutin biržos prekybos sesijos kaina- 2,10 Lt už akcij ;
didžiausia apyvarta- 405 230 Lt;
mažiausia apyvarta- 0 Lt;
paskutin biržos prekybos sesijos apyvarta- 0 Lt.
AB “Lietuvos energija” vardini obligacij kainos ir apyvartos už 2006 m. pirm
pusmet buvo tokios:
aukš iausia biržos prekybos sesijos kaina- 0 Lt už obligacij ;
žemiausia biržos prekybos sesijos kaina- 0 Lt už obligacij ;
paskutin biržos prekybos sesijos kaina- 0 Lt už obligacij ;
didžiausia apyvarta- 150 000 vnt;
mažiausia apyvarta- 0 Lt;
paskutin biržos prekybos sesijos apyvarta- 0 Lt.

10. Sutartys su vertybini popieri viešosios apyvartos tarpininkais
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.
2005 m. liepos 29 d. AB “Lietuvos energija” su AB SEB Vilniaus bankas sudar
obligacij platinimo (emisijos organizavimo) sutart d l Bendrov s vieneri met trukm s
vardini atkarpos obligacij su 2,6% metine pal kan norma platinimo.
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11. Valdymo organ nariai
Bendrov s valdymo organ
kapitale 2006 06 30:

nariai ir j

Vardas, pavard

dalyvavimas AB “Lietuvos energija” akciniame

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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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,
AB „Kauno energija“ steb toj tarybos narys
LR Ministro pirmininko patar jas.
AB “Klaip dos nafta” valdybos narys
AB “Ryt skirstomieji tinklai” steb toj tarybos
narys
kio ministerijos moni teis s ir privatizavimo
departamento Valstyb s turto privatizavimo
skyriaus vyresnioji 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 mokslo
darbuotojas, 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 teis s ir privatizavimo
departamento Valstyb s turto privatizavimo
skyriaus ved jas
AB “Klaip dos nafta” steb toj tarybos
pirmininkas
AB „Lietuvos elektrin “, V „Ignalinos atomin
elektrin “, V „Ignalinos atomin elektrin “, AB
„Alytaus tekstil “ valdyb narys
UAB „Lietuvos parod centras LITEXPO“

-

-

-
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steb toj tarybos narys
V „Energetikos agent ra“ direktorius

Marijus
Franckevi ius
Vida
Dzermeikien

Narys
Narys

kio ministerijos Energetikos departamento
Elektros ir šilumos skyriaus ved ja
AB ”Lietuvos 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: 2005-12-31 finansiniai duomenys pateikti audituoti, o 2005-06-30-perži r ti
(nepriklausom audit ir perži r atliko UAB “Ernst & Young Baltic”), 2006-06-30 – neperži r ti.

12. Buhalterinis balansas (Lt)
2006 06 30

2005 12 31

2005 06 30

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programin ranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žem
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir rengimai
Transporto priemon s
Kita ranga, prietaisai, rankiai ir renginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Investicijos dukterines mones
Investicijos asocijuotas mones
Po vieneri met gautinos sumos ir kitas finansinis turtas

ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO

1.588.304
4.226.436
1
5.814.741

858.009
5.109.988
1
5.967.998

403.876
3.739 381
37.260
4.180.517

2 104 753.296 2.123.028.843
230.735.289
234.498.139
8.925.893
10.075.278
74.846.271
68.805.611
80.722.453
76.717.828
22.704.847
17.479.728
2.516.647.389 2.536.646.087

2.138.273.052
231.322.875
8.783.278
67.946.525
70.644.029
11.464.725
2.528.434.484

31.754.561
24.117.313
9.470.142
65.342.016

20.938.097
0
1 299 550
22.405.877

2.587.329.925 2.607.956.101

2.554.852.648

31.754.561
23.301.991
9.811.243
64.867.795

TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS IR IŠANKSTINIAI APMOK JIMAI
Atsargos
Nebaigta gamyba
Pagaminta produkcija
Medžiagos ir komplektavimo gaminiai
Pirktos prek s, skirtos perparduoti
Išankstiniai apmok jimai

