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išlaidos, geresnės sąlygos įmonėms Lietuvoje, konkuruojančioms su kitų šalių ben-
drovėmis, daugiau sumokamų mokesčių ir įmokų. Savo pavyzdžiu parodėme, kad 
remtinos elektros energijos gamybą galima planuoti efektyviau ir socialiai atsakingai, 
taupant vartotojų pinigus.

Vadovaudamiesi racionaliais esamo importo, prekybos ir gamybos galimybių pa-
naudojimo principais, „Lietuvos energijos gamybos“ elektrinėje elektrėnuose remti-
ną elektros energiją pradėjome gaminti tik vasarą ar ankstyvą rudenį, kai neveikia 
termofikacinės elektrinės ir dėl perdavimo linijų, kaimyninių šalių elektrinių remonto 
importo galimybės į Lietuvą būna ribotos.

Apgalvotos Grupės įmonės LeStO investicijos į infrastruktūros modernizavimą, per-
žiūrimi veiklos procesai padėjo optimizuoti skirstomojo tinklo veikimą ir valdymą. Dėl 
LeStO veiklos efektyvinimo sumažinto skirstymo tarifo ir sumažėjusio ViAP biudžeto 
lėšų poreikio elektros gamybai elektrėnuose elektros energijos vartotojai 2014 me-
tais sutaupys apie 230 mln. litų. Grupė sumokėjo 347 mln. litų į šalies biudžetą ir 
socialinio draudimo fondą.

„Lietuvos energijos“ grupės nauda ir svarba neapsiriboja ties tarifų mažinimu ir su-
rinktais mokesčiais. esame Lietuvos elektros energetikos stabilumo garantas, užti-
krinantis patikimą elektros tiekimą vartotojams. tai – labai didelis įpareigojimas, kurį 
mes priimame ir atsakingai vykdome.

Pernai pagaminome daugiau nei pusę visos Lietuvoje pagamintos elektros energijos, 
taip patenkindami 20 procentų visos šalies poreikio. Aptarnavome daugiau nei 1,6 
milijono vartotojų. Aprūpinome elektros energija ir tuo metu, kai dėl importo ribojimų 
situacija rinkoje tapo įtempta ir ėmė trūkti elektros energijos. Garantavome nenu-
trūkstamą tiekimą ir tiems vartotojams, kurie liko be savo tiekėjų.  2013 metais mūsų 
Grupės įmonės LeStO valdomo skirstomojo tinklo patikimumo rodikliai išaugo vidu-
tiniškai 6 procentais.

Didindami efektyvumą ir užtikrindami patikimumą nepamiršome ir skaidrumo. Pradė-
jome visuomenei  ir akcininko atstovams teikti išsamias veiklos ataskaitas. Įdiegėme 
naują korporatyvinio valdymo modelį, kurio esmė – bendrų visoms „Lietuvos energi-
jos“ įmonėms valdymo, veiklos palaikymo, vertinimo ir tobulinimo procesų gerinimas 
Grupės mastu juos centralizuojant, koordinuojant, standartizuojant, dalijantis patirtimi 
bei gerąja praktika. Kartu, atnaujinant įmonių valdymo ir priežiūros organus, buvo 
atskirtas sprendimų priėmimas nuo veiklos vykdymo priežiūros. Remiantis tarptauti-
nėmis gerosiomis praktikomis, į įmonių valdybas bei stebėtojų tarybas įtraukti ir ne-
priklausomi nariai. Visa tai didina veiklos skaidrumą, skatina atsakomybę ir bendra-
darbiavimą, jungia skirtingas kompetencijas ir pagrįstai leidžia tikėtis tvarios vertės 
augimo ateityje.

matydami galimybes augti, parengėme ilgalaikę „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 
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Mieli klientai, partneriai, darbuotojai, akcininkai,

Praėjusieji metai mūsų Grupei buvo labai reikšmingi ir svarbūs – kupini atsakingų 
darbų, vainikuoti gerų rezultatų ir ambicingų planų ateičiai.

Pasiekę geriausius per 5 metus rezultatus, užtikrindami sąnaudų kontrolę, didindami 
reguliuojamos veiklos efektyvumą ir komercinės veiklos pelningumą įrodėme, kad 
gebame reaguoti į pokyčius verslo aplinkoje, konkuruodami laisvoje rinkoje uždirbti 
pajamas ir didinti valstybės turto vertę. Savo veiklos rodikliais ir valdymo politika dar 
labiau priartėjome prie pažangiųjų europos energetikos įmonių.

mūsų eBitDA išaugo 31 procentu ir pasiekė 680 mln. litų, o eBitDA marža didėjo 
nuo 18,6 iki 23,4 procento. tai padarėme mažėjant Grupės teikiamų reguliuojamų 
veiklų tarifams. Prie Grupės pelningumo augimo reikšmingai prisidėjo savalaikiai 
sprendimai prekybos elektros energija komercinėje rinkoje. Jie nulėmė, kad komerci-
nės  veiklos pelnas prieš apmokestinimą didėjo 26,5 procento. Šiais veiksmais page-
rinome valstybės patikėto turto valdymą – Grupės nuosavybės pelningumas pernai 
ženkliai išaugo ir pasiekė 2,3 procento.

„Lietuvos energijos“ grupės veiksmai ir rezultatai yra svarbūs ne tik mums, bet ir 
visai šalies visuomenei. Didesnis Grupės veiklos efektyvumas – mažesnės vartotojų 
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strategiją, kurioje išsikėlėme ambicingą tikslą – Grupės vertę iki 2020 metų padidinti 
du kartus. Viena krypčių, kuriomis jo sieksime – Grupės veiklos plėtra ir diversifika-
vimas, kuriam jau padėti pagrindai. Pernai į Grupę įsiliejo LitGAS bendrovė, kuri 
2014 m. pabaigoje – 2015 m. pradžioje pradės iš esmės naują veiklą Grupės ir visos 
Lietuvos mastu – suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą  per  Klaipėdos SGD terminalą. 
2014-ieji bus labai aktyvaus pasiruošimo šiai veiklai metai.

Šiais metais taip pat planuojame išgryninti „Lietuvos energijos“ tikslus ir planus plėto-
jant kogeneracinių jėgainių projektus didžiausiuose Lietuvos miestuose.

Kitas svarbus uždavinys – tolimesnis veiklos efektyvumo didinimas. Jau pernai pra-
dėjome centralizuoti ir optimizuoti pagalbines Grupės įmonių funkcijas, o 2014 metais 
tęsime šiuos darbus.

neabejotinai, svarbiausia jėga – žmonės. turime daugiau nei 4300 motyvuotų, kva-
lifikuotų specialistų, savo sričių ekspertų, kurių įsitraukimas, bendradarbiavimas ir 
atsakomybė, padėjo pasiekti gerų rezultatų. neabejoju, kad jų padedami galime 
nuveikti dar daugiau. todėl siekdami atrakinti šias glūdinčias galimybes, stiprinsime 
organizacinę kultūrą. Daug dėmesio skirsime karjeros planavimo, kompetencijų ug-
dymo ir pamainos užtikrinimo sistemai grupės viduje.

tikiu, kad pernai nuveikti darbai yra tvirtas pamatas, padėsiantis mums ir ateityje 
dirbant atsakingai ir išvien pasiekti geriausių rezultatų.

Dr. Dalius misiūnas
Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
„Lietuvos energija‘, UAB

Matydami galimybes augti, parengėme 
ilgalaikę „Lietuvos energijos“ įmonių 
grupės strategiją, kurioje išsikėlėme 
ambicingą tikslą – Grupės vertę iki 
2020 metų padidinti du kartus. 
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Apie Grupę ir Bendrovę
„Lietuvos energijos“  grupė - tai valstybės valdoma, viena 
didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pa-
grindinė Grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos 
gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, 
taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą. 
2013 m. vykdėme ir pasirengimą prekybai gamtinėmis 
dujomis ir jų tiekimui. „Lietuvos energijos“ grupės akcinin-
ko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija.

Daugiau kaip 4,300 darbuotojų turinti „Lietuvos energijos“ 
grupė valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros 
energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos 
tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį skirstomą-
jį tinklą, aptarnauja apie 1,6 mln. vartotojų visoje Lietuvo-
je ir siūlo elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje,  
įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, 

siekia nacionalinės energetikos strategijos tikslų. 

Patronuojanti Grupės įmonė - „Lietuvos energija”, UAB 
(toliau - „Lietuvos energija“ arba Bendrovė)  yra atsakinga 
už skaidrų visos  Grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, 
efektyvumo didinimą, siekiant teikti konkurencingas pas-
laugas klientams ir socialiai atsakingą ilgalaikės vertės 
akcininkams didinimą. 

Bendrovė  analizuoja Grupės veiklą, reprezentuoja Gru-
pę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato vei-
klos gaires bei  taisykles ir koordinuoja veiklą gamybos, 
komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiš-
kųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komu-
nikacijos ir kitose srityse.

KLIENTAMS PERSIŲSTA ELEKTROS

PAjAMOS GRYNASIS PELNAS

TuRTO vERTė PAGAMINTA ELEKTROS

EBIDTA

141 mln. Lt

9 727 mln. Lt 1,96 TWh 8,21 TWh

2 908 mln. Lt 680 mln. Lt
3,9% 30,7% + 210 mln. Lt

- 0,8% 10,9% 1,2%



7
Apie Grupę ir Bendrovę
2013 m. metinė ataskaita

•	 Patronuojančios 
Bendrovės akcijos 
perduotos LR fi-
nansų ministerijai.

•	 Užbaigti Syderių 
geologinės struktūros 
tyrimai gręžiniuose. 

•	 Atrinktas 40 mW bio-
kuro katilinės staty-
bos elektrėnuose 
projekto  rangovas 
– „Filter and Vapor“ 
ir UAB „Kauno en-
ergetikos remontas“ 
konsorciumas. 

•	 Pradėta Grupės valdymo pertvarka.

•	 Įvertintos  Kruonio HAe  plėtros projekto 
įgyvendinimo galimybės. 

•	 „energijos 
tiekimas“ 
pradeda tiekti 
elektrą klien-
tams Latvijoje 
ir estijoje.

•	 „energijos tiekimui“ suteik-
ta gamtinių dujų tiekimo 
licencija.

•	 Potencialūs investuotojai 
– estijos, Latvijos, Lietu-
vos energetikos įmonės ir 
Japonijos įmonė „Hitachi“ 
- patvirtino bendrą poziciją 
dėl Visagino atominės elek-
trinės projekto gyvybingu-
mo, kuria konstatavo, jog 
atominės elektrinės projek-
tas gali tapti ekonomiškai 
gyvybingu, jei bus sėkm-
ingai sprendžiami atviri 
klausimai.

•	 LeG pasirašė sutartį 
su  Windhunter – ser-
wis Spolka z.o.o  dėl 
kompleksinių vėjo 
greičio, krypčių ir kitų 
meteorologinių sąlygų 
matavimo  Kruonio 
HAe teritorijoje.

•	 „Lietuvos energija“ tapo pagrindine 
LitGAS akcininke -  valdo 67 proc. 
įmonės akcijų.

•	 Kruonio HAe plėtros projektas įtrauktas 
į europos prioritetinių infrastruktūros 
projektų sąrašą.

•	  Biokuro katilinės projektui skirta 6 mln. 
Lt eS finansinė parama.

•	 „Lietuvos energija“ ir „Hitachi“ pasirašė 
supratimo memorandumą dėl ben-
dradarbiavimo.

•	 LitGAS suteikta 
gamtinių dujų tieki-
mo licencija.

•	 iš esmės baigta 
Grupės valdymo 
pertvarka.

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis

Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

2013 m. pagrindiniai įvykiai

•	 tiC* įdiegė iSO 9001 vady-
bos sistemą.

•	 LeG** pradėjo vykdyti 
paskirtosios įmonės funk-
cijas, t.y. supirkti visą vėjo 
jėgainėse pagaminamą 
elektros energiją ir ją par-
duoti  nord Pool Spot elek-
tros biržoje.

*UAB Technologijų ir inovacijų centras 
** “Lietuvos energijos gamyba“, AB
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Grupės struktūra

„Lietuvos energijos“ grupę sudaro 15 bendrovių: patronuojanti bendrovė ir 14 tiesio-
giai bei netiesiogiai valdomų įmonių. Pagrindinė Grupės veikla -  elektros ir šilumos 
gamyba, elektros  prekyba, skirstymas ir tiekimas, gamtinių dujų tiekimas. Šias pa-
grindines veiklas aptarnaujančiųjų Grupės įmonių veikla apima informacinių techno-

logijų ir telekomunikacijų (itt), nekilnojamojo turto, transporto, energetikos įrenginių 
remonto, statybos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitas paslaugas. 

Detalus Grupės įmonių sąrašas pateikiamas šio dokumento 55 psl.

Stebėtojų tarybą sudaro: 7 nariai (iš jų 3 nepriklausomi)
Valdybą sudaro 5 nariai (dirbantys įmonėje)
Įmonės vadovas yra valdybos pirmininkas

Stebėtojų tarybą sudaro: 3 nariai (iš jų  1 nepriklausomas)
Valdybą sudaro 5 nariai (dirbantys įmonėje)
Įmonės vadovas yra valdybos pirmininkas

Valdybą* sudaro: 3 nariai (2 akcininko ir 1 nepriklausomas)
Įmonės vadovas nėra valdybos narys

Vadovas, valdybos nesudaromos

*TIC atveju  formuojama 5 narių valdyba; VAE SPB atveju valdyba nėra sudaroma. Tai atitinka Finansų ministro patvirtintų kor-
poratyvinio valdymo gairių nuostatas dėl dukterinių įmonių valdymo ir priežiūros organų.

„Lietuvos energijos“ grupės struktūra, aktuali 2014 m. kovo 31 d.
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„Lietuvos energijos“ tiesiogiai valdomos dukterinės įmonės, kurių akcijomis prekiau-
jama nASDAQ OmX Vilniaus biržoje:

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau - „Lietuvos energijos gamyba“)  -  elektros ir 
šilumos gamybos, elektros importo, eksporto ir prekybos elektra įmonė. tai strategi-
nės svarbos įmonė,  kurios elektros gamybos pajėgumai užtikrina šalies energetinį 
saugumą. „Lietuvos energijos gamybai“ priklauso trys gamybos vienetai: elektrėnų 
kompleksas su rezervine elektrine ir kombinuoto ciklo bloku, Kruonio hidroakumulia-
cinė elektrinė (HAe) ir Kauno hidroelektrinė (He).

AB LeStO (toliau - LeStO) – Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius. Pa-
grindinės įmonės funkcijos – elektros energijos persiuntimas vartotojams skirstymo 
tinklais, efektyvus naujų vartotojų prijungimas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas, 
priežiūra, valdymas ir plėtojimas, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas. LeStO ap-
tarnauja  apie 1,6 mln. vartotojų, elektros tinklas apima 65,3 tūkst. km²  Lietuvos plo-
to, bendras elektros linijų ilgis siekia daugiau kaip 123 tūkst. km. taip pat LeStO ūkį 
sudaro 930 vnt. 110/35 kV transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų bei daugiau 
kaip  35 tūkst. vnt. transformatorinių.

Galia - 101 mW.

Kauno He yra didžiausia atsinaujinančius 
išteklius naudojanti elektrinė Lietuvoje.

Kauno He padeda subalansuoti elek-
tros gamybą ir suvartojimą bei išlygina 
energetikos sistemos netolygumus. tai ir 
viena Lietuvos elektrinių, galinti pradėti 
automatiškai veikti ištikus visuotinei 
sistemos avarijai.

KAUnO HiDRO eLeKtRinė
eLeKtRėnŲ KOmPLeKSAS

Rezervinė elektrinė, 
kombinuoto ciklo blokas

Galia - 1955 mW.

Pagrindinė Lietuvos energetikos sistemos 
elektrinė, turinti didžiausius gamybos pa-
jėgumus šalyje ir palaikanti tretinį rezervą 
elektros energijos tiekimo saugumui ir en-
ergetikos sistemos rezervams užtikrinti.

Įgyvendinamas naujų šilumos energijos 
gamybos įrenginių statybos projektas.

KRUOniO 
HiDROAKUmULiACinė 

eLeKtRinė

Galia - 900 mW.

Kruonio HAe skirta subalansuoti elektros 
gamybą ir suvartojimą, taip pat avarijų 
energetikos sistemoje prevencijai bei 
jų likvidavimui. Kruonio HAe užtikrina 
didžiąją dalį viso būtino avarinio Lietuvos 
elektros energetikos sistemos rezervo 
kiekio.

Kruonio HAe yra vienintelė tokio tipo 
elektrinė Baltijos šalyse.

„Lietuvos energijos gamybai“ priklausantys elektros gamybos vienetai 
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Bendrovės struktūra

Projekto 
valdymo tarnyba

Valdyba

Strategijos ir 
plėtros tarnyba

Organizacinio
vystymo 
tarnyba

Gamybos ir 
paslaugų 
tarnyba

Finansų ir iždo 
tarnyba

Valdybos 
pirmininkas 
Generalinis 
direktorius

Stebėtojų
taryba

Vidaus 
audito 

tarnyba

teisės tarnyba

Korporatyvinės 
komunikacijos 

tarnyba

Prevencijos 
tarnyba

Funkcinis pavaldumas

„Lietuvos energijos“ struktūra, aktuali ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 m. gruodžio 31 d.)
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Iki 2020 metų Grupės vertę 
padidinti du kartus ir  tapti 
vertingiausia energetikos 
įmone Baltijos šalyse. 

Strategija

Per pastaruosius metus „Lietuvos energijos“ grupė padidino veiklos efektyvumą ir 
pelningumą, tačiau turimas Grupės gamybos portfelis nepakankamai konkurencin-
gas ir negali užtikrinti pajamų ir vertės augimo ilgalaikėje perspektyvoje.  Atsižvel-
giant į šią situaciją, buvo parengta nauja Grupės veiklos strategija 2014 -2020 metų 
laikotarpiui, kurioje iškeltas ambicingas  tikslas -  iki 2020 metų Grupės vertę padidinti 
du kartus ir tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse. Ši vertė supranta-
ma, kaip tvarus balansas tarp trijų elementų: turto grąžos, konkurencingumo didinimo 
ir atsakomybės darbuotojų, visuomenės bei aplinkos atžvilgiu. 

VERTĖ

VERTĖ                  =                   MISIJA

Tvarus balansas

Ūkio konkurencingumo 
didinimasTurto grąža

Plėtra per veiklos diversifikavimą tiekimo saugumas ir stabilumas Atsakomybė prieš visuomenę 
ir darbuotojus

Skaidri ir racionali veikla

Dalyvavimas rinkos vystyme siūlant
 naujus produktus

Proaktyvus aplinkosaugos 
reikalavimų įgyvendinimas

Sektoriaus kompetencijų 
tęstinumo ir augimo užtikrinimas

efektyvumas kasdieninėje veikloje

Grąža akcininkui

Atsakomybė

Suvokimas Išraiška
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Vertybės: 
            atsakomybė, 
                  bendradarbiavimas, 
                                  rezultatas.

Misija:  
tvarus vertės didinimas 
energetikoje, skatinant šalies 
ūkio ir visuomenės vystymąsi. Vizija:

tapti vertingiausia energetikos 
įmone Baltijos šalyse.

Grupės  turto grąža bus auginama vykdant plėtrą – diversifikuojant  veiklą, plėtojant  
naujus ekonomiškai pagrįstus projektus ir veiklas, įsigyjant  įmones, taip pat kasdien 
veikiant  efektyviai bei siekiant  akcininko iškeltų tikslų. Prie ūkio konkurencingumo 
didinimo Grupė prisidės užtikrindama stabilų elektros energijos tiekimą, siūlydama 
naujus produktus.

Atsakomybė – tai pagrindinis santykių su visuomene ir darbuotojais principas, proak-
tyvus aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimas, darbuotojų kompetencijų didinimas.

Grupės misija suvokiama, kaip tvarus vertės didinimas energetikoje, skatinant šalies 
ūkio ir visuomenės vystymąsi.

Vykdant  Grupės  veiklą ir siekiant  tikslų, vizijos bei  įgyvendinant  misiją  yra va-
dovaujamasi  atsakomybės, bendradarbiavimo ir orientacijos į rezultatą vertybėmis. 
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Efektyvumas ir jo didinimas bus viena 
pagrindinių Lietuvos energijos, kaip 
patronuojančios Bendrovės, veiklos 
krypčių.

Pagrindinės strateginės kryptys

Pagrindinės  strateginės kryptys, padėsiančios įgyvendinti „Lietuvos ener-
gijos“ grupės viziją ir misiją:

Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimas apima pati-
kimą kokybiškų paslaugų teikimą sutartu laiku, užtikrintą klientų pasitenki-
nimą. Bus rūpinamasi geresniu klientų aptarnavimu, elektroninių (taupan-
čių klientų laiką) ir naujų poreikius atitinkančių paslaugų kūrimu, klientų 
pasirinkimo galimybių plėtimu;  taip pat užtikrinamą energijos gamybos, 
skirstymo ir tiekimo patikimumą.

Veiklos diversifikavimas apima investicinių projektų įgyvendinimą 
elektros energijos, šilumos ir gamtinių dujų sektoriuje. Projektai didintų 
Grupės ir viso šalies ūkio konkurencingumą bei šalies energetinę nepri-
klausomybę, taip pat gamybos ir prekybos portfelio optimizavimą, naujų 
veiklų vystymą, plečiant „Lietuvos energijos“ grupės vertės grandinę. Šių 
tikslų bus siekiama panaudojant turimus išteklius ir infrastruktūrą, inves-
tuojant į naujos infrastruktūros kūrimą ir efektyvų valdymą, vykdant  įsigi-
jimus.

Veiklos efektyvumo didinimas suprantamas kaip tęstinis procesas. 
efektyvumo bus siekiama pagrindinėse Grupės veiklose, taip pat vykdant 
aptarnaujančias funkcijas, valdant turtą ar kitus išteklius visose Grupės 
įmonėse. Siekiant didesnio efektyvumo bus integruojama Grupės įmonių 
valdymo ir kontrolės sistema, nustatant bendrus veiklos valdymo, atsa-
komybių pasidalijimo, koordinavimo ir kontrolės principus. taip pat tęsia-
mos efektyvumą didinančios priemonės, apimančios visas Grupės įmo-
nes arba  vienodas ar labai panašias kiekvienoje įmonėje veiklas. Bus 
skatinama  ir siekiama  aktyvaus dalinimosi gerąja praktika tarp įmonių. 
efektyvumas ir jo didinimas bus viena pagrindinių Lietuvos energijos, kaip 
patronuojančios Bendrovės, veiklos krypčių. 

naujos organizacinės kultūros formavimas yra susijęs  su „Lietu-
vos energijos“ grupės, kaip vieningos organizacijos, vystymusi: siekiama 
sukurti modernią, efektyvią ir dinamišką organizaciją, kurioje veikla grin-

džiama bendromis vertybėmis, reikiamos kompetencijos bei darbuotojų 
ir pareigybių, svarbių veiklos tęstinumui, pamaina formuojama nuosekliai 
bei kryptingai. 

Darbuotojų įsitraukimas laikomas sėkmingo strategijos įgyvendinimo pa-
grindu, todėl bus peržiūrimos ir įmonėse vieningai taikomos personalo val-
dymo gerosios praktikos, diegiamos „Lietuvos energijos“ grupės bendros 
vertybės, kurios yra visos strategijos įgyvendinimo pagrindas, didinantis 
visų darbuotojų įsitraukimą ir motyvaciją.

energetikos sektoriui būdingi ilgi ir sudėtingi projektai, kurių įgyvendinimas 
reikalauja nuoseklaus darbo ir geriausių specialistų įsitraukimo. tikėtina, 
kad dalies projektų, kurie planuojami šios strategijos apimtyje, rezultatai 
bus tik po 2020 metų. tad sprendimų nuoseklumas ir tęstinis veiklos tobu-
linimas yra kritiškai svarbūs faktoriai įgyvendinant ambicingą viziją. todėl 
ypatingai  daug dėmesio bus skiriama darbuotojų kompetencijai kelti ir 
pamainai užtikrinti.

Išsamiai su „Lietuvos energijos“  grupės 2014-2020 metų strategija galima 
susipažinti  interneto svetainėje www.le.lt.
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Rinkos  apžvalga

• europos Sąjungoje 2013 m. dėl sparčiai augančios didžiąja dalimi subsidijuoja-
mos elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių (Aei)  mažė-
jo didmeninės elektros energijos kainos rinkoje, tačiau augo kainos vartotojams.

• mažos elektros energijos kainos rinkoje, pigūs taršos leidimai, subsidijos Aei 
stabdė investicijas į naujus mažiau taršius kontroliuojamos elektros energijos 
gamybos pajėgumus ir vertė mažinti dujų elektrinių gamybą.

• Patvirtintas eS bendrojo intereso projektų, didinsiančių eS energetikos rinkos in-
tegraciją bei tiekimo saugumą, mažinsiančių anglies dioksido išmetimą sąrašas, 
numatytos priemonės spartesniam šių projektų įgyvendinimui.

• Sumažinta taršos leidimų pasiūla – 2014 metais pasiūla mažėja 36 proc. paly-
ginti su 2013 metais, dėl ko išaugo leidimų kainos.

• 2014 metais laukiama naujų eS klimato kaitos ir energetikos tikslų iki 2030 metų, 
prekybos taršos leidimais reformos bei paramos energetikos sektoriuje pokyčių.

iš rinkos stumiamos dujinės elektrinės
europos elektros energijos sektoriuje 2013 metais  ir toliau vyravo sąmyšis, nulemtas  
prastų ekonomikos augimo rodiklių, nesikeičiančio elektros energijos vartojimo, dėl  
subsidijų sparčiai besiplečiančios elektros gamybos iš Aei ir to sąlygoto didmeninių 
kainų kritimo  rinkoje.

nepaisant to, kad elektros energijos kainos rinkoje nukrito iki vienų žemiausių lygių, 
kainos vartotojams, dėl augančių rinkliavų ir Aei subsidijų, kilo.

Dėl šių faktorių, o taip pat dėl itin mažų taršos leidimų kainų (2,8-6,7 euro už toną) 
ir atpigusios anglies (tą lėmė išaugusi skalūnų dujų pasiūla JAV) elektros gamintojai 
buvo priversti stabdyti dujines elektrines.

Remiantis Oksfordo universiteto atlikta studija, 2013 metais 10 didžiausių europos 
gamintojų užkonservavo dujines elektrines, kurių bendra galia siekia 21,3 GWe ir 
sudaro 12 proc. visų europos elektros energijos gamybos pajėgumų. 

Dujinių elektrinių stabdymas yra neparankus Aei plėtrai, kadangi manevringos, 
lanksčiai galią gebančios keisti elektrinės matomos kaip pagrindiniai generatoriai, 
galintys subalansuoti sunkiai prognozuojamą Aei elektros generaciją.

elektros energijos sektorius europoje

Laukiama paramos energetikos sektoriuje pokyčių
nors europos energijos gamybos pajėgumai sensta, dėl mažų elektros ir taršos lei-
dimų rinkos kainų investicijos į naujas, nesubsidijuojamas, švaresnį kurą naudojan-
čias elektrines beveik sustojo. Skaičiuojama, kad iki 2050 metų į mažai teršiančius 
elektros energijos gamybos pajėgumus europoje reikės investuoti 5-7 trilijonus eurų.

tokia situacija paskatino diskusijas dėl poreikio įvertinti paramos Aei mechanizmus ir 
sukurti modelį, skatinantį lanksčių elektros energijos generatorių bei rezervinių elek-
trinių eksploataciją.

numatoma, kad tokios valstybės paramos energetikos ir aplinkosaugos sektoriui di-
rektyvos, padėsiančios integruoti eS rinką, subalansuoti eS energetikos sektoriaus 
plėtrą, įtvirtinsiančios rinką mažiau iškraipančias paramos Aei schemas, bus priimtos 
2014 metais.

taip pat šįmet planuojama atnaujinti eS klimato kaitos ir energetikos tikslus 2030 
metams. europos Komisija siūlo siekti, kad bent 27 proc. suvartotos energijos būtų 
pagaminama iš Aei , šiltnamio efekto dujų išmetimas sumažintas 40 proc. nuo 1990 
m. lygio. 

Sumažinta taršos leidimų pasiūla
2014 m. pradžioje buvo patvirtintas sprendimas atidėti dalies – 900 mln. tonų CO2 
taršos leidimų pardavimą eS prekybos taršos leidimais aukcione 2014-2016 metais. 
2014 metais taršos leidimų pasiūla aukcione sumažės 400 mln. tonų – iki 528,4 mln. 
tonų, o tai yra 36 proc. mažiau palyginti su 2013 metais, kai buvo parduota 826 mln. 
tonų.

toks sprendimas vasarį kilstelėjo CO2 taršos leidimų ateities sandorių kainas 2014 
m. gruodžiui iki rekordinių 14 mėnesių aukštumų – 7,33 euro už toną.

nepaisant to, pasiekta kaina nėra pakankama paskata investuoti į mažiau taršius 
elektros gamybos pajėgumus ir numatoma, kad taršos leidimų prekybos sistemai 
reikalinga struktūrinė reforma.

Spartinama eS energetikos rinkos integracija
Siekiant paspartinti integruotos eS energetikos rinkos kūrimą bei kylančių iššūkių 
sprendimą, 2013 metais buvo sudarytas 248 bendrojo intereso projektų sąrašas. 
Jame  išvardinti  prioritetiniai tarpvalstybiniai energetikos projektai, prisidedantys prie 
rinkos integravimo ir konkurencijos didinimo, tiekimo saugumo gerinimo bei anglies 
dioksido išmetimo mažinimo.

Šiems projektams planuojama užtikrinti spartesnes planavimo ir leidimų išdavimo 
procedūras apibrėžiant įpareigojantį trijų su puse metų terminą leidimams išduoti.
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Be to, jie nuo 2014 m. galės pretenduoti į eS paramą pagal eS infrastruktūros tinklų 
priemonę (angl. Connecting europe Facility), kuri 2014 – 2020 m. laikotarpiu siektų 
5,85 mlrd. eurų (20,2 mlrd. litų).

Į šį sąrašą pateko ir buvo patvirtinti 6 Lietuvos energetikos projektai: Lietuvos – Lenki-
jos elektros jungtis „LitPol Link“, estijos, Latvijos ir Lietuvos sinchroninis prisijungimas 
prie kontinentinės europos tinklų, Kruonio HAe pajėgumų išplėtimas, dujotiekio „Klai-
pėda – Kiemėnai“ išplėtimas, Lietuvos ir Latvijos dujų jungties išplėtimas, Lietuvos ir 
Lenkijos dujų jungtis.

elektros energijos sektorius Lietuvoje ir 
kaimyninėse šalyse
• elektros energijos suvartojimas Lietuvoje pasikeitė nežymiai, importuota du treč-

daliai suvartotos elektros, augo gamyba iš Aei.

• 2013 metais 10 proc. išaugo vidutinė elektros energijos kaina rinkoje („nord Pool 
Spot“ biržoje), tačiau 2014 metais žymių pokyčių nesitikima.

• 2014 metais mažėja reguliuojama elektros kaina vartotojams.

• Įsibėgėja elektros jungčių darbai, užbaigta ir pradėta eksploatuoti „estlink-2“ 
jungtis.

importuota 66 proc. suvartotos elektros energijos
Remiantis  LitGRiD duomenimis, 2013 metais bendras elektros energijos poreikis 
Lietuvoje siekė 11,344 tWh, iš kurių 0,77 tWh buvo sunaudota Kruonio HAe  įkrovi-
mui. Atmetus šį poreikį, bendras suvartojimas siekė 10,574 tWh, galutinis suvartoji-
mas (atmetus tinklų technologines sąnaudas) – 9,645 tWh.

elektros suvartojimas Lietuvoje 2013 metais beveik nesikeitė – palyginti su 2012 
metais, sumažėjo 0,15 proc. Didžiausi pokyčiai buvo fiksuoti tarp gyventojų, kurių 
vartojimas sumažėjo 1,9 proc. Pramonėje elektros vartojimas kito nežymiai – ūgtelėjo 
0,22 proc., žemės ūkyje – 1,3 proc.

2013 m. vienas namų ūkis vidutiniškai per mėnesį suvartojo 140,6 kWh elektros ener-
gijos, kai 2012 metais – 144,68 kWh.

Kaip ir 2012 metais, apie 66 proc. (6,946 tWh) suvartotos elektros energijos 2013 
metais buvo importuota.

Šiluminėse elektrinėse 2013 metais pagaminta 2,356 tWh elektros: 1,098 tWh pa-
gamino Lietuvos elektrinė (23 proc. mažiau nei 2012 metais; kombinuotojo ciklo blo-

kas pagamino 0,627 tWh elektros energijos), 1,257 tWh – kitos šiluminės elektrinės.

15 proc. (2,042 tWh arba 22,4 proc. daugiau nei 2012 metais) suvartotos elektros 
pagaminta iš Aei. Didžiausia Aei dalis teko hidroelektrinėms ir vėjo jėgainėms: 

0,424 tWh pagamino Kauno He (31 proc. daugiau nei 2012 metais), 0,543 tWh – 
Kruonio HAe (beveik 6 proc. daugiau), 0,6 tWh – vėjo jėgainės (11,5 proc. daugiau).

Reguliuojama elektros energijos kaina vartotojams mažėja
Remiantis Valstybinės kainų ir energetikos komisijos (VKeKK) duomenimis, 2013 m. 
vidutinė reguliuojama kaina buitiniams vartotojams siekė 39,09 ct/kWh be PVm. tuo 
tarpu vidutinė elektros energijos kaina komerciniams vartotojams sudarė 42,4 ct/kWh 
be PVm.

2014 metams nustatyta vidutinė 37,778 ct/kWh (be PVm) elektros energijos kaina. 
VKeKK nustatoma viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (ViAP) kaina 

2013 metais siekė 9,377 ct/kWh. 2014 metams ji buvo sumažinta iki 7,141 ct/kWh. 
taip pat vienu centu sumažėjo perdavimo, sisteminių ir skirstymo paslaugų dedamų-
jų kaina.

Vidutinė nPS kaina – 10 proc. didesnė
Biržoje („nord Pool Spot“ (nPS) Lietuvos zonoje) vidutinė elektros energijos kaina 
2013 metais buvo 168,94 lito už megavatvalandę (16,9 ct/kWh) be PVm ir išaugo 
beveik 10 proc., palyginti su 2012 metais, kai ji siekė 154,15 Lt/mWh (15,4 ct/kWh) 
be PVm.

Vidutinei 2013 metų elektros energijos kainai rinkoje didžiausią įtaką turėjo aukštos 
kainos rugsėjo ir spalio mėnesiais, susiformavusios dėl elektros energijos trūkumo, 
sąlygoto tarpsisteminių pralaidumų ribojimų bei ilgo Kaliningrado termofikacinės 
elektrinės remonto. Spalio mėnesį vidutinė kaina biržoje siekė 221,73 Lt/mWh (22,2 
ct/kWh) be PVm.

Vidutinė kaina Lietuvoje 2013 metais buvo 13 proc. didesnė nei estijoje ir 19 proc. 
didesnė nei Suomijoje. 

2013 metais nPS bendrasis kainos indikatorius – sisteminė elektros kaina (angl. 
nPS system price) siekė 131,16 Lt/mWh (13,1 ct/kWh) be PVm ir buvo 21,8 proc. 
didesnė, nei 2012 metais, kai rinkoje nusistovėjo 107,72 Lt/mWh (10,8 ct/kWh) be 
PVm vidutinė sisteminė kaina.

tai lėmė tarpusavyje susiję faktoriai: užsitęsusi žiema, šaltas pavasaris ir mažesnis 
nei ilgametis vidurkis vandens lygis hidroelektrinių rezervuaruose, dėl ko sumažėjo 
pigios elektros energijos, pagamintos hidroelektrinėse, pasiūla.
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Susitarimas dėl tarpvalstybinių elektros perdavimo 
pralaidumų
Dėl elektros perdavimo pralaidumų panaudojimo elektros rinkai Lietuvos, Latvijos ir 
estijos elektros perdavimo sistemos operatoriai LitGRiD, „Augstsprieguma tikls“ ir 
„elering“ pasirašė susitarimą,  nustatantį vieningus pralaidumų skirstymo tarp Baltijos 
valstybių ir trečiųjų šalių principus. tačiau naujoji pralaidumų skaičiavimo metodika 
tam tikrais laikotarpiais apribojo elektros energijos importo galimybes iš kontinentinės 
Rusijos.

tuo tarpu dėl nepakankamo jungčių tarp estijos ir Latvijos pralaidumo ir itin nepalan-
kios generacijos struktūros BReLL (Baltarusijos, Rusijos, estijos, Latvijos, Lietuvos) 
žiede nebuvo galimybės patenkinti viso elektros energijos poreikio importu iš Skan-
dinavijos šalių. trūkumą turėjo patenkinti dujomis kūrenamos vietos elektrinės. tai 
lėmė aukštas kainas biržoje vasarą ir rudens pradžioje.

todėl nuo 2014 m. sausio 1 d. LitGRiD nusprendė atsisakyti šios metodikos taiky-
mo ir pradėjo taikyti naują VKeKK patvirtintą nacionalinę tarpvalstybinių pralaidumų 
skaičiavimo metodiką.

Rinkoje išaugus elektros kainoms, su finansinėmis problemomis susidūrė 5 nepri-
klausomi, nepagrįstai didelę riziką prisiėmę elektros energijos tiekėjai. Jų veikla gruo-
džio-sausio mėnesiais buvo sustabdyta.

Latvijos prisijungimas prie „nord Pool Spot“
2013 m. birželio 3 d. Latvija prisijungė prie prekybos elektros energija „nord Pool 
Spot“ (nPS) biržoje. Latvijos prisijungimas prie nPS leido sujungti Lietuvos rinką su 
kitomis Baltijos šalimis bei per „estlink“ jungtį su Skandinavijos šalimis.  Lietuvoje 
besiformuojančios kainos  dabar yra veikiamos ne tik elektros  energijos paklausos ir 
pasiūlos Lietuvoje, bet ir kitose „nord Pool Spot“ biržai priklausančiose šalyse.

Po Latvijos prisijungimo prie nPS ir rinkų sujungimo, Lietuvoje ir Latvijoje 2013 m. 
antrąjį pusmetį vyravo vienodos kainos. 

integracija į Šiaurės ir Vakarų europos tinklus
Įsibėgėjo elektros energijos perdavimo jungčių su Švedija ir Lenkija statybos. Buvo 
įgyvendintas pirmasis „nordBalt“ jungties su Švedija tiesimo etapas. tuo tarpu „Lit-
Pol Link“ jungties su Lenkija tiesimui buvo gauti visi leidimai, pasirašytos paskutinės 
sutartys ir  pradėta Alytaus skirstyklos rekonstrukcija.

Linijos statybą numatoma pradėti 2014 m. gegužę. Analogiškai darbus planuoja pra-
dėti ir Lenkijos pusė. Planuojama, kad abi jungtys pradės veikti iki 2015 m. pabaigos. 

taip pat 2013 metais abi šios jungtys buvo patvirtintos kaip eS bendrojo intereso 
projektai.

2013 m. gruodžio 6 d. prasidėjo naujos jungties „estlink-2“ bandymai, o nuo 2014 m. 
vasario ji buvo oficialiai paleista. nauja 650 mW galios jungtis padidino pralaidumą 
tarp estijos ir Suomijos iki 1000 mW. 

Įšaldoma branduolinės elektrinės Kaliningrade statyba, 
Suomija ruošiasi statyti naują Ae
2013 metų viduryje buvo paskelbta, kad Rusijos koncernas „Rosatom“ įšaldė Kalinin-
grado regione planuotos Baltijos atominės elektrinės statybas ir pradėjo konserva-
vimo darbus. Vėliau buvo pranešta apie planus iki 2014 metų vidurio apsispręsti dėl 
mažesnės galios branduolinės elektrinės statybų. 

Suomijos branduolinės energetikos kompanija „Fennovoima“ pasirašė sutartį su 
Rusijos valstybinės branduolinės energetikos kompanijos „Rosatom“ antrine įmone 
„Rusatom Overseas“ dėl 1200 mW galios „Hanhikivi-1“ branduolinės elektrinės staty-
bos. Statybą planuojama pradėti 2015 metais, o elektrinę pradėti eksploatuoti 2024 
metais. tiesa, projektą dar kartą svarstys Suomijos parlamentas, kadangi projektas 
reikšmingai pasikeitė nuo pradinio, kuriam leidimas buvo suteiktas 2010 metais.

2014 metai: svarbiausi įvykiai ir tendencijos 
• elektros kainos biržoje neturėtų smarkiai keistis. Prognozuojama, kad 2014 m. 

vasaros mėnesiais turėtų išlikti elektros energijos trūkumas, lemsiantis aukštas 
elektros energijos kainas vasarą. Vidutinė metinė elektros energijos kaina turėtų 
išlikti panaši kaip ir 2013 metais. 

• Pradėjusi veikti „estlink-2“ jungtis turėtų padėti didžiąją laiko dalį išlaikyti vieno-
das kainas estijoje ir Suomijoje, tačiau dėl nepakankamo pralaidumo tarp estijos 
ir Latvijos, elektros kainos Lietuvoje ir Latvijoje negalės visiškai susilyginti su 
Suomijos ir estijos.

• Prognozuojama, kad elektros kainos Baltijos šalyse supanašės su Suomijos ir 
Švedijos 2015 metų pabaigoje įjungus „nordBalt“ jungtį tarp Švedijos ir Lietuvos. 
tai reiškia, kad Baltijos šalių rinkoje elektros energijos kainas labiau lems mete-
orologinės sąlygos, kadangi iki pusės Šiaurės šalių elektros energijos yra paga-
minama hidroelektrinėse, kurių galimybės priklauso nuo kritulių. Be to, Šiaurės 
šalyse elektra dažnai naudojama šildymui, todėl temperatūros pokyčiai turės 
įtakos jos paklausai.

• 2014 metų pavasarį Lenkija planuoja skelbti konkursą savo pirmosios branduo-
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linės jėgainės statybai. Pranešta, kad 2014-2016 metais planuojama pasirinkti 
vietą šiai elektrinei bei technologijas, 2017-2018 metais – priimti būtinus spren-
dimus, taip pat ir dėl finansinių įsipareigojimų, o statybą pradėti 2019 m. numa-
toma elektrinės galia – 3000 mW, statybų pabaiga – 2024 m.

• 2014 metų viduryje Lietuvos energetikos institutas turėtų parengti atnaujintos 
Lietuvos nacionalinė energetikos strategijos projektą. numatoma, kad bus at-
likta kuro ir energijos kainų analizė, įvertintos energijos gamybai naudojamos 
technologijos, elektros ir centralizuotai tiekiamo šilumos sektorių modernizavimo 
galimybės, išanalizuoti elektros, gamtinių dujų, naftos ir jos produktų sektoriai.

Gamtinių dujų sektorius europoje 
ir pasaulyje
• Dėl kritusio dujų konkurencingumo energetikoje gamtinių dujų suvartojimas eS  

sumažėjo 1,4 proc.

• mažėjo gamtinių dujų importas į eS iš norvegijos, taip pat per SGD terminalus, 
išaugo importo iš Rusijos dalis.

• SGD rinkoje aukštas kainas formavo trečius metus išliekantys dideli Japonijos 
poreikiai (šalis suvartoja apie trečdalį visos SGD pasaulinės pasiūlos), taip pat 
auganti paklausa Kinijoje ir indijoje.

• 2014 metais numatomi pagrindiniai įtakos faktoriai: krizė Ukrainoje, Japonijos 
sprendimas dėl branduolinių jėgainių įjungimo, europos Komisijos vykdomo 
„Gazprom“ veiklos antimonopolinio tyrimo rezultatai.

Paklausa eS mažėjo, keitėsi importo struktūra
Remiantis europos pramonės asociacijos „eurogas“ duomenimis, gamtinių dujų su-
vartojimas eS 2013 metais sumažėjo 1,4 proc. iki 462 mlrd. kubinių metrų, keitėsi šal-
tinių struktūra – išaugo Rusijos dalis, mažėjo importas dujotiekiais iš Šiaurės Afrikos, 
norvegijos, suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) importas bei gavyba regione.

Įtakos gamtinių dujų suvartojimui europoje turėjo keletas susijusių faktorių. tai lėtas 
ekonomikos augimas, mažėjantis dujų vartojimas elektros gamyboje. Pastarajai ten-
dencijai turėjo įtakos atpigusi anglis, pigūs taršos leidimai – tai dujas, kaip kurą elek-
trinėms, darė mažiau konkurencingomis. taip pat dujų vartojimą elektros gamyboje 
stabdė didelis iš Aei gaminamos elektros energijos, kuri daugeliu atveju superkama 
prioritetine tvarka ir yra subsidijuojama, kiekio augimas.

Gamtinių dujų poreikį pirmoje 2013 m. pusėje didino neįprastai šalti orai didelėje 
europos dalyje.

SGD rinkoje – įtempta situacija
SGD tiekimas į europą mažėjo dėl aukštų kainų Azijoje, kurias formavo didelė pa-
klausa ir ribotos galimybės didinti pasiūlą.

Japonijoje SGD paklausa išlieka labai aukšta dėl sustabdytų branduolinių elektrinių 
(šiai šaliai tenka trečdalis SGD pasiūlos). Pietų Korėjoje SGD paklausa taip pat išau-
gusi dėl kelių sustabdytų branduolinių reaktorių. Be to, didėja indijos, Kinijos porei-
kiai, paklausa Pietų Amerikoje.

Vidutinės SGD kainos terminaluose Belgijoje ir Didžiojoje Britanijoje 2013 metais ati-
tinkamai siekė  352 ir 355 JAV dolerius už 1000 kub. metrų. tuo metu Japonijoje – 
568, Pietų Korėjoje – 561 JAV dolerių už 1000 kub. metrų. esant ribotai pasiūlai, SGD 
krovinių srautai nukreipiami į aukštesnių kainų zonas.

SGD 2013 metais sudarė apie 10 proc. visų pasaulyje suvartotų gamtinių dujų.

2013 m. lapkričio mėnesį pasaulyje veikė 32 skystinimo ir 94 SGD išdujinimo termi-
nalai, didžiausia šalis eksportuotoja buvo Kataras.

2014 metai: esminiai įtakos faktoriai 
• 2014 metais  europos gamtinių dujų sektoriui ir SGD poreikiams įtakos gali turėti 

krizė Ukrainoje, nes apie pusę Rusijos į europą tiekiamų dujų perduodama tran-
zitu per Ukrainą, o Rusija tenkina apie trečdalį europos gamtinių dujų poreikių.

• 2014 metais SGD rinkai gali turėti įtakos Japonijos sprendimas dėl branduolinių 
jėgainių eksploatacijos. Paskutiniais duomenimis, pateiktos paraiškos dėl 14 - 
17 iš 50 Japonijos branduolinių elektrinių reaktorių įjungimo. 

• 2014 metais laukiama europos Komisijos 2012 m. pradėto antimonopolinio 
„Gazprom“ veiklos tyrimo rezultatų ir išvadų.
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Gamtinių dujų sektorius Lietuvoje
ir kaimyninėse šalyse
• 2013 metais gamtinių dujų suvartojimas Lietuvoje sumažėjo. Prognozuojama, 

kad ir 2014 metais išliks panašus į 2013 m.

• Vidutinė gamtinių dujų kaina 2013 m. Lietuvoje – 1247 litai/1000 kub. m. Latvijoje 
ir estijoje – apie 1000 litų/1000 kub. m.

• Praktiškai baigta SGD terminalo laivo - saugyklos statyba ir pradėti bandymai, 
pradėti nauji dujų jungčių projektai, nuo „Lietuvos dujų“ atskirta perdavimo veikla 
ir perduota naujam perdavimo sistemos operatoriui „Amber Grid“.

• 2014 metais bus atskirta dujų perdavimo bei tiekimo veiklų kontrolė, pabaigtas 
statyti Klaipėdos SGD terminalas, pasirašyta 5 metų trukmės SGD pirkimo į Klai-
pėdos terminalą sutartis, atgabentas bandomasis krovinys ir pradėti terminalo 
bandymai.

• iki 2014 m. pabaigos bus baigta Lenkijos Svinouiscio SGD terminalo staty-
ba. 

Suvartojimas mažėjo, kaina – didžiausia regione
2013 metais Lietuvoje vidutinė gamtinių dujų kaina siekė 1247 litus (apie 480 JAV 
dolerių) už 1000 kub. m. Kitose Baltijos šalyse kainos buvo apie 1000 litų/1000 kub. 
metrų. 2013 m. Lietuvos vartotojams buvo parduota 2,67 mlrd. kub. metrų dujų – 
18,4 proc. mažiau nei 2012 m.

Visos dujos importuotos vamzdynu iš vieno tiekėjo – Rusijos įmonės „Gazprom“.  
Didžiausi importuotojai – AB „Achema“ (40,1 proc. viso importo į Lietuvą), AB „Lietu-
vos dujos“ (37,2 proc.),  UAB „Dujotekana“ (14,1 proc.), UAB „Kauno termofikacijos 
elektrinė“ (8,2 proc.), UAB „Haupas“ (0,4 proc.).

2014 metai: svarbiausi įvykiai ir tendencijos
• Prognozuojama, kad 2014 metais gamtinių dujų suvartojimas Lietuvoje išliks pa-

našus į 2013 m.

• 2014 m. viduryje planuojama pasirašyti 5 metų trukmės SGD pirkimo sutarties, 
pagal kurią bus užtikrinamas minimalus SGD terminalui būtinas 540 mln. kub.m.  
gamtinių dujų tiekimas.

• 2014 m. trečiąjį-ketvirtąjį ketvirtį į Klaipėdą atplauks SGD terminalo laivas - sau-
gykla, kurio bandymai prasidės ketvirtąjį ketvirtį. tuo metu bus pristatytas ir ban-
domasis SGD krovinys.

• iki spalio 31 dienos „Lietuvos dujos“ ir „Amber Grid“ turės priklausyti skirtingiems 
akcininkams, taip galutinai atskiriant perdavimo veiklos kontrolę nuo tiekimo ir 
skirstymo.

• Prasidės dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai statyba.

• iki gegužės pabaigos turėtų paaiškėti Suomijos ir estijos bendrai planuojamo 
statyti SGD terminalo projekto perspektyvos. 

• 2014 m. pabaigoje numatoma pabaigti Lenkijos Svinouiscio SGD terminalo sta-
tybas ir pradėti jo eksploataciją.

• Lenkijoje planuojama aktyvesnė skalūnų dujų žvalgyba – numatoma išgręžti dvi-
gubai daugiau nei 2013 m. – bent 30 bandomųjų gręžinių, taip pat gali prasidėti 
komercinė gavyba.

Apžvalga parengta remiantis „Lietuvos energijos“ grupės įmonių informacija, LIT-
GRID, rinkos analitikų ir energetikos kompanijų pranešimais.*

*Ši rinkos apžvalga nėra teisinio, mokestinio ar finansinio patarimo suteikimas, jokie patvirtini-
mai ir garantijos nėra suteikiamos jokioms ateities prognozėms, išdėstytoms šioje apžvalgoje. 
„Lietuvos energija“, UAB teisės aktų leidžiama apimtimi atsisako bet kokios atsakomybės už 
šią informaciją.
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Grupės veiklos apžvalga
„Lietuvos energijos“ grupės veiklos apžvalga apima įvykius nuo 2013 m. sausio 1d. 
iki gruodžio 31 d. ir po ataskaitinio laikotarpio – iki metinės ataskaitos parengimo 
datos.

Kokybiškų paslaugų užtikrinimas
Grupės  įmonė LeStO  aptarnauja  apie 1,6 mln. vartotojų, todėl užtikrinti kokybiškų 
paslaugų teikimą yra ypatingai  svarbu: nuo to priklauso ne tik Grupės sąnaudos, bet 
ir klientų  pasitenkinimas, jų laiko ir lėšų taupymas, taip pat visos elektros energetikos 
sistemos stabilumas.

Įgyvendinami  tinklo bei aptarnavimo modernizavimo projektai padėjo 2013 m. padi-
dinti LeStO tinklo patikimumo rodiklius vidutiniškai 6 proc., vartotojų pasitenkinimą – 
vienu punktu, taip pat buvo užtikrintas garantinis elektros tiekimas pasitraukus daliai 
nepriklausomų tiekėjų. 

Kitos Grupės įmonės – „Lietuvos energijos gamybos“ valdomi kombinuotojo ciklo bei 
rezervinės elektrinės blokai užtikrino nenutrūkstamą elektros tiekimą ir padėjo stabi-
lizuoti elektros kainas biržoje sumažėjus importo iš trečiųjų šalių galimybėms ir ėmus 
trūkti elektros energijos.

Augo tinklo patikimumas 
Kokybiškų paslaugų teikimas labiausiai susijęs su didžiausią vartotojų ratą turinčia 
Grupės įmone – elektros energijos skirstomojo tinklo operatore  LeStO. Siekdama 
užtikrinti ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, išvengti nuostolių ir padidinti tiekimo 
patikimumą LeStO  modernizuoja savo tinklą.

2013 metais LeStO įrengė bei modernizavo 877 10/0,4 Kv įtampos transformatori-
nes, 283 km oro elektros linijų buvo pakeista mažiau pažeidžiamomis kabelinėmis. 
iš viso kabelinių 10/6/0,4 Kv įtampos linijų pernai buvo nutiesta 1326 km ir bendras 
kabelinių linijų kiekis 2013 m.  pabaigoje pasiekė 25892 km, kas sudarė 21,3 proc. 
viso 123 tūkst. km  tinklo.

tinklo modernizacija padėjo padidinti patikimumo rodiklius vidutiniškai 6 proc. ne-
vertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, vidutinė neplanuotų elektros 
energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAiDi)  per 2013 m. vienam vartotojui sie-
kė 72,67 minutes, kai 2012 metais SAiDi sudarė 76,67 min. Vidutinis neplanuotų ilgų 
nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAiFi) 2013 m. siekė 0,96 karto, o 2012 metų 

SAiFi siekė 1,06 karto.

ir toliau siekdama didinti tinklo patikimumą, 2013 m. gruodį LeStO pradėjo iš dalies 
eS struktūrinių fondų finansuojamą projektą, kurį įgyvendinant 724 nusidėvėjusios 
komplektinės transformatorinės bus pakeistos moderniomis stulpinėmis. tai leis pa-
tenkinti didėjančias apkrovas, elektros tiekimo patikimumo bei kokybės reikalavimus, 
sumažinti nuostolius.

nuolat atnaujindama eksploatuojamus elektros apskaitos prietaisus, 2013 metais, 
palyginti su 2012 m., LeStO sumažino elektros apskaitos prietaisų gedimų kiekį 20 
proc. Per 2013 m. LeStO pakeitė 113,6 tūkst. pasenusių elektros apskaitos prietaisų.

Dar vienas svarbus rodiklis, kurį LeStO pagerino – tai technologinių sąnaudų suma-
žinimas. 2013 m. šios sąnaudos sumažėjo beveik 5 proc. tai reiškia, kad skirstomuo-
siuose tinkluose prarandama mažiau elektros energijos. 

Siekiant mažinti elektros energijos nuostolius tinkle, 2013 m. LeStO pradėjo įgyven-
dinti bandomąjį projektą - įdiegė kontrolinius elektros apskaitos prietaisus, skirtus 
elektros tinklo dalyse suvartojamam elektros kiekiui apskaičiuoti. 

Įdiegta daugiau patogių galimybių vartotojams
LeStO padidino savitarnos svetainės www.manoelektra.lt funkcionalumą – dabar 
joje teikiama daugiau kaip 30 paslaugų privatiems ir verslo klientams. 2013 metais 
savitarnos svetainės lankytojų skaičius išaugo nuo 1,7 mln. iki 2,5 mln., unikalių siste-
mos lankytojų – nuo 0,9 mln. iki 1,1 mln. 2013 m. pabaigoje buvo 385 tūkst. sistemoje 
užsiregistravusių  klientų, iš jų 334 tūkst. – buitiniai.

Įdiegus funkcionalesnę savitarną internetu ir 1802 telefono liniją, išanalizavus var-
totojų aptarnavimo tendencijas, buvo nuspręsta optimizuoti klientų aptarnavimo tin-
klą, dešimties mažiausių miestų centrų veiklą perkeliant į didesnius miestus.  tačiau 
šiuose mieteliuose gyvenantys vartotojai  nepalikti irgi be dėmesio – bendradarbiau-
jant su Lietuvos paštu,  miestelių pašto skyriuose pradėtos teikti tam tikros vartotojų  
aptarnavimo paslaugos. Pasiteisinus bendradarbiavimo su Lietuvos paštu projektui, 
LeStO numato galimybę pasiūlyti ir daugiau paslaugų bei jas plėsti į kitus pašto 
skyrius.

Siekiant sumažinti klientų aptarnavimo centro apkrovimą, LeStO įdiegė ir galimybę 
gauti pranešimus apie dingusią elektrą ir gedimų šalinimo trukmę SmS žinutėmis,  
elektroniniu paštu.

LeStO vartotojai vis dažniau renkasi patogesnius elektroninius atsiskaitymo būdus.  
2013 m.  pabaigoje apie 40 proc. visų mokėjimų už suvartotą elektrą  buvo atlieka-
mi elektroniniais kanalais. Viena labiausiai populiarėjančių atsiskaitymo už suvartotą 
elektrą būdų – tiesioginis debetas. Juo  atsiskaito daugiau nei 12,5 proc. LeStO 
vartotojų.
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Be to, siekiant rodmenų surinkimą padaryti patogesnį klientams ir efektyvesnį  įmo-
nei,  2013 m. prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos prijungti 2294 elek-
tros apskaitos prietaisai ir  metų pabaigoje tokių prietaisų skaičius pasiekė 20 tūkst. 
elektros apskaitos prietaisų automatizavimas suteikia galimybę automatiškai pateikti 
klientams sąskaitas už per tam tikrą laikotarpį sunaudojamą elektros  kiekį, patiems 
klientams nedeklaruojant suvartojamo elektros  kiekio.

tobulindama vartotojų aptarnavimą, LeStO ištyrė galimybes, kaip pagerinti paslau-
gų teikimą vartotojams su specialiaisiais poreikiais: žmonėms su laikina arba nuolati-
ne negalia, pagyvenusiems asmenims, turintiems su amžiumi susijusią negalią, taip 
pat žmonėms su laikinu jų mobilumo apribojimu, pavyzdžiui, su ramentais, motinoms, 
stumiančioms kūdikius vežimėliuose, ar pan. Buvo atlikta analizė, gauti įvertinimai 
ir rekomendacijos, kurios įgyvendinamos klientų aptarnavimo centruose. taip pat, 
darbuotojams paruoštos atmintinės, kaip geriau aptarnauti   vartotojus su tokiais po-
reikiais.

Grupės įmonė „energijos tiekimas“  kuria lanksčios kainodaros paslaugas klientams. 
2014 m. pradžioje bendrovė pasiūlė klientams su „nord Pool Spot“ elektros biržos 
kainomis susietą kainodaros modelį, kurį pasirinko 200 įmonių. Sausį visos kartu su-
taupė 135 tūkst. litų.

Didėjo klientų pasitenkinimas  Grupės paslaugomis 

Per metus išaugo LeStO vartotojų pasitenkinimas paslaugomis: pagal GCSi tyri-
mų metodologiją apskaičiuotas vartotojų pasitenkinimo lygis 2013 metais sudarė 76 
punktus  ir buvo 1 punktu didesnis nei 2012 metais. Palyginimui, europos energeti-
kos bendrovių vidurkis – 67 indekso punktai, JAV įmonių rodiklis – 77 punktai.

LeStO vartotojai itin teigiamai įvertino teikiamos reikalingos informacijos aiškumą, 
operatyvų rūpimų klausimų išsprendimą, savalaikį įsipareigojimų ir susitarimų vyk-
dymą. 

Grupės  įmonė „energijos tiekimas“, kuri  konkuruoja  laisvoje rinkoje su kitais nepri-
klausomais elektros tiekėjais, klientų ratą išaugino iki 5,6 tūkst., o jų pasitenkinimas 
siekė 8,48 balo iš 10. „energijos tiekimas“ rinkoje realizavo 1,2 tWh elektros  ir užė-
mė apie 20 proc. rinkos.

Užtikrintas elektros  tiekimas
2013 metais, sumažėjus importo iš trečiųjų šalių galimybėms  ir pradėjus  trūkti elek-
tros  šalyje, nenutrūkstamą elektros  tiekimą užtikrino bei prie elektros  kainų biržoje 
stabilizavimo prisidėjo „Lietuvos energijos gamybos“ valdomi  kombinuotojo ciklo  bei  
rezervinės elektrinės blokai. 

2013 m. sausio – rugsėjo mėnesiais buvo pagaminta beveik visa elektrėnų komplek-
sui 2013 m. skirta kvota, todėl ketvirtąjį ketvirtį, tęsiantis apriboto elektros importo 
situacijai, kombinuoto ciklo ir 300 mW galingumo rezervinės elektrinės elektrėnuose 
blokuose  buvo gaminama virškvotinė elektros energija.

Daliai nepriklausomų elektros tiekėjų praėjusių metų pabaigoje nutraukus veiklą, 
LeStO vykdė savo, kaip garantinio tiekėjo veiklą ir aprūpino elektros energija šių 
bendrovių klientus. 2014 m. sausio 31 d. nepriklausomi tiekėjai elektros energiją tiekė 
46 080 objektams, t.y. 12 proc. mažiau, palyginti su 2013 m. lapkričio 31 d.

Veiklos diversifikavimas
Grupės įmonių veiklos diversifikavimas – tai viena pagrindinių sąlygų siekiant  didinti  
Grupės vertę. iki 2020 metų Grupė planuoja investuoti 2 - 3 mlrd. litų į šias sritis: ši-
lumos sektorių, statant naujas ar modernizuojant esamas kogeneracines jėgaines ir, 
išnaudojant biokuro galimybes, gamtinių dujų tiekimą bei prekybą, panaudojant SGD 
terminalo potencialą, atsinaujinančius energijos išteklius, išnaudoti esamų ir būsimų 
elektros jungčių teikiamas galimybes prekybai elektra ir, priėmus atitinkamus spren-
dimus, dalyvauti įgyvendinant branduolinės elektrinės projektą.

tam tikri žingsniai šiomis kryptimis jau yra žengiami – pradėta šilumos gamybos įren-
ginių statyba elektrėnuose, nagrinėjamos investicijų galimybės į Vilniaus bei Kau-
no šilumos bei elektros gamybos pajėgumus, ruošiamasi gamtinių dujų tiekimui per 
SGD terminalą, tęsiami parengiamieji branduolinės jėgainės projekto darbai. 

Stiprinamos elektros tiekimo  pozicijos, investuojama į 
gamybą iš biokuro
Per  2013 metus  „energijos tiekimas“  klientų ratą išaugino iki daugiau nei 5,6 tūkst.,  
padaugėjo ir sertifikuotos, Kauno hidroelektrinėje pagamintos „Žalios lietuviškos 
energijos“ vartotojų.

2013 m. liepą  „energijos tiekimas“ įžengė į Latvijos ir estijos rinkas, kur jos pirmai-
siais klientais, įvertinusios geriausią pasiūlytą kainą, tapo Lietuvos ambasados Ry-
goje ir taline. 2013 metais „energijos tiekimas“ klientams pardavė 1,2 tWh elektros 
energijos ir užėmė maždaug 20 proc. rinkos.

Įsibėgėjo naujojo šilumos komplekso statybos projekto elektrėnuose darbai.  Pla-
nuojama, kad visa 40 mW galios biokuro katilinė bus pastatyta 2014 m. pabaigoje. 
taip pat bus įrengta ir nauja 50 mW galios garo katilinė, užtikrinsianti šilumos rezervų 
palaikymą, šilumos gamybą šalčių piko metu, taip pat rezervinių senosios elektrinės 
blokų paleidimo galimybę. Šį objektą numatoma įrengti 2014 m. birželį. naujosios 
katilinės užtikrins elektrėnų miesto, įmonės „Kietaviškių gausa“, taip pat „Lietuvos 
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energijos gamybos“ valdomos rezervinės elektrinės šilumos energijos bei garo porei-
kius, padės sumažinti ViAP lėšų poreikį.

2013 m. buvo išrinktas rangovas, kuriuo tapo „Filter and Vapor“ ir UAB „Kauno ener-
getikos remontas“ konsorciumas, užsitikrinta maksimali, 6 mln. litų siekianti europos 
Sąjungos  finansinė parama. 2014 m. vasario mėnesį  projekto rangovas gavo staty-
bos leidimą, o kovą į elektrėnus iš „Vapor Boilers“ gamyklos Suomijoje pristatyti trys  
garo katilai, kurių kiekvieno svoris siekia 65 tonas, ilgis – 9 metrus, skersmuo – 4,5 
metro.

2013 m. taip pat buvo pradėti šilumos ir elektros gamybos pajėgumų plėtros Vilniuje 
ir Kaune vertinimai. 

Ruošiamasi  dujų tiekimui ir prekybai 
2013 metais Grupę papildė nauja įmonė LitGAS, kurios paskirtis – padėti užtikrinti 
efektyvią statomo SGD  terminalo veiklą, tiekiant jam būtiną minimalų SGD kiekį, bei 
plėsti veiklą SGD tiekimo ir gamtinių dujų prekybos regiono komercinėje rinkoje.  

2013 m. gruodžio 27 d. VKeKK LitGAS suteikė gamtinių dujų tiekimo licenciją, o  
2014 m. vasarį LitGAS buvo patvirtinta paskirtuoju tiekėju, kuris turės SGD  termina-
lui tiekti minimalų būtinąjį 540 mln. kubinių metrų gamtinių dujų kiekį ir taip palaikyti 
nepertraukiamą terminalo veiklą.

Per 2013 metus  iš esmės buvo  suformuota LitGAS komanda, pradėti  reikalingi  pir-
kimai SGD pirkimo ir dujų tiekimo veiklai vykdyti: finansavimo, teisinių paslaugų. At-
naujintas SGD pirkimas pagal ilgalaikes 5 metų trukmės sutartis: atnaujintos pirkimo 
sąlygos, gauti atnaujinti SGD tiekėjų pasiūlymai, 2014 metų sausį sudarytas trumpa-
sis potencialių SGD tiekėjų sąrašas, o kovo pradžioje – baigtas pirmasis tiesioginių 
derybų etapas. 2014 m. viduryje numatoma pasirašyti penkerių metų trukmės SGD 
tiekimo sutartį.

2014 m. sausį LitGAS pasirašė neįpareigojančią sutartį su „Latvijas gaze“ dėl gali-
mybės naudotis inčukalnio gamtinių dujų saugyklos paslaugomis.

taip pat LitGAS pradėjo  derinti bendrosios prekybos SGD sutartis  su SGD tiekė-
jais, pagal kurias įmonė galės prekiauti neatidėliotinų sandorių („spot“) rinkoje. tuo 
pačiu LitGAS nagrinėja ir  galimybes tiekti gamtines dujas ir komerciniams klientams 
Baltijos šalių regione bei pradėti plėtoti naują veiklą – mažos apimties SGD tiekimą ir 
bunkeriavimą – tiekti SGD laivams.

Kita Grupės įmonė – „energijos tiekimas“ gavo gamtinių dujų tiekimo licenciją. Ben-
drovė ateityje planuoja vartotojams siūlyti kartu įsigyti elektros energiją ir gamtines 
dujas. 

Baigtas pasirengimas  Kruonio HAe plėtros projektui 
2013 m. baigtas Kruonio HAe plėtros projekto pasirengimo etapas. Kruonio HAe 
planuojama  įrengti penktąjį 225 mW galios agregatą, kuris suteiktų elektrinės veiklai 
lankstumo, padidintų sistemos rezervą ir ekonomines galimybes. investicijos  į  naujo  
Kruonio HAe  agregato statybas sieks apie 400 mln. litų. Šis projektas  pateko į euro-
pos prioritetinių infrastruktūros projektų sąrašą (angl. Projects of Common interest). 
Visi į šį sąrašą patekę projektai turės galimybę pasinaudoti įvairiais eS finansavimo 
instrumentais.

Pagal techninę charakteristiką, naujas Kruonio HAe agregatas galės dirbti 110-225 
mW galia siurblio režimu bei 55-225 mW galia generatoriaus režimu. Preliminarus 
naujojo agregato ciklo naudingo veiksmo koeficientas – 78 proc. tokios techninės 
charakteristikos leis Kruonio HAe panaudoti realiu laiku reguliuojant vėjo jėgainių 
gamybos disbalansą, kuris augs regiono valstybėms plečiant elektros gamybą iš atsi-
naujinančių energijos šaltinių. taip pat šis agregatas leis efektyviai pasinaudoti „nor-
dBalt“ ir „LitPol Link“ jungčių suteikiamomis galimybėmis importuoti pigesnę naktinę 
elektros energiją iš aplinkinių rinkų ir transformuoti ją į pikinę dienos elektros energiją. 
Be to, išplėsta Kruonio HAe padės tenkinti rezervo poreikius.

Atlikti tyrimai dėl Syderių gamtinių dujų saugyklos 
2013 metais baigti Syderių geologinės struktūros tyrimai, kuriais siekiama nustatyti ar 
šioje vietoje galima įrengti pirmąją Lietuvoje gamtinių dujų saugyklą. išgręžus keturis 
daugiau nei 1,5 km gylio gręžinius, „Lietuvos energijos gamybos“ toliau buvo vykdomi 
saugyklos tiriamieji darbai, analizuojami surinkti duomenys. Susisteminus ir įvertinus 
visus 2010 – 2013 metais surinktus duomenis apie Syderių geologinės struktūros 
sandarą ir parametrus, sukurtas rezervuaro modelis, leidžiantis įvertinti saugyklos 
charakteristikas. 

Parengiamieji branduolinės elektrinės projekto darbai 
2013 metais buvo baigti naujos Visagino branduolinės elektrinės geologiniai geo-
techniniai  statybų aikštelės grunto tyrimai, jų ataskaita suderinta su valstybės insti-
tucijomis. Atlikta ir branduolinės elektrinės aikštelės saugos analizė bei pagrindimas, 
pateikta ataskaita Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (VAteSi) įver-
tinti.

2014 m. pradžioje buvo gauta teigiama VAteSi išvada dėl branduolinės elektrinės 
aikštelės vertinimo ataskaitos. VAteSi nustatė, kad neatitikimų nėra, taip pat yra 
gautos teigiamos išvados dėl patikslintos ataskaitos iš visų derinusių institucijų. Šia 
išvada baigtas svarbus ir keletą metų trukęs projekto etapas. Apibendrinant atliktus 
aikštelių vertinimo tyrimus ir jų metu gautą duomenų kiekį, daroma išvada, kad aikš-
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telės yra tinkamos elektrinės statybai, be to, aikštelių teritorija labiausiai geologiškai 
ištirta ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.

taip pat kartu su regioniniais partneriais bei strateginiu investuotoju 2013 m. buvo  
vertinamas  projekto ekonominis gyvybingumas, ieškoma  galimybių užtikrinti mak-
simalų projekto finansavimą žemiausiais kaštais iš tarptautinių finansinių institucijų 
bei eksporto kredito agentūrų. 2013 m. rugsėjį potencialūs investuotojai – estijos, 
Latvijos, Lietuvos energetikos įmonės ir Japonijos įmonė „Hitachi“ - patvirtino bendrą 
poziciją dėl Visagino atominės elektrinės projekto gyvybingumo, kuria konstatavo, 
jog atominės elektrinės projektas gali tapti ekonomiškai gyvybingu, jei bus sėkmingai 
sprendžiami atviri klausimai. Siekiant užtikrinti projekto įgyvendinimo išlaidų, atsako-
mybės ir rizikos pasidalinimą, toliau vykdomos derybos su regioniniais partneriais dėl 
jų dalyvavimo projekte sutartinio įteisinimo.

Kitų perspektyvių  projektų analizė
Kruonio HAe teritorijoje buvo pradėti kompleksiniai vėjo greičio, krypčių ir kitų me-
teorologinių sąlygų matavimai, kurių tikslas – atlikti pirminį sklypo potencialo vėjo 
elektrinių parkui įrengti įvertinimą.

2013 m. birželį paskelbtas matavimo paslaugų konkursas, rugpjūtį pasirašyta sutartis 
su paslaugos tiekėju. matavimai pradėti 2014 m. pradžioje, jų rezultatų pagrindu bus 
priimti sprendimus dėl tolesnių vėjo elektrinių įrengimo darbų.

„Lietuvos energija“  su Japonijos įmone „Hitachi“ pasirašė supratimo memorandumą  
dėl bendradarbiavimo ieškant salyčių taškų efektyvių elektros ir šilumos gamybos, 
pastatų energijos valdymo sistemų, elektros energijos kaupimo, išmaniųjų tinklų, 
elektromobilių ir jų infrastruktūros bei kitų novatoriškų energetikos technologijų sri-
tyse.

tvirtėjo ir Grupės nepagrindinės komercinės veiklos
Respublikinis energetikų mokymo centras 2013 m. didino ne Grupei teikiamų pas-
laugų dalį – buvo apmokyta daugiau nei 8,5 tūkst. žmonių. taip pat  pradėtos teikti 
naujos energetikos darbuotojų sertifikavimo bei ekspertinės  paslaugos.

Grupei priklausanti ir komercines paslaugas rinkai teikianti informacinių technologijų 
ir telekomunikacijų įmonė „Duomenų logistikos centras“  2013 m. pradėjo statyti vie-
ną didžiausių ir moderniausių Baltijos šalyse duomenų centrą „Data inn“ -  vienintelį  
Lietuvoje sertifikuotą „tier iii“ sertifikatu.

numatomas „Data inn“ elektros  vartojimo koeficientas (PUe) – 1,3. „Data inn“ staty-
ba planuojama etapais, pirmasis etapas bus baigtas ir dalis duomenų centro, kuriame 
tilps iki 100 serverių stovų, pradės veikti 2014 m. gegužę. Užbaigus visą „Data inn“ 

duomenų centrą, jo galia sieks 6000 kilovatų, naudingasis plotas – iki 3200 kv. metrų 
ir tilps apie 700 serverių stovų.

2013 m. kartu su partneriais, priklausantiems „Baltic Optical network“ aljansui, buvo 
tęsiama „Baltic Highway“ 10G ir 100G duomenų perdavimo tinklo, sujungsiančio ta-
liną su Frankfurtu prie maino per Rygą, Vilnių, Varšuvą, Berlyną, plėtra – diegiama 
infrastruktūra Varšuva-Frankfurtas prie maino tinklo daliai. tai paskutinis „Baltic Hi-
ghway“ etapas, kurį pabaigus bus sukurtas alternatyvus per Skandinaviją einančiam 
duomenų perdavimo maršrutas, sujungsiantis Rytus ir Vakarus.

Buvo pasirašytos dešimties metų trukmės duomenų centro pajėgumų nuomos su-
tartys su „Lietuvos banku“, „tele2“. Buvo sudarytos sutartys su „tele2“, kuriai buvo 
sukurtas 10 Gbps spartos duomenų perdavimo žiedas Lietuvoje, bei su „Retn.net“ 
kompanija, pateikiant jai 10 Gbps Vilnius - Ryga - talinas sujungimą.

Veiklos efektyvumo didinimas
efektyvesnė  Grupės veikla  - tai  ne tik didesnis pelnas ir grąža akcininkams, bet ir 
mažesni  tarifai vartotojams.

2013 m.  „Lietuvos energijos“  grupės  efektyvesnė reguliuojama veikla padėjo suma-
žinti 2014 metų elektros  skirstymo tarifą  4 proc., o ViAP biudžeto lėšų poreikį elek-
tros gamybai elektrėnuose – maždaug 45 proc. efektyvumas didino ir komercinės 
Grupės veiklos pelningumą.

„Lietuvos energijos“ 2014-2020 metų strategijoje numatyta, kad didinti veiklos efekty-
vumą bus siekiama pritaikant pažangiausias vadybos praktikas korporatyvinio valdy-
mo, veiklos planavimo ir stebėsenos, finansų, pirkimų, rizikų valdymo, vidaus audito 
ir kitose įmonių grupės veiklos srityse.

Diegiama valdymo ir kontrolės sistema
Solidūs pamatai veiklos efektyvumui ir skaidrumui didinti buvo pradėti kloti jau 2013 
metais, kai pagal naują modelį buvo pertvarkytas „Lietuvos energijos“ grupės valdy-
mas. Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“ sutelkė Grupės įmonių veiklos koor-
dinavimą, išrinko stebėtojų tarybas ir valdybas, atskyrė valdymo ir priežiūros organų 
atsakomybes.

Šiuo metu diegiama vieninga valdymo ir kontrolės sistema, kuria siekiama nustaty-
ti bendrus „Lietuvos energijos“ grupės poreikius atitinkančius valdymo ir kontrolės 
sistemos principus, atsakomybių už atskiras veiklas bei procesus, rizikų valdymą ir 
kontrolę pasidalijimą, veiklų bei procesų kuravimo, koordinavimo ar kontrolės įmonių 
grupės mastu ar atskirose įmonėse principus.
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Ši sistema padės siekti efektyvumo, sinergijos Grupės įmonių veikloje bei iškeltų tiks-
lų įgyvendinimo.

LeStO centralizavo ir optimizavo funkcijas
Įgyvendindama tinklo aptarnavimo strategiją, LeStO 2013 m.  centralizavo elektros 
tinklo defektavimo funkciją ir regionų centruose įkūrė Defektavimo grupes, kuriose 
sutelkė geriausius šios srities specialistus. 

2013 m. antrąjį ketvirtį LeStO buvo įgyvendintas sandėlių ir atsargų valdymo proce-
so optimizavimo projektas - išgrynintos sandėlių funkcijos, sujungti atsargų ir elektros 
apskaitos prietaisų sandėliai. Atsisakius nereikalingų sandėliavimo plotų, sumažintos 
sandėliavimo patalpų nuomos sąnaudos, pradėta mažinti pastovi atsargų vertė san-
dėliuose. Įgyvendinus šį projektą, bendras LeStO etatų skaičius sumažėjo 11 etatų.

Siekiant didinti veiklos efektyvumą, 2013 m. trečiąjį ketvirtį LeStO vykdė Klientų ap-
tarnavimo centruose atliekamų su klientų aptarnavimu nesusijusių funkcijų centrali-
zavimo projekto antrą etapą, dėl kurio bendras LeStO etatų skaičius sumažėjo 26 
etatais.

2013 m. ketvirtąjį ketvirtį LeStO  buvo užbaigtas tinklo eksploatavimo funkcijų cen-
tralizavimo projektas, tęsiami Vieningos dispečerinio valdymo sistemos diegimo bei 
Operatyvinių brigadų aptarnaujamų teritorijų išplėtimo projektai. Įgyvendinant šiuos 
projektus bendras LeStO etatų skaičius per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 63 
etatais. 

Organizacinė kultūra 

„Lietuvos energijos“ grupės veiklos strategijos įgyvendinimo pagrindas yra joje dir-
bantys žmonės.Siekdama suformuoti ir palaikyti vertybėmis grįstą organizacinę kul-
tūrą, skatinančią darbuotojų motyvaciją prisiimti atsakomybę, bendradarbiauti ir vie-
ningai siekti geriausio rezultato. 

2013 m. pabaigoje, kryptingai tęsiant Grupės korporatyvinio valdymo modelio įgyven-
dinimą, buvo parengta vieninga žmogiškųjų išteklių valdymo politika, taip pat aukš-
čiausio ir vidurinio lygmens vadovų atlygio politika, o 2014 metais bus diegiamos 
bendrais principais grįstos  atlygio ir veiklos valdymo sistemos.

Darbuotojai
Įgyvendindami akcininko keliamus tikslus ir vykdydami socialiai atsakingą verslą, sie-
kiame į Grupę pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus ir, užtikrinant abipusę 
naudą, kurti su jais ilgalaikės partnerystės santykius ir bendrą sėkmingą ateitį. 

Į kultūros kūrimą įtraukiami ir darbuotojai
„Lietuvos energijos“ grupėje yra vertinama darbuotojų nuomonė, todėl 2013 m. buvo 
organizuotas Grupės darbuotojų nuomonės tyrimas. Jo rezultatai pristatyti Grupės 
įmonių vadovams ir darbuotojams, sudarytas priemonių planas, skirtas  spręsti per 
tyrimą nustatytas problemas.

 „Lietuvos energijos gamyboje“ 2013 metais pradėtas vertybių dialogo projektas, 
skirtas vertybių komunikavimui ir įgyvendinimui praktinėje veikloje. Projektui atrinkta 
dvylikos vertybių ambasadorių grupė, rinkusi, analizavusi, diskutavusi  aktualiausias 
įmonės  veikloje situacijas, susijusias su įmonės vertybėmis. tokiu būdu buvo kuriami 
ir diegiami naujų darbinių elgsenų, atitinkančių įmonės vertybes ir pagrindinius vei-
klos tikslus, modeliai. Šiuo projektu siekiama skleisti ir puoselėti įmonės  vertybes ir į 
šią veiklą įtraukti  visus įmonės darbuotojus. 

2013 m. pabaigoje “Lietuvos energijos gamybos“ darbuotojai ir darbdavio atstovai 
bendru sutarimu aptarė ir parengė naują Kolektyvinės sutarties projektą, kuriame 
tarpusavio interesų suderinimo pagrindu sutariami įvairūs darbo organizavimo, darbo 
sąlygų ir apmokėjimo klausimai, profesinės, socialinės, ekonominės garantijos dar-
buotojams. 

2014 m. pradžioje, kartu su Grupės veiklos strategija 2014 - 2020 metams, buvo pa-
tvirtintos naujos Grupės vertybės. Įtraukus visus Grupės darbuotojus, šios vertybės 
bus diegiamos visose Grupės įmonėse.

Dėmesys profesinėms kompetencijoms
Grupės įmonėse siekiama kryptingai ugdyti darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją, todėl 
darbuotojai yra skatinami dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir reikalingų kompetencijų ug-
dymo mokymuose. taip pat užtikrinama, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numa-
tytus darbui privalomus atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus. 2013 metais „Lietu-
vos energijos“ grupės darbuotojai dalyvavo 212 mokymų, iš kurių 80 buvo techninės 
srities, o 132 - vadybinės srities. LeStO 2013 metais privalomuosiuose techninės 
srities mokymuose dalyvavo 1313 darbuotojų, bendrųjų kompetencijų lavinimui skir-
tuose mokymuose – 1 640 darbuotojų.  

LeStO jau trečius metus sėkmingai veikia vidinių lektorių programa, kur mokymus 
savo kolegoms vedė daugiau kaip 25 įmonės darbuotojai. Vidiniuose mokymuose 
2013 metais dalyvavo 1 391 darbuotojų.

taip pat LeStO nuolat bendradarbiauja su gamintojais, įrangos tiekėjais, kurie ne-
mokamai dalijasi žiniomis su įmonės elektros tinklo tarnybos darbuotojais, pristato 
rinkos tendencijas ir naujoves energetikos srityje. tokiuose mokymuose 2013 m. da-
lyvavo  536  įmonės darbuotojai.

Siekiant pritraukti į Grupę jaunus kvalifikuotus specialistus, „Lietuvos energijos“ gru-
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pė aktyviai dalyvauja aukštųjų mokyklų organizuotose Karjeros dienų renginiuose, 
bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, sudaromos sąlygos aukštųjų ir profesinių 
mokyklų studentams pritaikyti teorines žinias ir įgyti praktinių įgūdžių. 2013 metais   
Grupės įmonėse – „Lietuvos energijos gamyba“ bei LeStO -  praktiką atliko 106 stu-
dentai. Keturiolika praktikantų, atlikę praktiką šiose Grupės įmonėse,  buvo įdarbinti 
su terminuota ar neterminuota darbo sutartimi.

2013 m.  gruodžio 31 d. Grupėje dirbo 4 378 darbuotojai. Bendras Grupės darbo 
užmokesčio fondas už 2013 m. sausio - gruodžio mėnesius buvo 182 297 tūkst. litų.

Darbuotojų kategorija      Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt

Vadovaujantis personalas                                                             13 062

Specialistai ir vidurinės grandies vadovai, darbininkai                      3 388

Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2013 m. sausio – gruodžio mėn.

Darbuotojų kategorija      Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt

Vadovaujantis personalas                                                                  12 818

Specialistai ir vidurinės grandies vadovai                                                      8 371

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2013 m. sausio – gruodžio mėn.

2013 m. Grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą

2013 m. gruodžio 31 d. patronuojančioje Bendrovėje dirbo  53  darbuotojai. Visi Ben-
drovėje dirbantys aukščiausios ir vidurinės grandies vadovai turi aukštąjį universite-
tinį išsilavinimą. Bendras Bendrovės darbo užmokesčio fondas už 2013 m. sausio 
-  gruodžio mėnesius buvo 5 419 tūkst. litų.

Pokytis, proc.
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Ženklių „Lietuvos energijos“ grupės ir Bendrovės darbuotojų skaičiaus pokyčių, paly-
ginti  su 2012 m. gruodžio 31 d., nebuvo.

„Lietuvos energija“, UAB                                 
AB LeStO                             
„Lietuvos energijos gamyba“, AB         
UAB technologijų ir inovacijų centras ir 
UAB „Duomenų logistikos centras“             
energijos tiekimas UAB
UAB „Kauno energetikos remontas“ 
UAB „eLeKtROS tinKLO PASLAUGOS“
nt Valdos, UAB
VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras
UAB LitGAS
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UAB „eLeKtROS tinKLO PASLAUGOS“
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stažas įmonėje iki 1 m.
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kurių stažas įmonėje nuo 3 m. iki 5 m.
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ieškomi ir ugdomi talentai
Svarbią vietą „Lietuvos energijos gamybos“ ir LeStO žmogiškųjų išteklių valdyme 
užima talentų – aktyviausių ir geriausių, tikslus įgyvendinančių ir lūkesčius viršijančių 
darbuotojų identifikavimas ir jų ugdymas.

LeStO talentų valdymo sistema plėtojama jau kelintus metus iš eilės. 2013 metais  
LeStO talentų sąrašo darbuotojai  dalyvavo įvairiose ugdymo programose – kompe-
tencijų ugdymo centruose ir mokymuose.

Siekdama suburti puikiai savo pareigas atliekančius ir lyderystės įgūdžių turinčius 
įmonės darbuotojus į bendrą komandą bei padėti jiems atrasti savo stipriąsias savy-
bes ir jas tobulinti „Lietuvos energijos gamyba“ talentų programą pradėjo įgyvendinti 
2012 metais.

Kuriama vieninga  žmogiškųjų išteklių sistema
2013 metų pabaigoje buvo žengti žingsniai vieningos, bendrais principais grįstos  
žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos link. 

2013 m. ketvirtą ketvirtį buvo patvirtinta Grupės žmogiškųjų išteklių valdymo politika, 
kuria įtvirtintas sisteminis požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą, apibrėžtos vieningos 
pagrindinės šios srities valdymo nuostatos. taip pat 2013 m. ketvirtą ketvirtį buvo 
patvirtinta grupės Aukščiausio ir vidurinio lygmens vadovų atlygio politika, nustačiusi 
esminius pagrindinės atlygio dalies ir kintamos atlygio dalies principus.

2014 metų pradžioje Grupės įmonėse buvo atliktas 360° visų Grupės įmonių vadovų 
(aukščiausio ir vidurinio lygmens), o „Lietuvos energijoje“, „Lietuvos energijos gamy-
boje“ ir „technologijų ir inovacijų centre“ – visų darbuotojų bendrųjų kompetencijų 
vertinimas. Šio vertinimo tikslas – gauti įvairiapusį – kolegų, tiesioginių vadovų, pa-
valdinių savo kompetencijų įvertinimą ir pagal rezultatus numatyti tobulėjimo kryptis ir  
išsikelti tikslus ateinantiems metams.