7.583.982
7.536.456
47.526
1.449.220
9.033.202

5.879.748
5.819.336
60.412
1.112.084
6.991.832

8.000.284
7.906.295
93.989
1.273.331
9.273.615

72.676.327
52.659
7.893.944
80.622.930

103.879.430
30.453
10.990.496
114.900.379

79.770.588
43.778
4.971.432
84.785.798

46.174
46.174

46.174
46.174

35.177.294
35.177.294

PINIGAI IR PINIG EKVIVALENTAI

2.435.998

2.948.778

4.395.859

TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO

92.138.304

124.887.163

133.632.566

2.679.468.229 2.732.843.264

2.688.485.214

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirk j siskolinimas
Iš susijusi moni gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaik s investicijos
Kitas trumpalaikis turtas

TURTO IŠ VISO
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NUOSAVAS KAPITALAS
NUOSAVAS KAPITALAS, PRISKIRTINAS
BENDROV S AKCININKAMS
KAPITALAS
statinis (pasirašytasis)
Akcij priedai

689.515.435
2.744
689.518.179

689.515.435
2.744
689.518.179

689.515.435
2.744
689.518.179

68.951.544
1.392.451.606
1.461.403.150

68.951.544
100.384.281
169.335.825

68.951.544
100.387.299
169.338.843

25.316.743
1.510

10.132.413

14.941.102

1.290.036.422

1.289.125.874

25.318.253 1.300.168.835

1.304.066.976

MAŽUMOS DALIS

2.176.239.582 2.159.022.839
-

2.161.666.689
-

NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO

2.176.239.582 2.159.022.839

2.161.666.689

REZERVAI
Privalomasis rezervas
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
Ataskaitini met pelnas
Pelno (nuostoli ) ataskaitoje nepripažintas pelnas
Ankstesni j met pelnas (nuostoliai)
VALIUTOS KURSO POKY IO REZERVAS

MOK TINOS SUMOS IR SIPAREIGOJIMAI
PO VIENERI MET MOK TINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
Finansin s skolos
Atid jimai
Dotacijos (atid tosios pajamos)
Atid tieji mokes iai

PER VIENERIUS METUS MOK TINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
Ilgalaiki skol einam j met dalis
Trumpalaik s finansin s skolos
Kredito staigoms
Kitos skolos
Skolos tiek jams
Gauti išankstiniai apmok jimai
Pelno mokes io sipareigojimas
Su darbo santykiais susij sipareigojimai
Kitos mok tinos sumos ir trumpalaikiai sipareigojimai

MOK TIN SUM IR SIPAREIGOJIM IŠ VISO
NUOSAVO KAPITALO IR SIPAREIGOJIM IŠ VISO

69.449.325
2.209.194
25.340.751
227.032.172
324.031.442

101.637.409
2.209.194
23.456.592
235.157.680
362.460.875

103.643.912
2.820.337
16.190.559
235.802.932
358.457.740

52.519.321
108.061.901
1.369.429
4.735.378
2.170.385
10.340.791
179.197.205

46.908.522
2.155.490
2.066.025
89.465
145.436.423
3.197.504
395.528
1.084.122
12.181.961
211.359.550

31.370.922
17.779.254
17.264.000
515.254
97.812.694
2.157.476
5.494.019
2.424.705
10.064.406
167.103.476

503.228.647

573.820.425

525.561.216

2.679.468.229 2.732.843.264

2.688.485.214
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13. Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt)
2006 06 30

PARDAVIMO PAJAMOS
VEIKLOS SAVIKAINA
VEIKLOS PELNAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR S NAUDOS
Pajamos
S naudos

FINANSIN IR INVESTICIN VEIKLA
Pajamos
S naudos

Asocijuot moni pelno (nuostoli ) dalis
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIM
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PELNAS