Įgyvendindami akcininko keliamus tikslus 
ir vykdydami socialiai atsakingą verslą, 
siekiame į Grupę pritraukti ir išlaikyti kvali-
fikuotus darbuotojus ir, užtikrinant abipusę 
naudą, kurti su jais ilgalaikės 
partnerystės santykius ir bendrą 
sėkmingą ateitį. 
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Korporatyvinis valdymas
„Lietuvos energijos“ grupei, kurios akcininkas yra Lietuvos valstybė, yra svarbu užti-
krinti efektyvią ir skaidrią veiklą. to siekiant 2013 m. pirmąjį pusmetį buvo pradėta ir 
iki 2013 m. pabaigos iš esmės baigta valdymo pertvarka, per kurią  buvo pertvarkytas 
ir sustiprintas korporatyvinis Grupės valdymas. Svarbiausi su Grupės pertvarka susi-
ję įvykiai pateikiami 56 psl.

Rengiant naująją Grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia 
tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgta į nASDAQ OmX Vilnius 
biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BiCG(angl. Baltic institute of Cor-
porate Governance) rekomenduojamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmo-
nėms.

energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas pagal 2013 
m. birželio 7 d. LR finansų ministerijos patvirtintas valdymo gaires (su gairėmis susi-
pažinti galima www.le.lt).

Grupės valdymo struktūra suformuota pagal korporatyvinio valdymo principus ir pri-
sideda prie jų įgyvendinimo. Bendrovės akcininkas – valstybė, kuriai priklauso 100 
proc. akcijų, o akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija, priimanti 
pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius sprendimus.

Grupės korporatyvinio valdymo 
principai:
• Sudaromos prielaidos efektyviam korporatyviniam valdymui. Aplinka, kurioje vei-

kia įmonių grupė ar atskiros įmonės skatina skaidrią veiklą rinkoje, atitiktį teisės 
aktams, užtikrina valdymo, priežiūros ir reguliavimo funkcijų atskyrimą.

• Akcininkų akcijų suteikiamų teisių realizavimas. Užtikrinamos iš akcijų valdymo 
kylančių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo galimybės, taip pat  užtikrinami 
mažumos akcininkų interesai. 

• Suinteresuotų šalių vaidmuo. Pripažįstami suinteresuotų šalių lūkesčiai ir teisės, 
kylančios iš susitarimų ar teisinio reglamentavimo, taip pat skatinamas aktyvus 
bendradarbiavimas kuriant tvarią pridėtinę vertę. 

• Atvirumas ir skaidrumas. Užtikrinamas savalaikis ir tikslus informacijos apie Gru-
pę atskleidimas. 

• Valdymo ir priežiūros organų atsakomybė ir atskaitomybė. Užtikrinama, kad Gru-

pės ar atskirų įmonių valdymo ir priežiūros organai tinkamai vykdytų savo funk-
cijas ir būtų atskaitingi akcininkams.

Korporatyvinio valdymo principai ir modelis yra nukreipti į suinteresuotų šalių lūkesčių 
įvertinimą ir suderinimą tarpusavyje bei perkėlimą į pamatuojamus tikslus ir rodiklius.

Valdymo ir kontrolės sistema
Pagrindinė „Lietuvos energijos“ grupės  korporatyvinio valdymo įgyvendinimo ir palai-
kymo priemonė yra integruota valdymo ir kontrolės sistema, kurios paskirtis – užtikrin-
ti savalaikį ir efektyvų tikslų pasiekimą bei jų atitiktį suinteresuotų šalių lūkesčiams.

Ši sistema apima visus svarbiausius veiklos elementus: nuo cikliško veiklos planavi-
mo, nustatant siektinus veiklos rodiklius, veiklos vykdymo iki rodiklių pasiekimo bei 
pasiektų veiklos rezultatų vertinimo, ir užtikrina, kad procesas yra nenutrūkstamas 
ir vieno ciklo pabaigos rezultatai tampa kito ciklo pradžios duomenimis. tai būtina 
nuolatinio tobulinimo principų įgyvendinimo sąlyga.

Grupės valdymo ir kontrolės sistemos modelyje yra išskirtos keturios procesų grupės: 
valdymo (planavimas, strateginių sprendimų priėmimas), veiklos palaikymo (žmogiš-
kųjų išteklių valdymas, komunikacija, pirkimai ir kt.), pagrindinės veiklos (gamyba, 
paslaugos, prekyba ir kt.) bei veiklos vertinimo ir tobulinimo (stebėsena, prevencija, 
rizikų valdymas). 

Kiekvienoje Grupės įmonėje valdymo, veiklos palaikymo, vertinimo ir tobulinimo pro-
cesai yra iš esmės vienodi ir nukreipti  į tų įmonių pagrindinių veiklų efektyvų įgyven-
dinimą. valdymą, palaikymą, vertinimą bei tobulinimą.

todėl korporatyvinio valdymo pagrindinė paskirtis – šių bendrųjų procesų gerinimas 
visos „Lietuvos energijos“ grupės mastu per jų centralizavimą, koordinavimą, stan-
dartizavimą bei dalijimąsi patirtimi ir gerosiomis praktikomis.

Korporatyvinio valdymo veikla sutelkta Grupės patronuojančioje įmonėje -  „Lietuvos 
energija“, UAB, kuri Grupės įmonėse koordinuoja finansų, teisės, planavimo ir ste-
bėsenos, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir 
kitas bendrąsias sritis.

Grupės įmonių veikla šiose srityse remiasi tarpusavio susitarimu – bendradarbiavimu 
orientuojantis į bendro rezultato siekimą  bei koordinuojama politikomis – bendromis 
nuostatomis ir normomis, kurios taikomos visoms Grupės įmonėms.

toks korporatyvinio valdymo modelis padės „Lietuvos energijos“ grupei įgyvendinti 
savo misiją – tvariai didinti vertę energetikoje, skatinant šalies ūkio ir visuomenės 
vystymąsi, bei pasiekti tikslo – Grupės vertę iki 2020 metų padidinti du kartus.
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Priežiūros organai
Stebėtojų  taryba
Stebėtojų taryba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus priežiūros organas, 
kurią keturių metų  kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. „Lietuvos ener-
gijos“ stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai – fiziniai asmenys, atstovaujantys Finansų 
ministerijai, energetikos ministerijai , Ūkio ministerijai, LR Vyriausybės kanceliarijai  ir 

3 nepriklausomi nariai. Stebėtojų tarybai vadovaujantį jos pirmininką stebėtojų taryba 
renka iš savo narių. toks stebėtojų tarybos formavimo modelis atitinka korporatyvinio 
valdymo principus.

nuo 2013 m. liepos 16 d. veikianti „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba :

Šarūnas Kliokys 
(g. 1959)

Pirmininkas, 
nepriklausomas narys

Vyrauto Didžiojo universitetas, 
Baltijos vadybos institutas, 
Verslo administravimo magis-
tro laipsnis (emBA);
Vilniaus universitetas, ekono-
misto diplomas.

—

UAB „ekonovus“ valdybos 
pirmininkas;
UAB „Avestis“ valdybos 
pirmininkas ir direktorius;
UAB „Šiaulių plento grupė“ 
valdybos pirmininkas.

išsilavinimas

Dalyvavimas Bendrovės ir 
Grupės įmonių kapitale, %

Darbovietė, pareigos

Antanas Danys  
(g. 1975)

nepriklausomas narys

Vilniaus universitetas,Verslo 
administravimo magistro 
laipsnis (mBA);
Bostono Koledžas (Boston 
College),Bakalauro laipsnis.

—

VšĮ „Lietuvos Junior Achie-
vement“ valdybos narys
„United partners“ partneris

Dr. Virginijus Lepeška
(g. 1955)

nepriklausomas narys

Vilniaus universitetas,
Socialinių mokslų daktaro 
laipsnis.

—

UAB „Organizacijų vystymo 
centras“ valdybos pirmi-
ninkas
Asociacijos „mentor Lietuva“ 
valdybos narys
VšĮ „Paramos  vaikams  
centras“ valdybos narys

Tomas Garasimavičius   
(g. 1978)

narys

Kreitono  universitetas, Politi-
kos magistratūros studijos;
Vilniaus universiteto tSPmi, 
Politikos magistratūros 
studijos;
Vilniaus universitetas tSPmi, 
Politikos mokslų bakalauro 
laipsnis.

—

LR Vyriausybė, ministro 
pirmininko patarėjas ener-
getikai

Žydrūnė Juodkienė  
(g. 1974)

narė

iSm Vadybos ir ekonomikos 
universitetas, Vadybos ir vers-
lo administravimo bakalauro 
laipsnis;
mykolo Riomerio universi-
tetas, teisės magistro laipsnis;
Vilniaus Pedagoginis univer-
sitetas, istorijos ir politikos 
mokslų diplomas.

—

LR energetikos ministerija, 
viceministrė

Rasa Noreikienė  
(g. 1959)

narė

Kauno technologijos universi-
tetas, Viešojo administravimo 
magistro laipsnis;
Vilniaus Universitetas, teisi-
ninko specialybė.

—

LR ūkio ministerija, vicemi-
nistrė

Aloyzas Vitkauskas 
(g. 1954)

narys

Vilniaus inžinerinis statybos 
institutas,techninių mokslų 
aspirantūra;
Vilniaus inžinerinis statybos 
institutas,Civilinės inžinerijos 
magistro laipsnis.

—

LR finansų ministerija, 
viceministras
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Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: valdybos 
narių rinkimą ir jų atšaukimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, atsiliepimų dėl 
Bendrovės strategijos, finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo, 
metinio pranešimo visuotiniam akcininkų susirinkimui teikimą. Stebėtojų taryba taip 
pat sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Stebėtojų taryba veikia visos Grupės mastu, t. y. esant poreikiui joje yra svarstomi 
klausimai, susiję ne tik su Bendrovės, bet ir su jos dukterinių įmonių ar tų įmonių val-
dymo ar priežiūros organų veikla.

Stebėtojų tarybos komitetai
efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui Stebėtojų taryba sudaro komitetus.  
Stebėtojų tarybos komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones bei siūly-
mus teikia Stebėtojų tarybai. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai, iš kurių ne 
mažiau kaip 1 narys yra Stebėtojų tarybos narys ir ne mažiau kaip 1 nepriklausomas 
narys.

„Lietuvos energijoje“ veikia šie komitetai: 

• Rizikų valdymo priežiūros komitetas yra atsakingas už išvadų ar pasiūlymų dėl 
valdymo ir kontrolės sistemos  Grupėje veikimo ir (ar) svarbiausių rizikos fakto-
rių bei rizikos valdymo ar prevencinių priemonių įgyvendinimo teikimą stebėtojų 
tarybai; 

• Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar siūlymų dėl 
audito ir kontrolės sistemos Grupėje veikimo teikimą stebėtojų tarybai; 

• Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už išvadų ar siūlymų dėl valdybos 
narių skyrimo, atšaukimo ar skatinimo klausimų teikimą stebėtojų tarybai, taip 
pat už valdybos ir jos narių veiklos vertinimą ir atitinkamos nuomonės teikimą. 
Komiteto funkcijos taip pat apima bendros atlygio politikos formavimą įmonių 
grupėje, atlygio dydžio ir sudėties nustatymą, skatinimo principus ir kt.

esant poreikiui gali būti „ad hoc“ principu sudaromi ir kiti komitetai (pvz., specialiems 
klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.). 

Bendrovės ir listinguojamų Grupės įmonių priežiūros organų išsamus aprašymas – 
57 - 59 psl.

Stebėtojų taryba veikia visos Grupės 
mastu, t. y. esant poreikiui joje yra 
svarstomi klausimai, susiję ne tik su 
Bendrovės, bet ir su jos dukterinių 
įmonių ar tų įmonių valdymo ar 
priežiūros organų veikla.
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išsilavinimas

Dalyvavimas Bendrovės ir 
Grupės įmonių kapitale, %
Darbovietė,  pareigos, 
dalyvavimas kitų įmonių, 
organizacijų veikloje

Dr. Dalius Misiūnas  
(g. 1978)
Pirmininkas, generalinis 
direktorius

Lundo universitetas, technologijos 
mokslų daktaro laipsnis;
Lundo universitetas, Pramoninės 
elektrotechnikos ir automatikos 
magistro  laipsnis;
Kauno technologijos Universite-
tas, elektros inžinerijos bakalauro 
laipsnis.

—

„Lietuvos energija“, UAB  valdybos 
pirmininkas, generalinis direktorius;
„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
Stebėtojų tarybos pirmininkas;
Asociacija „eurelectric“  Direktorių 
tarybos narys;
nacionalinė Lietuvos elektros asoci-
acija, Prezidentas; 
KtU Alumnų Asociacija, Prezidentas.

Ilona Daugėlaitė
(g. 1970)
narė

Vilniaus universitetas,
Hidrogeologijos  ir inžinerinės 
geologijos magistro laipsnis.

—

„Lietuvos energija“, UAB   valdy-
bos narė, Organizacinio vystymo 
tarnybos  direktorė;
LeStO AB Stebėtojų tarybos 
narė;
UAB technologijų ir inovacijų 
centras  valdybos pirmininkė;
UAB „elektros tinklo paslaugos“ 
valdybos narė.

Darius Kašauskas     
(g.1972)
narys

iSm Vadybos ir ekonomikos universi-
tetas, Socialinių mokslų ekonomikos 
krypties doktorantūros studijos;
iSm Vadybos ir ekonomikos universi-
tetas, Bi norvegijos verslo mokykla, 
Vadybos magistro laipsnis;
Vilniaus Universitetas, ekonomikos 
magistro laipsnis;

—

„Lietuvos energija“, UAB valdybos 
narys, Finansų ir iždo tarnybos 
direktorius;
LeStO AB Stebėtojų tarybos pirmi-
ninkas;
nt Valdos UAB valdybos narys;
UAB „Kauno energetikos remontas“ 
valdybos narys;
UAB LitGAS  valdybos narys.

Mindaugas Keizeris   
(g.1980)
narys

Vilniaus universitetas, tarptautinio 
verslo magistro laipsnis;
Vilniaus universitetas, Verslo 
administravimo ir vadybos bakalauro 
laipsnis.

—

„Lietuvos energija“, UAB valdybos 
narys, Strategijos ir plėtros tarnybos 
direktorius;
UAB „elektros  tinklo paslaugos“ 
valdybos narys;
energijos tiekimas UAB valdybos 
narys;

Liudas Liutkevičius    
(g.1980)
narys

Vilniaus universitetas, tarptautinio 
verslo mokykla, tarptautinio verslo 
finansų magistro laipsnis;
Vilniaus universitetas, tarptautinio 
verslo mokykla, tarptautinio verslo 
bakalauro laipsnis.

—

„Lietuvos energija“, UAB valdybos 
narys, Gamybos ir paslaugų tarny-
bos direktorius;
„Lietuvos energijos gamyba“ AB, 
stebėtojų tarybos narys;
nt Valdos, UAB valdybos narys;
energijos tiekimas UAB valdybos 
narys;
UAB „Kauno energetikos remontas“ 
valdybos narys;
UAB LitGAS  valdybos narys;

Valdymo organai 
Valdyba
Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas. Valdybos 
narius  Skyrimo ir atlygio komiteto siūlymu keturių metų kadencijai renka ir atšaukia 
stebėtojų taryba.

Valdyba, kurią  sudaro 5 nariai, iš savo narių renka valdybos pirmininką – Bendrovės 

generalinį direktorių. Valdybos nariai pagal kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Ben-
drovės veiklos vykdymą/ atitinkamų sričių kuravimą Grupės mastu. 

nuo 2013 m. liepos 22 d. veikianti „Lietuvos energijos“ valdyba:

Listinguojamų Grupės įmonių  valdymo organų aprašymas – 59 - 60 psl. 
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Grupės konsoliduotų finansinių rezultatų analizė
Konsoliduoti finansiniai rodikliai Pajamos 

„Lietuvos energijos“ grupės 2013 metų pajamos sudarė 2 908 mln. litų (+3,9 proc. ir 
+108 mln. litų pokytis lyginant su 2012 metų rezultatu).

Pagrindinės priežastys, lėmusios pajamų augimą, buvo paskirstytos elektros energi-
jos kiekio augimas (+1,2 proc.), ViAP dedamosios persiuntimo paslaugos tarife pa-
didėjimas nuo 7,04 ct/kWh iki 9,38 ct/kWh bei elektros perdavimo vidutinės kainos 
padidėjimas nuo 3,09 ct/kWh iki 3,45 ct/kWh.

„Lietuvos energijos“ grupės metinių pajamų pokyčio veiksniai, mln. Lt

„Lietuvos energijos“ grupės  2013 m. pajamų pasiskirstymas, proc. 

Finansinių rodiklių apibrėžimai pateikiami 46 psl.
*2012 m. rugsėjo mėn. buvo sudaryta tarp Bendrovės ir Energetikos ministerijos valdomos 
įmonės UAB „EPSO – G“ elektros perdavimo sistemos operatorės LITGRID AB akcijų perda-
vimo sutartis. Šia sutartimi 97,50 proc. LITGRID AB akcijų, kurias valdė “Lietuvos energija” 
rinkos verte buvo perduotos UAB „EPSO – G“. 
**Tęsiamos veiklos 
***Galiojančių darbo sutarčių skaičius (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).
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Dėl 2013 m. trečiame ketvirtyje Lietuvos sistemoje atsiradusio  elektros  tiekimo ir 
vartojimo grafiko neatitikimo, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius Lit-
grid AB aktyvavo daugiau rezervinių pajėgumų. todėl  „Lietuvos energija“ gavo dau-
giau pajamų iš balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo paslaugų teikimo. 

Bendrą pajamų augimą slopino prekybos ir tiekimo pajamų sumažėjimas dėl tiekimo 
ir gamybos apimčių kritimo. Pajamoms taip pat neigiamą įtaką darė 2013 metams 
sumažinta elektros gamybos kvota ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų mo-
kestis rezervinei elektrinei elektrėnuose.

Veiklos ir pirkimų sąnaudos
„Lietuvos energijos“ grupės 2013 metų veiklos ir pirkimų sąnaudos sudarė 
2 232 mln. litų (-2,0 proc. ir -47 mln. litų pokytis palyginti su 2012 metų rezultatu). 

„Lietuvos energijos“ 2013 m. veiklos ir pirkimų sąnaudų pasiskirstymas, proc.

2 232 mln. Lt
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elektros ar susijusių paslaugų pirkimai

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos

Remontų ir priežiūros sąnaudos

Kitos sąnaudos

Dujų ir mazuto pirkimai

Sumažėjusios metinės elektros energijos tiekimo ir elektros gamybos apimtys Lietu-
vos elektrinėje elektrėnuose lėmė -3,0 proc. (-56 mln. litų) elektros, kuro ir susijusių 
paslaugų pirkimų sąnaudų mažėjimą palyginti su 2012 metais.

Veiklos sąnaudos buvo 447 mln. litų ir, palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, pa-
didėjo 2,1 proc. (9 mln. litų). tai iš esmės lėmė „Lietuvos energijos“ grupės valdomo 
turto  remontų ir priežiūros sąnaudų padidėjimas bei subrangos ir medžiagų rangos 
darbams atlikti sąnaudų, susijusių su nepagrindinės veiklos paslaugų pardavimais, 
augimas. teigiamą poveikį metinei sąnaudų bazei darė viena kitą papildančios pa-
grindinės priežastys – reguliuojamų veiklų efektyvumo didėjimas ir naujos Visagino 
atominės elektrinės projekto sąnaudų mažėjimas. 

„Lietuvos energijos“ metinių sąnaudų pokyčio veiksniai, mln. Lt

*Veiklos sąnaudos eliminavus subrangos ir medžiagų rangos darbams atlikti sąnaudų įtaką

eBiDtA ir grynasis pelnas
„Lietuvos energijos“ grupės 2013 metų eBitDA sudarė 680 mln. litų (+30,7 proc. ir 
+159 mln. litų pokytis palyginti su 2012 metų rezultatu). 

Grynasis pelnas buvo 141 mln. litų, išaugęs 210 mln. litų, palyginti su 2012 metų 
rezultatu (-69 mln. litų iš tęsiamos veiklos).

„Lietuvos energijos“ pelningumo rodikliai, mln. Lt
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Daugiausia įtakos „Lietuvos energijos“ grupės eBitDA augimui turėjo išaugusios grynosios 
skirstymo pajamos, aukštesnis elektros prekybos ir tiekimo veiklos bei balansavimo, reguliavi-
mo ir galios rezervavimo veiklų bendrasis pelnas, didesnės pajamos iš nepagrindinių veiklų. ei-
namojo laikotarpio eBitDA marža pasiekė 23,4 proc. (2012 m. eBitDA marža buvo 18,6 proc.).

„Lietuvos energijos“ grupės metinio EBITDA pokyčio veiksniai, mln. Lt

investicijos į skirstomojo tinklo plėtrą siekė 176 mln. litų. tai 7,5 proc. dau-
giau palyginti su 2012 metų investicijomis į elektros tinklą (163 mln. litų). 
Per 2013 metus AB LeStO prijungė 20 649 naujų vartotojų objektus – 
26,7 proc. daugiau nei per 2012 metus, kai buvo prijungti 16 302 naujų 
vartotojų objektai. 

2012 metais užbaigtos Lietuvos elektrinės naujojo kombinuoto ciklo bloko 
statybos lėmė, kad 2013 metų investicijos į elektros generacijos pajėgu-
mus sumažėjo iki būtino investicijų į turimų gamybos pajėgumų palaikymą 
lygio.

„Lietuvos energijos“ grupės metinių investicijų pokyčio veiksniai, mln. Lt
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48 22 (9,1) (57)

(232)
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Grupės grynojo pelno augimas iš esmės atspindėjo eBitDA didėjimo dinamiką. Grynojo pel-
no augimas iš dalies buvo susilpnintas įvertinus ir apskaičius turimų apyvartinių taršos leidimų 
vertės sumažėjimą, nulemtą taršos leidimų vertės pokyčių rinkoje. einamojo laikotarpio grynojo 
pelno marža pasiekė 4,8 proc. (2012 metų grynojo pelno marža buvo neigiama: -2,5 proc.).

investicijos
„Lietuvos energijos“ grupės 2013 metų investicijos sudarė 342 mln. litų (-35,7 proc. ir -190 mln. 
litų pokytis palyginti su 2012 metų rezultatu). 

„Lietuvos energijos“ grupės 2013 m. investicijų pasiskirstymas, proc.
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Finansinės skolos
Grupės finansinės skolos grynąja verte 2013 m. pabaigoje sudarė 442 mln. litų (-46,9 
proc. ir -390 mln. litų pokytis palyginti su 2013 m. pradžioje buvusiomis skolomis). Per 
2013 metus Grupės paskolų lygis svariai nepakito, bet reikšmingai padidėjęs pinigų 
ir trumpalaikių investicijų turtas 47 proc. sumažino finansines grupės skolas grynąja 
verte. 2013 metais Grupė išlaikė ir sustiprino savo finansinį pajėgumą.

„Lietuvos energijos“ grupės finansinės skolos grynąja verte pokyčio veiksniai, mln. Lt
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grynąja verte

832 314

(76)
427

Dabartinis finansinių skolų lygis išlieka žemas tiek uždirbamų pajamų, tiek ir kapitalo 
struktūros atžvilgiu. Grupės finansinių skolų lygis, palyginti su europos energetikos 
sektoriaus įmonių vidutiniais skolų rodiklių dydžiais, atspindi tvirtą Grupės finansinę 
padėtį.

„Lietuvos energijos“ grupės mokumo rodikliai, mln. Lt
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AB LeStO veiklos rezultatai
LeStO - Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius. LeStO įkurta 
2011 m. reorganizavimo metu sujungus skirstomųjų tinklų bendroves – AB 
Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VSt“.

Pagrindinės LeStO funkcijos: elektros energijos persiuntimas skirstymo tin-
klais, naujų vartotojų įrenginių ir objektų prijungimas, skirstomųjų tinklų eks-
ploatavimas, jų priežiūra, valdymas, plėtojimas, saugumo ir patikimumo užti-
krinimas, visuomeninis ir garantinis elektros tiekimas. 

Įmonės finansiniai rodikliai

Grupės įmonių veiklos rezultatai

Įmonės 2013 metų pajamos sudarė 2 398 mln. litų (+6,4 proc. ir +145  mln. litų pokytis pa-
lyginti su 2012 metų rezultatu). Pagrindinę pajamų dalį sudarė persiuntimo ir visuomeninio 
tiekimo pajamos. 2013 m. reguliuojamos veiklos pajamos sudarė 99,3 proc. įmonės pajamų.

LeStO 2013 metų eBitDA sudarė 447 mln. litų (+18,2 proc., +69 mln. litų palyginti su 2012 
metų rezultatu). Pagrindinės eBitDA augimo priežastys: didesnis persiunčiamos elektros 
energijos kiekis ir nuostolių tinkle neapmokestinimas ViAP. 2013 m. reguliuojamos veiklos 
eBitDA sudarė 97 proc. įmonės pasiekto eBitDA rodiklio.

Įmonės veiklos sąnaudos 2013 m. išaugo 9 mln. litų daugiausia dėl remonto ir techninės 
priežiūros sąnaudų įtakos.

2013 m. spalio 11 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKeKK) nustatė 
skirstymo paslaugos kainos ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutines ribas 2014 
metams:

• skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais – 4,479 ct/kWh (2013 m. – 4,747 ct/kWh);

• skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais – 6,162 ct/kWh (2013 m. – 6,219 ct/kWh);

• visuomeninio tiekimo paslaugos – 0,52 ct/kWh (2013 m. – 0,49 ct/kWh).

2013 m. lapkričio 22 d. VKeKK nustatė 2014 metams visuomeninės kainos viršutinę ribą  
buitiniams vartotojams:

• perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų – 31,616 ct/kWh (be PVm) 
(2013 m. – 34,104 ct/kWh, be PVm);

• perkantiems elektros energiją iš žemosios įtampos tinklų – 37,778 ct/kWh (be PVm) 
(2013 m. – 40,323 ct/kWh, be PVm).

Veiklos  rodikliai
2013 metais LeStO savo klientams persiuntė 8,21 tWh elektros energijos (+1,2 proc. ir 
+0,10 tWh pokytis palyginti su 2012 metu rezultatu). Padidėjęs paskirstytos elektros energi-
jos kiekis vartotojams atspindėjo besitęsiantį Lietuvos ekonomikos augimą.  

mln. Lt, 
jei nenurodyta kitaip                                               

Pajamos                                           
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  EBITDA marža, proc. 
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*Galiojančių darbo sutarčių skaičius (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).
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LESTO persiųsto elektros energijos kiekio pasiskirstymas, proc.
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68,1%

31,9%

32%

28%

11%

10%

8%
4%

3%4%

Gyventojai

Verslo klientai

Pramonės objektai

Privatūs klientai

Paslaugų įstaigos

Administracinės patalpos

inžinerianiai tinklai

Žemės ūkio gamyba
Kiti objektai

Prekyba

elektros energijos visuomeninio ir garantinio tiekimo pardavimų apimtys  sudarė 37,3 
proc. LeStO klientams persiųstos elektros energijos kiekio (-15,2 proc. mažesnės 
pardavimų apimtys palyginti su 2012 metų rezultatu). mažesnį parduotos elektros 
energijos kiekį lėmė vykstantis elektros energijos rinkos liberalizavimas ir vartotojų 
perėjimas pas nepriklausomus tiekėjus.

Paskirstyta elektros energija vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais

tWh                                      

Gautas elektros energijos kiekis į skirstomąjį tinklą
technologinės sąnaudos, komerciniai nuostoliai ir 
savosios reikmės
  Skirstymo technologiniuose įrenginiuose sąnaudos, proc.

Persiųstos elektros energijos kiekis
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2013 metais įmonė sėkmingai gerino elektros energijos tiekimo kokybės rodiklius. 
nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, vidutinė neplanuotų elek-
tros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAiDi) vienam vartotojui per 2013 
m. siekė 72,67 minutes ir, palyginti su 2012 m., pagerėjo (2012 m. SAiDi sudarė 
76,67 min.). Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAiFi) 
per 2013 m. ataskaitinį laikotarpį siekė 0,96 karto ir, palyginti su atitinkamu 2012 m. 
laikotarpiu, šiek tiek pagerėjo (2012 m. SAiFi siekė 1,06 karto).

SAiDi iR SAiFi

LeStO geografinė rinka yra Lietuva – įmonė 2013 metų pabaigoje turėjo daugiau 
kaip 1,609 mln. klientų ir aptarnavo 65,3  tūkst. km² plotą. Per 2013 m. LeStO prijun-
gė +13,9 proc. daugiau naujų vartotojų nei 2012 m. naujų vartotojų prijungtų objektų 
leistinoji naudoti galia sudarė 297,4 mW ir buvo 25,6 proc. didesnė nei 2012 m.

Klientų ir tinklo dydžio kitimo dinamika

                                    

Bendras klientų skaičius, vnt.
  Privačių klientų skaičius
  Verslo klientų skaičius

Prijungta naujų vartotojų, vnt.
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2013 m. metinė ataskaita

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
• LeStO ir AB SeB bankas 2013 m. kovo 21 d. pasirašė sutartį dėl 75,3 mln. eUR 

ilgalaikės paskolos suteikimo. Šios lėšos skirtos įmonės finansinių įsipareigojimų 
finansų įstaigoms – refinansavimui ir investicijų finansavimui.

• 2013 m. gruodžio 13 d. LeStO pasirašė projekto „AB LeStO komplektinių trans-
formatorinių keitimas stulpinėmis transformatorinėmis“ finansavimo ir administra-
vimo sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos 
agentūra. Pagal šią sutartį projekto finansavimui iš eS struktūrinių fondų skirta 
suma sudaro iki 7,769 mln. litų. Bendra iki 2015 m. rugpjūčio 28 d. truksiančio 
projekto vertė siekia 19,423 mln. litų. Vykdant projektą ir atliekant skirstomųjų 
tinklų modernizavimo darbus, 724 fiziškai ir morališkai nusidėvėjusios komplekti-
nės transformatorinės bus pakeistos moderniomis stulpinėmis transformatorinė-
mis. tai leis patenkinti didėjančias apkrovas ir elektros energijos tiekimo patiki-
mumo bei kokybės reikalavimus. Darbai bus atliekami visoje Lietuvoje.
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Grupės įmonių veiklos rezultatai
2013 m. metinė ataskaita

„Lietuvos energijos gamyba“, AB veiklos 
rezultatai
„Lietuvos energijos gamyba“  yra strateginės svarbos įmonė, vykdanti elektros ener-
gijos ir šilumos gamybos, tiekimo, elektros energijos importo bei eksporto ir preky-
bos elektra veiklą. Įmonei tenka didžiausia atsakomybė stiprinant šalies elektros ūkio 
efektyvumą, konkurencingumą bei skaidrumą ir  saugant vartotojų interesus.

Grupės įmonė užsiima elektros energijos prekyba didmeninėje rinkoje (t. y. elektros 
gamintojų bei tiekėjų bendravimo aplinkoje). „Lietuvos energijos gamyba“ parduoda 
elektros energiją ir teikia elektros energijos balansavimo paslaugas Lietuvos rinkoje 
veiklą vykdantiems visuomeniniams ir nepriklausomiems tiekėjams, taip pat ekspor-
tuoja ir parduoda elektros energiją elektros energijos biržoje.

Įmonės finansiniai rodikliai

mln. Lt, 
jei nenurodyta kitaip                                               

Pajamos                                           
Veiklos sąnaudos                  
eBitDA 
  EBITDA marža, proc. 
Grynasis pelnas
  Grynojo pelno marža, proc.
   
Visas turtas
nuosavas kapitalas
Finansinės skolos
Finansinės skolos grynąja verte
  Finansinės skolos grynąja verte / 
  EBITDA, proc.
  Finansinės skolos grynąja verte / 
  Nuosavas kapitalas, proc.
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Darbuotojų skaičius, vnt.*

2012

1 177
74

146
12,4

33
2,8

3 347
1 307

661
652

 
447

50
171

(159)
511

2011

1 390
75
83
6,0
11
0,8

3 217
1 273

641
633

 
762

50
93

(157)
509

2013

1 087
84

208
19,1

94
8,7

3 241
1 373

555
377

 
181

27
442

(118) 
503

*Galiojančių darbo sutarčių skaičius (laikotarpio pabaigoje).

Įmonės 2013 m. pelningumo rodikliai yra žymiai geresni už 2012 m. rodiklius, nepai-
sant sumažėjusių pajamų. 

„Lietuvos energijos gamybos“ 2013 metų pajamos siekė 1 087 mln. litų (-7,6 proc. 
arba -89 mln. litų pokytis palyginti su 2012 metų rezultatu), o pagrindinę pajamų dalį 
sudarė elektros energijos pardavimo ir eksporto,  elektros energijos balansavimo, ga-
lios rezervavimo bei ViAP pajamos. Pajamų kritimas yra susijęs su sumažėjusiomis 
remtinos elektros energijos gamybos apimtimis ir įtempta konkurencija laisvojoje rin-
koje. 2013 m. reguliuojamos veiklos pajamos sudarė 47,5 proc. visų  įmonės pajamų.

Įmonės veiklos sąnaudos 2013 m. išaugo 9 mln. litų daugiausia dėl remonto ir prie-
žiūros sąnaudų įtakos.

Apyvartinių taršos leidimų (AtL) perkainavimo sąnaudos 2013 m. sudarė 16 mln. litų 
(2012 m. – 31 mln. litų). Šis nuostolis yra susijęs su AtL vertės rinkoje kritimu 2013 m.

Įmonės 2013 metų eBitDA sudarė 208 mln. litų (+42 proc. arba +62 mln. litų pokytis 
palyginti su 2012 m.). Pagrindinė šio pokyčio priežastis – sėkminga įmonės veikla 
prekiaujant elektros energija. 2013 m. reguliuojamos veiklos eBitDA sudarė 59 proc. 
įmonės pasiekto eBitDA rodiklio.

Įmonės grynojo pelningumo marža padidėjo net 5,9 procentinio punkto, o didžiausios 
įtakos tam turėjo tie patys faktoriai, nulėmę ir įmonės eBitDA teigiamą pokytį.

Įmonė 2013 m. finansinėse ataskaitose atliko ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėji-
mo perskaičiavimą dėl praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais neteisingai taikytų nu-
sidėvėjimo normų ir retrospektyviai pakoregavo ankstesnių ataskaitinių laikotarpių 
sumų netikslumus. Dėl šių koregavimų įmonės turtas 2012 m. gruodžio 31 d. suma-
žėjo 453 mln. litų, nuosavas kapitalas sumažėjo 375 mln. litų, o 2012 m. grynasis 
pelnas išaugo 1,0 mln. litų.

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 2013 m. išaugo 271 mln. litų, o didžiausią 
įtaką tam turėjo apyvartinio kapitalo pokytis, siekęs 197 mln. litų.

Veiklos rodikliai
„Lietuvos energijos gamyba“ sudaro Lietuvos elektros gamybos pajėgumų pagrindą, 
kurie užtikrina šalies energetinį saugumą. Įmonei priklauso trys gamybos vienetai: 
elektrėnų kompleksas (eK), Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAe) bei Kauno 
hidroelektrinė (KHe). Įmonė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros 
energiją.
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Grupės įmonių veiklos rezultatai
2013 m. metinė ataskaita

instaliuota galia, mW
                                    
elektrėnų kompleksas (eK)
  Naujas kombinuoto ciklo blokas
  Senieji LEL blokai
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAe)
Kauno hidroelektrinė (KHe)

iš viso 

2012

1 955
455

1 500
900
101

2 956

2011

1 800
0

1 800
900
101

2 801

2013

1 955
455

1 500
900
101

2 956

2013 metais įmonė pagamino 1,96 tWh elektros energijos (-10,9 proc. arba -0,24 
tWh pokytis palyginti su 2012 metų rezultatu). mažesniam elektros energijos ga-
mybos kiekiui daugiausia įtakos turėjo 2013 metams sumažinta remtinos elektros 
energijos gamybos kvota rezervinei elektrinei elektrėnuose. Faktinį sumažėjimą 
ataskaitiniu laikotarpiu iš dalies kompensavo padidėjusios elektros energijos gamy-
bos apimtys Kauno He.

Pagaminta elektros energija, tWh

elektrėnų kompleksas (eK)
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAe)
Kauno hidroelektrinė (KHe)

iš viso

  VIAP subsidijuojama gamybos kvota EK

2012

1,42
0,47
0,31

2,20

1,53

2011

1,10
0,53
0,39

2,02

1,74

2013

1,08
0,47
0,41

1,96

0,90

Bendrovės pagamintos elektros energijos kiekio pasiskirstymas, proc

54%

46%

55%

21%

24%
Subsidijuojama kvotinė gamyba

Ek

KHAe
KHe

Komercinė gamyba

Per 2013 m. įmonė vidaus rinkai (visuomeniniams tiekėjams ir kitiems nepriklauso-
miems tiekėjams) pardavė 3,6 tWh elektros energijos (atitinkamu laikotarpiu pernai 
– 3,7 tWh). Be to, nuo 2013 m. sausio 8 d. įmonė vykdo paskirtosios įmonės funkci-
jas, t. y. superka visą vėjo jėgainėse pagamintą elektros energiją.

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
• 2013 m. kovo mėn. elektrėnų savivaldybė pritarė „Lietuvos energijos gamybos“ 

vystomam naujų šilumos energijos gamybos pajėgumų projektui.

• 2013 m. gruodžio mėn. pasirašyta eS paramos sutartis (6 mln. litų).

• „Lietuvos energijos gamyba“ nuo 2013 m. kovo mėn. turi savo atstovą „nord 
Pool Spot“ Patariamojoje Klientų taryboje (angl. Customer Advisory Board) (vie-
nintelis atstovas iš Lietuvos energetikos sektoriaus).

•  2013 m. spalio mėn. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 5-ojo agregato sta-
tybos projektas įtrauktas į europos Komisijos sudarytą svarbiausių energetikos 
infrastruktūros projektų (angl. Project of Common interest) sąrašą.

Svarbūs įvykiai, įvykę pasibaigus ataskaitiniam 
laikotarpiui:
2014 m. vasario mėn. įmonė pasirašė kreditavimo sutartį su AB SeB banku dėl ne 
didesnės kaip 158 mln. eUR paskolos suteikimo. Bus refinansuojamos trys paskolos 
pagal kredito sutartis su Lietuvoje veikiančiais bankais ir europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banku. Paskolomis buvo finansuojami: kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko 
statybos, dūmų valymo nuo kietųjų dalelių ir sieros oksidų įrenginių statybos ir mon-
tavimo projektas bei kiti projektai.
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Grupės įmonių veiklos rezultatai
2013 m. metinė ataskaita

nt Valdos, UAB veiklos rezultatai
nt Valdos, UAB – viena didžiausių turto valdymo bei transporto paslaugų įmonių 
Lietuvoje.

Įmonės finansiniai rodikliai

Įmonės 2013 metų pajamos sudarė 53,6 mln. litų (iš esmės atitiko 2012 m.). Pagrin-
dinę pajamų dalį sudarė nekilnojamojo turto valdymo pajamos - 48 proc., transporto 
nuomos pajamos – 47 proc. Didžiąją dalį pajamų sudarė pajamos iš Grupės įmonių.

Įmonės 2013 m. pajamų pasiskirstymas, proc.

64%

36%

48%

5%

47%

nekilnojamo turto valdymo pajamos

Le grupės įmonės

transporto nuomos pajamos

Kiti klientai

Apgyvendinimo ir kitos veiklos pajamos

Įmonės 2013 metų eBitDA sudarė 13,9 mln. litų (+18,8 proc., +2,2 mln. litų palyginti 
su 2012 metais). eBitDA augimui įtakos turėjo veiklos sąnaudų mažėjimas.

Veiklos rodikliai
Įmonė teikia administracinių, gamybinių, sandėliavimo patalpų nuomos, teritorijų 
nuomos, lengvųjų automobilių ir specialios paskirties transporto priemonių bei me-
chanizmų ilgalaikės ir trumpalaikės nuomos paslaugas, transporto parko valdymo ir 
apgyvendinimo bei konferencijų organizavimo paslaugas.

Įmonės disponuojamo nekilnojamojo turto apimtis 2013 metais iš esmės nepasikeitė. 
nors buvo parduoti keli įmonės veiklai netinkami naudoti nekilnojamojo turto objektai, 
tačiau valdomo nekilnojamojo turto plotas didėjo dėl patikslintų turimo turto kadastro 
duomenų.

Disponuojamas nekilnojamas turtas

tūkst. kv . m.

nekilnojamasis turtas

2012

242

2011

235

2013

245

mln. Lt, 
jei nenurodyta kitaip                                               

Pajamos                                           
Veiklos sąnaudos                  
eBitDA 
  EBITDA marža, proc. 
Grynasis pelnas
  Grynojo pelno marža, proc.
   
Visas turtas
nuosavas kapitalas
Finansinės skolos
Finansinės skolos grynąja verte

Darbuotojų skaičius, vnt.*

2012

53,3
41,6
11,7
22,0
1,4
2,6

312,9
294,7

-
(18,9)

 
240

2011

55,0
42,2
12,8
23,3

(17,2)
(31,3)

298,9
288,8

-
(15,9)

 
229

2013

53,6
39,8
13,9
25,9
2,7
5,0

311,6
297,4

-
(18,5)

 
233

*Galiojančių darbo sutarčių skaičius (laikotarpio pabaigoje).
2013 metais buvo didinamas nekilnojamojo turto užimtumas, pradedant jį aktyviau 
nuomoti rinkoje. Buvo sudaryti 3 stambūs patalpų nuomos sandoriai ne Grupės įmo-
nėms, kurių metinės pajamos siekia 1,1 mln. litų. taip pat optimizuojant įmonės veiklą 
buvo sumažintas veikloje naudojamo nekilnojamojo turto plotas.

Proc. (pagal balansines vertes)

išnuomotas turtas
nuomotinas turtas
Veikloje naudojamas turtas

nekilnojamojo turto, iš viso

2012

55
31
14

100

2011

54
31
15

100

2013

61
27
12

100

Disponuojamas nekilnojamas turtas
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Grupės įmonių veiklos rezultatai
2013 m. metinė ataskaita

2013 metais toliau buvo plečiamas lengvųjų automobilių parkas. Per metus įmonė 
įsigijo 270 vnt. transporto priemonių. Dalis jų buvo skirta sutartinių įsipareigojimų 
vykdymui atnaujinant esamų klientų transporto priemones, kita dalis – naujų klientų 
poreikių tenkinimui.

Transporto priemonių parkas

Vnt.

Lengvieji ir krovininiai iki 3,5 t
Krovininiai virš 3,5 t

transporto priemonių, iš viso

2012

1 546
513

2 059

2011

1 351
526

1 877

2013

1 662
463

2 125

UAB Duomenų logistikos centras veiklos 
rezultatai
UAB Duomenų logistikos centras (iki 2013 m. lapkričio 4 d. buvęs pavadinimas – 
UAB technologijų ir inovacijų centras) – viena didžiausių Lietuvoje itt įmonių, tei-
kianti it ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus bendrovėms 
bei komerciniams klientams – didžiausiems Lietuvos bankams, ryšio tiekėjams ir 
operatoriams, valstybinėms institucijoms.

UAB Duomenų logistikos centras buvo įkurtas 2010 m., sujungus iki tol atskirose 
Lietuvos elektros energetikos sektoriaus įmonėse dirbusius it, telekomunikacijų bei 
technologinių įrenginių valdymo specialistus.

Bendrovės 2013 metų pajamos sumažėjo lyginant su 2012 metais ir sudarė 63,1 
mln. litų. 

Bendrovės 2013 metų eBitDA marža sumažėjo 1,9 % lyginant su ankstesniais me-
tais ir siekė 14,3 mln.Lt.

mln. Lt, 
jei nenurodyta kitaip                                               

Pajamos                                           
Veiklos sąnaudos                  
eBitDA 
  EBITDA marža, proc. 
Grynasis pelnas
  Grynojo pelno marža, proc.
   
Visas turtas
nuosavas kapitalas
Finansinės skolos
Finansinės skolos grynąja verte

Darbuotojų skaičius, vnt.***

2012

65,4
49,4
16,0
24,5
3,4
5,1 

68,2
56,9

0
(25,1)

 
250

2011*

44,6
35,4

9,5
21,3 

(0,2)
(0,4)

63,2
53,5

0
(15,6)

 
 226

2013

63,1
48,8
14,3
22,6

5,3**
8,5 

74,6
62,2

0
(28,2)

 
191

*  tik ITT veikla
** Į grynąjį pelną įtraukta 2,5 mln. Lt nutrauktos veiklos perleidimo pelnas.
*** Galiojančių darbo sutarčių skaičius (laikotarpio pabaigoje).

Įmonės finansiniai rodikliai
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Grupės įmonių veiklos rezultatai
2013 m. metinė ataskaita

30%

61%

9%

itt priežiūra
Duomenų centrai ir duomenų perdavimas

itt projektinė veikla

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
• Gauti iSO 9001 vadybos bei iSO 27001 informacijos saugos sertifikatai.

• Pasirašyta duomenų centro sutartis su tele2. Sutartis leido LeStO duomenų 
nuskaitymo paslaugą atpiginti tris kartus.

• Kartu su partneriais iš Baltic Optical network pasirašyta duomenų perdavimo 
sutartis su Google (vertė – 4,6 mln. litų).

• Pasirašyta duomenų centro sutartis su Lietuvos banku (vertė – 3,5 mln. litų).

• „Data inn“ duomenų centras gavo „tier iii“ sertifikatą ir tapo vienu efektyviausių 
europoje.

Veiklų atskyrimai
• 2013 m. lapkričio 4 d. UAB technologijų ir inovacijų centras pakeitė pavadinimą 

ir tapo UAB Duomenų logistikos centru.

• 2013 m. gruodžio mėn. 4 d. UAB Duomenų logistikos centro akcininkai įsteigė 
naują įmonę – UAB technologijų inovacijų centrą. 

• 2013 m. gruodžio 31 d. UAB Duomenų logistikos centras perdavė UAB techno-
logijų ir inovacijų centro nuosavybėn su nekomercine UAB Duomenų logistikos 

Veiklos rodikliai 
Pagrindinę dalį sudarė pajamos iš itt priežiūros veiklos ir siekė 38,7 mln. Lt. paja-
mos iš itt projektinės veiklos - 5,8 mln. Lt., duomenų centrų ir duomenų perdavimo 
pajamos siekė 18,6 mln. Lt.

Įmonės  2013 m. pajamų pasiskirstymas, proc.

centro veikla (funkcija) susijusį turtinį kompleksą. tokiu būdu buvo išgryninta 
tiesioginė UAB Duomenų logistikos centro veikla (funkcija), t. y. duomenų per-
davimas ir duomenų centrų nuomos paslaugų teikimas, o nekomercinė bendro-
vės veikla (funkcija), t. y. elektros energetikos grupės įmonių it ūkio priežiūra ir 
aptarnavimas, buvo perkelta (perduota) į UAB technologijų ir inovacijų centrą.

UAB „eLeKtROS tinKLO 
PASLAUGOS“ veiklos rezultatai
UAB „eLeKtROS tinKLO PASLAUGOS“ – Grupės  įmonė, atliekanti 0,4 - 400 kV 
įtampos elektros įrenginių statybos, rekonstravimo, remonto ir techninės priežiūros 
bei bandymų ir diagnostikos darbus energetikos sektoriaus įmonėms ir išorinei rinkai. 
Įmonė teikia paslaugas Lietuvos energetikos sektoriaus ir kitų sektorių įmonėms bei 
fiziniams asmenims Lietuvoje.

Įmonės finansiniai rodikliai
mln. Lt, 
jei nenurodyta kitaip                                               

Pajamos                                           
Veiklos sąnaudos                  
eBitDA 
  EBITDA marža, proc. 
Grynasis pelnas
  Grynojo pelno marža, proc.
   
Visas turtas
nuosavas kapitalas
Finansinės skolos
Finansinės skolos grynąja verte

Darbuotojų skaičius, vnt.*

2012

71,7
68,0

3,7
5,2

(1,0)
(1,4)

37,4
22,5

-
(4,6)

 
589

2011

52,0
48,8

3,3
6,3
1,1
2,1

28,9
20,4

-
(1,1)

 
445

2013

78,5
76,2

2,3
2,9
0,1
0,2 

37,1
22,9

0,7
0,6

 
559

*Galiojančių darbo sutarčių skaičius (laikotarpio pabaigoje).
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Grupės įmonių veiklos rezultatai
2013 m. metinė ataskaita

Įmonės 2013 metų pajamos sudarė 78,5 mln. litų (+9,4 proc. ir 6,8 mln. litų pokytis 
palyginti su 2012 metų rezultatu). Pagrindinę pajamų dalį sudarė pajamos iš Lietuvos 
energetikos sektoriaus (97,4 proc.). 

Įmonės 2013 metų eBitDA sudarė 2,3 mln. litų (-39 proc., -1,4 mln. litų pokytis pa-
lyginti su 2012 metų rezultatu). eBitDA mažėjimą lėmė pajamų struktūros kitimas, 
kuriam įtaką darė atliekamų darbų pobūdžio pasikeitimas. 

Veiklos rodikliai
Didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos iš energetikos projektų, apimančių OL (oro 
linijų), OKL (oro kabelių linijų),  KL (kabelių linijų), tR (6–10 kV įtampos transforma-
torinių), SP (6–10 kV įtampos skirstomųjų punktų), tP (35 kV ir aukštesnės įtampos 
transformatorių pastočių),  remonto, rekonstravimo, statybos darbus ir techninę prie-
žiūrą.

Didžiąją dalį pajamų įmonė uždirba teikdama savo paslaugas AB LeStO. 2013 me-
tais paslaugos LeStO sudarė 89 proc. (2012 m. – 86 proc.) įmonės pajamų.

Įmonės 2013 m. pajamų pasiskirstymas, proc.

89%

8%

3%
0,4%

AB LeStO
AB LitGRiD
Kitos energetikos sektoriaus bendrovės
Kiti sektoriai

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
2013 m. įmonė įgijo LitGRiD  technologinių objektų statybos darbų patirtį, savaran-
kiškai dalyvavo LitGRiD  skelbtuose viešuosiuose konkursuose ir laimėjo teisę atlikti 
šių objektų rekonstravimo darbus:

• 110/35/10 kV Zarasų tP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai (sutarties vertė 
3,29 mln. litų be PVm).

• 110/10 kV Palemono tP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai (sutarties vertė 
1,95 mln. litų be PVm).

• 110/35/10 kV Kalvelių tP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai (sutarties ver-
tė 4,62 mln. litų be PVm).

• 2013 metais įmonėje įdiegtas procesinis valdymas, integruotas su iVS (integruo-
ta kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos siste-
ma).

UAB „Kauno energetikos remonto“ veik-
los rezultatai
UAB „Kauno energetikos remontas“ – viena  didžiausią patirtį energetikos remonto 
srityje sukaupusių įmonių Lietuvoje. Pagrindinės įmonės veiklos sritys: energetinių 
įrenginių remontas, modernizavimas, montavimas, diagnostika, atsarginių dalių ir 
įvairių metalo konstrukcijų gamyba, įvairaus pobūdžio statinių statyba. 

Įmonė teikia paslaugas Lietuvos energetikos sektoriaus ir pramonės įmonėms Lietu-
voje, vykdo užsakymus užsienio įmonėms. 

Konsoliduoti KeR grupės finansiniai rodikliai

mln. Lt, 
jei nenurodyta kitaip                                               

Pajamos                                           
Veiklos sąnaudos                  
eBitDA 
  EBITDA marža, proc. 
Grynasis pelnas
  Grynojo pelno marža, proc.
   
Visas turtas
nuosavas kapitalas
Finansinės skolos
Finansinės skolos grynąja verte

Darbuotojų skaičius, vnt.*

2012

37,9
35,1

2,7
7,2
0,6
1,5

38,7
21,7
12,1
11,1

 
241

2011

41,6
39,2

2,4
5,6
1,8
4,3

47,1
21,7

7,4
3,4

 
277

2013

40,6
37,0

3,5
8,6
0,9
2,1

50,0
22,5

9,1
2,7

 
224

*Galiojančių darbo sutarčių skaičius (laikotarpio pabaigoje).
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Įmonės 2013 metų konsoliduotos pajamos sudarė 40,6 mln. litų (+7 proc. ir 2,7 mln. 
litų pokytis palyginti su 2012 metų rezultatu). Pagrindinę pajamų dalį sudarė pajamos 
iš Lietuvos energetikos sektoriaus (77 proc.). 

Įmonės 2013 metų konsoliduota eBitDA sudarė 3,5 mln. litų (+28 proc., +0,8 mln. 
palyginti su 2012 metų rezultatu). eBitDA augimą lėmė padidėjusios metalo kons-
trukcijų gamybos apimtys užsienio užsakovams, diegiama procesų valdymo siste-
mos LeAn metodika, subalansuotų rodiklių sistema. taip pat 2013 m. didėjo darbuo-
tojų darbo efektyvumas.

Veiklos rodikliai
Didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos iš energetikos projektų, apimančių elektros 
pastočių rekonstrukciją, remonto ir techninės priežiūros, elektros įrenginių (transfor-
matorių, variklių, generatorių), katilų, turbinų, technologinių vamzdynų montavimą ir 
remontą, inžinerinių projektų valdymo projektus.

Gamybinė veikla apima kaminų, statybinių metalo konstrukcijų, slėginių talpų, tech-
nologinių vamzdynų gamybą Lietuvos bei užsienio šalių užsakovams.

Apgyvendinimo paslaugas teikia dukterinė įmonė UAB ,,Gotlitas“. Kitos paslaugos 
apima laboratorinių tyrimų, mokymo, patalpų nuomos paslaugas.

Pardavimai, mln. Lt                                     

energetikos projektai
Gamyba
Apgyvendinimo paslaugos
Kitos paslaugos

iš viso

2012

32,58
3,62
0,34
1,37

37,91

2011

34,21
4,64
0,50
2,28

41,63

2013

35,50
3,47
0,38
1,24

40,59

2013 m. 92 proc. pajamų gauta iš Lietuvos rinkos, iš kurių 83 proc. darbų atlikta 
Lietuvos energetikos sektoriui ir 17 proc. pramonės įmonėms. 2013 m. pajamos iš 
užsienio užsakovų palyginti su 2012 m. išaugo +71 proc.

Pardavimai, mln. Lt                                     

Lietuvos rinka
Lietuvos energetikos sektorius
  t. sk. LE grupės įmonėms
  Kiti pardavimai
Užsienio rinka

iš viso

2012

36,11
30,28
11,73
5,83
1,80

37,91

2011

38,64
33,68

7,81
3,96
2,99

41,63

2013

37,52
31,24

4,62
6,28
3,07

40,59

energijos tiekimas UAB veiklos 
rezultatai
energijos tiekimas UAB (toliau – „energijos tiekimas“) yra „Lietuvos energijos gamy-
ba“, AB dukterinė įmonė ir didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas elektros 
energijos tiekėjas. 

Įmonė taip pat yra vienintelė sertifikuotos elektros energijos, pagamintos Lietuvoje iš 
atsinaujinančių išteklių – „Žalios lietuviškos energijos“  tiekėja.

Įmonės finansiniai rodikliai

mln. Lt, 
jei nenurodyta kitaip                                               

Pajamos                                           
Veiklos sąnaudos                  
eBitDA 
  EBITDA marža, proc. 
Grynasis pelnas
  Grynojo pelno marža, proc.
   
Visas turtas
nuosavas kapitalas
Finansinės skolos
Finansinės skolos grynąja verte

Darbuotojų skaičius, vnt.*

2012

328,9
4,4
2,6
0,8
0,6
0,2

39,4
7,4
6,5
6,5

 
17

2011

211,4
2,7
6,3
3,0
4,9
2,3

29,9
9,8
1,2
1,2

 
15

2013

195,4
3,3
6,1
3,1
4,9
2,5 

34,6
10,3

-
(6,8)

 
18

*Galiojančių darbo sutarčių skaičius (laikotarpio pabaigoje).



44
Grupės įmonių veiklos rezultatai
2013 m. metinė ataskaita

Įmonės pajamos 2013 metais sumažėjo 40,6 proc. iki 195 mln. litų, palyginti su 2012 
m. mažesnes pajamas 2013 m. lėmė išaugusi konkurencija rinkoje bei įmonės klientų 
portfelio perskirstymas: kiek sumažėjo stambių klientų dalis, tačiau stipriai padaugėjo 
vidutinio dydžio ir smulkių vartotojų.

2013 metų eBitDA didėjimą iki 6,1 mln. litų nulėmė išaugęs veiklos efektyvumas, 
leidęs padidinti eBitDA maržą daugiau nei 4 kartus iki   3,1 proc.

Veiklos rodikliai
Per 2013 m. „energijos tiekimas“ savo klientams pardavė 1163 mln. kWh, kas sudarė 
daugiau nei 12 proc. bendro šalies elektros energijos poreikio.

                 

Parduota  elektros energija, mln. kWh
Klientų skaičius, vnt.
Klientų bendrojo pasitenkinimo rodiklis
„Žalios lietuviškos energijos“ pardavimai, mln. kWh
„Žalios lietuviškos energijos“ klientų skaičius, vnt.

2012

1 901
2 909
8,32
46,4 

12

2011

1 234
1 746
8,00

-
-

2013

1 163
5 568
8,48
61,7 

43

Įmonės klientų portfelio kitimas iš esmės atspindi rinkos liberalizavimo etapus – ga-
lutinai atvėrus rinką juridiniams asmenims 2013 metais, „energijos tiekimas“ fiksavo 
rekordinį (daugiau nei 90 proc.) klientų portfelio augimą 2013 m. pabaigoje, kai  įmo-
nės paslaugomis naudojosi 5568 klientai.

Augantis klientų skaičius nesutrukdė gerinti teikiamų paslaugų ir klientų aptarnavimo 
kokybės. Klientų pasitenkinimo lygis 2013 metais siekė 8,48 (iš 10) ir buvo aukščiau-
sias per visą įmonės istoriją. 2013 metais Kauno hidroelektrinėje (KHe) gaminamą 
„Žalią lietuvišką energiją“ įmonė tiekė 37 juridiniams ir 6 fiziniams asmenims. Šie kli-
entai per metus suvartojo 61,7 mln. kWh, arba apie 14,5 proc. visos KHe pagamintos 
elektros energijos.

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
• 2013 m. pradžioje „energijos tiekimas“ įsteigė dukterines įmones Latvijoje bei 

estijoje ir ėmė plėstis į šių šalių rinką. Jau liepos mėnesį įmonės pasirašė sutartis 
su pirmaisiais klientais – LR ambasadomis šiose šalyse, vėliau – ir kitais verslo 
subjektais.

• 2013 m. rugsėjį gavusi gamtinių dujų tiekimo licenciją, įmonė ateityje planuoja 
vartotojams siūlyti elektros energiją įsigyti kartu su gamtinėmis dujomis.

UAB LitGAS veiklos rezultatai
UAB LitGAS (toliau LitGAS) yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti 
įmonė, įkurta 2012 m. gruodžio mėn. su tikslu ateityje vykdyti suskystintų gamtinių 
dujų (toliau – SGD) prekybos ir/arba gamtinių dujų tiekimo per šiuo metu statomą 
SGD terminalą Klaipėdoje veiklą. 2014 m. vasario 10 d. energetikos ministro įsaky-
mu įmonė patvirtinta paskirtuoju tiekėju, turėsiančiu užtikrinti nepertraukiamą SGD 
terminalo veiklą Lietuvoje. nuo 2015 m. pradžios LitGAS, sudaręs sutartį su su-
skystintų gamtinių dujų tiekėju, turės SGD terminalui tiekti minimalų būtinąjį gamtinių 
dujų – 540 mln. kubinių metrų – kiekį, kuris yra reikalingas palaikyti nepertraukiamą 
SGD terminalo veiklą.

Įmonės finansiniai rodikliai

Per 2013 m. ir 2012 m. LitGAS savo pagrindinės veiklos dar nevykdė. išlaidos per 
2013 m., sudarančios 0,9 mln. litų, yra susijusios su pasirengimu vykdyti gamtinių 
dujų tiekimo bei SGD prekybos veiklą per SGD terminalą Klaipėdoje. Planuojama, 
kad gamtinių dujų tiekimo veiklą įmonė pradės vykdyti nuo suskystintųjų gamtinių 
dujų terminalo veiklos pradžios, įvykdžius teisės aktuose numatytus reikalavimus.

mln. Lt, 
jei nenurodyta kitaip                                               

Pajamos                                           
Veiklos sąnaudos                  
eBitDA 
  EBITDA marža, proc. 
Grynasis pelnas
  Grynojo pelno marža, proc.
   
Visas turtas
nuosavas kapitalas
Finansinės skolos
Finansinės skolos grynąja verte

Darbuotojų skaičius, vnt.*

2012

-
-
-
-
-
-

1,0
1,0

-
-
 
1

2013

-
(0,9)
(0,9)

-
(0,8)

-

2,3
2,2

-
0,1

 
9

*Galiojančių darbo sutarčių skaičius (laikotarpio pabaigoje).
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Veiklos tikslai
Pagrindinis įmonės tikslas - padėti efektyviai užtikrinti alternatyvaus dujų tiekimo šalti-
nio – SGD terminalo veiklą, stabiliai tiekiant jam minimalų būtinąjį gamtinių dujų kiekį. 
Ši veikla padėtų Lietuvai pasiekti strateginių tikslų: sukurtų prieigą prie pasaulinės 
gamtinių dujų rinkos ir galimybę tiekėjams pasinaudoti jos teikiamais privalumais, 
sudarytų prielaidas užtikrinti tiekimo saugumą ir Lietuvos gamtinių dujų tiekimo rin-
koje sukurtų konkurenciją. Įmonė taip pat planuoja ir mažos bei vidutinės apimties 
komercinę veiklą, kurios pagrindinis tikslas aprūpinti regiono jūrų uostus SGD, kurios 
bus naudojamos kaip kuras laivams.

Veiklos įgyvendinimo grafikas

Derybos dėl dujų tiekimo bei 
finansavimo užtikrinimo

Pasirašoma dujų tiekimo 
sutartis.

Pasirašoma veiklos 
finansavimo sutartis.

Pasirašomos sutartys su 
energijos gamintojais.

Liepa. Sutartis 
dėl bandomojo 

krovinio.
Spalis. Bando-
mojo krovinio 
pristatymas į 

Klaipėdos uostą.

2012 m. 2013 m.
I ketv.

2013 m.
II ketv.

2013 m.
III ketv.

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
I - II ketv.

2014 m.
III - IV ketv.

SGD laivo - saugyklos statyba; krantinės bei dujotekio statyba Spalis. SGD laivo - 
saugyklos pristatymas į 

Klaipėdos uostą.

SGD terminalo 
vaiklos pradžia

2012 m. 
Pasirašy-
ta SGD 

laivo 
- sau-
gyklos 

nuomos 
sutartis

Li
tG

A
S

K
la

ip
ėd
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ta
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VšĮ Respublikinis energetikų mokymo 
centras veiklos rezultatai
VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras (toliau – RemC) pagrindinės veiklos 
rūšys yra profesinis mokymas, kvalifikacijos kėlimas, atestavimas bei seminarai ir 
konferencijos.

Įmonė moko: darbininkus, inžinierius, vadybininkus ir vadovus, dirbančius elektros 
energetikos ir šilumos energetikos ūkio valdymo, darbų saugos ir sveikatos, suviri-
nimo darbų ir kėlimo įrenginių darbo organizavimo bei dujų ūkio srityse. Reguliariai 
moko ir atestuoja potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrus ir specialiųjų 
darbų vadovus.

RemC veiklą vykdo visoje Lietuvoje, o darbuotojai dirba Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Šiauliuose ir Utenoje.

Įmonės finansiniai rodikliai

mln. Lt, 
jei nenurodyta kitaip                                               

Pajamos                                           
Veiklos sąnaudos                  
eBitDA 
  EBITDA marža, proc. 
Grynasis pelnas
  Grynojo pelno marža, proc.
   
Visas turtas
nuosavas kapitalas
Finansinės skolos
Finansinės skolos grynąja verte

Darbuotojų skaičius, vnt.*

2012

3,3
3,4

(0,1)
(3,2)
(0,3)
(8,1)

0,6
(1,4)

0,1
(0,1)

 
169**

2011

3,3
3,5

(0,2)
(4,9)
(0,3)
(8,0)

0,7
(1,1)

-
0,2

 
28

2013

3,2
2,9
0,3
9,7
0,3
7,8

0,5
(1,3)

0,0
(0,2)

 
168***

*Galiojančių darbo sutarčių skaičius (laikotarpio pabaigoje);
**2012 m. pabaigoje įmonėje dirbo 138 lektoriai pagal valandinį darbo atlygį;
***2013 m. pabaigoje įmonėje dirbo 139 lektoriai pagal valandinį darbo atlygį.

UAB „VAe SPB“ veiklos 
rezultatai
UAB „VAe SPB“ 2013 m. veiklos nevykdė. 2013 m. UAB „VAe SPB“ pajamų neuždir-
bo, o sąnaudų suma lygi 10 tūkst. litų.

naudojami terminai
• Veiklos sąnaudos = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių 

paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos, vertės sumažėjimo ir 
ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas bei kitas nepinigines sąnaudas.

• eBitDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = 
pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos – palūkanų pa-
jamos – gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės su-
mažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai + kitos nepiniginės 
sąnaudos.

• eBitDA marža = eBitDA / pajamos.

• Grynojo pelno marža = grynasis pelnas / pajamos.

• nuosavybės grąža = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas.

• Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos – pinigai ir pinigų ekviva-
lentai – trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – kitas ilgalaikis finansinis 
turtas. 
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informacija apie Grupės įmonių vertybinius popierius

2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis LeStO akcijas turėjo 7 188, o „Lietuvos energi-
jos gamyba“ – 6 153 akcininkai. 

Bendrovė 

Bendra nominalioji 
akcijų vertė, Lt 

Akcininko vardas, 
pavardė (įmonės 
pavadinimas) 

nuosavybės teise 
priklausančių akcijų 
suteikiama balsų 
dalis, proc.

iSin kodas 

Prekybos sąrašas

VP trumpinys

LEstO

603 944 593

„Lietuvos energija“, UAB
e.On Ruhrgas international 
Gmbh

82,63
11,76

Lt0000128449 

BALtiC mAin  LiSt

LEs1L

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 

635 083 615

„Lietuvos energija“, UAB

96,13

Lt0000128571 

BALtiC mAin  LiSt

LnR1L

LeStO ir „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos įtrauktos į nASDAQ OmX Vilniaus 
Oficialųjį prekybos sąrašą atitinkamai nuo 2011 m. sausio 17 d. ir 2011 m. rugsėjo 
1 d. Įmonių akcijomis prekiaujama tik nASDAQ OmX Vilnius vertybinių popierių bir-
žoje.

LeStO ir „Lietuvos energijos gamybos“ paprastosios vardinės akcijos, išleistos 1 Lt 
nominalia verte, sudaro 100 proc. pastarųjų įstatinio kapitalo. 

Įmonės akcijų pasiskirstymas pagal akcininkų grupes, proc. (2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

„Lietuvos energija“, UAB
e.On Ruhrgas international Gmbh

Fiziniai asmenys
Finansinės institucijos

Kiti akcininkai

3,46

0,33
0,08 96,13

Lietuvos 
energijos 
gamyba

82,6

11,8

1 0,5LEstO
4,1

LeStO vertybinių popierių kainos dinamika
LeStO – viena didžiausių pagal rinkos kapitalizaciją įmonių OmX Baltic biržoje. Per 
2013 metus LeStO akcijos pabrango 26,19 proc. Labiausiai LeStO akcijų kaina 
buvo nukritusi 2013 m. gegužės 28 dieną (ji siekė 2,09 lito). Didžiausia LeStO akcijų 
kaina buvo pasiekta paskutinę 2013 m. prekybos akcijomis dieną (2013 m. gruodžio 
30 d.), ji siekė 2,69 lito.

LESTO akcijų kainos dinamika ir apyvarta, 2011 01 17–2013 12 31
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„Lietuvos energijos gamybos“ vertybinių popierių kainos 
dinamika
„Lietuvos energijos gamybos“ akcijų kaina 2013 m . gruodžio 30 d. buvo 3,34 proc. 
didesnė nei metų pradžioje. nuo 2013 m. pradžios įmonės akcijų kaina svyravo -5,5 
+7,8 proc., aukščiausią lygį (1,42 lito) pasiekė kovo 26 d. 

„Lietuvos energijos gamybos“ akcijų kainos dinamika ir apyvarta, 2011 09 01–2013 12 31

Įmonių ir bendra biržoje AB NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų įmonių kapitalizacija, mln. Lt

Bendrovė                                             

AB LeStO
„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Vilniaus rinka, iš viso

2012

1 257,44
835,46

16 089,94

2013

1 626,53
863,97

16 026,50

Pokytis, proc.

29,4
3,4

(0,4)

Biržos indeksų ir vertybinių popierių kainų palyginimas
LeStO akcijos yra įtrauktos į indekso OmX Vilnius ir Baltijos šalių lyginamojo indekso 
(OmX Baltic Benchmark) sudėtį. OmX Vilnius indeksą sudaro visos Vilniaus VP bir-
žos Oficialiajame ir Papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, šiame indekse 
LeStO akcijų svoris sudaro 20,3 proc.

Lyginamasis Baltijos šalių indeksas (OmX Baltic Benchmark) sudaromas iš visų sek-
torių didžiausios kapitalizacijos ir likvidžiausių bendrovių akcijų, prekiaujamų nAS-
DAQ OmX Baltijos šalių VP biržose. LeStO pagal pramonės klasifikaciją priskiriama 
komunalinių paslaugų sektoriui.

nuo 2013 m. pradžios iki paskutinės 2013 m. prekybos akcijomis dienos, OmX Vil-
nius indeksas pakilo 18,7 proc., OmX Baltic Benchmark indeksas kilo 12,2 proc., kai 
tuo metu LeStO akcijų kaina per dvylika 2013 m. mėnesių pakilo 26,2 proc. nuo savo 
lygio metų pradžioje.

LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijų kainų, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark indeksų 
dinamika, 2013 01 01–2013 12 31
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Socialinė atsakomybė
2013 m. metinė ataskaita

„Lietuvos energijos“ grupėje skiriamas  ypatingas dėmesys socialinei atsakomybei, 
siekiama, kad Grupėje veikla būtų vykdoma vadovaujantis Jungtinių tautų inicijuoto 
„Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) atsakingos veiklos principais. „Pa-
saulinis susitarimas“ apima 10 atsakingos veiklos principų diegimą ir skatina įmones 
nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslas ir bendromis pastangomis su 
Jungtinių tautų, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti 
socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos 
ir ekonomikos augimo. „Pasaulinis susitarimas“ grindžiamas žmogaus teisių, darbuo-

Socialinė atsakomybė
tojų teisių, aplinkosaugos, kovos su korupcija principais. 

Grupės įmonė LeStO 2013 m. buvo pakviesta pirmininkauti nacionaliniam atsakingo 
verslo įmonių tinklui (nAVĮt), kurio misija – skatinti atsakingo verslo idėjas ir jų plėtrą, 
kaip esminę darnaus vystymosi sąlygą Lietuvoje.

 „Lietuvos energijos“ grupės socialiai atsakingos veiklos modelis įgyvendinamas per 
kryptingą ir nuoseklią veiklą šiose srityse:

Veikla rinkoje

Santykiuose su 
darbuotojais ir  visuomene

Aplinkosaugoje
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• „Verslo žinių“ ir LeStO 
organizuota racionalaus 
energijos naudojimo kon-
ferencija verslui. Konfer-
encijoje  įmonės dalijosi 
praktine energijos išteklių 
taupymo patirtimi gamyboje, 
efektyviais sprendimais, 
leidžiančiais mažinti elektros 
energijos vartojimą .

• Baigtas gandrų apsaugos 
projektas „Baltojo gandro 
apsauga Lietuvoje“, kuris 
nuo 2009 m.  buvo vykdomas  
drauge su Lietuvos ornitologų 
draugija, Gamtos tyrimų 
centro ekologijos institutu bei 
kt. partneriais. 

• Asociacija „investor‘s Forum“  
„Socialiai atsakingos įmonės“ 
apdovanojimui nominavo LeS-
tO.

• Grupės įmonės „energetikų di-
enų“ proga vilniečiams ir miesto 
svečiams dovanojo nemokamus 
pažintinius renginius: paskaitas 
moksleiviams, ekskursijas po 
energetikos ir technikos muz-
iejų, elektromobilių parodas, 
eksperimentus.

• Grupės darbuotojai akty-
viai dalyvavo kasmetinėje 
aplinkos tvarkymo akcijoje 
„Darom“.

• LeG rugsėjo 1-osios išvakarėse elektrėnų 
vaikų globos namų auklėtiniams  bei socialiai 
remtinų šeimų ir kitiems pradinių klasių mok-
sleiviams įteikė pradinukų krepšelius.

• Pristatyta atnaujinta svetainė elektromagija.
lt – joje vaikai saugaus elgesio gali mokytis 
žaisdami žaidimus, skaitydami specialiai jiems 
paruoštas istorijas, naudodamiesi kitomis inter-
aktyviomis ir spalvingomis priemonėmis.

• Visuotinio švietimo savaitėje LeStO  
paskaitos „Įelektrintos idėjos – nuo lem-
putės iki elektromobilio“ metu moksleivius 
supažindino su įmonės visuomenine veikla, 
elektromobilių  naudojimo perspektyvomis 
Lietuvoje, elektros taupymo projektu „tiek, 
kiek reikia“.

• LeStO įteiktas nacionalinis atsakingo 
verslo apdovanojimas – bendrovė pripažin-
ta „metų bendruomeniškiausia įmone 2012“ 
Lietuvos didelių įmonių kategorijoje. Apdo-
vanojimas įteiktas už įvairiapusę partnerys-
tę bei gerųjų pavyzdžių sklaidą užsienyje. 

• LeG organizuotos Kraujo donorystės 
akcijos Vilniuje metu neatlygintinais kraujo 
donorais tapo 32 Grupės darbuotojai.

• LeG gavo Aplinkos apsaugos vadybos 
sistemos iSO 14001:2005 sertifikatą.

• LeStO ir Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ 
surengė akciją „Dalinkimės Kalėdomis“, 
kurios metu LeStO darbuotojai asme-
niškai prisidėjo prie „Caritas“ vykdomos 
humanitarinės veiklos ir pagalbos vargs-
tantiems.  Per akciją  LeStO darbuotojai 
nupirko, supakavo ir atnešė apie 450 vnt. 
įvairių reikalingų daiktų – dovanų. 

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis

Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

2013 m. pagrindiniai įvykiai

• 2013 m. nAVĮt vadovauti 
pakviesta LeStO.

• LeStO – skaidriausių Balti-
jos šalių įmonių dešimtuke, 
o įmonės parengta metinė 
ataskaita pripažinta 3-čia 
geriausia tarp Baltijos šalyse 
akcijas rinkoje kotiruojančių 
įmonių teiktų ataskaitų.
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Aplinkos apsauga
„Lietuvos energijos“ grupė skatina sąnaudas ir taršą mažinančių darbo priemonių 
naudojimą, taupų gamtos išteklių naudojimą, aktyviai ieško būdų, kaip galėtų suma-
žinti energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai, investuoja į aplinkai nekenksmin-
gas šiuolaikines technologijas. Grupės įmonės, įgyvendindamos įvairius aplinkosau-
gos projektus, siekia ne tik sumažinti neigiamą energetikos objektų įtaką žmonėms ir 
aplinkai, bet ir skatinti visuomenės dalyvavimą įvairiose su aplinkosauga susijusiose 
iniciatyvose.

2013 m. „Lietuvos energijos gamybos“ objektuose sėkmingai įgyvendintas Aplinkos 
apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios LSt en iSO 14001:2005 standarto rei-
kalavimus, diegimo projektas ir 2013 m. gruodžio 30 d. gautas atitikties sertifikatas.  

LeStO 2013 metais baigė gandrų apsaugos projektą „Baltojo gandro apsauga Lietu-
voje“, kurį nuo 2009 m. vykdė drauge su Lietuvos ornitologų draugija, Gamtos tyrimų 
centro ekologijos institutu bei kt. partneriais. Įgyvendinant projektą ant elektros ener-
gijos linijų atramų buvo įrengtos saugios platformos, skirtos gandralizdžiams.

Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas, taupus išteklių 
naudojimas
Grupės įmonės  skiria dėmesį atliekų tvarkymui ir rūšiavimui, skatina darbuotojus ir 
visuomenę  taupiai naudoti išteklius.

2013 m. Lietuvos elektrinė perdavė utilizuoti apie 1840 t pavojingų atliekų, pardavė 
2117 t juodojo metalo laužo, 179,425 t vario, 36,12 t aliuminio atliekų. Kruonio HAe 
2013 metais perdavė utilizuoti 10,99 t pavojingų atliekų. Lietuvos elektrinės teritori-
joje buitinių atliekų per metus susidarė apie 320 m3, Kruonio HAe teritorijoje - apie 
33,28 t. Buitines atliekas išveža specializuota įmonė, o popieriaus ir kartono atliekos 
perduodamos šias atliekas perdirbančiai įmonei.

Didžiausiose Grupės įmonėse vykdomos atliekų rūšiavimo iniciatyvos, pastatyti 
specialūs rūšiavimo konteineriai, skirti plastiko, popieriaus rūšiavimui. LeStO, ben-
dradarbiaudama su elektronikos supirkimo asociacija, vykdo ir taupiųjų lempučių, 
smulkiosios elektronikos, baterijų surinkimą klientų aptarnavimo centruose, „Lietuvos 
energijos gamybos“ padaliniuose elektrėnuose, Kruonyje, Kaune ir Vilniuje taip pat 
pasatyti specialūs konteineriai, skirti nebenaudojamos smulkios elektroninės įrangos 
ir baterijų išmetimui. nuo 2013 m.  Grupės įmonė UAB „Kauno energetikos remontas“ 
dalyvauja aplinkosauginiame projekte „mes rūšiuojam įmonėje“, kurio tikslas - rū-
šiuoti ir rinkti įmonių veikloje ir įmonių darbuotojų buityje susidarančias elektronikos, 
buitinės technikos ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas, mažinti šių atliekų 
patekimą į aplinką, šviesti ir informuoti visuomenę apie  atliekų rūšiavimą. 

2013 m. Grupės įmonės tradiciškai aktyviai dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje „Da-
rom“, kurios metu įvairiuose Lietuvos miestuose Grupės įmonių darbuotojai tvarkė 
aplinką, elektrėnuose buvo pasodinta juodųjų pušų. 

 Grupės įmonė LeStO nuolat skatina savo klientus atsisakyti popierinių sąskaitų ir 
atsiskaitymo knygelių. Daugiau kaip 90 proc. LeStO verslo klientų jau yra perėję prie 
elektroninių sąskaitų. 

Diegiamos technologijos  saugiai aplinkai užtikrinti
„Lietuvos energijos gamybos“ padaliniuose įgyvendinami taršos integruotos preven-
cijos ir kontrolės (tiPK) leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio vandens, po-
žeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. 2013 m. 
atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuvos elektrinės, Kruonio HAe, Kauno He  tiPK 
leidimuose nustatytos didžiausios leistinos aplinkos (oro ir vandens) taršos reikšmės 
nebuvo viršijamos. Įmonė taip pat  nuolat vykdo taršos iš stacionariųjų ir mobiliųjų 
taršos šaltinių skaičiavimus, cheminių medžiagų apskaitą, atlieka naudojamų che-
minių medžiagų ir preparatų, susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymo vidaus auditą.

Sėkmingai užbaigta Lietuvos elektrinės Obenių sklypo sutvarkymo projekto eksper-
tizė. Įgyvendinus techninį projektą esamuose sklypo baseinuose bus suformuoti ir 
gruntu uždengti nuosėdų kaupai bei įrengtas naujas avarinių nuotekų rezervuaras. 

Lietuvos elektrinės energetiniuose blokuose nr. 1 ir nr. 2 įrengtos naujos teršalų 
emisijų nuolatinių išmetimų automatinės monitoringo sistemos.

toliau įgyvendinamas Lietuvos elektrinės technologinio vandens ruošimo įrenginių 
diegimo projektas, rengiamas techninis darbo projektas. Planuojama Lietuvos elektri-
nės chemijos bare sumontuoti modernius technologinio vandens ruošimo įrenginius, 
kurių našumas sieks iki 100 m3/h. naujų įrenginių sumontavimas leis sumažinti tech-
nologinio vandens ruošimo kaštus iki 25 proc.,  o vandens nuostolius – iki 20 proc.

2013 m. Lietuvos elektrinės naftos produktais užteršto vandens nuotekų valymo įren-
giniai po rekonstrukcijos įvesti į eksploataciją. Rekonstruoti valymo įrenginiai leido 
sumažinti išlaidas nuotekų valymui iki 50 proc.

Siekiant išvengti neleistino teršalų su nuotekomis išleidimo į Strėvos upę,  buvo su-
montuotas ir įvestas į eksploataciją ištirpusių naftos produktų nuotekose signalizato-
rius.
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iniciatyvos visuomenei, veikla rinkoje
2013 metais Grupės įmonės aktyviai prisidėjo prie nacionalinės Lietuvos elektros 
asociacijos (nLeA) organizuojamų tradicinių „energetikų dienų“ renginio. Grupės 
atstovai moksleiviams, studentams ir kitiems besidomintiems skaitė paskaitas apie 
elektros energijos gamybą, skirstomojo tinklo operatoriaus veiklą, išmaniąją bei bran-
duolinę energetiką. 

„Lietuvos energijos gamyba“ aktyviai dalyvavo elektrėnų bendruomenės veikloje. 
tęsė renginių ciklą „Lietuvos energijos gamyba pristato“, per kuriuos elektrėniškiai 
galėjo susitikti su įmonės pakviestais žinomais kultūros, meno, sporto bei verslo 
žmonėmis, padiskutuoti aktualiomis temomis. Įmonė taip pat tapo daugiausiai – 160 
mokinių iš visos Lietuvos priėmusia švietėjiškos iniciatyvos „Kam to reikia?!“ nare. 
moksleiviams buvo siūloma apsilankyti įmonės valdomose elektrinėse – rezervinėje 
elektrinėje elektrėnuose, Kruonio HAe ir Kauno He ir patiems pamatyti, kur ir kaip 
gimsta elektra bei sužinoti viską apie energetiko profesiją iš pirmų lūpų.

Bendradarbiavimas su akademine bendruomene
Grupės įmonės 2013 m. tradiciškai aktyviai dalyvavo aukštųjų mokyklų organizuoja-
muose karjeros renginiuose, per kuriuos  studentus supažindino su Grupės veikla, 
karjeros galimybėmis.

2013 m. iSm executive School Vadovų magistrantūroje pradėtas dėstyti naujas ener-
getikos ekonomikos modulis, prie kurio  turinio ruošimo ir kvalifikuotų lektorių skyrimo 
prisidėjo Grupės įmonės.

 Lietuvos edukologijos universitetas, įgyvendindamas „Žaliojo universiteto“ misiją 
ir siekdamas plėtoti socialinės atsakomybės veiklas, kartu su LeStO universiteto 
akademinei bendruomenei surengė atvirą paskaitą „Socialinė atsakomybė arba kaip 
organizacijos gali kurti naudą visuomenei“. Paskaitoje buvo aptariama geroji verslo 
organizacijų socialinės atsakomybės praktika ir pristatyti būdai, kuriais universitetas 
siekia ugdyti vartojimo kultūrą, skatinant studentus racionaliai naudoti elektrą, vande-
nį, dujas bei kitus energijos išteklius. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centre visą 2013 m. lapkričio mėnesį vyko Visuotinio švie-
timo savaitės renginiai, kuriuose aktyviai dalyvavo LeStO. Renginių  metu buvo 
siekiama atkreipti jaunimo dėmesį į žmogaus veiksmų poveikį aplinkai, žmonijos gy-
venimo kokybei, paskatinti rūpintis darnaus vystymosi idėjų įgyvendinimu, formuoti 
naujas vartojimo kultūros vertybes. 

ilgalaikiai  projektai
Grupės įmonė LeStO įgyvendina plataus masto ilgalaikius socialinės atsakomybės 

projektus, skirtus vaikams, jaunimui ir plačiajai visuomenei, kuriuos vienija aktyvus 
bendruomenių, įvairių visuomenės grupių įsitraukimas, saugumo ir efektyvaus ener-
gijos naudojimo ir aplinkos tausojimo idėjos. 

„Operacija 2020“. Grupės įmonės LeStO vykdoma  programa „Operacija 2020“  
siekiama skatinti atsakingą elgesį su elektros tinklo įrenginiais, didinti gyventojų su-
pratimą apie saugų elgesį su elektros įrenginiais ir mažinti neigiamas pasekmes, 
kylančias dėl gyventojų neatsakingo ar piktavališko elgesio.

Bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis, didžiosiomis infrastruktūros įmo-
nėmis ir bendruomenėmis, 2013 m. buvo išaiškintos 63 nusikalstamos veikos, dėl 
kurių LeStO patyrė 161,3 tūkst. Lt nuostolį (dalis nuostolių jau atlyginta).  2013 m. 
LeStO taip pat  tęsė aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos savivaldybių seniūnų 
asociacija, dalyvavo seniūnų organizuotose sueigose ir pasitarimuose. Didžiausias 
ramstis kovoje su vagystėmis yra gyventojų pilietiškumas – gyventojų pranešimai 
padeda operatyviai nustatyti pažeidėjus, suremontuoti pažeistus transformatorius, 
kol jie nespėjo sudegti ir nutraukti elektros energijos tiekimo gyventojams. Vertinant 
išaiškintus vagystės atvejus galima teigti, kad 50 proc. vagysčių atvejų išaiškinta su 
gyventojų pagalba.

 „tiek, kiek reikia“. Šis LeStO socialinės atsakomybės projektas yra skirtas kurti 
racionaliai vartojančios elektros energiją  visuomenės tradicijas.

trečius metus iš eilės LeStO ir „Verslo žinių“ organizuojamoje racionalaus energijos 
naudojimo konferencijoje verslui 2013 m. dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių iš dau-
giau nei 160 šalies įmonių. taip pat, LeStO kvietė įmones prisijungti prie „Žaliojo 
protokolo“ – susitarimo, kuriuo įmonės ir organizacijos patvirtina, kad yra susipažinu-
sios su aplinką tausojančiomis idėjomis, skatinančiomis racionalų elektros energijos 
vartojimą, šioms idėjoms pritaria ir pasižada jas taikyti praktikoje. 

Siekiant  atkreipti  dėmesį į energijos tausojimą ir saugumą bendrosiose erdvėse, 
LeStO kartu su parteriais įgyvendina projektą „tiek, kiek reikia daugiabučiui: saugūs 
ir taupūs namai“. Jo metu keturiuose skirtingų miestų daugiabučiuose buvo įrengtas 
pavyzdinis modernus laiptinių ir lauko durų apšvietimas. Pakeitus apšvietimą per pir-
mąsias dienas laiptinėse užfiksuotas 26–32 proc. taupesnis elektros  suvartojimas. 
Kaitrines lemputes pakeitus LeD lemputėmis, per mėnesį už suvartojamą elektros 
energiją vidutinėje laiptinėje už apšvietimą sumokama 61,33 lito mažiau. 

2013 m. LeStO  pradėjo LeD technologijų šviestuvų efektyvumo bandomąjį projektą 
Birštone „tiek, kiek reikia miestui“. LeD šviestuvų techninės charakteristikos atspindi, 
kad modernizavus miestų gatvių apšvietimą savivaldybės galėtų sutaupyti iki 50–60 
proc. suvartojamos elektros. 

„elektromagija“. edukacinė į jaunimą nukreipta LeStO  iniciatyva  yra skirta vaikų 
ir jaunimo švietimui elektros energijos naudos, grėsmės, saugumo klausimais. inici-
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atyvos tikslas – paskatinti moksleivius išmokti saugiai elgtis su elektra ir jos įrengi-
niais, skatinti domėtis atsakingu elektros vartojimu, aplinkosauga ir darnios plėtros 
idėjomis. 

2013 m. rugsėjį  LeStO iš esmės atnaujino 2009 m. pradėtą projektą elektromagija.
lt – naujoje svetainėje vaikai saugaus elgesio gali mokytis žaisdami žaidimus, skai-
tydami specialiai jiems paruoštas istorijas, naudodamiesi kitomis interaktyviomis ir 
spalvingomis priemonėmis, vaikų dėmesiui pritraukti rengiami konkursai. 