432.937.708
398.292.488
34.645.220

2005 06 30

425.054.893
409.176.300
15.878.593

9.745.802
10.524.333
(778.531)

9.994.531
9.843.022
151.509

1.251.562
3.531.242
(2.279.680)

736.018
3.857.266
(3.121.248)

31.587.009

12.908.854

6.270.266

(2.032.248)

25.316.743

14.941.102

25.316.743

14.941.102

25.316.743

14.941.102

0,04

0,02

PRISKIRTINAS:
BENDROV S AKCININKAMS
MAŽUMAI

Pagrindinis ir s lyginis pelnas, tenkantis vienai akcijai
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13-1. Pinig sraut ataskaita (Lt)
2006 06 30
Pagrindin s veiklos pinig srautai
Grynasis pelnas
Nepinigini s naud (pajam ) atstatymas ir kiti koregavimai
Nusid v jimo ir amortizacijos s naudos
Atid tojo mokes io sipareigojimo pokytis
Atid jim (sumaž jimas)
Turto vert s sumaž jimo padid jimas (sumaž jimas)
Pelno ir socialinio mokes io s naudos
Dotacij , subsidij pajamos
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansin turt )
perleidimo
Finansin s ir investicin s veiklos rezultat eliminavimas:
- Dividend (pajamos)
- Užsienio valiutos kurso pasikeitimo (teigiama) neigiama grynoji
taka
- Pal kan s naudos
- Pal kan (pajamos)
- Kitos finansin s veiklos (pajamos) s naudos
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas
Atsarg (padid jimas) sumaž jimas
Išankstini apmok jim (padid jimas) sumaž jimas
Pirk j siskolinimo (padid jimas) sumaž jimas
Kit gautin sum sumaž jimas (padid jimas)
Kito trumpalaikio turto (padid jimas) sumaž jimas
Sumok tas pelno mokestis
Trumpalaiki skol tiek jams ir gaut išankstini apmok jim
(sumaž jimas) padid jimas
Su darbo santykiais susijusi sipareigojim padid jimas
(sumaž jimas)
Kit mok tin sum (sumaž jimas)
Grynieji pagrindin s veiklos pinig srautai
Investicin s veiklos pinig srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus finansines investicijas) ( sigijimas)
Ilgalaikio turto (išskyrus finansines investicijas) perleidimas
Suteikt paskol gr žinimas
(Suteiktos) ilgalaik s paskolos
Investicij perleidimas
Investicij ( sigijimas)
Gauti dividendai
Gautos pal kanos
Kiti investicin s veiklos pinig srautai
Grynieji investicin s veiklos pinig srautai
Finansin s veiklos pinig srautai
Gautos paskolos
(Gr žintos) paskolos
(Išmok ti) dividendai
(Sumok tos) pal kanos
Grynieji finansin s veiklos pinig srautai

2005 06 30

25.316.743

14.941.102

79.428.729
(8.125.508)
5.436.371
14.395.774
(437.199)

77.087.874
(9.959.963)
(785.703)
1.058.991
7.927.715
(269.795)

260.336

(205.776)

(208.085)

(320.619)

65.359
2.532.808
(329.652)
-

(391.742)
2.669.238
(9.702)
298.317

(2.082.487)
(337.136)
26.854.813
2.720.563
(10.055.924)

(1.339.160)
(268.215)
58.686.381
13.220.877
(8.542.224)

(39.202.597)

(87.819.565)

1.086.263
(1.891.308)
95.427.863

1.501.473
(2.034.163)
65.445.341

(57.293.223)
133.641
208.085
329.652
(387.275)
(57.009.120)

(35.980.375)
613.491
30.096
(18.931.446)
320.619
23.657
(53.923.958)

41.545.809
(70.189.119)
(8.073.743)
(2.214.470)
(38.931.523)

135.751.528
(128.070.028)
(12.000.071)
(2.897.956)
(7.216.527)