LeStO ir Vilniaus kompiuterininkų akademija (VKA) 2013 m. rudenį  sutarė ben-
dradarbiauti ir kurti bendrus projektus, kuriuos realizuos moksleiviai. Jiems bus pa-
teikiamos užduotys, susijusios su elektros energija – kurti žaidimus, testus ir kitas 
įdomybes svetainės elektromagija.lt lankytojams.

Grupės įmonės, įgyvendindamos įvairius 
aplinkosaugos projektus, siekia ne tik sumažinti 
neigiamą energetikos objektų įtaką žmonėms ir 
aplinkai, bet ir skatinti visuomenės dalyvavimą 
įvairiose su aplinkosauga susijusiose iniciatyvose.
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Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę
„Lietuvos energijos“ ir jos dukterinių įmonių metinis pranešimas  yra rengiamas  vado-
vaujantis 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nr. 1052 
„Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirti-
nimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ bei skelbiamas  viešai Bendrovės 
internetinėje svetainėje adresu www.le.lt.

Bendrovės akcininkai                                      

Lietuvos Respublika, atstovaujama 
LR finansų ministerijos 

Akcinis kapitalas (tūkst. Lt) 

4 067 164 

Proc.

100

Bendrovės pavadinimas 

Bendrovės kodas

Įstatinis kapitalas 

Apmokėtas įstatinis kapitalas 

Adresas  

telefonas 

Faksas

elektroninis paštas

interneto tinklapis

teisinė forma

Įregistravimo data ir vieta

Registras, kuriame kaupiami ir 
saugomi duomenys apie Bendrovę

„Lietuvos energija“, UAB 

301844044

4 067 163 632 Lt

4 067 163 632 Lt

Žvejų g. 14, Lt-09310, Vilnius, Lietuva

(8 5) 278 2998

(8 5) 278 2115

biuras@le.lt

www.le.lt

Uždaroji akcinė bendrovė

2008 m. rugpjūčio 28 d. Juridinių asmenų registre

Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centras

2013 m. vasario 13 d. Bendrovės akcijos patikėjimo teise perduotos Finansų minis-
terijai.

2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 4 067 163 632 litams. 
2013 m. birželio 30 d. įstatinis kapitalas buvo padalintas į 1 lito nominaliosios vertės 
paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos pilnai apmokėtos.
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informacija apie dukterines įmones, filialus ir atstovybes

„Lietuvos energija“, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 m. gruodžio 31 d.) kontroliavo šias įmones: 

Įmonė Įmonės 
buveinės 
adresas 

Valdomų akcijų 
efektyvioji dalis, 
2013 12 31 
(proc.)

Įstatinis 
kapitalas 
(tūkst. Lt) 
2013 12 31  

Pagrindinė 
veikla

UAB „Kauno 
energetikos remontas“

Chemijos g. 17, 
Kaunas

96,1 14 245 energetinių įren-
ginių remontas, 
metalo konstrukci-
jų gamyba

Gotlitas UAB (valdoma per 
UAB „Kauno energetikos 
remontas“)

R. Kalantos g. 119,
Kaunas

96,1 1 450 Apgyvendinimo 
paslaugos, prekyba

Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, 
Vilnius

96,1 750 elektros energijos 
ir gamtinių dujų 
tiekimas

Energijos tiekimas OŪ narva mnt 5, 
tallinn

96,1 121 elektros energijos 
tiekimas

Energijos tiekimas SIA elizabetes iela 45/47,
Rīga

96,1 99 elektros energijos 
tiekimas

UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, 
Vilnius

100 10 Konsultacinė 
verslo ir kito 
valdymo veikla

UAB LITGAS** Gedimino pr. 33 - 2, 
Vilnius

66,7 3 000 Suskystintų 
gamtinių dujų 
tiekimas per 
terminalą ir pre-
kyba gamtinėmis 
dujomis

Įmonė Įmonės 
buveinės 
adresas 

Valdomų akcijų 
efektyvioji dalis, 
2013 12 31 
(proc.)

Įstatinis 
kapitalas 
(tūkst. Lt) 
2013 12 31  

Pagrindinė 
veikla

„Lietuvos energijos 
gamyba“, AB

elektrinės g. 21, 
elektrėnai

96,1 635 084 elektros energijos 
gamyba, tiekimas, 
elektros energijos 
importas bei eks-
portas ir prekybos 
elektra veikla

AB LESTO Žvejų g. 14, 
Vilnius

82,6 603 945 elektros ener-
gijos tiekimas 
ir skirstymas 
vartotojams

NT Valdos, UAB Geologų g. 16, 
Vilnius

87,9 314 001 nekilnojamojo tur-
to disponavimas, 
kita su tuo susijusi 
veikla ir paslaugų 
teikimas

UAB Duomenų 
logistikos centras

A.Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius

73,2 58 907 informacinių tech-
nologijų ir telekomu-
nikacijų aptarnavi-
mo paslaugos

UAB Technologijų ir inova-
cijų centras*

A.Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius

85,8 10 informacinių techno-
logijų ir telekomuni-
kacijų,  kitų paslaugų 
teikimas 

VšĮ Respublikinis energeti-
kų mokymo centras

A.Jeruzalės g. 21, 
Vilnius

73,2 294 energetikos sek-
toriaus specialistų 
profesinis ugdymas 
ir tęstinis profesinis 
mokymas

UAB „ELEKTROS 
TINKLO PASLAUGOS“

motorų g. 2, 
Vilnius

82,6 18 904 elektros tinklų ir 
susijusių įrenginių 
statyba, remontas, 
techninė priežiūra, 
vartotojų prijungi-
mas prie elektros 
tinklų

*Nuo 2013 m. gruodžio  4 d.     **Nuo 2013 m. spalio 15 d.
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Priežiūros organai
2013 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energija“, UAB veikė Stebėtojų taryba, kurią sudarė:

Dalyvavimas Bendrovės ir 
Grupės įmonių kapitale, proc. 

Darbovietė

Šarūnas Kliokys
Pirmininkas, 
nepriklausomas narys

—

—

—

—

—

—

—

UAB „Avestis“ direktorius ir val-
dybos pirmininkas, UAB „Šiaulių 
plento grupė“, UAB „Kilimai“ 
valdybos pirmininkas

Antanas Danys 
nepriklausomas narys

Dr. Virginijus Lepeška 
nepriklausomas narys

Aloyzas Vitkauskas 
narys

Žydrūnė Juodkienė 
narė

Rasa Noreikienė
narė

Tomas Garasimavičius 
narys

VšĮ  „Lietuvos Junior Achieve-
ment“ valdybos narys

UAB „Organizacijų vystymo 
centras“ valdybos pirmininkas

LR finansų ministerija, vicemi-
nistras

LR energetikos ministerija, 
viceministrė

LR ūkio ministerija, viceministrė

LR ministro Pirmininko patarėjas 
energetikai

Vardas, pavardė   

Svarbiausi su pertvarka susiję įvykiai
•	 LR Finansų ministras patvirtino Finansų ministerijos valdomos UAB „Visagino at-

ominė elektrinė“ (nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. – „Lietuvos energija“, UAB) įmonių 
grupės, kuriai priklauso elektros energijos gamybos, skirstymo ir aptarnavimo 
įmonės, valdymo gaires (2013 m. birželio 7 d.).

•	 Finansų ministerijos sprendimu pakeisti valstybės valdomos UAB „Visagino ato-
minė elektrinė“ (nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. – „Lietuvos energija“, UAB) įstatai ir 
ketverių metų kadencijai išrinkta septynių narių stebėtojų taryba (2013 m. liepos 
16 d.).

•	 Patronuojančios Grupės įmonės UAB „Visagino atominė elektrinė“ (nuo 2013 m. 
rugpjūčio 30 d. – „Lietuvos energija“, UAB) stebėtojų tarybos posėdyje pirminin-
ku išrinktas Šarūnas Kliokys bei suformuotas skyrimo ir atlygio komitetas (2013 
m. liepos 17 d.).

•	 Stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai išrinko patronuojančios įmonės UAB 
„Visagino atominė elektrinė“ (nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. – „Lietuvos energija“, 
UAB) valdybą.

•	 Valdybos pirmininku ir Bendrovės generaliniu direktoriumi valdybos nariai išrinko 
Dalių misiūną (2013 m. liepos 22 d.).

•	 AB LeStO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkti du stebėtojų 
tarybos nariai (2013 m. liepos 26 d.)

•	 Lietuvos energija, AB akcininkai pritarė įmonės pavadinimo keitimui į „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB ir išrinko trijų narių stebėtojų tarybą, kurios nepriklauso-
mas narys – Pranas Vilkas (2013 m. liepos 29 d.).

•	 Lietuvos energija, AB tapo „Lietuvos energijos gamyba“, AB. naujas pavadini-
mas ir įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre (2013 m. rugpjūčio 5 d.).

•	 Paskelbta atranka į „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir AB LeStO valdybas 
(2013 m. rugpjūčio 8 d.). 

•	 UAB „Visagino atominė elektrinė“ tapo „Lietuvos energija“, UAB  (2013 m. rug-
pjūčio 30 d.).

•	 išrinkta „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdyba, jos pirmininku ir įmonės gene-
raliniu direktoriumi paskirtas Juozas Bartlingas (2013 m. rugsėjo 17 d.).

•	 išrinkta nauja AB LeStO valdyba, jos pirmininku ir įmonės  generaliniu direkto-
riumi paskirtas Aidas ignatavičius (2013 m. rugsėjo 17 d.).

•	 išrinkti „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės  antrinio lygmens  įmonių – nt 

Valdos, UAB, UAB, „Kauno energetikos remontas“,  UAB technologijų ir inova-
cijų centras, UAB LitGAS, UAB „eLeKtROS tinKLO PASLAUGOS, energijos 
tiekimas UAB  valdybos nariai (2013 m. lapkričio – gruodžio mėn.).

Įmonių pavadinimų keitimai
2013 m. rugpjūčio 5 d.   Lietuvos energija, AB pakeitė pavadinimą į „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB.

2013 m. rugpjūčio 30 d. Grupės patronuojanti įmonė UAB „Visagino atominė elektri-
nė“ pakeitė pavadinimą į „Lietuvos energija“, UAB.
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Stebėtojų tarybos komitetai
2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje, kaip  Grupės patronuojančioje įmonėje, veikė 
šie stebėtojų tarybos komitetai: audito, rizikų valdymo priežiūros, skyrimo ir atlygio. 

Audito komitetas
2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje veikė Stebėtojų tarybos audito komitetas, kuris, 
vadovaujantis Audito įstatymo nuostatomis, atlieka ir Grupės įmonių audito komiteto 
funkcijas. 

Pagrindinės komiteto funkcijos:
•	 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rengi-

mo procesą, ypatingą dėmesį skiriant naudojamų apskaitos metodų tinkamumui 
ir nuoseklumui.

•	 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos 
valdymo sistemų veiksmingumą, atlikti šių sistemų poreikio ir tinkamumo anali-
zę, vykdyti jau egzistuojančių vidaus kontrolės valdymo sistemų peržiūrą.

•	 Stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir 
objektyvumo principų, teikti su tuo susijusias rekomendacijas, teikti rekomenda-
cijas dėl pasirenkamos audito įmonės.

•	 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių audito atlikimo procesus, 
tikrinti audito veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias 
audito įmonė pateikia laiške vadovybei.

•	 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus audito funkcijos 
veiksmingumą, analizuoti šios funkcijos poreikį ir tinkamumą, teikti rekomenda-
cijas dėl vidaus audito funkcijos reikalingumo, veiksmingumo ir kitais su vidaus 
auditu susijusiais klausimais.

•	 teikti pasiūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus audi-
to planų, teikti rekomendacijas dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių 

2013 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB veikė Stebėtojų taryba, kurią 
sudarė:

Dalyvavimas Bendrovės ir 
Grupės įmonių kapitale, proc. Darbovietė

Dr. Dalius Misiūnas  
Pirmininkas

— „Lietuvos energija“, UAB  valdybos 
pirmininkas, generalinis direktorius

Liudas Liutkevičius    
narys

Pranas Vilkas 
nepriklausomas narys

—

— —

„Lietuvos energija“, UAB gamybos ir 
paslaugų tarnybos direktorius;

Vardas, pavardė

2013 m. gruodžio 31 d. AB LeStO veikė stebėtojų taryba, kurią sudarė:

Dalyvavimas Bendrovės ir 
Grupės įmonių kapitale, proc.

Darbovietė

—

—

—

Vardas, pavardė

Petras Povilas Čėsna
nepriklausomas narys

LiteXPO valdybos
pirmininkas

Ilona Daugėlaitė
narė

Darius Kašauskas
Pirmininkas

„Lietuvos energija“, UAB organi-
zacinio vystymo direktorė

„Lietuvos energija“, UAB  
finansų ir iždo direktorius

Duomenys apie komiteto narius:

turimų Bendrovės ir Grupės 
įmonių akcijų skaičius

—

—

—

—

Rasa Noreikienė 
Komiteto pirmininkė

Aušra Vičkačkienė
narė

Danielius Merkinas 
nepriklausomas narys

Gintaras Adžgauskas
narys

Vardas, pavardė Darbovietė

Lietuvos Respublikos Ūkio minis-
terija, viceministrė

Lietuvos Respublikos Finansų 
ministerija, turto valdymo depar-
tamento direktorė

UAB „nordnet“ 
finansų direktorius

Pasaulio energetikos tarybos 
Lietuvos komiteto direktorius

turimų Bendrovės ir Grupės 
įmonių akcijų skaičius
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•	 Vertinti rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo būklę.

•	 Stebėti rizikų valdymo proceso vykdymą.

•	 Analizuoti finansines galimybes rizikų valdymo priemonėms įdiegti.

•	 Vertinti rizikas ir Bendrovės bei Bendrovės įmonių grupės įmonių rizikų valdymo 
planą.

•	 Vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo ciklą.

•	 Kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoja jų duomenis, teikia pasiūly-
mus.

•	 Stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų valdymu, rengimą.

•	 Vykdyti kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompe-
tencijai.

Skyrimo ir atlygio komitetas
Duomenys apie komiteto narius:

vidaus audito padalinių nuostatų, vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio 
padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo 
ir nuobaudų skyrimo.

•	 Stebėti ar Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių veikla atitinka Lietuvos 
Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, įstatus ir veiklos strategiją.

•	 Vertinti ir analizuoti kitus klausimus, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Ko-
miteto kompetencijai.

•	 Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei vertybinių popierių biržos 
nASDAQ OmX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytas 
funkcijas, susijusias su Komiteto funkcijomis. 

Rizikų valdymo priežiūros komitetas
Duomenys apie komiteto narius:

turimų Bendrovės ir Grupės 
įmonių akcijų skaičius

Darbovietė

Antanas Danys
Komiteto pirmininkas —

—

—

—

—

Viešosios įstaigos „Lietuvos Ju-
nior Achievement“ valdybos narys

Žydrūnė Juodkienė
narė

Tomas Garasimavičius
narys

Raimundas Petrauskas 
nepriklausomas narys

Donatas Kaubrys*
nepriklausomas narys

Lietuvos Respublikos energeti-
kos ministerija, viceministrė

Lietuvos Respublikos ministro 
Pirmininko patarėjas energetikai

Schmitz Cargobull Baltic, UAB 
generalinis direktorius

Dovirma, UAB direktorius

Vardas, pavardė

turimų Bendrovės ir Grupės 
įmonių akcijų skaičius

Darbovietė

Aloyzas Vitkauskas 
Komiteto pirmininkas —

—

—

Lietuvos Respublikos Finansų 
ministerija, viceministras

Tomas Garasimavičius
narys

Virginijus Lepeška 
nepriklausomas narys

Lietuvos Respublikos ministro 
Pirmininko patarėjas energetikai

UAB „Organizacijų vystymo 
centras“ valdybos pirmininkas

Vardas, pavardė

*paskirtas 2013 m. spalio 15 d. 

Pagrindinės komiteto funkcijos
•	 Stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos Bendrovės ir Bendrovės 

įmonių grupės tikslų pasiekimui aktualios rizikos.

•	 Vertinti vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos valdymo priemonių adekvatumą 
identifikuotoms rizikoms.

Pagrindinės komiteto funkcijos
•	 Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių ilga-

laikės atlyginimų politikos (fiksuoto pagrindinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų 
priklausančio atlygio, pensijų draudimo, kitų garantijų ir atlygio formų, kompen-
sacijų, išeitinių išmokų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens veikla susi-
jusių išlaidų kompensavimo principų;

•	 Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių tan-
tjemų politikos;
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Dalyvavimas Bendrovės ir 
Grupės įmonių kapitale, proc.

Darbovietė

—

—

Vardas, pavardė

Dr. Dalius Misiūnas 
Pirmininkas

„Lietuvos energija“, UAB 
generalinis direktorius

Ilona Daugėlaitė 
narė

„Lietuvos energija“, UAB 
organizacinio vystymo tarnybos 
direktorė

—

—

—

Darius Kašauskas 
narys

Mindaugas Keizeris 
narys

Liudas Liutkevičius 
narys

„Lietuvos energija“, UAB finan-
sų ir iždo tarnybos direktorius

„Lietuvos energija“, UAB 
strategijos ir plėtros tarnybos  
direktorius

„Lietuvos energija“, UAB 
gamybos ir paslaugų tarnybos 
direktorius

Dalyvavimas Bendrovės ir 
Grupės įmonių kapitale, proc.

Darbovietė

—

—

—

—

—

Vardas, pavardė

Juozas Bartlingas 
Pirmininkas

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
generalinis direktorius

Adomas Birulis
narys

Eglė Čiužaitė
narė

Darius Kucinas
narys

Vidmantas Salietis
narys

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
verslo plėtros departamento 
direktorius

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
finansų ir teisės departamento 
direktorė

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
gamybos departamento 
direktorius

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
didmeninės elektros prekybos 
departamento direktorius

Vadovas: Juozas Bartlingas, „Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinis direktorius

2013 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamybos“, AB valdybą sudarė:

Vadovas:  Dr. Dalius misiūnas, „Lietuvos energija“, UAB generalinis direktorius

•	 Prižiūrėti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių atlyginimų ir tantjemų po-
litikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms 
ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų, tantjemų politikos tobulinimo;

•	 teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės 
įmonių atitinkamų finansinių metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius);

•	 Vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių sutarčių su Bendrovės, 
Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų nariais sąlygas;

•	 Vertinti kandidatų į Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių organų narius 
ir vyresniąją vadovybę paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifikacinių reika-
lavimų nustatymą;

•	 nuolat vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiū-
ros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą;

•	 Prižiūrėti, kaip Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų 
nariai ir darbuotojai informuojami apie galimybes kelti kvalifikaciją ir reguliariai 
ją kelia;

•	 Prižiūrėti ir vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir prie-
žiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą;

•	 Vykdyti kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompe-
tencijai.

Valdymo organai
Pagal 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusius Bendrovės įstatus, Bendrovės valdymo 
organai buvo Bendrovės valdyba ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Pagal 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusius Bendrovės įstatus, kolegialus valdymo or-
ganas, valdyba, buvo sudaryta iš 5 narių.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 m. gruodžio 31 d.) Bendrovės valdybą su-
darė:
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Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę
2013 m. metinė ataskaita

informacija apie sutartis su vertybinių 
popierių viešosios apyvartos tarpininkais
„Lietuvos energija“ nėra sudariusi sutarčių su vertybinių popierių viešosios apyvartos 
tarpininkais, nes jos vertybiniais popieriais biržoje neprekiaujama.

Grupės įmonės: 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB

„Lietuvos energijos gamyba“ vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis dėl emi-
tento išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų 
tvarkymo sudaryta su „Swedbank“, AB. 

AB LeStO

LeStO įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra „Swedbank“, AB.

Prekyba Grupės įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Vadovas: Aidas ignatavičius, AB LeStO generalinis direktorius

Dalyvavimas Bendrovės ir 
Grupės įmonių kapitale, %

Darbovietė

—

—

—

—

—

Vardas, pavardė

Aidas Ignatavičius
Pirmininkas

AB LeStO generalinis 
direktorius

Andrius Bendikas 
narys

Dalia Andrulionienė 
narė

Sergejus Ignatjevas 
narys

Virgilijus Žukauskas 
narys

AB LeStO  finansų ir adminis-
travimo tarnybos direktorius

AB LeStO personalo ir komu-
nikacijos tarnybos direktorė

AB LeStO klientų aptarnavi-
mo tarnybos direktorius

AB LeStO elektros tinklo 
tarnybos direktorius

2013 m. gruodžio 31 d. AB LeStO valdybą sudarė: „Lietuvos energijos gamyba“, AB

2011 m. rugsėjo 1 dieną „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos buvo įtrauktos į nAS-
DAQ OmX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. Įmonės akcijomis prekiaujama nAS-
DAQ OmX Vilnius vertybinių popierių biržoje (toliau – VVPB).

2013 m. gruodžio 31 d. įmonė buvo išleidusi 635 083 615 paprastąsias vardines vie-
no lito nominaliosios vertės akcijas. 

emisijos iSin kodas Lt0000128571.

AB LeStO

nuo 2011 m. sausio 17 d. LeStO paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į nAS-
DAQ OmX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą.

2013 m. gruodžio 31 d. įmonė buvo išleidusi 603 944 593 paprastąsias vardines vie-
no lito nominaliosios vertės akcijas.

emisijos iSin kodas Lt0000128449. 

Generalinis direktorius  
Dalius Misiūnas 
2014 m. balandžio 11 d.



Nepriklausomo auditoriaus išvada

„Lietuvos energija“, UAB akcininkui

Išvada apie finansines ataskaitas

Mes atlikome čia pridėtų, 64 - 113 puslapiuose pateiktų, „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė) ir jos dukterinių įmonių (toliau 
kartu – Grupė) atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. atskiroji ir konsoliduotoji 
finansinės padėties ataskaitos ir tuomet pasibaigusių metų atskirosios ir konsoliduotosios bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo 
pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, apimantis apibendrintus reikšmingus apskaitos principus ir kitą 
aiškinamąją informaciją (toliau – finansinės ataskaitos), auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos 
finansinių ataskaitų parengimui be reikšmingų iškraipymų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą atlikome pagal 
Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir 
atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. 

Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus finansinėse ataskaitose. 
Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos 
finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias 
su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, 
tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų 
apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito sąlyginei nuomonei. 

UAB „PricewaterhouseCoopers“, J. Jasinskio g. 16B, LT-o3163 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 (5)  239 2300, faks.+370 (5)  239 2301, el. p. vilnius@lt.pwc.com, www.pwc.com/lt
UAB „PricewaterhouseCoopers“, įmonės kodas 111473315, įregistruota LR juridinių asmenų registre

 



Sąlyginės nuomonės pagrindimas

Remiantis Grupės apskaitos politika, ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus elektrinių turtą, apskaitomas perkainota verte, 
parodančia jo tikrąją vertę perkainojimo dieną, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius, ir šio turto 
atžvilgiu atliekamas vertės sumažėjimo testas, kai egzistuoja vertės sumažėjimo požymiai. Kaip paaiškinta finansinių ataskaitų 
4–oje pastaboje, teisės aktų pakeitimai gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką Grupės turto tikrajai ir atsiperkamajai vertėms. 
Grupės vadovybė nenustatė ilgalaikio materialiojo turto, kurio apskaitinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 4 499 mln. Lt (2012 
m. gruodžio 31 d. buvo 4 644 mln. Lt), tikrosios vertės bei neatliko vertės sumažėjimo testo. Mes negalėjome patikimai įvertinti 
šio neatitikimo įtakos finansinėms ataskaitoms.

2011 m. gruodžio 31 d. Grupė nenustatė rezervinės elektrinės, įskaitant nebaigtą statybą, kurios apskaitinė vertė buvo lygi 2 039 
mln. Lt, atsiperkamosios vertės, nors tuomet buvo šio turto vertės sumažėjimo požymių. 2012 m. gruodžio 31 d.  Grupė nustatė 
rezervinės elektrinės ir kombinuotojo ciklo bloko atsiperkamąją vertę, kuri viršijo šio turto apskaitinę vertę, 2012 m. gruodžio 31 
d. lygią 2 160 mln. Lt. Šio turto atsiperkamoji vertė 2012 m. padidėjo dėl tais pačiais metais priimtų teisės aktų. Grupei neatlikus 
vertės sumažėjimo įvertinimo 2011 m. gruodžio 31 d., mes negalėjome nustatyti vertės sumažėjimo nuostolių sumos, kuri turėjo 
būti pripažinta laikotarpiais iki 2012 m. sausio 1 d., ir vertės sumažėjimo nuostolių sumos, kuri turėjo būti atstatyta 2012 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais. Atsižvelgiant į tai, mūsų nepriklausomo auditoriaus išvadoje pareikšta nuomonė 
apie 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas buvo modifikuota. Mūsų nuomonė apie ataskaitinių finansinių 
metų finansines ataskaitas taip pat yra modifikuota dėl čia nurodyto dalyko poveikio ataskaitinių finansinių metų duomenų 
palyginamumui ir praėjusių finansinių metų duomenims. 

Grupė apskaitė 178 mln. Lt vertės prestižą bei 118 mln. Lt vertės licencijas su neapibrėžtu naudingo tarnavimo laikotarpiu 
įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Šis turtas turi būti vertinamas dėl galimo vertės sumažėjimo kiekvienais 
metais. Kaip paaiškinta finansinių ataskaitų 4-oje pastaboje, priimti teisės aktų pakeitimai gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką 
šio turto atsiperkamajai vertei. Grupės vadovybė nenustatė prestižo ir licencijų su neapibrėžtu naudingo tarnavimo laikotarpiu 
atsiperkamųjų verčių 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Mes negalėjome patikimai įvertinti šio neatitikimo įtakos 
finansinėms ataskaitoms.

Bendrovė apskaito investicijas į dukterines įmones įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Kaip paaiškinta 
finansinių ataskaitų 4 pastaboje, priimti teisės aktų pakeitimai gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką investicijų į dukterines įmones 
atsiperkamajai vertei. Bendrovės vadovybė nenustatė investicijų į dukterines įmones, kurių apskaitinės vertės 2013 m. gruodžio 
31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. atitinkamai lygios 1 743 mln. Lt ir 2 761 mln. Lt, atsiperkamųjų verčių. Mes negalėjome patikimai 
įvertinti šio neatitikimo įtakos finansinėms ataskaitoms.



Sąlyginė nuomonė

Mūsų nuomone, išskyrus Sąlyginės nuomonės pagrindimas pastraipose nurodytų dalykų poveikį, finansinės ataskaitos visais 
reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Bendrovės ir Grupės 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį bei tuomet pasibaigusių 
metų jų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus 
taikyti Europos Sąjungoje.

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

Be to, mes perskaitėme 6 - 59 puslapiuose pateiktą konsoliduotąjį metinį pranešimą už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius 
metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 2013 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu

Rimvydas Jogėla
Partneris
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000457

Vilnius, Lietuvos Respublika
2014 m. balandžio 11 d. 
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Stamp
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Finansinės būklės ataskaita
2013 m. metinė ataskaita

 Pastabos
Grupė

2013 2012 
(pakeista)

2011 
(pakeista)

 Pastabos
Grupė

2013 2012 
(pakeista)

2011 
(pakeista)

TURTAS
Ilgalaikis turtas

ilgalaikis nematerialusis turtas
ilgalaikis materialusis turtas
išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą
investicinis turtas
investicijos į asocijuotas įmonės
Po vienerių metų gautinos sumos
ilgalaikės investicijos
Kitas ilgalaikis turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Ilgalaikis turtas iš viso

Trumpalaikis turtas
Atsargos
išankstiniai apmokėjimai 
Prekybos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
iš anksto sumokėtas pelno mokestis
trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai
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)

nuosavas kapitalas, tenkantis 
patronuojančios įmonės akcininkams

nekontroliuojanti dalis

Nuosavo kapitalo iš viso

  

7
8

9
10
11
16
12
22

13

14
15

16
17

18
19

  

336 017
7 318 650

132
121 626
28 800

712 888
57 302
17 850
1 160

8 594 425

 
34 614
16 292

304 437
85 641

227
10 190

122 385
558 396

1 132 182

618

1 132 800
9 727 225

4 067 164
1 456 119

30 194

5 553 477

699 228

6 252 705

  

361 653
7 509 236

7 408
113 879
29 178

733 110
-

23 723
978

8 779 165

 
73 618
2 346

271 244
245 406

6
4 262

301 454
122 176

1 020 512

8 291

1 028 803
9 807 968

4 067 164
1 568 323
(207 569)

5 427 918 

711 864

6 139 782

  

343 342
9 531 257

89 911
93 574
28 797
3 795

-
 9 657
 6 884

10 107 217

 
144 147

3 227
240 528
138 889

109
3 379

352 943
161 944

1 045 166

4 309

1 049 475
11 156 692

4 067 164
2 915 038
(505 392)

6 476 810

777 891

7 254 701

Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai

ilgalaikės paskolos
išperkamosios nuomos įsipareigojimai
Dotacijos ir subsidijos
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Atidėjiniai
Ateinančių laikotarpių pajamos
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso

Trumpalaikiai įsipareigojimai
ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
trumpalaikės paskolos
išperkamosios nuomos įsipareigojimų 
einamųjų metų dalis
Prekybos mokėtinos sumos
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Atidėjiniai
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsiparei-
gojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Įsipareigojimų iš viso
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ 
VISO

Finansinės būklės ataskaita

20
21
23
22
25
24

26

20
20

21
27

25

28

 

805 826
36

1 091 511
409 339

4 588
189 523

77 559

2 578 382

302 656
71 562

8
268 561

69 470
7 765

12 437
 

163 679
 

896 138
3 474 520

9 727 225

 

948 017
44

1 125 450
448 853

3 512
198 034

34 429

2 758 339

178 078
129 525

327
225 140

65 846
17 396
13 915

 
279 620

 
909 847

3 668 186

9 807 968

 

572 368
319

1 214 937
653 996

4 286
223 195

47 294

2 716 395

494 107
20 419

584
237 021

77 306
37 827
63 039

 
255 293

1 185 596
3 901 991

11 156 692

toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Dalius misiūnas                    Darius Kašauskas                   edita Steponavičienė
Generalinis direktorius          Finansų ir iždo direktorius            Apskaitos departamento vadovė

Finansinės būklės ataskaita už 2013 m. gruodžio 31 d., tūkst. Lt jei nenurodyta kitaip.
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Finansinės būklės ataskaita
2013 m. metinė ataskaita

 Pastabos
Įmonė

2013 2012 
(pakeista)

TURTAS
Ilgalaikis turtas

ilgalaikis nematerialusis turtas
ilgalaikis materialusis turtas
Dukterinės įmonės ir kitos investicijos
Po vienerių metų gautinos sumos
ilgalaikės investicijos
Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Ilgalaikis turtas iš viso

Trumpalaikis turtas
išankstiniai apmokėjimai 
Prekybos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
 
ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

Trumpalaikio turto iš viso
TURTO IŠ VISO

 

7
8

10
11
16
22

14
15
16
17

-
33

2 763 355
690 000
57 302

71

3 510 761

  
8
2

38 537
122 385
309 974
470 906

266

471 172
3 981 933

-
48

2 761 345
720 000

-
98

3 481 491

  
126

2
36 110

298 434
57 765

392 437
266

392 703
3 874 194

 Pastabos
Įmonė

2013 2012 
(pakeista)

NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavas kapitalas, tenkantis 
patronuojančios įmonės akcininkams
nekontroliuojanti dalis

Nuosavo kapitalo iš viso

Įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai

Prekybos mokėtinos sumos
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Įsipareigojimų iš viso
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

  

18

 
27
28

4 067 164
(87 060)

3 980 104
-

3 980 104

409
1 420

 
1 829
1 829

3 981 933

4 067 164
(200 328)

3 866 836
-

3 866 836

595
6 763

 
7 358
7 358

3 874 194

toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Dalius misiūnas                     Darius Kašauskas                   edita Steponavičienė
Generalinis direktorius          Finansų ir iždo direktorius            Apskaitos departamento vadovė

Finansinės būklės ataskaita už 2013 m. gruodžio 31 d., tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip.
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Bendrųjų pajamų ataskaita
2013 m. metinė ataskaita

 Pastabos
Grupė Įmonė

2013 2012 
(pakeista) 2013 2012 

(pakeista)

 
Nutraukiama veikla

nutraukiamos veiklos 
pardavimo nuostolis
nutraukiamos veiklos grynasis 
pelnas (nuostolis), atėmus susijusį 
pelno mokestį

Grynasis pelnas (nuostolis) 

Priskirtinas:
patronuojančios įmonės 
savininkams
nekontroliuojančiai daliai

Kitos bendrosios pajamos (išlaidos)
Straipsniai, kurie nebus perklasifi-
kuojami į pelną (nuostolius)

Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto 
perkainojimo

Kitos bendrosios pajamos (išlaidos) 
iš viso
Laikotarpio bendrosios pajamos 
(išlaidos), iš viso
 

Priskirtinas:
patronuojančios įmonės 
savininkams
nekontroliuojančiai daliai

6

6

-

-

140 819

129 940
10 879

(2 056)

(2 056)

138 763

127 852
10 911

(731 183)

 
16 507

(783 624)

(777 282)
(6 342)

(231)

( 231)

(783 855)

(777 540)
(6 315)

-

-

113 268

113 268
-

-

-

113 268

113 268
-

-

-

98 396

98 396
-

-

-

98 396

98 396
-

Bendrųjų pajamų ataskaita

 Pastabos
Grupė Įmonė

2013 2012 
(pakeista) 2013 2012 

(pakeista)

Tęsiama veikla
 

Pajamos
Pardavimo pajamos 
Kitos veiklos pajamos

Pajamos, iš viso

Veiklos sąnaudos
elektros, perdavimo ir kitų susijusių 
paslaugų pirkimai
Dujų ir mazuto pirkimai
nusidėvėjimas ir amortizacija
Darbo užmokestis ir susijusios
sąnaudos
Remontų ir priežiūros sąnaudos
Kitos sąnaudos

Veiklos sąnaudos, iš viso
Veiklos pelnas (nuostoliai)
 

Dukterinės įmonės akcijų vertės 
sumažėjimas
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Asocijuotų įmonių rezultatų dalis

Pelnas (nuostoliai) prieš  
apmokestinimą

Ataskaitinių metų pelno 
mokesčio sąnaudos
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos 
(sąnaudos)

Tęsiamos veiklos grynasis pelnas 
(nuostoliai)

29
30

7,8,23

31

6
32
33
10

34

22,34

2 787 167
120 370

2 907 537

(1 410 414)
(374 164)
(470 190)

(231 687)
(84 194)

(184 884)

(2 755 533)
152 004

-
20 103

(30 219)
(358)

141 530

(40 044)

39 333

140 819

2 690 995
108 095

2 799 090

(1 376 545)
(463 689)
(486 651)

(232 979)
(68 657)

(221 861)

(2 850 382)
(51 292)

-
 13 598

(23 490)
1 402

(59 782)

(30 070)
 

20 904

(68 948)

-
8

8

-
-

(17)

(7 082)
-

(3 593)

(10 692)
(10 684)

-
123 983

(4)
-

113 295

-

(27)

113 268

-
8

8

-
-

(  81)

( 8 277)
-

( 54 298)

(62 656)
(62 648)

( 363 467)
530 928

(9)
-

104 804

-

(6 408)

98 396

Bendrųjų pajamų ataskaita už 2013 m. gruodžio 31 d., tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip.

toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Dalius misiūnas                     Darius Kašauskas                   edita Steponavičienė
Generalinis direktorius          Finansų ir iždo direktorius            Apskaitos departamento vadovė



Pastabos
Grupė Įmonė

2013 2012 
(pakeista) 2013 2012 

(pakeista)
Pastabos

Grupė Įmonė

2013 2012 
(pakeista) 2013 2012 

(pakeista)

 
140 819

 

511 301

4 205

(4 724)
 

358
711

(40 796)

(402)
 

12 777 
13 895

(15 129)
 30 041

(4 796)

 

126 572
 

24 837
 

100 843
(55 765)

 844 747

(452 502)
 

1 581

 
23 632

 
151 295

6 485

-
(199 583)
 170 695

 16 205
-
-

(282 192)

171 074
(191 842)

(327)
(30 723)
(18 544)

(1 272)

(18)

(71 652)
 

490 903

(3 215)
 

487 688

(783 624)

 

602 152

1 232
 

26 706

(1 402)
12 584

(21 071)
 

48 847

 16 285 
16 265

(11 559)
 18 274

 
732 853

 

30 718
 

64 555

(138 370)
(46 534)

 

567 911

(581 773)
 

 734

  
394

 
65 929

 100 732

-
(158 557)

 55 558
 10 525

 200 000
(114 807)

(421 265)

201 631
(150 659)

( 532)
(42 657)

(312 115)

-

( 54)

(304 386)

(157 740)
 

154 525

(3 215)

 
113 268

  

17

-
  

34

-
27

-

-

-

(14 728)
-

(109 255)

 2 115

118
  

113
-

(8 291)

(5 678)

-

 
25 000

 
147 475

-

(2 010)
(199 583)

170 695
 15 346

 109 255
-

 
260 500

-
-

-
-
-

-

-

 -
 

252 209
 

57 765

309 974

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) 
atstatymas:

nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos
ilgalaikio materialiojo turto perkai-
nojimas
turto vertės sumažėjimas (suma-
žėjimo atstatymas)
Asocijuotų ir bendrai valdomų 
įmonių pelno dalis
Pelno mokesčio sąnaudos
Dotacijų (nusidėvėjimas)
Atidėjinių padidėjimas 
(sumažėjimas)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio ma-
terialiojo turto perleidimo/nurašymo
Panaudoti aplinkos taršos leidimai
Finansinės ir investicinės 
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 laiko-
tarpių 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)
ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto 
perleidimas

(Grąžintos) paskolos, 
susigrąžintos paskolos
terminuotų indėlių 
pasikeitimas
Gautos dotacijos
Dukterinių (asocijuotų) įmonių 
įsigijimas
Obligacijų įsigijimas
Obligacijų išpirkimas
Gautos palūkanos
Gauti dividendai
AB LitGRiD pardavimas

Grynieji investicinės veiklos 
pinigų srautai

Finansinės veiklos pinigų srautai
Gautos paskolos
Sugrąžintos paskolos
išperkamosios nuomos 
mokėjimai 
Sumokėtos palūkanos 
išmokėti dividendai
Dukterinių (asocijuotų) įmonių 
valdomos dalies padidėjimas
Kiti finansinės veiklos pinigų 
srautai

Grynieji finansinės veiklos pinigų 
srautai
Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskai-
tant sąskaitos perviršį) padidėji-
mas (sumažėjimas)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskai-
tant sąskaitos perviršį) laikotarpio 
pradžioje 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
(įskaitant sąskaitos perviršį) laiko-
tarpio pabaigoje

7,8

8

7,8,9

6,34
23

25

25

32
33

6,36
6

36

10

17

17

 
98 396

  

81

-
 

24 334

-
6 408

-

-

-

(8 914)
-

(158 364)

( 928)

(27)

(8 278)
-

(47 292)

(7 428)

-

-

(42 400)
-

-
(158 557)

55 558
5 918

521 821
-

 
374 912

-
-

-
-

(275 000)

-

-

(275 000)
 

52 620

5 145
 

57 765

toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Dalius misiūnas                     Darius Kašauskas                   edita Steponavičienė
Generalinis direktorius          Finansų ir iždo direktorius            Apskaitos departamento vadovė

Pinigų srautų ataskaita už 2013 m. gruodžio 31 d., tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip.

Pinigų srautų ataskaita
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2013 m. metinė ataskaita

Grupė 

Pastabos

nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams

nekontroliuo-
janti dalis iš visoKapitalas

Privalomasis 
rezervas

Perkainojimo 
rezervas Kiti rezervai

nepaskirsty-
tasis pelnas tarpinė suma

5

7,22

36
6

7,22

36

4 067 164
-

4 067 164
-
-
-
-

-
-
-
-
-

4 067 164

4 067 164
-
-
-
-

-
-
-
-
-

4 067 164

124 567
-

124 567
-
-
-
-

-
  345

-
(49 204)

(241)

 75 467

75 467
-
-
-
-

-
 1 595

-
-

  12

 77 074

1 145 301
-

1 145 301
(258)
(258)

-
(258)

(95 932)
-
-

(246 632)
  455

 802 934

802 934
(2 088)
(2 088)

-
(2 088)

(73 434)
-
-
-

  164

 727 576

1 645 170
-

1 645 170
-
-
-
-

-
(316 884)

-
(638 387)

  23

 689 922

689 922
-
-
-
-

-
(38 453)

-
-
-

 651 469

(144 198)
(361 194)

( 505 392)
-
-

(777 282)
(777 282)

 95 932
 316 539

(275 000)
 934 223

 3 411

( 207 569)

(207 569)
-
-

 129 940
 129 940

 73 434
 36 858

-
(307)

( 2 162)

 30 194

6 838 004
(361 194)

6 476 810
(258)
(258)

(777 282)
(777 540)

-
-

(275 000)
-

 3 648

5 427 918

5 427 918
(2 088)
(2 088)

 129 940
 127 852

-
-
-

(307)
(1 986)

5 553 477

792 426
(14 535)

 777 891
  27

27
(6 342)
(6 315)

-
-

(39 348)
(38 152)
 17 788

 711 864

711 864
  32
  32

 10 879
 10 911

-
-

(18 818)
 1 307

( 6 036)

 699 228

7 630 430
(375 729)

7 254 701
(231)
(231)

(783 624)
(783 855)

-
-

(314 348)
(38 152)
 21 436

6 139 782

6 139 782
(2 056)
(2 056)

 140 819
 138 763

-
-

(18 818)
 1 000

(8 022)

6 252 705

Likutis 2012 m. sausio 1 d. 
ilgalaikio materialiojo turto vertės perskaičiavimas

Likutis 2012 m. sausio 1 d. (pakeista)
ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (pakeista)

Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso

Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį)
Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai
Dividendai
AB LitGRiD pardavimas
nekontroliuojančios dalies pasikeitimai dėl grupės struktūros pertvarkymo

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. (pakeista)

Likutis 2013 m. sausio 1 d. 
ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso

Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį)
Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai
Dividendai
UAB LitGAS įsigijimas
nekontroliuojančios dalies įsigijimas

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip

toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Dalius misiūnas                     Darius Kašauskas                   edita Steponavičienė
Generalinis direktorius          Finansų ir iždo direktorius            Apskaitos departamento vadovė

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2013 m. metinė ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip.

Įmonė
 Pastabos Kapitalas Privalomasis rezervas Sukaupti nuostoliai iš viso

5
36

4 043 440
98 396

(275 000)

3 866 836

3 866 836
113 268

3 980 104

(23 724)
98 396

(275 000)

(200 328)

(200 328)
113 268

(87 060)

-

-

-

-

4 067 164

-

4 067 164

4 067 164

4 067 164

Likutis 2012 m. sausio 1 d. 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (pakeista)
Dividendai

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. (pakeista)

Likutis 2013 m. sausio 1 d. 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 
 

toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Dalius misiūnas                     Darius Kašauskas                   edita Steponavičienė
Generalinis direktorius          Finansų ir iždo direktorius            Apskaitos departamento vadovė
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Aiškinamasis raštas
2013 m. metinė ataskaita

Aiškinamasis raštas
1.   Bendroji informacija

„Lietuvos energija“, UAB (buvusi UAB „Visagino atominė elektrinė”) (toliau - Ben-
drovė arba Įmonė) 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.

UAB “Visagino atominė elektrinė” nuo 2013 metų rugpjūčio 30 d. oficialiai vadinasi 
„Lietuvos energija“, UAB. Šis Įmonės pavadinimas ir nauji įstatai įregistruoti Juridinių 
asmenų registre.

„Lietuvos energija“, UAB yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, 
užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu 
bei eksportu, skirstymu ir prekyba, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir 
plėtra, valdymą ir veiklos koordinavimą.

Įmonė 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 ener-
getikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių 
tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

Įmonės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei.

Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Įmonė tiesiogiai 
ar netiesiogiai kontroliuoja.

Įmonė Įmonės 
buveinės 
adresas 

Valdomų akcijų 
efektyvioji dalis, 
2013 12 31 (%)

Įstatinis 
kapitalas 
(tūkst. Lt) 
2013 12 31  

Pagrindinė 
veikla

„Lietuvos energijos 
gamyba“, AB

elektrinės g. 21, 
elektrėnai

96,1 635 084 elektros energijos 
gamyba, tiekimas, 
elektros energijos 
importas bei eks-
portas ir prekybos 
elektra veikla

AB LESTO Žvejų g. 14, 
Vilnius

82,6 603 945 elektros ener-
gijos tiekimas 
ir skirstymas 
vartotojams

NT Valdos, UAB Geologų g. 16, 
Vilnius

87,9 314 001 nekilnojamojo tur-
to disponavimas, 
kita su tuo susijusi 
veikla ir paslaugų 
teikimas

UAB Duomenų 
logistikos centras

A.Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius

73,2 58 907 informacinių tech-
nologijų ir telekomu-
nikacijų aptarnavi-
mo paslaugos

UAB Technologijų ir inova-
cijų centras

A.Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius

85,8 10 informacinių techno-
logijų ir telekomuni-
kacijų,  kitų paslaugų 
teikimas 

VšĮ Respublikinis energeti-
kų mokymo centras

A.Jeruzalės g. 21, 
Vilnius

73,2 294 energetikos sek-
toriaus specialistų 
profesinis ugdymas 
ir tęstinis profesinis 
mokymas

UAB „ELEKTROS 
TINKLO PASLAUGOS“

motorų g. 2, Vilnius 82,6 18 904 elektros tinklų ir 
susijusių įrenginių 
statyba, remontas, 
techninė priežiūra, 
vartotojų prijungi-
mas prie elektros 
tinklų

Įmonės akcininkas
tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip 

2013-12-31 2012-12-31

Akcinis kapitalas % Akcinis kapitalas %

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR 
finansų ministerijos 4 067 164 100,00

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR 
ūkio ministerijos 4 067 164 100,00
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Aiškinamasis raštas
2013 m. metinė ataskaita

UAB „Kauno 
energetikos remontas“

Chemijos g. 17, 
Kaunas

96,1 14 245 energetinių įren-
ginių remontas, 
metalo konstrukci-
jų gamyba

Gotlitas UAB (valdoma per 
UAB „Kauno energetikos 
remontas“)

R. Kalantos g. 119,
 Kaunas

96,1 1 450 Apgyvendinimo 
paslaugos, prekyba

Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, 
Vilnius

96,1 750 elektros energijos 
ir gamtinių dujų 
tiekimas

Energijos tiekimas OŪ narva mnt 5, 
10117 tallinn

96,1 121 elektros energijos 
tiekimas

Energijos tiekimas SIA elizabetes iela 45/47,
 LV-1010 Rīga

96,1 99 elektros energijos 
tiekimas

UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, 
Vilnius

100 10 Konsultacinė 
verslo ir kito 
valdymo veikla

UAB LITGAS Gedimino pr. 
33-2, Lt-01104 
Vilnius

66,7 3 000 Suskystintų 
gamtinių dujų 
tiekimas per 
terminalą ir pre-
kyba gamtinėmis 
dujomis

Įmonė Įmonės 
buveinės 
adresas 

Valdomų akcijų 
efektyvioji dalis, 
2013 12 31 (%)

Įstatinis 
kapitalas 
(tūkst. Lt) 
2013 12 31  

Pagrindinė 
veikla

2013 m. gruodžio 31 d. Grupėje buvo 4 378 darbuotojai (2012 m. gruodžio 31 d. – 
4 621), Įmonėje – 53 darbuotojai (2012 m. gruodžio 31 d. - 49).

Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2014 m. balandžio 11 d. 
Bendrovės akcininkai turi teisę patvirtinti šias finansines atskaitas arba nepatvirtinti jų 
bei reikalauti, kad vadovybė parengtų naujas finansines ataskaitas.

 

2.   Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas  

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įmonės ir Grupės finansines atas-
kaitas už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d.:

2.1   Rengimo pagrindas 

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomy-
bės standartais (tFAS), patvirtintus taikyti europos Sąjungoje, ir atitinka juos.

2013 m. gruodžio 31 d. Įmonės ir Grupės finansinės ataskaitos parengtos įsigijimo 
vertės pagrindu, išskyrus tam tikrą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris apskaitytas perkai-
nota verte, investicinį turtą, aplinkos taršos leidimus ir išvestines finansines priemo-
nes, kurios apskaitomos tikrąja verte.

naujų ir/ar pakeistų tFAS ir tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komite-
to (tFAAK) išaiškinimų pritaikymas

13-asis tFAS „tikrosios vertės nustatymas“ (taikomas metiniams laikotarpiams, pra-
sidedantiems 2013 m. sausio 1 d. arba vėliau). Standartu siekiama nuoseklumo ir 
paprastumo, pateikiant patikslintą tikrosios vertės apibrėžimą ir vieną bendrą tikro-
sios vertės nustatymo šaltinį bei atskleidimo reikalavimus, taikytinus tFAS. Grupė ir 
Įmonė pateikė papildomus atskleidimus finansinėse ataskaitose.

1-ojo tAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ pataisa (taikoma metiniams laikotar-
piams, prasidedantiems 2012 m. liepos 1 d. arba vėliau). Šia pataisa pakeisti kitų 
bendrųjų pajamų straipsnių atskleidimo reikalavimai. Pagal šią pataisą reikalaujama, 
kad ūkio subjektas atskirai pateiktų kitų bendrųjų pajamų straipsnius dvejuose sky-
riuose, atsižvelgiant į tai, ar vėliau juos bus galima  pergrupuoti į pelną ar nuostolius. 
Dėl šios pataisos pasikeitė Grupės ir Įmonės finansinių ataskaitų pateikimas, tačiau ji 
neturėjo jokios įtakos sandorių ir likučių vertinimui.

tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų patobulinimai (taikomi metiniams lai-
kotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d.). Šie patobulinimai apima penkių 
standartų pakeitimus. 1-ojo tAS pakeitimo tikslas – išaiškinti, kad aiškinamojo rašto 
pastabos nėra būtinos trečiajam balansui pagrįsti, kuris pateiktas praėjusio laikotarpio 
pradžioje, jeigu jis pateikiamas dėl to, kad jam reikšmingos įtakos turėjo retrospekty-
vus duomenų koregavimas, apskaitos politikos principų pasikeitimai ar perklasifikavi-
mai pateikimo tikslams, tačiau aiškinamąjį raštą būtina pateikti, jeigu ūkio subjektas 
savo noru nusprendžia pateikti papildomas palyginamąsias ataskaitas. Grupė ir Įmo-
nė, rengdama finansines ataskaitas atsižvelgė į 1-ąjį tAS patobulinimą. Kiti patobuli-
nimai neturėjo reikšmingos įtakos Grupės ir Įmonės finansinėms ataskaitoms. 
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toliau išvardyti nauji arba pakeisti tFAS ir tFAAK aiškinimai, kurie galioja 2013 me-
tais, tačiau neturėjo reikšmingos įtakos arba nėra aktualūs Grupės ir Įmonės veiklai:

toliau aprašyti esamų standartų pakeitimai ir aiškinimai, patvirtinti europos Sąjungos 
(eS), kuriuos privaloma taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2013 
m. sausio 1 d. arba vėliau, tačiau kurie šiuo metu nėra aktualūs Grupės ir Įmonės 
veiklai:

• 19 - ojo tAS „išmokos darbuotojams“ pataisa (taikoma laikotarpiams, praside-
dantiems 2013 m. sausio 1 d. arba vėliau).

• „Atskleidimas  – finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų užskaita“  – 7 - ojo 
tFAS pataisos (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. 
sausio 1 d. arba vėliau).

• „Didelė hiperinfliacija ir nustatytų datų netaikymas standartus pirmą kartą tai-
kantiems ūkio subjektams“ –  1-ojo tFAS pataisos (taikomos metiniams laikotar-
piams, prasidedantiems 2011 m. liepos 1 d. arba vėliau).

• Pagrindinio turto vertės atkūrimas“ – 12-ojo tAS pataisos (taikomos metiniams 
laikotarpiams, prasidedantiems 2012 m. sausio 1 d. arba vėliau).

• tFAAK 20-asis aiškinimas „Atvirosios kasyklos gamybos etapo paviršiaus 
sluoksnio šalinimo sąnaudos“  (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedan-
tiems 2013 m. sausio 1 d. arba vėliau).

• 1-ojo tFAS „tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmąjį 
kartą“ pataisos – „Valstybės paskolos“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasi-
dedantiems 2013 m. sausio 1 d. arba vėliau).

Standartai, aiškinimai ir jų pakeitimai, kurie dar neįsigalioję ir kurių Grupė bei Įmonė 
nėra pritaikiusi anksčiau laiko

10-asis tFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“ (taikomas metiniams laikotar-
piams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau). 10-uoju tFAS pakeičiamos 
27-ojo tAS „Konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos“ ir nuolatinio aiškinimo 
komiteto (nAK) 12-ojo aiškinimo „Konsolidavimas. Specialiosios paskirties ūkio su-
bjektai“ dalys, susijusios su kontrole ir konsolidavimu. 10-asis tFAS pakeitė kontrolės 
sąvokos apibrėžimą taip, kad nustatant kontrolę būtų taikomi vienodi kriterijai visiems 
ūkio subjektams. Šį sąvokos apibrėžimą papildo įvairios taikymo gairės. Šuo metu 
Grupė ir Įmonė vertina šio Standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms.

12-asis tFAS „informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“ (taiko-

mas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau). Šis 
standartas taikomas ūkio subjektams, turintiems nuosavybės dalį dukterinėje įmonė-
je, jungtinėje veikloje, asocijuotoje įmonėje ar nekonsoliduotame struktūrizuotame 
ūkio subjekte. 12-asis tFAS numato privalomą atskleisti informaciją toms įmonėms, 
kurios taiko du naujus standartus: 10-ąjį tFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskai-
tos“ ir 11-ąjį tFAS „Jungtinė veikla“. Šis standartas pakeičia informacijos atskleidimo 
reikalavimus, šiuo metu taikomus pagal 28-ąjį tAS „investicijos į asocijuotąsias įmo-
nes“. 12-asis tFAS reikalauja, kad ūkio subjektai atskleistų informaciją, kuri padeda 
finansinių ataskaitų naudotojams įvertinti ūkio subjekto turimos nuosavybės dalies 
dukterinėje įmonėje, asocijuotoje įmonėje, jungtinėje veikloje ir nekonsoliduotame 
struktūrizuotame ūkio subjekte pobūdį, riziką ir finansinį poveikį. Siekiant įvykdy-
ti šiuos tikslus, naujasis standartas reikalauja atskleisti informaciją keliose srityse, 
įskaitant reikšmingus sprendimus ir prielaidas, kurie buvo atliekami nustatant, ar ūkio 
subjektas kontroliuoja, bendrai kontroliuoja ar turi reikšmingos įtakos savo daliai ki-
tuose ūkio subjektuose, taip pat atskleisti papildomą informaciją apie nekontroliuoja-
mos dalies dalį įmonės veikloje bei pinigų srautus, apibendrintą dukterinių įmonių su 
reikšminga nekontroliuojama dalimi finansinę informaciją bei išsamią informaciją apie 
dalį nekonsoliduotuose struktūrizuotuose ūkio subjektuose. Šuo metu Grupė ir Įmonė 
vertina šio Standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms.

27-asis tAS „Atskiros finansinės ataskaitos“ (taikomas metiniams laikotarpiams, pra-
sidedantiems 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau). Šis Standartas pakeistas ir jo tikslas 
– nustatyti apskaitos ir atskleidimo reikalavimus investicijoms į dukterines įmones, 
bendras įmones ir asocijuotas įmones, kai ūkio subjektas rengia atskiras finansines 
ataskaitas. Gaires, susijusias su kontrole ir konsoliduotosiomis finansinėmis atas-
kaitomis, pakeitė 10-asis tFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“. Šuo metu 
Grupė ir Įmonė vertina šio Standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms.

28-asis tAS „investicijos į asocijuotąsias ir bendrąsias įmones“ (taikomas metiniams 
laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau). Šis Standartas buvo 
pakeistas paskelbus 11-ąjį tFAS ir dabar numato reikalavimą bendrąsias įmones, o 
taip pat ir asocijuotąsias įmones apskaitoje registruoti taikant nuosavybės metodą. 
Šuo metu Grupė ir Įmonė vertina šio Standarto pakeitimo įtaką jos finansinėms atas-
kaitoms.

10-ojo tFAS, 11-ojo tFAS ir 12-ojo tFAS pereinamojo laikotarpio gairių pataisos 
(taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d.). Šiose 
pataisose išaiškintos pereinamojo laikotarpio gairės, numatytos 10-ajame tFAS 
„Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“. Ūkio subjektai, taikantys 10-ąjį tFAS, tu-
rėtų įvertinti kontrolę pirmąją metinio laikotarpio, kurį taikomas 10-asis tFAS, dieną 
ir tuo atveju, jeigu su konsolidavimu susijusi išvada pagal 10-ąjį tFAS skiriasi nuo 
27-ojo tAS ir nAK 12-ojo aiškinimo, paskutinio praėjusio lyginamojo laikotarpio (t. y. 
2012 metai tiems ūkio subjektams, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais 
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metais ir kurie pradeda taikyti 10-ąjį tFAS 2013 m.) duomenys patikslinami, nebent  
to būtų neįmanoma padaryti. Pataisomis taip pat nustatoma papildoma pereinamo-
jo laikotarpio išimtis 10-ajame tFAS, 11-ajame tFAS „Jungtinė veikla“ ir 12-ajame 
tFAS „informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“, reikalaujant 
pateikti tik paskutinio lyginamojo laikotarpio pakoreguotą lyginamąją informaciją . Be 
to, pataisomis panaikintas reikalavimas pateikti ankstesnių laikotarpių, buvusių prieš 
laikotarpį, kuriuo pirmą kartą taikytas 12-asis tFAS, lyginamąją informaciją , susiju-
sią su nekonsoliduojamais struktūrizuotais ūkio subjektais (angl. structured entities). 
Šiuo metu Grupė ir Įmonė vertina, kokios įtakos pataisos turės jos finansinėms atas-
kaitoms.

36-ojo tAS pataisos – „informacijos apie nefinansinio turto atsiperkamąją vertę at-
skleidimas“ (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 
d.; leidžiama taikyti anksčiau laiko, jeigu 13-asis tFAS taikomas tam pačiam apskai-
tos ir palyginamajam laikotarpiui). Pataisomis panaikinamas reikalavimas atskleisti 
atsiperkamąją vertę, jeigu įplaukas kuriantis vienetas apima prestižą arba neriboto 
naudingo tarnavimo laiko nematerialųjį turtą, tačiau vertės sumažėjimo nėra. Šiuo 
metu Grupė ir Įmonė vertina, kokios įtakos pataisos turės jos finansinėms ataskai-
toms.

39-ojo tAS pataisos – „išvestinių finansinių priemonių novacija ir tolesnė apsidraudi-
mo sandorių apskaita“ (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. 
sausio 1 d.).  Pataisomis bus leidžiama tęsti apsidraudimo sandorių apskaitą tokiu 
atveju, kai apsidraudimo nuo rizikos priemone laikoma išvestinė finansinė priemo-
nė yra pakeičiama (t.y. šalys susitaria pakeisti pradinę sandorio šalį nauja), siekiant 
įvykdyti tarpuskaitą su pagrindine sandorio šalimi vykdant teisės aktų ar taisyklių rei-
kalavimus, jei įvykdomos nustatytos sąlygos. Šiuo metu Grupė ir Įmonė  netaiko ap-
sidraudimo sandorių apskaitos, todėl nenumato, kad šie pakeitimai turės reikšmingos 
įtakos jos finansinėms ataskaitoms.

Standartai, aiškinimai ir jų pakeitimai, kurie dar nėra patvirtinti taikyti europos Sąjun-
gos ir kurių Grupė bei Įmonė nėra pritaikiusios anksčiau laiko 

•  9-asis tFAS „Finansinės priemonės: klasifikavimas ir vertinimas“

• tFAAK 21-asis aiškinimas – „mokesčiai“

• 19-ojo tAS pataisos – „Apibrėžtųjų išmokų planai: darbuotojų įmokos“

• 2012 m. tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų metiniai patobulinimai

• 2013 m. tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų metiniai patobulinimai

Šuo metu Grupė ir Įmonė vertina šių pakeitimų įtaką jos finansinėms ataskaitoms.

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

2.2   Konsolidavimas 
Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos apima patronuojančios įmonės „Lietu-
vos energija“, UAB ir jos tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamų dukterinių įmonių 
finansines ataskaitas. Kontrolė yra įgyjama, kai Bendrovė gali kontroliuoti dukterinės 
įmonės finansinę ir įprastinę veiklą ir taip gauti naudos iš šios įmonės veiklos. Kon-
trolė paprastai yra įgyjama valdant daugiau negu 50 proc. balsų suteikiančių akcijų. 
Dukterinės bendrovės yra konsoliduojamos nuo tada, kai Grupė įgyja kontrolę, ir ne-
bekonsoliduojamos nuo kontrolės praradimo momento.

Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra parengtos taikant tokias pačias apskaitos 
politikas ir apima tokį patį ataskaitinį laikotarpį kaip ir patronuojančios įmonės finan-
sinės ataskaitos. Visi Grupės įmonių tarpusavio sandoriai, likučiai bei nerealizuotas 
tarpusavio sandorių pelnas ir/ar nuostoliai tarp Grupės įmonių konsolidavimo metu 
yra eliminuojami.

nekontroliuojanti dalis atspindi pelno (nuostolių) ir grynojo turto dalį, nepriklausančią 
Grupei. Ji yra parodoma atskirai konsoliduotoje bendrųjų pajamų ataskaitoje, o kon-
soliduotame balanse atskirai išskiriama nuosavybės dalis, priklausanti nekontroliuo-
jančiai daliai, ir nuosavybė, priklausanti patronuojančios įmonės akcininkams. 

Verslo jungimai tarp bendro pavaldumo įmonių

Verslo jungimams, įvykusiems tarp bendro pavaldumo įmonių, nėra taikomas 3-iasis 
tFAS „Verslo jungimai“. Verslo jungimo sandoriai tarp bendro pavaldumo ūkio su-
bjektų yra apskaityti taikant dalyvavimo (kontrolės) sujungimo (angl. pooling of inte-
rest) metodą. Šio metodo praktinis taikymas susideda iš kelių procedūrų: 

• susijungiančių įmonių turtas ir įsipareigojimai pateikiami balansinėmis vertėmis, 
kurios buvo apskaitytos aukščiausios kontroliuojančios bendrovės konsoliduoto-
se finansinėse ataskaitose;

• joks naujas prestižas dėl sujungimo nepripažįstamas;

• skirtumas tarp sumokėto atlygio ir įsigyto grynojo turto balansinės vertės įsigijimo 
metu apskaitomas tiesiai nuosavybėje, nepaskirstyto pelno straipsnyje;

• įsigytos įmonės rezultatai yra konsoliduojami taip, tarytum įsigyta įmonė visuo-
met buvo kontroliuojama įsigijusiosios įmonės (arba nuo bendros kontrolės atsi-
radimo momento).
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2.3   Bendrovės investicijos į dukterines įmones
Dukterinė įmonė – tai tokia įmonė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja patro-
nuojanti įmonė. investicijos į dukterines įmones patronuojančios įmonės balanse yra 
apskaitytos įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, kai investicijos 
apskaitinė vertė patronuojančios įmonės balanse viršija tikėtiną atsiperkamąją vertę.

2.4   investicijos į asocijuotas įmones
Asocijuota įmonė - tai tokia įmonė, kuriai Įmonė ar Grupė daro reikšmingą įtaką. 
Reikšminga įtaka - tai galėjimas dalyvauti priimant finansinės ir veiklos politikos 
sprendimus, tačiau tai nėra galia kontroliuoti ar bendrai kontroliuoti šiuos sprendimus. 

investicijos į asocijuotas įmones patronuojančios įmonės balanse yra apskaitytos 
įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, kai investicijos apskaitinė 
vertė patronuojančios įmonės balanse viršija tikėtiną atsiperkamąją vertę.

Asocijuotų įmonių turtas, įsipareigojimai bei veiklos rezultatai įtraukiami į Grupės kon-
soliduotas finansines ataskaitas naudojant nuosavybės metodą, išskyrus atvejus, kai 
investicija yra klasifikuojama kaip laikoma pardavimui, kai ji yra apskaitoma pagal 
5-ąjį tFAS „ilgalaikis turtas, laikomas pardavimams ir nutraukiama veikla“. taikant 
nuosavybės metodą, investicija į asocijuotą įmonę yra apskaitoma konsoliduotame 
balanse įsigijimo savikaina, pakoreguota po įsigijimo datos įvykusiais Grupės grynojo 
turto asocijuotoje įmonėje dalies pasikeitimais, atėmus bet kokį nuosavų investicijų 
vertės sumažėjimą. Asocijuotos įmonės nuostoliai, viršijantys Grupės turto dalį joje, 
nėra pripažįstami, išskyrus tuos atvejus, kai Grupė prisiėmė teisinius arba netiesiogi-
nius įsipareigojimus arba padarė mokėjimus asocijuotos ar bendrai valdomos įmonės 
vardu.

Bet koks įsigijimo savikainos perviršis, lyginant su Grupės identifikuojamo turto, įsi-
pareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų grynosios tikrosios vertės asocijuotoje 
įmonėje dalimi įsigijimo dieną, apskaitomas kaip menamas prestižas. Prestižas yra 
įtraukiamas į investicijos likutinę vertę ir vertinamas dėl vertės sumažėjimo kaip in-
vesticijos dalis. Jei po pakartotinio vertinimo Grupei tenkanti identifikuojamo turto, įsi-
pareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų grynosios tikrosios vertės dalis viršija įsi-
gijimo savikainą, perviršis yra nedelsiant pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Kai Grupės įmonė vykdo operacijas su asocijuota Grupės įmone, nerealizuotas pel-
nas ar nuostoliai, tenkantys Grupei, yra eliminuojami.

Finansinės garantijos už asocijuotų įmonių įsipareigojimus pradinio pripažinimo metu 
yra apskaitomos nustatyta tikrąja verte kaip investicijos į asocijuotas įmones ir finan-
siniai įsipareigojimai balanse. tikroji vertė įvertinama kaip tikrosios įsipareigojimo, 
už kurį suteikta garantija, vertės bei analogiško įsipareigojimo be garantijos tikro-
sios vertės skirtumas. Atlikus pradinį pripažinimą, vėliau šie finansiniai įsipareigoji-
mai amortizuojami ir pripažįstami pajamomis, priklausomai nuo susijusių asocijuo-

tos įmonės finansinių įsipareigojimų bankui amortizacijos/grąžinimo. Jeigu atsiranda 
požymių, kad asocijuota įmonė gali neįvykdyti savo įsipareigojimų bankui, įmonės 
finansiniai įsipareigojimai apskaitomi didesniąja iš amortizuotos vertės ir pagal 37 
tAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas“ nuostatas ap-
skaičiuotos vertės.

2.5   Užsienio valiutų perskaičiavimas

(a) Funkcinė ir pateikimo valiuta

Kiekvienos Grupės įmonės finansinėse ataskaitose parodyti straipsniai įvertinti pirmi-
nės ekonominės aplinkos, kurioje konkreti įmonė vykdo veiklą, valiuta (toliau – funkci-
nė valiuta). Konsoliduotos finansinės ataskaitos pateiktos Lietuvos litais (Lt), kuri yra 
Bendrovės funkcinė ir pateikimo valiuta.

nuo 2002 m. vasario 2 d. litas susietas su euru santykiu 3,4528 Lt = 1 euras.

(b) Sandoriai ir likučiai

Sandoriai užsienio valiuta perskaičiuojami į funkcinę valiutą naudojant valiutų kur-
sus, galiojančius sandorių atlikimo dieną. Pelnas ir nuostoliai, atsirandantys vykdant 
atsiskaitymus, susijusius su šiais sandoriais, bei perskaičiuojant piniginius turto bei 
įsipareigojimų likučius, išreikštus užsienio valiutomis, pagal metų pabaigoje galiojan-

čius kursus apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2.6   ilgalaikis materialusis turtas
ilgalaikis turtas, apskaitomas įsigijimo savikaina arba perkainota verte. ilgalaikio ma-
terialiojo turto grupės, kurią sudaro hidroelektrinė ir hidroakumuliacinė elektrinės, 
kombinuoto ciklo blokas bei rezervinė elektrinė, apskaitoma savikaina atėmus su-
kauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Kitas ilgalaikis materialusis turtas apskai-
tomas perkainota verte, nustatyta remiantis periodiškais, ne rečiau kaip kartą per 5 
metus nepriklausomų turto vertintojų arba Grupės vadovybės atliekamais turto ver-
tinimais, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo bei vertės sumažėjimo suma. Įsigijimo 
vertė apima ilgalaikio materialiojo turto dalių pakeitimo išlaidas, kai jos patiriamos, jei 
šios išlaidos atitinka turto pripažinimo kriterijus. Visas sukauptas nusidėvėjimas bei 
vertės sumažėjimas perkainojimo metu sudengiamas su bendrąja turto verte ir likusi 
suma koreguojama iki perkainotos turto vertės. Visos kitos remonto ir priežiūros są-
naudos apskaitomos bendrųjų pajamų straipsnyje kai yra patiriamos. 

Apskaitinės vertės padidėjimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo pripažįs-
tamas kitose bendrosiose pajamose ir parodomas perkainojimo rezerve akcininkų 
nuosavybės dalyje. Jeigu perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą jo vertė padidėja, ta-
čiau anksčiau šio turto vertė buvo sumažėjusi ir dėl to buvo pripažintos sąnaudos, 
tada turto vertės padidėjimo suma, įvertinus nusidėvėjimą, mažinamos sąnaudos, 
kurios anksčiau buvo pripažintos bendrųjų pajamų ataskaitoje, o likusi dalis įtraukia-
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ma į perkainojimo rezervą. Vertės sumažėjimai, kurie padengia to paties turto anks-
tesnius vertės padidėjimus, pripažįstami kitose bendrosiose pajamose ir pateikiami 
mažinant perkainojimo rezervą nuosavybės dalyje; visi kiti vertės sumažėjimai pri-
pažįstami bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalyje. Kiekvienais metais 
skirtumas tarp nusidėvėjimo, apskaičiuoto pagal turto perkainotą apskaitinę vertę (kai 
perkainojant vertė padidėja), pripažinto bendrųjų pajamų ataskaitoje pelno (nuos-
tolių) dalyje ir nusidėvėjimo, apskaičiuoto pagal to turto pirminę įsigijimo savikainą, 
perkeliamas iš perkainojimo rezervo į nepaskirstytą pelną, įvertinus atidėtojo pelno 
mokesčio poveikį.

turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, 
nurašant turto įsigijimo / perkainotą vertę iki likvidacinės vertės per šiuos įvertintus 
naudingo tarnavimo laikotarpius (metais):

Pastatai 15-75
Statiniai ir mašinos
  elektros ir ryšių įtaisai 20-25
  elektros skirstymo įranga 15-45
  elektros įrenginiai 15-35
   kita įranga 5-50
Hidroelektrinės, hidroakumuliacinės, rezervinės elektrinės ir kombinuotojo 
ciklo bloko turtas
   Hidroelektrinės ir hidroakumuliacinės elektrinių turtas:
        vandentakos hidrotechniniai statiniai ir įrengimai 75
        slėgiminiai vamzdynai 50
        hidrotechninės turbinos 25-40
        kita įranga 8-15
   Rezervinės elektrinės turtas:
        statiniai ir tiesiniai 10-70
        šilumos ir elektros įrenginiai 10-60
        matavimo prietaisai ir įranga 5-30
        kita įranga 8-15
   Kombinuoto ciklo bloko turtas:
        statiniai ir tiesiniai 20-50
        elektros linijos 20-40
        elektros gamybos įrenginiai 20-50
Transporto priemonės 2-35
Kitas ilgalaikis materialusis turtas:
     kompiuterinė ir telekomunikacinė įranga 3-10
     įrankiai, kitas ilgalaikis materialusis turtas 4-10

ilgalaikis materialusis turtas apima atsargines dalis, atsarginius įrenginius ir priežiū-
ros įrenginius, kai jie atitinka ilgalaikio materialaus turto apibrėžimą.

turto likvidacinės vertės ir naudingo tarnavimo laikotarpiai peržiūrimi ir, prireikus, ko-
reguojami.

Skolinimosi išlaidos,  tiesiogiai susijusios su turto, kuris nėra apskaitomas tikrąja 
verte ir kurio parengimas naudojimui arba pardavimui trunka ilgiau negu vienerius 
metus, įsigijimu, statyba ar gamyba, kapitalizuojamos kaip to turto savikainos dalis 
(žr. 2.18 pastabą).

Kai ilgalaikis materialusis turtas nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo 
vertė bei susijęs sukauptas nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi finansinėse atas-
kaitose, o su tuo susijęs pelnas arba nuostolis apskaitomas pelno (nuostolių) dalyje  
bendrųjų pajamų ataskaitoje. Pelnas arba nuostolis, perleidus ilgalaikį materialųjį tur-
tą, yra apskaičiuojami iš gautų pajamų atimant parduoto turto likutinę vertę. Pardavus 
perkainotą turtą, atitinkama perkainojimo rezervo dalis perkeliama į nepaskirstytąjį 
pelną (nuostolį). 

Remonto išlaidos yra pridedamos prie apskaitinės ilgalaikio materialiojo turto vertės, 
jei yra tikėtina, kad ateityje iš šių išlaidų bus gauta ekonominė nauda, ir jei jas galima 
patikimai įvertinti. Pakeistos dalies apskaitinė vertė yra nurašoma. Visos kitos remon-
to ir priežiūros išlaidos yra pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje 
tuo metu, kai jos yra patiriamos.

nebaigta statyba perkeliama į atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, 
kai ji užbaigiama ir turtas yra parengtas jo numatytam naudojimui.

2.7  ilgalaikis nematerialusis turtas

(a) Patentai ir licencijos

Patentai ir licencijos yra parodomos įsigijimo savikaina. Prekių ženklai ir licencijos, 
įgytos jungiant verslą, yra pripažįstamos tikrąja verte įsigijimo datą. Prekių ženklai 
ir licencijos apskaitomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amor-
tizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą per numatytą naudingo 
tarnavimo laiką 3-5 metus arba per licencijos ir/ar patento konkretų galiojimo laiką, 
jeigu toks nustatytas. Grupė turi neapibrėžto tarnavimo laiko licencijų, identifikuotų 
2008 m. verslo jungimosi momentu, įsigyjant AB „VSt“. naudingo tarnavimo laiko-
tarpis yra peržiūrimas kiekvienais metais, siekiant nustatyti, ar įvykiai ir aplinkybės 
leidžia išlaikyti prielaidą dėl neapibrėžto naudingo tarnavimo laikotarpio. Plačiau žr. 
7-oje pastaboje.
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(b) Kompiuterių programinė įranga

Įsigytos kompiuterių programinės įrangos licencijos kapitalizuojamos remiantis su 
konkrečios programinės įrangos įsigijimu ir parengimu naudojimui susijusiomis išlai-
domis. Šios išlaidos amortizuojamos per įvertintą naudingo tarnavimo laikotarpį (2-4 
metai).

(c) taršos leidimai

Detali taršos leidimų apskaitos politika pateikta 2.23 pastaboje.

(d) Kitas nematerialusis turtas

nematerialusis turtas, iš kurio tikimasi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaito-
mas įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir vertės sumažėjimo 
nuostolių suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) me-
todą per 3-4 metų įvertintą ekonominės naudos gavimo laikotarpį.

2.8   nefinansinio turto vertės sumažėjimas
Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo datą Grupė ir Įmonė peržiūri likutinę ilga-
laikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors požy-
mių, kad šio turto vertė sumažėjo. esant tokiems požymiams, yra įvertinama šio turto 
atsiperkamoji vertė, kad būtų galima apskaičiuoti vertės sumažėjimą (jei toks yra). 
Kai neįmanoma įvertinti turto atsiperkamosios vertės, yra paskaičiuojama pajamas 
generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, atsiperkamoji vertė. Kai gali 
būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas, turtas yra paskirsto-
mas atskiriems pajamas generuojančio turto vienetams, priešingu atveju turtas yra 
paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms 
gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas.

Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo datą bei, kai yra vertės sumažėjimo požy-
mių, atliekami ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikotarpis yra 
neapibrėžtas, ir ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris nėra dar paruoštas naudojimui, 
vertės sumažėjimo testai. 

Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš tikrosios vertės, atėmus pardavimo sąnaudas, ir 
naudojimo vertės. Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra dis-
kontuojami iki dabartinės vertės, naudojant diskonto normą, įvertintą pagal dabar-
tines rinkos sąlygas, egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu susijusią riziką, į 
kurią nebuvo atsižvelgta įvertinant ateities pinigų srautus. 

Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra 
mažesnė nei šio turto apskaitinė vertė, apskaitinė turto vertė sumažinama iki atsiper-
kamosios šio turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) vertės. nuostoliai dėl 

vertės sumažėjimo pripažįstami iš karto bendrųjų pajamų straipsnyje. 

Jei po nuostolių dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė vėliau padidėja, tai 
apskaitinė turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai 
paskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, bet tiek, kad padidėjimas neviršytų aps-
kaitinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertės, jei nuostoliai dėl ver-
tės sumažėjimo ankstesniais metais nebūtų buvę pripažinti. turto vertės sumažėjimo 
atstatymas pripažįstamas per bendrųjų pajamų straipsnį iš karto.

2.9   investicinis turtas
investicinį turtą sudaro Grupės pastatai ir statiniai, kurie laikomi uždirbti nuomos pa-
jamas arba tikintis vertės padidėjimo. investicinis turtas pirminio pripažinimo metu 
apskaitomas įsigijimo savikaina, vėliau  - tikrąja verte. tikroji vertė yra nustatoma ne-
priklausomų turto vertintojų turinčių reikiamą kvalifikaciją ir nesenos patirties vertinant 
panašios paskirties turtą. investicinio turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas, pelnas ar 
nuostoliai dėl tikrosios vertės pasikeitimo sudarant finansines ataskaitas, parodomi 
ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) dalyje bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tik tada, kai pasikeičia turto paskirtis. tam 
tikras nekilnojamasis turtas gali būti naudojamas Grupės, o nenaudojama dalis gali 
būti skiriama nuomos pajamoms uždirbti arba tikintis turto vertės padidėjimo. Jeigu 
Grupės naudojama turto dalis gali būti atskirai parduota, turto dalys apskaitomos 
atskirai. Grupės naudojama turto dalis apskaitoma vadovaujantis 16-ojo tAS, o skirta 
turto nuomos pajamoms uždirbti – 40–ojo tAS reikalavimais.

2.10   ilgalaikis turtas, skirtas parduoti
ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui, apskaitomas žemesne iš apskaitinės vertės 
ir tikrosios vertės, atėmus numatomas pardavimo išlaidas, jeigu jo apskaitinę vertę 
ketinama atgauti iš pardavimo sandorio, o ne iš nepertraukiamo naudojimo.

2.11   Finansinis turtas
Grupės ir Įmonės finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą, vertinamą tikrąja 
verte (vertės pokytis apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje), finansinį turtą, laiko-
mą iki išpirkimo termino, suteiktas paskolas ir gautinas sumas. Klasifikavimas priklau-
so nuo įsigyto finansinio turto paskirties, vadovybės ketinimų ir nuo to, ar investicijos 
kotiruojamos aktyvioje rinkoje. Vadovybė nustato finansinio turto klasifikaciją jo pir-
mojo pripažinimo metu.

Finansinio turto įsigijimai ir pardavimai apskaitoje atvaizduojami sandorio sudarymo 
dieną – dieną, kai Grupė ir Įmonė įsipareigoja pirkti ar parduoti turtą. Pirminio pripa-
žinimo metu finansinis turtas įvertinamas tikrąja verte. Jei investicijos apskaitytos ne 
tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas parodant bendrųjų pajamų ataskaito-
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je, prie investicijų pridedamos tiesioginės išlaidos, susijusios su sandoriu.

Finansinio turto apskaita po pirminio pripažinimo priklauso nuo to, kuriai grupei finan-
sinis turtas yra priskirtas

Finansinis turtas apskaitomas tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje

Grupės finansinis turtas apskaitomas tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje suda-
ro tiktai turtas, susijęs su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (žr. 2.12 pastabą).

Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo

Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo – neišvestinis finansinis turtas, kuriuo pre-
kiaujama aktyvioje rinkoje, turintis nustatytą galiojimo terminą su fiksuotais arba gali-
mais nustatyti mokėjimais, kurį ūkio subjektas neabejotinai ketina ir gali laikyti iki ga-
liojimo pabaigos. Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo, apskaitomas amortizuota 
savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

Apskaičiuotų palūkanų normos metodas – tai finansinio turto amortizuotos savikainos 
skaičiavimo ir palūkanų pajamų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Ap-
skaičiuotų palūkanų norma – tai palūkanų norma, tiksliai diskontuojanti numatomas 
būsimas grynųjų pinigų išmokas ar įplaukas iki finansinio turto grynosios balansinės 
vertės per numatytą finansinės priemonės galiojimo laikotarpį ar, jeigu būtina, per 
trumpesnį laikotarpį.

Paskolos ir gautinos sumos

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

Paskolos ir gautinos sumos pradžioje apskaitomos įsigijimo savikaina (suteikto at-
lygio tikrąja verte), o vėliau - amortizuota verte, naudojant efektyvios palūkanų nor-
mos metodą. Pelnas arba nuostolis pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitos pelno 
(nuostolių) dalyje tada, kai toks turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra 
amortizuojamas. 

Finansinio turto vertės sumažėjimas

Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo datą Grupė ir Įmonė įvertina finansinį turtą, 
kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Finansinio 
turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių požymių, tokių kaip vienas ar keli įvykiai, 
įvykę po finansinio turto pirminio pripažinimo, kurie turi įtakos įvertintiems finansinio 

turto ateities pinigų srautams. Vertės sumažėjimo požymių pavyzdžiu gali būti požy-
miai, kad skolininkas ar grupė skolininkų susiduria su reikšmingais finansiniais sun-
kumais, nemoka ar vėluoja mokėti palūkanas ar pagrindinę skolos sumą; tikimybė, 
kad jie bankrutuos ar bus vykdoma kita finansinė reorganizacija; akivaizdūs faktoriai, 
tokie kaip įsiskolinimų pokyčiai ar verslo sąlygų pokyčiai, sutampantys su finansinių 
įsipareigojimų nevykdymu, rodantys, jog egzistuoja įvertinamas būsimų pinigų srautų 
sumažėjimas. Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėji-
mo nuostolių suma yra skirtumas tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir įvertintų 
ateities pinigų srautų dabartinės vertės, apskaičiuotos naudojant pirminio pripažinimo 
metu nustatytą apskaičiuotų palūkanų normą. 

Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės su-
mažėjimo nuostoliais, išskyrus prekybos gautinas sumas, kurių apskaitinė vertė yra 
sumažinama naudojant abejotinų gautinų sumų sąskaitą. nuvertėjusios gautinos su-
mos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgautinos.

Jei po finansinių ataskaitų sudarymo datos įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių 
suma sumažėja ir šis sumažėjimas gali būti objektyviai susietas su įvykiais, kurie 
įvyko po įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet šie anksčiau pri-
pažinti vertės sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi ir parodomi bendrųjų pajamų atas-
kaitoje, bet taip, kad vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną turto apskaitinė 
vertė neviršytų amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės 
sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais nebūtų buvę pripažinti.

Finansinio turto pripažinimo nutraukimas

Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio 
turto grupės) pripažinimas yra nutraukiamas, kai:

• baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas;

• išlaikoma teisė į pinigų srautus, bet prisiimamas įsipareigojimas sumokėti visą 
sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį per trumpą laiką; arba

• perleidžiama teisė gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžiama iš 
esmės visa su finansinio turto nuosavybe susijusi rizika ir nauda, arba (b) nei 
perleidžiama, nei išlaikoma su finansiniu turtu susijusi rizika ir nauda, bet perlei-
džiama šio turto kontrolė.

2.12   išvestinės finansinės priemonės
išvestinės finansinės priemonės klasifikuojamos kaip laikomos prekybai. Pirminio pri-
pažinimo metu jos pripažįstamos tikrąja verte ir vėliau jos taip pat apskaitomos tikrąja 
verte. tikroji vertė yra apskaičiuojama pagal kotiruojamas rinkos kainas arba naudo-
jant kainų nustatymo modelius, kurie apima su finansinėmis priemonėmis susijusio 
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turto dabartines rinkos ar sutartines kainas bei kitus veiksnius. išvestinės finansinės 
priemonės yra apskaitomos kaip turtas, kai jų tikroji vertė yra teigiama, ir kaip įsipa-
reigojimai, kai neigiama. Pelnas ar nuostoliai iš šių finansinių priemonių yra įtraukiami 
į bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalį kaip finansinės veiklos pajamos 
ar sąnaudos.

2.13  Atsargos
Atsargos pripažįstamos savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, priklauso-
mai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė. Savikaina nustatoma naudojant FiFO metodą. 
Atsargų savikaina apima pirkimo kainą, mokesčius (išskyrus tuos, kuriuos vėliau 
Grupė ir Įmonė susigrąžina iš mokesčių institucijų), transportavimo, tvarkymo ir kitas 
išlaidas, tiesiogiai priskirtinas atsargų įsigijimui. Savikainai nepriskiriamos skolinimosi 
išlaidos. Grynoji galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įpras-
toms verslo sąlygoms, atėmus priskirtinas kintamas pardavimo sąnaudas.

2.14  Prekybos gautinos sumos
Gautinos sumos pradžioje yra apskaitomos tikrąja verte, o vėliau amortizuota savi-
kaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą, sumažinta vertės sumažėji-
mo nuostolių suma. Gautinų sumų vertės sumažėjimas pripažįstamas tada, kai yra 
objektyvių įrodymų, jog Grupė ar Įmonė nesugebės atgauti visų šių sumų per pra-
džioje nustatytus terminus. Reikšmingi skolininko finansiniai sunkumai, tikimybė, kad 
skolininkas bankrutuos arba bus įvykdyta finansinė reorganizacija, taip pat mokėjimų 
nevykdymas ar uždelsimas (daugiau nei 2 mėnesius) – tai prekybos gautinų sumų 
vertės sumažėjimo požymiai. Vertės sumažėjimo suma yra skirtumas tarp turto aps-
kaitinės vertės ir įvertintų būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant apskaičiuotų 
palūkanų normą, dabartinės vertės. turto apskaitinė vertė mažinama vertės sumažė-
jimo suma, o nuostolių suma pripažįstama bendrųjų pajamų ataskaitoje. Kai preky-
bos gautina suma yra neatgautina, ji nurašoma, mažinant vertės sumažėjimo sumą 
prekybos gautinoms sumoms. Anksčiau nurašytos, tačiau vėliau atgautos sumos 
apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip pajamos.

2.15 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, indėlius iki pareikalavimo bankuo-
se ir kitas trumpalaikes labai likvidžias investicijas, kurių terminas yra ne ilgesnis kaip 
trys mėnesiai.

Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, indė-
lius iki pareikalavimo bankuose ir kitas trumpalaikes labai likvidžias investicijas, ku-
rių terminas yra ne ilgesnis kaip trys mėnesiai, bei banko sąskaitos kreditus (angl. 
overdrafts). Banko sąskaitos kreditas (overdraft) apskaitomas balanso trumpalaikių 
įsipareigojimų paskolų straipsnyje.

2.16 Įstatinis kapitalas

Paprastosios akcijos apskaitomos nuosavybėje

Jei Įmonė superka savo akcijas, šios supirktos akcijos atimamos iš nuosavybės. Joks 
pelnas ar nuostolis nepripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje dėl Įmonei priklau-
sančių nuosavybės priemonių pirkimo, pardavimo, išleidimo ar atšaukimo.

Skirtumas tarp naujos akcijų emisijos nominalios vertės ir už akcijas gauto apmokėji-
mo tikrosios vertės apskaitomas kaip akcijų priedai.