Grynasis pinig sraut padid jimas (sumaž jimas)

(512.780)

Pinigai ir pinig ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinig ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

2.948.778
2.435.998

4.304.856
91.003
4.395.859
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13-2 Nuosavo kapitalo poky i ataskaita (Lt)

statinis
kapitalas
Likutis 2004 m. gruodžio 31 d.
Dividendai
Sudaryti rezervai
Panaudoti rezervai
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
Likutis 2005 m. birželio 30d.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)
Panaudoti rezervai
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas

Iš viso

689.515.435
689.515.435

2.744
2.744

68.951.544
68.951.544

34.634.120
68.503.179
(2.750.000)
100.387.299

1.367.875.379
(12.088.796)
(68.503.179)
2.750.000
14.941.102
1.304.974.506
(4.808.689)

2.160.979.222
(12.088.796)
14.941.102
2.163.831.528
(4.808.689)

689.515.435

2.744

68.951.544

(3.018)
100.384.281

3.018
1.300.168.835

2.159.022.839

-

-

-

1.295.568.835
(3.501.510)
-

(8.100.000)
(1.295.568.835)
3.501.510
25.316.743

689.515.435

2.744

68.951.544

Dividendai
Sudaryti rezervai
Panaudoti rezervai
Ataskaitini laikotarpio grynasis pelnas

Likutis 2006 m. birželio 30 d.

Akcij
Privalomasi
priedai s rezervas

1.392.451.606

25.318.253

(8.100.000)
25.316.743

2.176.239.582

14. Aiškinamasis raštas
Bendrov s finansin atskaitomyb yra parengta vadovaujantis 2006 m. birželio 30 d.
galiojusiais Tarptautiniais finansin s atskaitomyb s standartais (TFAS), priimtais taikyti
Europos S jungoje.
Bendrov sudaro ne tik savo, kaip patronuojan ios mon s, finansin atskaitomyb ,
bet ir konsoliduot Grup s finansin atskaitomyb . Šioje tarpin je 2006 m. pirmo pusme io
atskaitomyb je yra pateikiama tik atskira patronuojan ios mon s AB „Lietuvos energija“
tarpin finansin atskaitomyb , nes nepateikiamose ataskaitose n ra jokios reikšmingos
papildomos informacijos.
2006 m. Bendrov vykd perdavimo sistemos operatoriaus, rinkos operatoriaus bei
elektros energijos eksporto veikl , o taip pat kit , netipin veikl .Vykdydama Perdavimo
tinklo operatoriaus veikl Bendrov šalies poreikiams perdav 4,8 TWh elektros. Elektros
perdavimas buvo 6,9 % didesnis negu per atitinkam pra jusi met laikotarp .
Tipin s veiklos pajamos 2006 met pirmame pusmetyje sudar 433 mln. Lt, ir buvo 8
mln. Lt didesn s negu per atitinkam 2005 met laikotarp . Pajam padid jim labiausiai
takojo perdavimo pajam išaugimas susidar s d l 6.9% išaugusio elektros perdavimo ir
galios poreikio. D l elektros tr kumo eksportavus mažesn elektros kiek 15,3 mln. Lt
sumaž jo elektros eksporto pajamos.
Iš bendro pajam kiekio 172,3 mln. Lt buvo gauta teikiant elektros energijos
perdavimo ir galios rezervavimo paslaugas, 174 mln. Lt – parduodant aukciono elektros
energij ir viešuosius interesus atitinkan ias paslaugas, 84,7 mln. Lt – eksportuojant elektros
energij , kiti pardavimai ir paslaugos sudar 1,9 mln. Lt.
2006 met pirm j pusmet Bendrov s tipin s veiklos s naudos sudar 398,3 mln. Lt
Ir palyginus su 2005 met pirmuoju pusme iu sumaž jo 10,9 mln. Lt. D l nupirkto mažesnio
viešuosius interesus atitinkan ios elektros kiekio, šios elektros pirkimo s naudos sumaž jo
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23,6 mln. Lt, o d l mažesnio eksporto elektros pirkimo s naudos eksportui sumaž jo 14,4
mln. Lt.
2006 m. pirmojo pusme io Bendrov s tipin s veiklos pelnas sudar 34,6 mln. Lt ir
buvo 18,8 mln. Lt didesnis nei per atitinkam 2005 met laikotarp . Bendrov per 2006 met
pirm j pusmet uždirbo 31,6 mln. Lt pelno prieš apmokestinim , kuris buvo 18,9 mln. Lt
didesnis nei per atitinkam 2005 met laikotarp . Pelnas neišskai iavus mokes i , pal kan
ir nusid v jimo (EBITDA) siek 113,8 mln. Lt ir buvo 20,7 mln. Lt didesnis negu 2005 met
pirmame pusmetyje.
Per 2006 m. pirm pusmet sisavinta 57,04 mln.Lt. investicijoms skirt l š (20,6
mln.Lt daugiau negu per atitinkam 2005 met laikotarp ) iš j 20,22 mln.Lt perdavimo
tinkl transformatori pasto i statybai ir rekonstrukcijai.
sipareigojimai kredito institucijoms.
2006 m. pirm pusmet Bendrov pasiskolino 41,5 mln.Lt, gr žino 68,1 mln.Lt
paskol . Trumpalaikiam pinig sraut poreikio balansavimui panaudojo 201 mln.Lt ir gr žino
203 mln.Lt. Iš viso Bendrov s finansiniai sipareigojimai sudar 122 mln.Lt. Iš vis ilgalaiki
paskol laikotarpiu nuo 2006-06-30 iki 2007-06-30 reik s gr žinti 52 519 321 lit .
Ilgalaik s paskolos (2006-06-30 duomenimis)
Kredito staiga