2.17 Prekybos mokėtinos sumos
Prekybos mokėtinos sumos yra pripažįstamos, kuomet kita šalis įvykdo savo įsipa-
reigojimus pagal sutartį, ir pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, o vėliau apskaitomos 
amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. 

2.18 Paskolos
Paskolos pradžioje apskaitomos tikrąja verte, atėmus patirtas sandorio išlaidas. Vė-
liau paskolos apskaitomos amortizuota savikaina. Bet koks skirtumas, susidaręs tarp 
pradžioje pripažintos sumos ir išpirkimo vertės, pripažįstamas bendrųjų pajamų atas-
kaitos pelno (nuostolių) dalyje per skolinimosi laikotarpį, taikant apskaičiuotų palūka-
nų normos metodą.

Paskolos priskiriamos prie trumpalaikių įsipareigojimų, nebent Grupė ir Įmonė turi 
besąlyginę teisę atidėti įsipareigojimo įvykdymą ne mažiau kaip 12 mėnesių po finan-
sinių ataskaitų sudarymo dienos.

Skolinimosi kaštai, tiesiogiai susiję su turto įsigijimu, statyba ar turto, kuriam paga-
minti ar jį paruošti naudojimui ar pardavimui reikia gana daug laiko (daugiau nei vie-
nerių metų), pasigaminimu ar paruošimu naudojimui ar pardavimui, yra pridedami 
prie šio turto įsigijimo vertės tol, kol šis turtas visiškai parengiamas naudojimui ar 
pardavimui. Palūkanų pajamos, susijusios su laikinu skolintų lėšų investavimu iki jos 
bus panaudotos turto įsigijimui, yra atimamos iš turto įsigijimo vertės.

2.19 Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis

Pelno mokestis

Ataskaitinių ir praėjusių metų pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra apskaityti 
suma, kuri, tikimasi, bus atgauta iš arba sumokėta mokesčius administruojančiai ins-
titucijai. Skaičiuojant pelno mokestį yra naudojami tokie mokesčių įstatymai ir mokes-
čio tarifai, kurie galioja balanso sudarymo datą.

Pelno mokestis apskaičiuojamas nuo metinio pelno, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. 
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Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus.

Standartinis Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas 2013 ir 
2012 metais yra 15 proc.

mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį išskyrus nuostolius, kurie 
susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. 
toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu Įmonė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuos-
toliai susidarė, išskyrus atvejus, kai Įmonė veiklos nebetęsia dėl nuo jos nepriklau-
sančių priežasčių. nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių prie-
monių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio 
sandorių pelno. 

Atidėtasis pelno mokestis

Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtųjų 
mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami būsimų mokesčių tikslais, pažymint 
skirtumus tarp turimo turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėse ataskaito-
se ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai yra pripa-
žįstami visiems laikiniems skirtumams, kurie vėliau didins apmokestinamąjį pelną, o 
atidėtųjų mokesčių turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins 
apmokestinamąjį pelną. toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikini 
skirtumai yra susiję su prestižu (arba neigiamu prestižu), arba jei nesusijusio su vers-
lo jungimu sandorio metu pripažintas turtas ar įsipareigojimai neįtakoja nei apmokes-
tinamojo, nei finansinio pelno ar nuostolio.

Atidėtojo pelno mokesčio turto apskaitinė vertė peržiūrima kiekvieną finansinės bū-
klės ataskaitos sudarymo dieną ir yra sumažinama, jeigu nėra tikėtina, kad ateityje 
bus gautas pakankamas apmokestinamas pelnas šiam turtui ar jo daliai realizuoti. 
Sumažinama iki sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną.

Atidėtasis pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifus, kuriuos numato-
ma taikyti, kai bus realizuojamas susijęs atidėtojo pelno mokesčio turtas arba įvykdo-
mas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas. 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai egzistuoja teisiškai 
pagrindžiama teisė sudengti ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtą su ataskaitinio 
laikotarpio mokesčių įsipareigojimais ir kai atidėtasis pelno mokestis susijęs su ta 
pačia fiskaline institucija.

Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis už ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio ir atidėtieji mokesčiai turi būti pripažinti pajamomis ar sąnau-
domis ir įtraukti į laikotarpio grynąjį pelną ar nuostolį, išskyrus atvejus, kai mokestis 
atsiranda iš sandorio ar įvykio, kuris pripažįstamas tiesiogiai nuosavybėje arba kitose 

bendrosiose pajamose tą patį ar kitą laikotarpį arba verslo jungimo.

2.20 išmokos darbuotojams

Socialinio draudimo sąnaudos

Grupė ir Įmonė moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fon-
dą (toliau - Fondas) už savo darbuotojus pagal nustatytų įmokų planą ir vadovau-
jantis šalies įstatymų reikalavimais. nustatytų įmokų planas – tai planas, pagal kurį 
Grupė ir Įmonė moka fiksuoto dydžio įmokas į Fondą ir neturi teisinio ar konstrukty-
vaus įsipareigojimo toliau mokėti įmokas, jei Fondas neturi pakankamai turto, kad su-
mokėtų visas išmokas darbuotojams, susijusias su jų darbu dabartiniu ir ankstesniais 
laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo 
principą ir priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų. 

išeitinės kompensacijos

išeitinės išmokos darbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju 
iki jo įprasto išėjimo į pensiją dienos arba darbuotojui priėmus sprendimą savo noru 
išeiti iš darbo mainais į tokias išmokas. Grupė ir Įmonė pripažįsta išeitines išmokas 
tada, kai ji yra akivaizdžiai įpareigota nutraukti darbo santykius su esamais darbuoto-
jais pagal detalų oficialų darbo santykių nutraukimo planą be galimybės jo atsisakyti 
arba įpareigota mokėti išeitines išmokas po to, kai jos buvo pasiūlytos už išėjimą iš 
darbo savo noru. ilgalaikės išmokos yra pripažįstamos dabartine verte, taikant rinkos 
palūkanų normą.

Aktuarinis pelnas ar nuostoliai, atsirandantys iš koregavimų, pagrįstų patirtimi ar dėl 
aktuarinių prielaidų pasikeitimo ir nedelsiant pripažįstami Grupės ir Įmonės kitose 
bendrosiose pajamose bendrųjų pajamų ataskaitoje. Visos ankstesnės darbo sąnau-
dos yra pripažįstamos nedelsiant.

ilgalaikės išmokos darbuotojams

Kiekvienam Grupės ir Įmonės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensinio 
amžiaus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir pagal kolektyvinę sutartį priklauso 
2–6 mėnesių atlyginimų dydžio išmoka. išmokų darbuotojams įsipareigojimas pripa-
žįstamas finansinės būklės ataskaitoje ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę balanso 
sudarymo dieną. Aprašytas ilgalaikis išmokų darbuotojams įsipareigojimas finansi-
nės būklės ataskaitos dieną yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, 
taikant planuojamo sąlyginio vieneto metodą. nustatytos ilgalaikės išmokos įsiparei-
gojimo dabartinė vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, 
naudojant palūkanų normas, nustatytas vyriausybės obligacijoms, kurios išreikštos 
tokia valiuta, kuria bus sumokėtos išmokos darbuotojams ir kurių terminas panašus į 
susijusio įsipareigojimo terminą. 
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2.21 Atidėjiniai
Atidėjiniai apskaitomi tada, kai dėl įvykio praeityje Grupė ir Įmonė turi teisinį įsiparei-
gojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi eko-
nominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 
Kai Grupė ir Įmonė tikisi, kad dalis ar visa atidėjinių suma bus kompensuota, pavyz-
džiui, pagal draudimo sutartį, gautina kompensacija yra pripažįstama kaip atskiras 
turtas, bet tik tada, kai kompensavimas yra garantuotas. Su atidėjiniais susijusios 
išlaidos yra apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitoje grynąja verte, atsižvelgiant į 
kompensuojamas sumas. Jei pinigų laiko vertė yra reikšminga, atidėjiniai yra diskon-
tuojami naudojant efektyvią laikotarpio palūkanų normą (prieš mokesčius), jei reikia, 
atsižvelgiant į konkrečią įsipareigojimui specifinę riziką. Kai naudojamas diskontavi-
mas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusio laiko tarpą, yra apskaitomas kaip 
finansinės sąnaudos.

Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai

Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai yra įsipareigojimai, kurie pirminio pripažinimo metu 
apskaitoje pripažįstami tikrąja verte. Po pirminio pripažinimo kiekvieno ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje atidėjiniai yra pripažįstami dabartine verte, naudojant efektyvios 
palūkanų normos metodą.

2.22 Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Grupė ir Įmonė gaus su sandoriu susijusią 
ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pajamos įvertinamos 
gauto ar gautino už prekes ar paslaugas atlygio tikrąja verte, neįskaitant pridėtinės 
vertės mokesčio, atėmus grąžinimus ir nuolaidas.

Pajamos iš elektros energijos pardavimo galutiniams vartotojams

Grupės pajamos iš elektros energijos pardavimo galutiniams vartotojams apima ga-
mybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo, Viešuosius interesus atitinkančias paslaugas 
(ViAP) ir kitas paslaugas, suteikiamas elektros energijos pardavimo galutiniam var-
totojui proceso metu. Perdavimo, skirstymo paslaugų ir ViAP, kurias teikia Grupės 
įmonės, kainas reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

elektros energijos pardavimo pajamos gyventojams yra pripažįstamos tada, kai elek-
tros energija yra patiekiama. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra sukau-
piamos pardavimo pajamos, siekiant apskaityti patiektą, tačiau vartotojų dar nede-
klaruotą elektros energiją. Šis sukaupimas yra nustatomas remiantis istorine patirtimi 
bei vidutiniu vartotojų atsiskaitymo už elektros energiją periodu. 

elektros energijos pardavimo verslo klientams pajamos pripažįstamos tada, kai elek-
tros energija yra patiekiama atsižvelgiant į faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį, 

kuris nustatomas pagal skaitiklių rodmenis.

Kainų reguliavimas

elektros energijos skirstymo kainas reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kon-
trolės komisija (Komisija), nustatydama viršutines kainų ribas. Konkrečias skirstymo 
paslaugų kainas nustato Grupės bendrovė, kuri yra skirstomųjų tinklų operatorius, 
neviršyda Komisijos patvirtintų ribų.

Perdavimo ir ViAP teikimo paslaugų kainos reguliuojamos Valstybinei kainų ir ener-
getikos kontrolės komisijai (toliau – Komisijai) nustatant viršutines kainų ribas. Kon-
krečias perdavimo ir ViAP kainas ir tarifus nustato paslaugos teikėjas, kuris nepri-
klauso Grupei, neviršydamas Komisijos patvirtintų ribų.

Gamintojų ir nepriklausomų tiekėjų parduodamos elektros energijos ir rezervinės ga-
lios kainos nereguliuojamos, išskyrus atvejus, kai gamintojas ar nepriklausomas tie-
kėjas užima daugiau kaip 25 procentus rinkos. tokiu atveju, kainų reguliavimo tvarką 
nustato Komisija.

elektros importo ir eksporto kainos nereguliuojamos.

Vykdydama ViAP veiklą, Grupė uždirba pajamas bei patiria sąnaudas. ViAP lėšos - 
tai lėšos, sumokamos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjams (remian-
tis iš anksto patvirtintais metiniais paslaugų kiekiais bei kainomis). Šios paslaugos 
vėliau teikiamos skirstomojo tinklo operatoriams bei elektros energijos vartotojams 
pagal Komisijos nustatytą tarifą. 

Grupės dukterinė įmonė, užsiimanti elektros energijos gamyba, gauna lėšas už vie-
šuosius interesus atitinkančias paslaugas (toliau – ViAP lėšos), kurios sumokamos 
elektros energijos gamintojams pagal viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
schemą, remiantis iš anksto patvirtintais metiniais paslaugų kiekiais bei kainomis, 
kuriuos nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). 
tarifą nustato Komisija, remdamasi apskaičiuotomis kintamomis elektros energijos 
gamybos sąnaudomis, kurias pateikia gamintojai.   

Grupės skirstomųjų tinklų dukterinė įmonė surenka ViAP lėšas iš vartotojų rem-
damasi Komisijos nustatytais tarifais ir perduoda jas elektros energijos perdavimo 
sistemos operatoriui (Grupei nepriklausančiai įmonei), kuris yra atsakingas už ViAP 
lėšų paskirstymą elektros energijos gamintojams. Lėšos iš vartotojų už viešuosius 
interesus atitinkančias paslaugas, kurios vėliau paskirstomos Grupei nepriklausan-
čioms elektros gamybos įmonėms, pripažįstamos remiantis faktiškai suvartotu elek-
tros energijos kiekiu ir Komisijos nustatytais tarifais. Lėšos už viešuosius interesus 
atitinkančias paslaugas, kurios vėliau paskirstomos Grupės dukterinei įmonei, už-
siimančiai elektros energijos gamyba, pripažįstamos remiantis faktiškai patirtomis 
kintamomis sąnaudomis, nors elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus 
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kiekvieną mėnesį atliekami mokėjimai elektros energijos gamintojui yra nustatomi 
remiantis iš anksto patvirtintais kiekiais ir kainomis. Komisija patvirtina faktinę gautinų 
ViAP lėšų sumą per vienerius metus po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir skirtumas 
sumokamas elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui per antrus metus po 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 

taigi, skirtumas tarp sukauptų pajamų ir faktinių per metus atliktų mokėjimų pripažįs-
tamas ilgalaike gautina arba mokėtina suma (straipsnyje „Po vienerių metų gautinos 
sumos“ arba „Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“), o ateinančių metų 
pabaigoje suma perklasifikuojama į trumpalaikę gautiną ar mokėtiną sumą (straips-
nyje „Kitos gautinos sumos“ arba „Prekybos mokėtinos sumos“). Skirstomųjų tinklų 
dukterinės įmonės mėnesinės mokėtinos sumos elektros energijos perdavimo sis-
temos operatoriui pripažįstamos trumpalaikėmis mokėtinomis sumomis (straipsnyje 
„Prekybos mokėtinos sumos“). 

Remonto paslaugų pajamos

Pajamos iš konkrečių projektų, t.y. remonto paslaugų pajamos, yra pripažįstamos at-
sižvelgiant į užbaigto darbo dalį, kuri nustatoma palyginant faktines patirtas projekto 
sąnaudas su bendromis apskaičiuotomis projekto sąnaudomis. nustatytas pelnin-
gumo pokytis fiksuojamas bendrųjų pajamų ataskaitoje tuo metu, kai toks pokytis 
nustatomas. Projektai reguliariai peržiūrimi ir, nustačius, kad sutartis bus nuostolinga, 
apskaitomi atitinkami atidėjiniai.

naujųjų vartotojų prijungimo pajamos 

mokesčiai gauti už naujų vartotojų, gamintojų prijungimą bei elektros tinklo objektų 
ar įrenginių perkėlimą ar rekonstrukciją pageidaujant vartotojui, gamintojui ar kitiems 
asmenims, gauti po 2009 m. liepos 1 d., pripažįstami pajamomis prijungus vartotoją.

iki 2009 m. liepos 1 d. gauti aukščiau išvardinti mokesčiai apskaitomi kaip sukaup-
tos ateinančių laikotarpių pajamos ir proporcingai pripažįstami pajamomis per naujai 
sukurto susijusio ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką. Susijusios są-
naudos, kurias sudaro ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė bei kitos sąnaudos, 
yra kapitalizuojamos ir nudėvimos per nustatytą kapitalizuoto turto naudojimo laiko-
tarpį.

Paslaugų pardavimo pajamos

Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuomet 
buvo suteiktos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus sandorio įvykdymo lygį, įverti-
namą pagal faktiškai suteiktas paslaugas, kaip visų teiktinų paslaugų procentinę dalį.

Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos, kai tikimasi, kad bus gauta su paslaugų 

teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti patikimai įvertin-
ta. Pajamos pripažįstamos suteikus paslaugas.

Prekių pardavimo pajamos

Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos tuomet, kai visa rizika, susijusi su prekių 
praradimu ar sugadinimu, bei bet kokios papildomos sąnaudos, atsirandančios dėl 
įvykių, atsitinkančių po to, kai prekės buvo pristatytos vežėjui ar į sutartą vietą, yra 
perduodama iš Grupės pirkėjui pagal standartizuotas pardavimo sąlygas (inCO-
teRmS), sutartas su pirkėju, bei yra pagrįstai užtikrintas susijusių gautinų sumų su-
sigrąžinimas.

Palūkanų pajamos

Palūkanų pajamos pripažįstamos taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. 
Gautos palūkanų įplaukos pinigų srautų ataskaitoje pateikiamos kaip investicinės 
veiklos pinigų srautai, bendrųjų pajamų ataskaitoje - kaip finansinės veiklos pajamos. 

Dividendų pajamos

Dividendų pajamos pripažįstamos tada, kai akcininkai įgauna teisę gauti dividendus. 
Gautos dividendų įplaukos pinigų srautų ataskaitoje pateikiamos kaip investicinės 
veiklos pinigų srautai. Dukterinių įmonių dividendai, paskirti patronuojančiai įmonei, 
konsoliduotose finansinėse ataskaitose yra išeliminuojami.

Veiklos nuomos pajamos

nuomos pajamos yra pripažįstamos lygiomis dalimis per nuomos laikotarpį.

Sąnaudų pripažinimas

Sąnaudos pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje kaupimo principu, kai patiriamos. 

2.23   Aplinkos taršos leidimai
Remiantis europos Sąjungos (eS) direktyva 2003/07/eC, buvo sukurta prekybos šil-
tnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis sistema, kuri įsigaliojo nuo 2005 m. sau-
sio 1 d. Pirmasis šios sistemos veikimo periodas yra 3 metų, kuris prasidėjo 2005 m. 
ir baigėsi 2007 m., antrasis yra 5 metų, kuris prasidėjo 2008 m. ir baigėsi 2012 m., 
trečiasis yra 7 metų, kurio trukmė yra nuo 2013 m. iki 2020 m. Sistemos veikimo pe-
riodas sutampa su Kioto sutartyje numatytu periodu. Sistema veikia „Cap“ ir „trade“ 
pagrindu. iš europos Sąjungos šalių narių vyriausybių yra reikalaujama, kad šios nu-
statytų ribas kiekvienam šios sistemos taršos objektui bei įgyvendinimo periodui. Ši 
riba yra nustatoma nacionaliniame Paskirstymo Plane (nPP), kurį paruošia kiekvie-
nos šalies narės atsakinga institucija (Lietuvoje – Aplinkos ministerija). nPP nustato 
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metinį taršos kiekį (matuojama anglies dioksido tonomis ekvivalentui) kiekvienam 
taršos objektui bei periodui bei paskirsto metinius aplinkos taršos leidimus jiems.

Veiklos vykdytojai, dalyvaujantys eS aplinkos taršos leidimų prekybos sistemoje, 
2008 – 2020 m. laikotarpiu turi teisę naudoti taršos mažinimo vienetus, pripažįsta-
mus eS aplinkos taršos leidimų prekybos sistemoje, bet ne daugiau kaip 20 procentų 
jiems per 2008 – 2012 m. laikotarpį išduotų apyvartinių taršos leidimų kiekio.

Šalis narė privalo paskirstyti aplinkos taršos leidimus iki kiekvienų metų vasario 
28 d. remdamasi nPP (dalis aplinkos taršos leidimų yra rezervuojama naujiems 
objektams). 

Šalis narė turi užtikrinti, kad iki kitų metų balandžio 30 d., kiekvieno taršos objekto 
valdytojas pateiktų taršos objekto faktinės išmestos taršos į aplinką duomenis per 
einamuosius kalendorinius metus.

nematerialusis turtas

eS aplinkos taršos leidimai yra nematerialus turtas, kurį nepiniginės dotacijos forma 
suteikė valstybė ar įmonė įsigijo, ir kuris apskaitoje pripažįstamas tikrąja verte jo išlei-
dimo ar perdavimo momentui.

Po pirminio pripažinimo aplinkos taršos leidimai yra perkainojami tikrąja verte remian-
tis aktyvios rinkos kainomis. taršos leidimų perkainojimo metu susidariusi apskaitinės 
vertės padidėjimo suma pateikiama kitose bendrosiose pajamose ir yra didinamas 
perkainojimo rezervas nuosavame kapitale, o vertės sumažėjimo suma, viršijanti 
prieš tai sukauptą sumą rezerve, yra apskaitoma bendrųjų pajamų ataskaitos pelno 
(nuostolių) dalyje. Realizavus aplinkos taršos vienetus, perkainojimo rezervo teigia-
mas likutis tiesiogiai pripažįstamas nepaskirstytame pelne.

Valstybės dotacija

Grupei nemokamai suteikti eS aplinkos taršos leidimai yra laikomi kaip nepiniginė 
valstybės dotacija, kurie pripažįstami apskaitoje tikrąja verte jų gavimo ar išleidimo 
datai. Vėliau valstybės dotacija atitinkamai taršos leidimų panaudojimui per taršos 
leidimų galiojimo laiką ar ją pardavus pripažįstama pajamomis.

Atidėjinys taršos leidimų panaudojimui

Grupei išmetus į aplinką teršalus atsiranda įsipareigojimas atsiskaityti už taršą su 
valstybe leidimais, kurių nominali vertė atitiktų išmestų teršalų kiekį. Šis įsipareigo-
jimas yra atidėjinys, kuris yra įvertintas verte, atitinkančia sąnaudas, kurias Grupė 
patirs atsiradusiam įsipareigojimui padengti finansinių ataskaitų sudarymo datai.  Įsi-
pareigojimas gali būti sudengtas su nematerialiu turtu tik tada, kai išmestas taršos 
kiekis yra patvirtinimas atsakingos reguliuojančios valstybės institucijos. Įsipareigoji-

mo vertės pasikeitimai pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Paskolinti aplinkos taršos leidimai

Aplinkos taršos leidimų skolinimas – pardavimo sandoris, kurio metu perleidžiamas 
turtas ir įgyjama teisė gauti aplinkos taršos leidimus. teisė gauti aplinkos taršos lei-
dimus apskaitoma kaip kitas ilgalaikis turtas.  Pirminio pripažinimo metu toks turtas 
pripažįstama įsigijimo savikaina, o vėliau tikrinama ar nesumažėjo jo vertė kaip ap-
rašyta 2.8 pastaboje.

2.24   Veiklos nuoma ir lizingas
nustatant, ar sutartis yra nuoma, remiamasi sutarties turiniu pasirašymo datą. Atlie-
kamas įvertinimas, ar sutartis yra susijusi su specifiško turto naudojimu ir ar sutartimi 
perduodama teisė naudotis turtu.

nuoma yra pripažįstama išperkamąja, kai pagal nuomos sąlygas nuomininkui iš es-
mės perduodama visa rizika ir nauda, susijusi su turto nuosavybe. Veiklos nuoma 
– tai į išperkamosios nuomos sąvoką neįeinanti nuoma.

Bendrovė ir (arba) Grupė kaip nuomotojas

Pajamos pagal veiklos nuomos sutartis yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu me-
todu per visą nuomos laikotarpį. Pradiniai tiesioginiai nuomos sandorio kaštai yra 
pridedami prie nuomojamo turto vertės ir pripažįstami per nuomos laikotarpį, analo-
giškai kaip ir pačios nuomos pajamos.

Bendrovė ir (arba) Grupė kaip nuomininkas

išperkamąja nuoma išsinuomotas turtas yra pripažįstamas kaip turtas verte, lygia 
išsinuomoto turto tikrajai vertei nuomos pradžioje, arba dabartinei minimalių nuomos 
įmokų pagal nuomos sutartį vertei, jeigu ji yra mažesnė. Atitinkamas įsipareigojimas 
nuomotojui yra parodomas balanse kaip išperkamosios nuomos įsipareigojimas. 
nuomos mokėjimai yra išskiriami į finansines sąnaudas ir finansinių įsipareigojimų 
mažinimą taip, kad būtų pasiekta įsipareigojimo likučio pastovi palūkanų norma. Fi-
nansinės sąnaudos yra pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje 
tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį.

Lizinguojamas turtas yra nudėvimas per to turto naudingo tarnavimo laikotarpį. tuo 
atveju, jei Grupė ketintų nepasinaudoti įsigijimo teise lizingo periodo pabaigoje, tur-
tas būtų nudėvimas per trumpesnį laiką iš šių dviejų: nustatytą naudingo tarnavimo 

laikotarpį arba lizingo laikotarpį.
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2.25   Dotacijos ir subsidijos

Dotacijos, susijusios su turtu

Vyriausybės ir europos Sąjungos dotacijos, susijusios su turtu, apima dotacijas, ku-
rios yra gautos ilgalaikio turto forma arba skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijos yra 
apskaitomos gauto turto tikrąja verte ir vėliau pripažįstamos bendrųjų pajamų atas-
kaitoje mažinant turto nusidėvėjimo sąnaudas per atitinkamo ilgalaikio turto naudingo 
tarnavimo laikotarpį.

Dotacijos, susijusios su pajamomis

Vyriausybės ir europos Sąjungos dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio lai-
kotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos do-
tacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, 
susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, suma pripažįstama 
panaudota dalimi tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek 
apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija. Šios dotacijos 

apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitoje atėmus susijusias išlaidas.

2.26  Dividendų paskirstymas
Dividendų paskirstymas Įmonės akcininkams pripažįstamas įsipareigojimu Grupės ir 
Įmonės finansinėse ataskaitose tuo laikotarpiu, kuomet dividendus patvirtina Įmonės 
akcininkai.

2.27  neapibrėžtumai
neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašo-
mi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai jų įvykdymui išteklių panaudo-
jimas nėra tikėtinas.

neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra apra-
šomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba 
ekonominė nauda.

2.28  Įvykiai po finansinės būklės ataskaitos sudarymo dienos
Visi po finansinės būklės ataskaitos sudarymo dienos įvykę įvykiai (koreguojantys 
įvykiai) yra apskaitomi finansinėse ataskaitose, jei jie susiję su ataskaitiniu laikotarpiu 
ir turi reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. Visi įvykiai, kurie yra reikšmingi, 
tačiau nėra koreguojantys įvykiai, yra atskleidžiami finansinių ataskaitų pastabose.

2.29  Susijusios šalys
Susijusiomis šalimis pripažįstami akcininkai, Valdybos nariai, jų artimi giminės, vals-

tybės valdomos įmonės bei įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką 
kontroliuoja Grupę arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip 
pat pripažįstama susijusia šalimi, galiojant sąlygai, kad šis ryšys suteikia galimybę 
vienai iš šalių kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai, priimant 
finansinius ir valdymo sprendimus.

2.30  Užskaitos
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 
užskaitomi tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras tFAS reikalauja būtent tokio 
užskaitymo.

2.31  nutraukta veikla
Sudarant konsoliduotą bendrųjų pajamų ataskaitą, visi grupės tarpusavio sandoriai 
tarp nutrauktos ir tęsiamos veiklos, kuriuos Grupė toliau vykdys po nutraukimo, pa-
teikiami tęsiamoje veikloje, t.y. taip, lygtai jie būtų atlikti trečiosioms šalims. Palygi-
namieji praėjusio laikotarpio skaičiai taip pat perklasifikuojami nutrauktai ir tęstinei 
veiklai, kad atitiktų einamųjų metų nutrauktą ir tęstinę veiklą.

2.32 tikroji vertė
tikroji vertė apibrėžiama kaip kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas 
arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių. išskiriami 
trys tikrosios vertės hierarchijos lygiai. 

Pirmam lygiui priskiriama ta turto vienetų tikroji vertė, kuri nustatyta remiantis identiš-
ko turto kotiruojamomis (nekoreguotomis) kainomis, aktyviose rinkose.

Antram lygiui priskiriama ta turto vienetų tikroji vertė, kuri nustatyta remiantis kitais 
tiesiogiai arba netiesiogiai stebimais rodikliais. 

trečiam lygiui priskiriama ta turto vienetų tikroji vertė, kuri nustatyta remiantis neste-
bimais rodikliais.

3   Finansinės rizikos valdymas
3.1   Finansinės rizikos veiksniai
Vykdydamos veiklą, Grupė ir Įmonė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis: 
rinkos rizika (įskaitant valiutos riziką, pinigų srautų palūkanų normos riziką), kredito 
rizika ir likvidumo rizika. Valdydamos šias rizikas Grupės įmonės siekia sumažinti 
veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Grupės ir Įmonės finansinius veiklos rezultatus, 
įtaką.
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Rinkos rizika

Valiutų kursų svyravimo rizika

Grupė ir Bendrovė sudaro finansavimo sutartis tik eurais ir litais. Grupės ir Bendrovės 
pirkimo ir pardavimo sandoriai sudaromi eurais arba litais, sandoriai kitomis valiuto-
mis yra reti.

nuo 2002 m. vasario 2 d. lito kursas buvo susietas su euru. Kadangi beveik visas 
Grupės turtas ir įsipareigojimai išreikšti eurais arba litais, užsienio valiutų kursų pa-
sikeitimai neturi reikšmingos įtakos Grupės veiklos rezultatui ir turtui. todėl Grupė 
2013 m. ir 2012 m. nesinaudojo jokiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
padedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką. 

Grupė ir Bendrovė atsižvelgdama į 2013 metais Lietuvoje patvirtiną nacionalinį euro 
įvedimo planą iniciavo projektą, skirtą Grupės įmonių pasirengimui euro įvedimui 
Lietuvoje.  Projekto tikslas  užtikrinti savalaikį reikiamų priemonių, susijusių su euro 
įvedimu Lietuvoje, Grupės įmonėse įdiegimą, bei sklandų Grupės veiklų perėjimą prie 
euro valiutos naudojimo.

Palūkanų normos rizika

Grupės pajamas ir pinigų srautus įtakoja rinkos palūkanų normos svyravimai, kadan-
gi visos 2013 m. gruodžio 31 d. Grupės paskolos yra su kintama palūkanų norma. 
Grupė neturi finansinio turto su fiksuotomis palūkanų normomis, apskaitomo tikrąja 
verte, todėl nepatiria tikrosios vertės pokyčio dėl palūkanų normos rizikos. terminuoti 
indėliai yra su fiksuota palūkanų norma, todėl jiems neturi įtakos palūkanų normos 
rizika. 

Palūkanų normos rizikos valdymui Grupė 2012 metais naudojo išvestines finansines 
priemones - palūkanų apsikeitimo sandorius, kurie skirti kintamą palūkanų normą 
pakeisti į fiksuotą. 

2012 m. gruodžio 31 d. Grupės paskolos, kai palūkanų normos rizika valdoma palū-
kanų normos apsikeitimo sandoriu (swap), nominali vertė atitinkamai sudarė 69 056 
tūkst. Lt. 2012 m. gruodžio 31 d. tikroji apsikeitimo sandorių vertė sudarė 1 558 tūkst. 
Lt įsipareigojimą. 2013 m. lapkričio 11 d. sandoris baigėsi ir naujų nebuvo sudaryta. 

Palūkanų normos rizika vertinama atsižvelgiant į Grupės jautrumą palūkanų normų 
pokyčiams. Šis vertinimas pateiktas žemiau esančioje lentelėje.

Grupė Padidėjimas/ sumažėjimas 
procentiniais punktais Pelno (sumažėjimas)/ padidėjimas

2013 m. +0,5% / -0,5% (3 812) / 3 812

2012 m. +0,5% / -0,5% (3 782) / 3 782

Finansinių priemonių tikrosios vertės

tikrąja verte vertinamos tik Grupės išvestinės finansinės priemonės.  Visam kitam 
finansiniam turtui ir finansiniams įsipareigojimams pirminio pripažinimo metu taikoma 
įsigijimo savikaina, o po to jie apskaitomi amortizuota verte, atėmus vertės sumažė-
jimo nuostolius.

tikroji vertė apibrėžiama kaip kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas 
arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių. tikroji fi-
nansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos 
kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba opcionų kainų modeliais, priklau-
somai nuo aplinkybių.

Grupės ir Įmonės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų balansinė vertė yra ar-
tima jų tikrajai vertei, išskyrus  suteiktas hipotekines paskolas (žr. 11-ą pastabą) ir 
Grupės įmonės „Lietuvos energijos gamyba“, AB gautas paskolas (žr. 20-ą pastabą), 
gautinas sumas už LitGRiD AB pardavimą.

2012 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonės gautinų sumų už LitGRiD AB pardavimą 
(žr. 11-ą ir 15-ą pastabas) balansinė vertė, kuri lygi 750 000 tūkst. Lt, yra artima jų 
tikrajai vertei. 2013 m. gruodžio 31 d. šių sumų balansinė vertė sudarė 725 000 tūkst. 
Lt, o tikroji vertė buvo apytiksliai lygi 724 880 tūkst. Lt; tikroji vertė nustatyta remiantis 
diskontuotais pinigų srautais taikant 1,39 proc. diskonto norma. tikroji vertė atitinka 3 
lygį tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje.

Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti tikrąja verte Grupėje 
ir Įmonėje naudojami tokie metodai ir prielaidos:

a) trumpalaikių prekybos ir kitų gautinų sumų, trumpalaikių prekybos ir kitų skolų ir 
trumpalaikių skolų, kurioms skaičiuojamos palūkanos, apskaitinė vertė yra artima jų 
tikrajai vertei.

b) ilgalaikių skolų (įskaitant trumpalaikę ir ilgalaikę dalis), kurioms skaičiuojamos 
palūkanos, išskyrus „Lietuvos energijos gamyba“, UAB paskolas (žr. pastaba 20) ir 
gautinas sumas iš Litgrid AB, tikroji vertė buvo apskaičiuota diskontuojant sutartinius 
ateities pinigų srautus taikant palūkanų normą, nustatytą remiantis tokios pat ar pa-
našios paskolos rinkos kaina arba palūkanų norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio 
pat termino skoloms. minėtų skolų su kintamomis palūkanomis tikroji vertė apytiksliai 
lygi balansinei vertei. Jų tikroji vertė atitinka 3 lygį tikrosios vertės nustatymo hierar-
chijoje.

c) Palūkanų normos apsikeitimo sandorių tikroji vertė yra nustatoma naudojant ap-
sikeitimo sandorių vertinimo modelį. Jų tikroji vertė atitinka 3 lygį tikrosios vertės nu-
statymo hierarchijoje.
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Kredito rizika

Grupės ir Įmonės kredito rizika susijusi tiek su pagrindine įmonių veikla (prekybos 
bei kitos gautinos sumos), tiek su finansavimo veikla (pinigai ir pinigų ekvivalentai, 
terminuoti indėliai).

Grupė ir Įmonė neturi reikšmingos kredito rizikos, susijusios su gautinomis sumomis, 
koncentracijos.

Grupė ir Įmonė laikinai laisvas pinigines lėšas investuoja tik į mažai rizikingus pinigų 
rinkos ir skolos vertybinių popierių instrumentus, t.y. terminuotus indėlius, patikimų 
finansinių institucijų obligacijas, Lietuvos Respublikos skolos vertybinius popierius. 
Prioritetinis Grupės ir Įmonės iždo valdymo tikslas yra lėšų saugumo užtikrinimas ir, 
laikantis šio tikslo, investicijų grąžos maksimizavimas. Sandorio šalies kredito rizika 
valdoma sudarant sandorius tik su patikimomis finansinėmis institucijomis, turinčio-
mis ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta kredito reitingą, ne žemesnį nei A- pagal 
„Fitch Ratings“ agentūrą (arba kitų tarptautinių reitingo agentūrų atitikmenį). Vado-
vaujantis bendromis Grupės iždo valdymo nuostatomis, išimtiniais atvejais, gavus 
Bendrovės administracijos vadovo pritarimą,  sandoriai gali būti sudaromi ir su fi-
nansinėmis institucijomis, turinčiomis ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta kredito 
reitingą žemesnį nei A- , bet ne žemesnį nei BBB pagal Fitch Ratings agentūrą (arba 
kitų tarptautinių reitingo agentūrų atitikmenį). Grupėje ir Įmonėje 2012 m. ir 2013 m. 
išimtis dėl kredito reitingo sandorio šaliai buvo taikoma įsigyjant Lietuvos Respubli-
kos skolos vertybinius popierius.

Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Grupė ir Įmonė atlieka 
operacijas su bankais, turinčiais aukštus užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus 
kredito reitingus. Grupė ir Įmonė laiko pinigus ir terminuotus indėlius didžiųjų Lietu-
vos bankų sąskaitose, kuriems pagal Fitch Ratings suteiktas A – bei didesnis išorinis 
kredito reitingas.

Grupė ir Įmonė investavo į LR vyriausybės obligacijas, kurių reitingas pagal Fitch 
Ratings agentūrą buvo  BBB+, o pagal S&P – BBB.

Grupė ir Įmonė investavo į banko obligacijas, kurių reitingas pagal Fitch Ratings 
(arba kitų tarptautinių reitingo agentūrų atitikmenį) buvo A+.

maksimali kredito rizika 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. lygi balansinei finansinio 
turto vertei.
tūkst. Lt., jei nenurodyta kitaip Grupė Įmonė

2013 2012 2013 2012

Prekybos ir kitos gautinos sumos 1 101 751 1 233 486  727 472  753 549

Paskolos ir gautinos sumos 81 433 293 177 81 433 290 162

iki išpirkimo laikomas finansinis turtas  98 254  7 292  98 254 7 292

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  558 396  122 176  309 974  57 765

Iš viso 1 839 834 1 657 116 1 217 133 1 108 768

Likvidumo rizika

Likvidumo rizika valdoma planuojant būsimus Grupės įmonių pinigų srautus ir užtikri-
nant, kad kiekviena Grupės įmonė visada turėtų pakankamai lėšų, pasirašytų kredito 
sutarčių bei sąskaitų pereikvojimų, užtikrinančių įprastinę Grupės veiklą.  Refinan-
savimo 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 laiko-
tarpiais, suma.

2013 m. gruodžio 31 d. Grupės bendro likvidumo rodiklis (trumpalaikis turtas / trum-
palaikiai įsipareigojimai) buvo 1,26; skubaus padengimo rodiklis (trumpalaikis tur-
tas-atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai) – 1,22 (2012 m. gruodžio 31 d. atitinka-
mai 1,13 ir 1,04).

Lentelėje pateikta informacija apie Grupės ir Įmonės finansinių įsipareigojimų grąži-
nimo terminus pagal sutartis (imant finansinių įsipareigojimų, kuriems skaičiuojamos 
palūkanos, nediskontuotus pinigų srautus ir kitų finansinių įsipareigojimų balansinę 
vertę): 

Grupė
tūkst. Lt., jei nenurodyta kitaip

2013

iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 
iki 1 metų

nuo 1 iki 5 
metų Po 5 metų iš viso

Paskolos, lizingas ir kiti 
įsiskolinimai, kuriems 
skaičiuojamos palūkanos 

 84 973  316 122  737 325  116 671 1 255 091

Prekybos mokėtinos sumos  268 561 - 5481 -  274 042

Kitos mokėtinos sumos 103 638 - - - 103 638

2013 m. gruodžio 31 d.  457 172  316 122 742 806  116 671 1 632 771

Grupė
tūkst. Lt., jei nenurodyta kitaip

2012

iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 
iki 1 metų

nuo 1 iki 5 
metų Po 5 metų iš viso

Paskolos, lizingas ir kiti įsisko-
linimai, kuriems skaičiuojamos 
palūkanos 

 92 167  241 766  863 871  178 407 1 376 211

Prekybos mokėtinos sumos 225 140 - 4 378 -  229 518

Kitos mokėtinos sumos 223 143 - - - 223 143

2012 m. gruodžio 31 d.  540 450  241 766  868 249  178 407 1 828 872
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Įmonė
tūkst. Lt., jei nenurodyta kitaip

2012

iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 
iki 1 metų

nuo 1 iki 5 
metų Po 5 metų iš viso

Paskolos, lizingas ir kiti įsisko-
linimai, kuriems skaičiuojamos 
palūkanos 

- - - - -

Prekybos mokėtinos sumos 595 595

Kitos mokėtinos sumos 6 107 6 107

2012 m. gruodžio 31 d. 6 702 - - - 6 702

3.2   Kapitalo rizikos valdymas
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, akcinės bendrovės įsta-
tinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. Lt, o uždarosios akcinės bendro-
vės ne mažesnis kaip 10 tūkst. Lt. nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 
50 procentų bendrovės įstatinio kapitalo dydžio. 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. 
gruodžio 31 d. Įmonė ir daugelis grupės įmonių vykdė šiuos reikalavimus. 2013 m. 
gruodžio 31 d. šio reikalavimo nevykdė UAB technologijų ir inovacijų centras ir VšĮ 
Respublikinis energetikų mokymo centras, 2012 m. gruodžio 31 d. - VšĮ Respubli-
kinis energetikų mokymo centras. „Lietuvos energija“, UAB suteikė šioms įmonėms 
patvirtinimą, kad bus užtikrinamas finansinės paramos teikimas ne mažiau kaip 12 
mėnesių nuo jų finansinių ataskaitų patvirtinimo dienos.

Grupės įmonės, valdydamos kapitalo riziką ilguoju laikotarpiu, siekia optimalios ka-
pitalo struktūros, kuri užtikrintų tiek kapitalo kaštų, tiek ir rizikos minimizavimo tikslų 
suderintą įgyvendinimą. Grupės įmonės kapitalo struktūrą formuoja, įvertindamos 
įmonių vidinius reguliarios veiklos, planuojamų investicijų ir plėtros veiksnius bei atsi-
žvelgdamos į Grupės įmonių veiklos strategijas,  išorinius veiklai reikšmingus esamus 
ir numatomus rinkų, reguliavimo, šalies ekonominės  aplinkos veiksnius.

4   Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudoja-
mi 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 standar-
tus, 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 tu-
rėti reikšmingos įtakos šiai konsoliduotai finansinei informacijai.

Turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas 

Grupė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus Kauno hidroelektrinės, Kruonio hidroaku-
muliacinės elektrinės, kombinuoto ciklo bloko bei rezervinės elektrinių turtą, apskaito 
perkainota verte vadovaujantis 16-uoju tarptautiniu apskaitos standartu „nekilnoja-
masis turtas, įranga ir įrengimai“. Daugelio ilgalaikio materialiojo turto vienetų tikroji 
vertė dėl jo specifiškumo buvo nustatoma taikant nudėvėtosios atstatomosios vertės 
metodą 2008 m. gruodžio 31 d.

Vadovaujantis tarptautiniais vertinimo standartais, turto vertę nustatant pagal nudė-
vėtosios atstatomosios vertės metodą, turi būti atliekamas ir ekonominio turto nuver-
tėjimo testas. Pagal apskaitos reikalavimus ilgalaikio materialiojo turto vertės turi būti 
periodiškai peržiūrimos. ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti sumažinta, jeigu 
jo apskaitinė vertė finansinės padėties ataskaitoje yra didesnė už jo naudojimo ver-
tę arba tikrąją vertę, atėmus pardavimo išlaidas. Kitaip tariant, finansinės padėties 
ataskaitoje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti sumažinta iki didesnės 
vertės – dabartinės būsimos turto naudos, kurią Grupė gautų turtą naudodama, arba 
įplaukų, kurios būtų gautos turtą pardavus.

Ankstesnėje Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo redakcijoje, kuri ga-
liojo 2008 m. gruodžio 31 d., buvo numatyta, kad nustatant viršutines elektros energi-
jos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas, atsižvelgiama 
į paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę, kuri nustatoma 
pagal paslaugos teikėjo finansines ataskaitas (reguliuojama turto bazė).

Vadovaujantis nuo 2009 m. birželio 1 d. įsigaliojusiu įstatymo pakeitimu, nustatant 
viršutines perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas reika-
laujama atsižvelgti į paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto ver-
tę, kurią įvertina ir patvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau 
- VKeKK), remdamasi Komisijos parengtais ir Vyriausybės patvirtintais paslaugos 
teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principais.