Sutartin
paskolos
suma
valiuta

Zurcher Kantonalbank
8 012 768
AB SEB Vilniaus bankas
15 000 000
AB bankas „Hansabankas“
11 584 800
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
15 000 000
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Vilniaus 15 000 000
skyrius
1 m. obligacijos
7 500 000
Ilgalaik s paskolos iš viso:

Valiuta

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Panaudotos,
bet
negr žintos
paskolos suma
valiuta
4 392 352
2 000 000
1 307 210
7 125 000
13 000 000

EUR

7 500 000

Panaudotos,
bet negr žintos
paskolos suma
litais
15 165 912
6 905 600
4 513 535
24 601 200
44 886 400
25 896 000
121 968 647

Trumpalaik s paskolos ir kiti trumpalaikiai finansiniai
duomenimis)

sipareigojimai (2006-06-30

Kredito staiga

Panaudotos, bet
negr žintos
paskolos ar kito
finansinio
sipareigojimo
suma valiuta
-

Panaudotos, bet
negr žintos
paskolos ar kito
finansinio
sipareigojimo
suma litais
-

-

-

-

-

Sutartin
sipareigojimo
suma valiuta

Valiuta

AB
bankas
„Hansabankas“ 3 185 000
EUR
(overdraftas)
AB
bankas
„Hansabankas“ 9 000 000
Lt
(overdraftas)
AB SEB Vilniaus bankas 10 358 000
Lt
(overdraftas)
Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai iš viso:

-

AB „Lietuvos energija“ 2005 m. pagal garantines sutartis garantavo 25 proc. mon s
AS „Nordic Energy Link“ sipareigojim Nordic Investment Bank (50,3 mln.Lt) ir AB SEB
Esti Uhispank (29,4 mln.Lt). Garantijos baigiasi asocijuotai monei gr žinus paskolas
atitinkamiems bankams, t.y. atitinkamai 2014 m. gruodžio 15 d. ir 2014 m. birželio 15 d.
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15. Informacija apie audit .
AB „Lietuvos energija“ 2005 met finansin s atskaitomyb s nepriklausom audit
atliko UAB “Ernst & Young Baltic”. Auditas buvo baigtas 2006 m. kovo 29 d.
UAB “Deloitte Lietuva” atlieka Bendrov s finansini ataskait perži r už 2006
met I- j pusmet pagal Tarptautinius apskaitos standartus ir nuomon apie min tas
finansines ataskaitas bus pateikta iki 2006 m. rugs jo 15 d.
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IV. ESMINIAI VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE
16. Esminiai vykiai emitento veikloje .
Esminiai vykiai 2006 metais:
AB Lietuvos energija: Kita informacija
AB "Lietuvos energija" preliminarios veiklos rezultat skelbimo 2006 metais datos.
2006-01-04 10:11 Simbolis: LEN
AB Lietuvos energija: 2005 m. veiklos rezultatas
AB “Lietuvos energija” preliminarus nekonsoliduotas 2005 m. veiklos rezultatas – neaudituotas
pelnas prieš apmokestinim – 16,8 mln. lit .
2006-02-06 09:00 Simbolis: LEN
AB Lietuvos energija: Šaukiamas visuotinis akcinink susirinkimas
2006 m. kovo 10 d. Valdyba nutar 2006 m. balandžio 20 d. sušaukti eilin visuotin akcinink
susirinkim .
2006-03-14 13:22 Simbolis: LEN
AB Lietuvos energija: Kita informacija
AB "Lietuvos energija" patikslina preliminari veiklos rezultat skelbimo 2006 metais dat .
2006-03-30 11:26 Simbolis: LEN
AB Lietuvos energija: Audituoti 2005 m. veiklos rezultatai
Pagal audituotas AB "Lietuvos energija" 2005 m.finansines ataskaitas pardavimo pajamos-930 033
t kst.Lt, grynasis pelnas-10 132 t kst.Lt.
2006-04-06 08:15 Simbolis: LEN
AB Lietuvos energija: Eilinio visuotinio akcinink susirinkimo sprendim projektai
Acininkams bus si lomi nutarim projektai: patvirtinti bendrov s 2005 met veiklos ataskait ,
finansin atskaitomyb , pelno paskirstym , išrinkti auditori .
2006-04-07 15:36 Simbolis: LEN
AB Lietuvos energija: 2006 m. balandžio 20 d. vyko eilinis visuotinis akcinink susirinkimas
Susirinkimas nutar patvirtinti bendrov s 2005 met veiklos ataskait , finansin atskaitomyb , pelno
paskirstym , išrinko finansin s atskaitomyb s auditui atlikti UAB „Deloitte Lietuva“.
2006-04-20 14:35 Simbolis: LEN
AB Lietuvos energija: 2006 m. pirmo ketvir io veiklos rezultatas
AB “Lietuvos energija” preliminarus 2006 m. pirmo ketvir io veiklos rezultatas – neaudituotas pelnas
prieš apmokestinim – 23,1 mln. lit .
2006-04-25 09:31 Simbolis: LEN
AB Lietuvos energija: Informacija
Informacija apie AB "Lietuvos energija" metinin prospekt -ataskait .
2006-05-23 08:30 Simbolis: LEN
AB Lietuvos energija: 2006 m. pirmo pusme io veiklos rezultatas
AB “Lietuvos energija” preliminarus 2006 m. pirmo pusme io veiklos rezultatas – neaudituotas
pelnas prieš apmokestinim – 32,1 mln. lit .
2006-07-28 08:10 Simbolis: LEN

Bendrov s pranešimai skelbiami laikraš iuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“
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17. Teismo ir tre i j teismo (arbitražo) procesai
2006 m. geguž s 25 d. AB „Ekranas“ iškelta bankroto byla. AB „Ekranas“
administratoriui pateiktas AB „Lietuvos energija“ 9 612 390,55 Lt kreditorinis reikalavimas.
Teismas dar netvirtino kreditori , tame tarpe ir Bendrov s reikalavim .