Įmonė
tūkst. Lt., jei nenurodyta kitaip

2013

iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 
iki 1 metų

nuo 1 iki 5 
metų Po 5 metų iš viso

Paskolos, lizingas ir kiti įsisko-
linimai, kuriems skaičiuojamos 
palūkanos 

- - - - -

Prekybos mokėtinos sumos 409 409

Kitos mokėtinos sumos 1 288 1 288

2013 m. gruodžio 31 d. 1 697 - - - 1 697
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Remiantis 2009 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybės nutarimu nr. 1142 „Dėl elektros ener-
gijos paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo 
principų“, nustatant viršutines elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeni-
nio tiekimo paslaugų kainų ribas, paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudo-
jamo turto vertė yra lygi ilgalaikio materialiojo turto likutinei (balansinei) vertei 2002 
m. gruodžio 31 d., padidintai su VKeKK suderintų ir įgyvendintų investicijų suma ir 
sumažintai turto nusidėvėjimo suma, apskaičiuota Lietuvos Respublikos pelno mo-
kesčio įstatymo nustatyta tvarka.

Dėl minėtų priežasčių šiose finansinėse ataskaitose pateiktos ilgalaikio materialiojo 
turto vertės gali reikšmingai skirtis nuo tų, kurios būtų buvę apskaitytos, jei būtų atlik-
tas nepriklausomas turto vertinimas, kaip to reikalauja tarptautiniai vertinimo ir aps-
kaitos standartai. tikėtina, kad toks vertinimas neigiamai įtakotų Grupės rezultatus ir 
akcininkų nuosavybę 2013 ir 2012 metų finansinėse ataskaitose.

turto, kurio vertės  neperkainotos arba kitaip neįvertintos ar atitinka tikrąsias, su-
skirstymas į grupes pateiktas žemiau:  

Grupė Balansinė vertė 
2012 m. gruodžio 31 d.

Balansinė vertė 
2013 m. gruodžio 31 d.

Žemė - -

Pastatai 254 288 241 243

Statiniai ir mašinos 4 204 324 4 142 034

Hidroelektrinės, hidroakumuliacinės, rezervinės 
elektrinės ir kombinuoto ciklo bloko turtas - -

transporto priemonės 49 384 -

Kitas ilgalaikis materealusis turtas 74 483 65 628

nebaigta statyba 61 214 50 275

Iš viso 4 643 693 4 499 180

Vadovybės sprendimu, nepriklausomi turto vertintojai neatliko šio ilgalaikio materia-
liojo turto tikrųjų verčių nustatymo 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. dėl išliekančių 
neapibrėžtumų, susijusių su aukščiau paminėtais teisės aktų pasikeitimais.

Turto perkainojimas

2013 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertinimas Grupėje buvo atliktas „Lie-
tuvos energijos gamyba“, AB (turto, apskaitomo perkainota verte), UAB „eLeKtROS 
tinKLO PASLAUGOS“ ir nt Valdos, UAB (pastatų ir statinių). turto vertinimą atliko 
nepriklausomos vertinimo bendrovės.

2012 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertinimas Grupėje buvo atliktas nt 
Valdos, UAB. turto vertinimą atliko nepriklausoma vertinimo bendrovė bei Grupės 
vertinimo specialistai.

UAB “Kauno energetikos remontas” ilgalaikio materialiojo turto vertinimas buvo  atlik-
tas 2011 m. gruodžio 31 d. lyginamosios vertės ir naudojimo pajamų vertės metodais.  

2010 m nepriklausomi turto vertintojai atliko ilgalaikio turto, kuris buvo įneštas kaip 
turtinis įnašas į UAB technologijų ir inovacijų centras, UAB Duomenų logistikos cen-
tras, nt Valdos, UAB  įmonių įstatinio kapitalo formavimą, perkainojimą. 2013 m. 
UAB Duomenų logistikos centras ir nt Valdos, UAB atliko pasirinktų turto vienetų 
įvertinimą ir nustatė, kad ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė reikšmingai ne-
siskiria nuo jo tikrosios vertės.  

Turto vertės sumažėjimas

Grupė ir Įmonė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad 
ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė gali būti sumažėjusi. Jei tokių požymių 
yra, Grupė ir Įmonė atlieka vertės sumažėjimo testą taip, kaip yra nurodyta 2 pasta-
boje.

2013 m. ir 2012 m. Grupė ir Įmonė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, 
hidroakumuliacinės, kombinuotojo ciklo bloko bei rezervinės elektrinės turtą, apskai-
tė perkainota verte vadovaujantis 16-uoju tarptautiniu apskaitos standartu ,,nekilno-
jamasis turtas, įranga ir įrengimai“.

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės vadovybė įvertino ir nenu-
statė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno hidroelektrinės ilgalaikio mate-
rialiojo turto vertės sumažėjimo požymių.

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas Rezervinės elektrinės 
ir Kombinuotojo ciklo bloko (toliau kartu-elektrinė) ilgalaikio materialiojo turto vertės 
sumažėjimo testas ir nustatyta, kad elektrinės turto atsiperkamoji vertė viršija jo ba-
lansinę vertę, lygią 2 090 mln. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 2 160 mln. Lt), todėl vertės 
sumažėjimas nebuvo apskaitytas. Šio turto atsiperkamoji vertė 2012 m. padidėjo dėl 
2012 metų rugsėjo 14 dieną įsigaliojusio Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos nutarimo nr. O3-229.

2011 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. Grupė neatliko rezervinės elektrinės 
(įskaitant nebaigtą statybą) ilgalaikio materialiojo turto, kurio vertė buvo atitinkamai 
2 039 mln. Lt ir 1 830 mln. Lt, vertės sumažėjimo skaičiavimo, kadangi 2011 m. 
gruodžio 31 d. galiojančiuose teisės aktuose nebuvo išspręsti neapibrėžtumai, susiję 
su elektros tarifais ir jų pokyčiais, reguliuojamu pelningumu bei gamybos apimtimis. 
Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. galiojantį ViAP aprašą, gamintojams buvo mokama 
už faktiškai per metus pagamintą remtiną elektros energijos kiekį pagal nustatytas 
supirkimo kainas.

elektrinė vertinama kaip vienas pinigų srautą generuojantis vienetas atsižvelgiant į 
tai, kad: 
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• Perdavimo sistemos operatorius traktuoja kiekvieną elektrinę kaip vieną gene-
ruojantį vienetą nepriklausomai nuo to, iš kelių skirtingų blokų elektrinė yra su-
daryta.

• Visi elektrinės blokai gali būti naudojami tiek elektros energijos gamybai, tiek 
teikti galios rezervo paslaugas. Kuris blokas konkrečiu momentu yra naudoja-
mas elektros energijos gamybai, galios rezervo aktyvavimui priklauso nuo siste-
mos poreikių, blokų techninės būklės (pvz. planiniai remonto darbai, bloko darbo 
sutrikimai), galimų gamtinių dujų tiekimo sutrikimų ir pan.

• elektrinės elektros energijos ir šilumos gamyba bei teikiamos galios rezervo 
paslaugos yra reguliuojama veikla. 

• nustatant reguliuojamų paslaugų kainas Valstybinė kainų ir energetikos kontro-
lės komisija (VKeKK) vertina visas elektrinės kintamas bei pastovias sąnaudas, 
dalį šių sąnaudų priskiriant ir dengiant galios rezervo pajamomis, o likusią dalį 
padengiant ViAP lėšomis. elektros energijos supirkimo kaina nustatoma elektri-
nėje gaminamai elektros energijai. 

Pinigų srautus kuriančių vienetų atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis nau-
dojimo vertės skaičiavimais. Atliekant šiuos skaičiavimus, remiamasi pinigų srautų 
prognozėmis prieš mokesčius, kurios yra pagrįstos vadovybės patvirtintais penkių 
metų laikotarpio finansiniais biudžetais. tęstinis srautas nustatomas naudojant penk-
tų metų diskontuotą pinigų srautą. 

Vadovybė planuojamą veiklos pelną apskaičiavo remdamasi istoriniais duomenimis, 
rinkos padėties prognozėmis ir  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2012 metų rugsėjo 14 dienos nutarimu nr. O3-229 patvirtinta elektros energijos kai-
nos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika (metodika). 

Pagrindinės prielaidos naudotos atliekant vertės sumažėjimo testą 2013 m. ir 
2012 m. gruodžio 31 d. buvo:

1. naudojimo vertė apskaičiuota remiantis naujausiu 2014 metų biudžetu ir 2015 – 
2018 m. finansiniu planu (2012 m. remiantis naujausiu 2013 - 2017 metų biudže-
tu), numatytais diskontuotais pinigų srautais prieš apmokestinimą, taikant 7,09 
proc. (2012 m. – 6,37 proc.) kapitalo kainos svertinį iki mokestinį vidurkį (toliau 
- KKSV). KKSV buvo nustatytas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos taikomą modelį, pagrįstą svertinės nuosavo ir skolinto kapitalo kainos 
įvertinimu, pagal kurį nuosavybės rizikos premija nustatoma kaip investicijų į 10 
metų Lietuvos vyriausybės obligacijas ir akcijas grąžos vidurkių skirtumas. (2012 
m. kaip investicijų į 10 metų JAV obligacijas ir akcijas grąžos vidurkių skirtumas). 
nustatydama kapitalo kainos svertinį iki mokestinį vidurkį, Grupė naudojo rinkos 
ilgalaikio skolinimosi kainą, bei rėmėsi tuo metu galiojusia vidutine europos tarp-
bankinės rinkos palūkanų norma (3 mėn. eURiBOR) (2012 m. Grupė naudojo 
metinės skolinimosi kainos vidurkį, bei rėmėsi 2012 metų gruodžio mėnesio ba-

zinėmis nerizikingomis palūkanų normomis, kurios buvo pakoreguotos rizikos 
įtaka, atsižvelgiant į Lietuvos banko ir europos centrinio banko viešai skelbiamą 
informaciją). 

2. Pinigų srautų prognozes nustato vadovybė atlikdama finansines prognozes, pa-
grįstas veiklos rezultatais,  rinkos plėtros lūkesčiais bei reguliavimo aplinka. Re-
miantis VKeKK patvirtinta metodika, elektrinės pajamos įvertinamos remiantis 
kintamų sąnaudų, pastovių sąnaudų ir bendrųjų administracinių sąnaudų pro-
gnozėmis. Prognozuojant reguliuojamas pajamas taip pat vertinamas  ilgalaikio 
materialaus turto nusidėvėjimas  bei investicijų grąža, kuri skaičiuojama nuo re-
guliuojamoje veikloje naudojamo turto vertės. Vadovybė investicijų grąžos įverti-
nimui naudojo 2014 metams VKeKK nustatytą investicijų grąžos normą, kuri yra 
6,129236 proc.  ( 2012 m. naudojo 2013 metams VKeKK nustatytą investicijų 
grąžos normą, kuri yra 6,129236 proc). 

Remiantis atlikta analize, Grupės vadovybė nustatė, kad 2013 m. gruodžio 31 d. ir 
2012 m. gruodžio 31 d. nereikia apskaityti jokių vertės sumažėjimo nuostolių. 2013 
m. diskonto normai padidėjus 0,5 procentinio punkto (2012 m. – 1 procentiniu punk-
tu), Kombinuoto ciklo bloko ir Rezervinės elektrinės naudojimo vertė būtų apytiksliai 
lygi apskaitinei vertei.

Investicijų į dukterines Bendrovės įmones vertės sumažėjimas

Įmonė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad investicijų 
į dukterines įmones apskaitinė vertė gali būti sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Įmo-
nė atlieka vertės sumažėjimo testą taip, kaip yra nurodyta 2.8 pastaboje.

nors Įmonės dukterinių įmonių AB LeStO ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB prekiau-
jama Vilniaus vertybinių popierių biržoje, Grupės vadovybės vertinimu, ši rinka nėra 
pakankamai aktyvi, kad skelbiamą biržos akcijų kainą būtų galima laikyti investicijų į 
dukterines įmones tikrąja verte finansinių ataskaitų sudarymo datą. Dėl 4 pastabos 
turto perkainojimo ir vertės sumažėjimo dalyje aprašytų reikšmingų neapibrėžtumų, 
susijusių su pasikeitusių teisės aktų, reguliuojančių elektros skirstymo ir visuomeninio 
tiekimo viršutines kainų ribas, įtakos Grupės įmonių ateities pinigų srautams, 2013 m. 
gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonė neatliko investicijos į dukterinę įmonę 
AB LeStO  vertės sumažėjimo testo.

2013 m. gruodžio 31 d. Įmonė atliko investicijos į dukterinę įmonę „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB vertės sumažėjimo testą. testuojant investiciją, pinigų srautus kuriančių 
vienetų atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis naudojimo vertės skaičiavimais. 
Pagrindiniai pinigų srautus kuriantys vienetai yra keturi: Kruonio hidroakumuliacinė 
elektrinė, Kauno hidroelektrinė, Rezervinė elektrinė ir Kombinuoto ciklo blokas (kurie 
yra vertinami kaip vienas pinigų srautą generuojantis vienetas, kaip aprašyta 4 pas-
taboje) ir kita veikla.
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Atliekant šiuos skaičiavimus, remiamasi pinigų srautų prognozėmis prieš mokesčius, 
kurios yra pagrįstos vadovybės patvirtintais penkių metų laikotarpio finansiniais biu-
džetais. tęstinis srautas nustatomas naudojant penktų metų diskontuotą pinigų srau-
tą. „Lietuvos energijos gamyba“, AB prognozuojami pinigų srautai atspindi „Lietuvos 
energijos“ UAB veiklos strategijoje numatytus finansinius tikslus.

Vadovybė planuojamą veiklos pelną apskaičiavo remdamasi istoriniais duomenimis, 
rinkos padėties prognozėmis (t.y. atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, jungčių at-
siradimas tarp Lietuvos ir Švedijos) ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komi-
sijos 2012 metų rugsėjo 14 dienos nutarimu nr. O3-229 patvirtinta elektros energijos 
kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika. naudo-
jimo vertė apskaičiuota taikant 8,76% kapitalo kainos svertinį iki mokestinį vidurkį. 
Diskonto normai padidėjus 1 procentinio punkto, vertės sumažėjimo nuostoliai vis 
vien nesusidarytų. 

Remiantis atlikta analize, Įmonės vadovybė nustatė, kad 2013 m. gruodžio 31 d. nėra 
investicijos į „Lietuvos energijos gamyba“, UAB vertės sumažėjimo. 

LITGRID AB perleidimo kaina

Įgyvendinant elektros energetikos įstatymo reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė 2012 m. liepos 4 d. priėmė nutarimą nr. 826 „Dėl uždarosios akcinės ben-
drovės steigimo ir valstybės turto investavimo“, kuriuo nurodė energetikos ministerijai 
įsteigti uždarąją akcinę bendrovę ir priimti visus reikalingus sprendimus, kad „Lietu-
vos energija“, UAB valdomos LitGRiD AB akcijos būtų atlygintinai perduotos naujai 
įsteigtai UAB „ePSO-G“, atsižvelgiant į nepriklausomų vertintojų nustatytą akcijų rin-
kos vertę. 

Vadovybė, siekdama įgyvendinti nurodytą LRV nutarimą, inicijavo Bendrovės val-
domos elektros perdavimo sistemos operatorės LitGRiD AB akcijų nepriklausomą 
vertinimą. nepriklausomas vertintojas nustatė 97,5 proc. LitGRiD AB akcijų rinkos 
vertę, naudodamas pajamų (naudojimo pajamų) vertės metodą. 

Vertintojų nustatyta Bendrovės valdomų LitGRiD AB akcijų vertė yra mažesnė nei 
jų balansinė vertė, todėl buvo pripažintas ir bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitytas 
vertės sumažėjimas, kuris sudarė 363 467 tūkst. Lt.

Atsižvelgiant į nepriklausomo vertinimo rezultatus, naudotas vertinimo prielaidas bei 
neapibrėžtumus dėl būsimų reguliuojamos veiklos paslaugų kainų nustatymo prin-
cipų pasikeitimų, kurių įgyvendinimą numato 2012 m. sausio 17 d. priimto Lietuvos 
Respublikos elektros energetikos įstatymo naujosios nuostatos, LitGRiD AB akcijų 
pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatytas galutinės kainos priedas, kurio realizavi-
mas susietas su galimu reguliavimo aplinkos pasikeitimu ateityje. Galutinės kainos 
priedo suma gali būti tiek teigiamas, tiek ir neigiamas dydis, kurio nustatymui esmi-
nę įtaką daro būsimųjų laikotarpių reguliacinės aplinkos vertinimo prielaidos. 2013 

m. pabaigoje Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKeKK) nepriėmė 
sprendimo dėl ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (Long run average incre-
mental costs, LRAiC)  metodikos taikymo, todėl Bendrovė negalėjo nustatyti pagrįstų 
prielaidų, reikalingų kainos priedui apskaičiuoti ir galutinę kainos priedo vertę 2013 
m. gruodžio 31 d.  įvertino nuliui. VKeKK 2014 m. planuoja priimti sprendimą dėl  
LRAiC metodikos taikymo pradžios. Įsigaliojus naujiems kainų reguliavimo metodi-
kos pakeitimams   Bendrovė  galės įvertinti  galutinio kainos priedo galimų pokyčių 
įtaką 2014 m. finansiniams rezultatams. 

Prestižo ir nenudėvimojo nematerialiojo turto vertės sumažėjimas

Konsoliduotose ataskaitose yra apskaitytas prestižas ir licencijos su neapibrėžtu tar-
navimo laiku, kurie susiformavo 2008 metais, kai buvo įgyta AB „VSt“.  2013 m. 
ir 2012 m. gruodžio 31 d. dėl 4 pastabos turto perkainojimo ir vertės sumažėjimo 
dalyje aprašytų reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su pasikeitusių teisės aktų, re-
guliuojančių elektros skirstymo ir tiekimo kainas, įtakos Grupės įmonių ateities pinigų 
srautams, Grupė neatliko prestižo ir licencijų su neribotu naudingo tarnavimo laiku 
vertės sumažėjimo testo. Grupės vadovybė mano, jog šio Grupės turto vertė 2013 m. 
gruodžio 31 d. bei 2012 m. gruodžio 31 d. negali būti patikimai nustatyta.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai

ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai nustatomi atsižvelgiant į 
panašaus turto naudingo tarnavimo laikotarpius. nauda iš turto gaunama jį naudo-
jant. tačiau tokie veiksniai kaip turto senėjimas technine arba komercine prasme, tur-
to nusidėvėjimas dažnai sumažina iš turto gaunamą naudą. Likę naudingo tarnavimo 
laikotarpiai nustatomi atsižvelgiant į  dabartinę turto techninę būklę ir laikotarpį, per 
kurį Grupė tikisi gauti naudos iš turto. Svarbiausi yra šie veiksniai: (a) planuojamas 
turto naudojimas; (b) planuojamas fizinis nusidėvėjimas, kuris priklauso nuo turto 
eksploatavimo būdo; ir (c) turto senėjimas techniniu arba komerciniu atžvilgiu dėl 
pokyčių rinkoje.

Sukauptos pajamos

iš gyventojų gautos pajamos pripažįstamos remiantis gautais mokėjimais. Dėl šios 
priežasties kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupės skirstomųjų tinklų 
bendrovės vadovybė apskaičiuoja ir sukaupia uždirbtų, bet dar gyventojų neapmo-
kėtų, pajamų sumą. Sukauptos pardavimo pajamos apskaičiuojamos, kaip gruodžio 
mėnesį gautų apmokėjimų už elektros energiją 1/3 dalis. Šis sukaupimas yra nusta-
tytas remiantis istorine patirtimi bei vidutiniu vartotojų atsiskaitymo už elektros ener-
giją periodu. Vadovybė apskaičiavo, kad daugelis gyventojų suvartotą elektros kiekį 
deklaruoja ir už jį sumoka 20 mėnesio dieną arba panašiu metu, tačiau elektros ener-
gija tiekiama visą mėnesį (30 arba 31 dieną). todėl per likusias 10 dienų suvartotas 
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elektros energijos kiekis proporcingai apskaičiuojamas atsižvelgiant į visą per mėnesį 
į elektros energijos tiekimo tinklą patiektą elektros energiją (faktiškai žinomas kinta-
masis) bei per visą gruodžio mėnesį gyventojų deklaruotą elektros energijos kiekį ir 
dauginant skirtumą iš vidutinio 1 kWh tarifo (15 pastaba).

Perdeklaruotos elektros energijos suvartojimas

nuo 2013 m. ir 2012 m. pradžios Grupė padidino elektros energijos kainas. Dėl šios 
priežasties dalis gyventojų, siekdami mokėti mažesnę kainą, deklaravo daugiau elek-
tros energijos nei realiai suvartojo. Grupė 2012 m. gruodžio 31 d. įvertino perdekla-
ruotą sumą remiantis elektros energijos suvartojimo pokyčiu, kuris apskaičiuojamas 
kaip perskaičiuojamo periodo gavimo į tinklą kiekio ir praeitų metų to paties periodo 
gauto į tinklą kiekio skirtumas. Įvertintas skirtumas 2012 m. gruodžio 31 d. buvo aps-
kaitytas kaip gauti avansai. Dėl perdeklaravimo 2012 metais sumažinta pajamų suma 
2013 metų pirmame ketvirtyje buvo apskaityta kaip gautinos sumos.

nuo 2014 m. pradžios Grupė sumažino elektros energijos kainas. Grupės vadovybės 
vertinimais, esminio skirtumo tarp gyventojų  2013 metais deklaruoto ir realiai suvarto 
elektros energijos kiekio nebuvo.

Vartotojų prijungimo mokesčių apskaita

iki 2009 m. liepos 1 d. Grupė atidėdavo pajamas, gautas už vartotojų prijungimą prie 
elektros tinklo. Šios būsimųjų laikotarpių pajamos yra pripažįstamos pajamomis per 
31 metų laikotarpį, t.y. elektros įrangos, Grupės pastatytos prijungiant vartotoją, vidu-
tinį naudingo tarnavimo laiką. Grupės skirstomųjų tinklų bendrovės vadovybė mano, 
kad paslaugų vartotojams teikimas yra neriboto laiko, dėl to elektros įrangos, pa-
statytos Grupės prijungiant vartotoją, vidutinis naudingo tarnavimo laikas buvo nau-
dojamas kaip geriausias galimas įvertinimas laikotarpio, per kurį vartotojų sumokėti 
prijungimo mokesčiai yra pripažįstami pajamomis.

nuo 2009 m. liepos 1 d. remiantis tFAAK 18 išaiškinimu, kadangi prie elektros tin-
klų prijungiami nauji vartotojai ateityje papildomos naudos iš prijungimo, lyginant su 
visais kitais vartotojais, negauna, prijungimo paslaugos teikimas yra baigtas ir prijun-
gimo pajamos pripažįstamos prijungus vartotoją (24 pastaba).

Gautinų sumų vertės sumažėjimas

Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai yra nustatyti remiantis vadovybės atlik-
tais jų atgautinumo tikimybės ir terminų įvertinimais, susijusiais su sumomis, kurios 
nebus atgautos pagal pradžioje numatytus terminus. Šiam įvertinimui atlikti reikia 
priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai remiasi reikšmingų skolininko finansinių 
sunkumų požymiais, tikimybe, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdyta finan-
sinė reorganizacija, taip pat mokėjimų nevykdymu ar uždelsimu. Dabartiniai vado-

vybės įvertinimai galėtų labai pasikeisti dėl pasikeitusios padėties rinkoje ar visoje 
šalies ekonomikoje. Atgautinumo rodiklis taip pat labai priklauso nuo sėkmės rodiklio 
bei veiksmų, kurių buvo imtasi, siekiant atgauti labai uždelstas gautinas sumas.

Gautinos sumos, siekiant nustatyti jų vertę ir jų sumažėjimą, vertinamos individualiai 
arba bendrai panašių gautinų sumų grupėje. Atliekant individualų gautinų sumų verti-
nimą, atsižvelgiama į turimus ar prieinamus duomenis išorės informacijos šaltiniuose 
apie rinkos tendencijas bei prognozes, galimas gautinos sumos užtikrinimo priemo-
nes ir įvykius, patvirtinančius, kad gautinos sumos vertė sumažėjo, pvz., sutarties 
sąlygų vykdymą, skolininko veiklos faktinius duomenis ir pan. Atliekant gautinų sumų 
vertės sumažėjimą bendrai, atsižvelgiama į istorinius statistinius duomenis, kasmet 
patikrinama, ar bendram vertinimui taikomos atidėjimo normos atitinka istorinius gau-
tinų sumų vertės sumažėjimo duomenis ir patvirtinamos bendrai vertinamų gautinų 
sumų atidėjimo normos kitiems metams.

Mokesčių patikrinimai

mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 iš eilės einančius metus po ataskaiti-
nių mokestinių metų patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti 
papildomus mokesčius ir baudas. Grupės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, 
dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

Licencijų amortizacijos normatyvai

Skirstymo sistemos operatoriaus licencijai ir visuomeninio tiekimo licencijai, įgytoms 
per verslo jungimą 2008 metais, taikomi neapibrėžti naudingo tarnavimo laikotarpiai, 
kadangi šias licencijas galima lengvai, be reikšmingų išlaidų atnaujinti.

Finansinis turtas laikomas iki išpirkimo 

Grupė ir Įmonė vadovaujasi 39-ojo tAS reikalavimais, pagal kuriuos neišvestinis fi-
nansinis turtas su fiksuotais ar galimais nustatyti mokėjimais ir fiksuotu terminu kla-
sifikuojamas kaip laikomas iki išpirkimo. Šiam klasifikavimui Grupė ir Įmonė įvertina 
savo ketinimus ir galimybes laikyti tokias investicijas iki išpirkimo termino. Jeigu ji 
negalėtų laikyti šių investicijų iki išpirkimo termino dėl kitų nei specifinių aplinkybių, 
pavyzdžiui, parduotų nedidelį vertybinių popierių kiekį arti išpirkimo termino, jai reiktų 
perklasifikuoti visą šią grupę kaip galimo pardavimo finansinį turtą ir vertinti investici-
jas tikrąja verte, o ne amortizuota savikaina. Jeigu visos iki išpirkimo laikomos inves-
ticijos būtų perkeltos į kitą turto kategoriją, apskaitinė vertė reikšmingai nepasikeistų. 
Grupės ir įmonės investicijų tikroji vertė  2013 m. gruodžio 31 d. lygi 98 284 tūkst. Lt.

Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui

Grupė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimams atsižvelgdama į faktiškai per 
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ataskaitinį laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš  vieno taršos leidimo 
rinkos kainos.  Faktinis išmestas taršos kiekis yra patvirtinimas atsakingos reguliuo-
jančios valstybės per keturis mėnesius po metų pabaigos.  Remdamasi savo patir-
timi, Grupės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2013 m. 
gruodžio 31 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2014 metais.

VIAP lėšų sukaupimas

ViAP lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per ataskaitinį laikotarpį patir-
tomis kintamomis sąnaudomis. Gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo 
saugumą ir energetikos sistemos rezervus, pateikia Valstybinei Kainų ir energetikos 
kontrolės komisijai ViAP lėšų skaičiavimus, detalizuodami kintamas elektros energi-
jos gamybos sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos leidimų sąnaudas, 
išlaidas reagentams nusierinti. ViAP lėšų kintama dalis ateinantiems kalendoriniams 
metams apskaičiuojama remiantis planuojamomis kintamomis sąnaudomis patvirtin-
tos remtinos elektros energijos kvotai pagaminti. 2013 metais Grupė patyrė mažiau 
kintamų kaštų nei ViAP kaštų kompensavimui paskirta suma, todėl Grupės vadovy-
bė 2013 m. gruodžio 31 d. apskaitė 56 955 tūkst. Lt. grąžintiną ViAP sumą. Kitose 
ilgalaikėse mokėtinose sumose ir įsipareigojimuose, kuri bus kompensuota per 2015 
metus. Likusi 13 104 tūkst. Lt suma yra priskaityta už 2011 metus (2011 metais, ski-
riant ViAP lėšas 2012 metams, buvo sumažintos ViAP lėšos 2012 – 2015 metams) 
(26 pastaba).

Grupės vadovybė 2012 m. gruodžio 31 d. apskaitė  9 103 tūkst. Lt sumą Po vienerių 
metų gautinose sumose (11 pastaba), kuri bus gauta 2014 m. Grupės vadovybė 2012 
m. gruodžio 31 d. papildomai apskaitė 15 061 tūkst. Lt Kitose gautinose sumose (15 
pastaba) susijusių su gautinomis ViAP lėšomis dėl 2012 m. dujų kainų skirtumo kom-
pensavimo. Ši suma buvo gauta per 2013 metus.

Galios rezervo pajamų sukaupimas

Vadovaudamasi elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų 
kainos nustatymo metodika, kuri buvo patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimu nr. O3-229, 2013 m. Grupės vadovybė papildomai aps-
kaitė gautiną 19 082 tūkst. Lt (2012 m. - 0 Lt) galios rezervo pajamų sumą, kuri bus 
kompensuota per 2015 m. (11 pastaba).

5   Palyginamųjų skaičių koregavimas
Rengiant „Lietuvos energija“, UAB konsoliduotas finansines ataskaitas už 2013 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, buvo atlikti palyginamųjų metų duomenų kore-
gavimai.

Palyginamųjų skaičių koregavimas dėl kapitalizuotų naujos atominės  projekto 
vystymo išlaidų vertės sumažėjimo apskaitymo

2012 m. gruodžio 31 d. Įmonė ir Grupė apskaitė 24,3 mln. Lt vertės turtą, susijusį su 
kapitalizuotomis naujos atominės elektrinės projekto vystymo išlaidomis ir 10,9 mln. 
Lt atidėtojo pelno mokesčio turtą, susijusį su naujos atominės elektrinės projekto vys-
tymo sąnaudomis. Įmonė ir Grupė iki 2012 m. gruodžio mėn. prie nebaigtos statybos 
kapitalizavo išlaidas, kurios patiriamos atliekant tyrimus, vertinimus, projektavimo 
darbus, būtinus siekiant gauti atominės elektrinės statybos leidimą

Atsižvelgdama į tai, kad iki 2013 m. finansinių ataskaitų pasirašymo dienos spren-
dimas dėl naujos atominės statybos projekto vystymo nebuvo priimtas, nors  visi 
naujos atominės elektrinės statybą Lietuvos Respublikoje reglamentuojantys teisės 
aktai tebegalioja, Įmonė ir Grupė peržiūrėjo visus faktus, žinomus 2012 m. gruodžio 
31 d. ir retrospektyviai pripažino kapitalizuotų išlaidų vertės sumažėjimą, kuris sudarė 
24,3 mln. Lt,, ir atidėtojo pelno mokesčio turto vertės sumažėjimą, kurio vertė sudarė 
10,9 mln. Lt, nes nėra tikėtina, kad ateityje bus gautas pakankamas apmokestinamas 
pelnas šiam turtui ar jo daliai realizuoti.

2012 m. birželio 21 d. priimtos naujos  Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) 
elektrinės įstatymo redakcijos 3 str. 1 dalis numato, kad Lietuvos Respublikos Sei-
mas pritaria naujos branduolinės (atominės) elektrinės statybai. minėto įstatymo 6 
str. 1 d. įtvirtinta, kad nacionalinis investuotojas – valstybės kontroliuojamas juridinis 
asmuo, įsteigtas turint tikslą dalyvauti įgyvendinant naujos branduolinės (atominės) 
elektrinės projektą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. ge-
gužės 15 d. nutarimu nr. 485 , „Lietuvos energija“, UAB buvo paskirta nacionaliniu 
investuotoju. Be to, Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 21 d. priėmė įsta-
tymą dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų 
prisiėmimo Visagino branduolinės (atominės) elektrinės projekte, kuriuo  pritarė kon-
cesijos suteikimui projekto įgyvendinimo bendrovei. 

Paminėti teisės aktai yra galiojantys, tačiau Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. 
gruodžio 18 d., atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 14 d. įvykusio konsultacinio (pata-
riamojo) referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje 
rezultatą,  priėmė rezoliuciją, kuria pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti 
ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ekonomiškai optimalią ir vartotojams palankią 
apsirūpinimo elektros energija strategiją bei kartu paragino Lietuvos Respublikos Vy-
riausybę parengti su minėtu klausimu susijusių atitinkamų teisės aktų ar jų pakeitimo 
projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui iki 2013 m. gegužės 15 d. iki 
2013 m. finansinių ataskaitų patvirtinimo dienos teisės aktai susiję su naujos atomi-
nės statybos projekto vystymu nebuvo  priimti. 
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Grupės Bendrųjų pajamų ataskaita 2012.12.31
                                          

Veiklos sąnaudos
  nusidėvėjimas ir amortizacija
  Kitos sąnaudos
  Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)

Tęsiamos veiklos grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynasis pelnas (nuostolis)

Suma iki 
koregavimo

(488 168)
(197 527)

 32 359

(34 676)
(749 352)

imt apskaitinės vertės 
perskaičiavimas

 1 517

(557)
 

960
960

imt ir APm vertės 
sumažėjimas

(24 334)
(10 898)

(35 232)
(35 232)

Suma po 
koregavimo

(486 651)
(221 861)

 20 904

(68 948)
(783 624)

Grupės Finansinės padėties ataskaita 2012.12.31
                                           

Ilgalaikis turtas
  ilgalaikis materialusis turtas
  Atidėtojo pelno mokesčio turtas

TURTO IŠ VISO

Nuosavas kapitalas
  nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
  nekontroliuojanti dalis
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
  Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Suma iki 
koregavimo

7 986 191
11 879

10 295 821

187 934
 726 362

526 705

10 295 821

imt apskaitinės 
vertės perskaičia-

vimas

(452 621)

( 452 621)

(360 271)
(14 498)

(77 852)

( 452 621)

imt ir APm 
vertės sumažė-

jimas

(24 334)
(10 898)

( 35 232)

(35 232)

( 35 232)

Suma po 
koregavimo

7 509 236
981

9 807 968

( 207 569)
 711 864

 448 853

9 807 968

Įmonės Finansinės padėties ataskaita 2012.12.31
                                          

Ilgalaikis turtas
  ilgalaikis materialusis turtas
  Atidėtojo pelno mokesčio turtas

TURTO IŠ VISO

Nuosavas kapitalas
  nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
  
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Suma iki 
koregavimo

 24 382
10 996

3 909 426

(165 096)

3 909 426

imt ir APm vertės 
sumažėjimas

(24 334)
(10 898)

( 35 232)

(35 232)

( 35 232)

Suma po koregavimo

48
98

3 874 194

( 200 328)

3 874 194

Įmonės Bendrųjų pajamų ataskaita 2012.12.31
                                          

Veiklos sąnaudos
  Kitos sąnaudos
  Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)

Tęsiamos veiklos grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynasis pelnas (nuostolis)

Suma iki 
koregavimo

(29 964)
 4 490

133 628
133 628

imt ir APm vertės 
sumažėjimas

(24 334)
(10 898)

(35 232)
(35 232)

Suma po koregavimo

(54 298)
(6 408)

98 396
98 396

6 nutraukiama veikla
Įgyvendinant 2009 m. liepos 13 d. europos Parlamento ir tarybos direktyvos 2009/72/
eB, 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 ener-
gija“, UAB valdomos LitGRiD AB akcijos būtų atlygintinai perduotos naujai įsteigtai 
uždarajai akcinei bendrovei UAB „ePSO-G“, atsižvelgiant į nepriklausomų vertintojų 
nustatytą akcijų rinkos vertę. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2012 m. 
liepos 10 d. raštu nr. (11.2-13)3-2428 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu-
tarimo įgyvendinimo“ įpareigojo „Lietuvos energija“, UAB užtikrinti, kad būtų priimti 
visi LitGRiD AB atskyrimui reikalingi sprendimai. 2012 m. rugsėjo mėn. buvo suda-
ryta tarp Bendrovės ir energetikos ministerijos valdomos įmonės UAB „ePSO - G“ 
elektros perdavimo sistemos operatorės LitGRiD AB  akcijų pardavimo sutartis. Šia  

Palyginamųjų skaičių koregavimas dėl ilgalaikio materialiojo turto apskaitinės 
vertės perskaičiavimo

Grupė pirmą kartą pradėjo taikyti tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 
nuo 2004 metų ir nuo to laiko rezervinės elektrinės ilgalaikio materialiojo turto nusidė-
vėjimui apskaičiuoti neteisingai taikė nusidėvėjimo normas. Dėl to atsiradę iškraipy-
mai nebuvo ištaisyti už visą laikotarpį nuo 2004 m. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

2013 m. Grupė atliko rezervinės elektrinės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
perskaičiavimą ir sudarant 2013 metų finansines ataskaitas pakoregavo palygina-
muosius skaičius: Grupė 2011 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. sumažino ilgalaikio ma-
terialiojo turto vertę.

informacija dėl dviejų aukščiau paminėtų koregavimų įtakos Grupės ir Įmonės turtui, 
įsipareigojimams, nuosavybei ir pelnui 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 
d. pateikta žemiau:

Grupės Finansinės padėties ataskaita 2011.12.31 Suma iki 
koregavimo

imt apskaitinės 
vertės 

perskaičiavimas

Suma po korega-
vimo

Ilgalaikis turtas

ilgalaikis materialusis turtas 9 985 395 (454 138) 9 531 257

TURTO IŠ VISO 11 610 830 (454 138) 11 156 692

Nuosavas kapitalas

nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (144 198) (361 194) (505 392)

nekontroliuojanti dalis 792 426 (14 535) 777 891

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 732 405 (78 409)  653 996

NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 610 830 ( 454 138) 11 156 692
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žėjo iki 32,12 proc. Grupės ataskaitose investicija į šią asocijuotą įmonę buvo pateik-
ta tikrąja verte, kuri buvo nustatyta nepriklausomų vertintojų. Grupės vadovybė 2012 
m. spalio mėn. priėmė sprendimą parduoti visas UAB „tetAS“ akcijas, dėl šio spren-
dimo investicija 2012 m. gruodžio 31 d. buvo perklasifikuota prie turto, skirto parduoti.

Žemiau pateikta informacija apie perleistos LitGRiD AB grupės turtą ir įsipareigoji-
mus už laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d.:  

sutartimi 97,50 proc. LitGRiD AB  akcijų Bendrovė rinkos verte pardavė UAB „eP-
SO-G“. 

Kaip parašyta 4-oje pastaboje, 2012 m. rugsėjo mėn. buvo atliktas LitGRiD AB akci-
jų nepriklausomas vertinimas. LitGRiD AB akcijų pirkimo pardavimo sutartyje nusta-
tyta akcijų pardavimo kaina lygi nepriklausomų vertintojų nustatytai rinkos vertei, kuri 
sudarė 750 000 tūkst. litų, bei, atsižvelgiant į neapibrėžtumus dėl būsimų reguliuo-
jamos veiklos paslaugų kainų nustatymo principų pasikeitimų, numatytam galutinės 
kainos priedui.

LitGRiD AB akcijų pirkimo pardavimo sutartyje numatytas UAB „ePSO-G“ atsiskai-
tymas su Bendrove už akcijas dalimis, skaičiuojant palūkanas neapmokėtai kainos 
daliai. Sutartyje numatyta kintama palūkanų normos dalis peržiūrima kiekvienais me-
tais. Palūkanos skaičiuojamos už visą laikotarpį nuo sandorio iki galutinio atsiskai-
tymo dienos ir mokamos kartu su kasmetinėmis įmokomis. 2013 m. gruodžio 31 d. 
neapmokėta kainos dalis sudaro 725 000 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. - 750 000 
tūkst. Lt), iš kurių 35 000 tūkst. Lt mokėtini 2014 metais (2013 m. – 30 000 tūkst. Lt). 
Sukauptos palūkanos, apskaičiuotos neapmokėtai kainos daliai už 2013 m. gruodžio 
31 d., sudarė 2 466 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 2 931 tūkst. Lt).

Bendrovės ataskaitose 2012 m. gruodžio 31 d. apskaitytas LitGRiD AB akcijų vertės 
sumažėjimas, kuris sudarė 363 467 tūkst. Lt. Apskaičiuojant pelno mokestį, ši suma 
gali būti keliama 5 metus ir sudengta su pelnu iš vertybinių popierių pardavimo. Ben-
drovė nepripažino atidėtojo pelno mokesčio turto nuo šio mokestinio nuostolio.

Dėl skirtumo tarp LitGRiD AB grupės grynojo turto vertės ir LitGRiD AB  akcijų par-
davimo kainos, Grupė bendrųjų pajamų ataskaitoje 2012 m. gruodžio 31 d. apskaitė 
731 183 tūkst. Lt nutraukiamos veiklos pardavimo nuostolius. 

LitGRiD AB turėjo 67 proc. BALtPOOL UAB akcijų, 20,36 proc. UAB technologijų ir 
inovacijų centro akcijų, 0,35 proc. nt Valdos, UAB akcijų, 61,13 proc. UAB „tetAS“ 
akcijų, 25,03 proc. UAB „eLeKtROS tinKLO PASLAUGOS“ akcijų. 

Pardavusi LitGRiD AB akcijas, Bendrovė ir Grupė prarado kontrolę įmonėse Lit-
GRiD AB, BALtPOOL UAB ir UAB „tetAS“. Finansinėse ataskaitose visos per 2012 
metų devynis mėnesius šių įmonių uždirbtos pajamos bei patirtos sąnaudos yra pri-
skirtos nutrauktai veiklai. 

Grupė išlaikė UAB technologijų ir inovacijų centras, nt Valdos UAB, UAB „eLeK-
tROS tinKLO PASLAUGOS“ kontrolę. Valdomos dalies sumažėjimas sąlygojo ne-
kontroliuojančiai daliai priklausančios dalies augimą, kaip pateiktą nuosavo kapitalo 
pokyčių ataskaitoje.

Kadangi LitGRiD AB turėjo 61,13 proc. UAB „tetAS“ akcijų, po LitGRiD AB akcijų 
pardavimo Grupė prarado kontrolę UAB „tetAS“ ir Grupės dalies procentas suma-

LitGRiD AB
Grupė

Ilgalaikis turtas iš viso
 
Trumpalaikis turtas 
  Atsargos 
  išankstiniai apmokėjimai  
  Prekybos gautinos sumos 
  Kitos gautinos sumos 
  trumpalaikės investicijos, terminuoti indėliai ir kitas finansinis turtas 
  Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
  Gautinos sumos iš „Lietuvos energija“, UAB grupės
 
Trumpalaikio turto iš viso 
TURTO IŠ VISO 
  
ĮSIPAREIGOJIMAI 
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
  Dotacijos ir subsidijos 
  Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 
  Atidėjiniai 
  Ateinančių laikotarpių pajamos 
  Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
  mokėtinos sumos „Lietuvos energija“, UAB grupei
 
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų iš viso
 
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
  trumpalaikės paskolos 
  Prekybos mokėtinos sumos 
  Gauti išankstiniai apmokėjimai 
  Pelno mokesčio įsipareigojimai 
  Atidėjiniai 

Pastabos

23
22
25
24

25

2 114 621

13 126
1 331

39 706
11 880
85 723

119 402
96 638

367 806
2 482 427

257 227
169 889

730
14 127

5 538
6 069

453 580

4 596
36 281

9 064
14 578

321

tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip                                            

                                            

TURTAS 
Ilgalaikis turtas 
  ilgalaikis nematerialusis turtas 
  ilgalaikis materialusis turtas 
  išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą 
  investicijos į asocijuotas įmonės 
  Kitas finansinis turtas 
  Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

Pastabos

 7
  8

22

LitGRiD AB
Grupė

1 262
1 972 662

111 427
21 313

7 722
235
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Pardavus LitGRiD AB, bendrųjų pajamų ataskaitoje visos per 2012 metų devynis 
mėnesius LitGRiD AB, BALtPOOL UAB ir UAB „tetAS“ uždirbtos pajamos bei pa-
tirtos sąnaudos yra priskirtos nutrauktai veiklai. 

tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip                                            

Pajamos
  Pardavimo pajamos 
  Kitos veiklos pajamos

Pajamos, iš viso

Veiklos sąnaudos
  elektros ar susijusių paslaugų pirkimai
  nusidėvėjimas ir amortizacija
  Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos
  ilgalaikio materialiojo turto nurašymas
  Remontų ir priežiūros sąnaudos
  Kitos sąnaudos

Veiklos sąnaudos, iš viso
Veiklos pelnas (nuostoliai)

Finansinė veikla
  Finansinės veiklos pajamos
  Finansinės veiklos sąnaudos
Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte

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

Grynasis pelnas (nuostoliai) iš nutraukiamos veiklos

Priskirtinas:
  patronuojančios įmonės savininkams
  nekontroliuojančiai daliai

LitGRiD AB grupė
2012 9 mėnesiai

315 935
35 697

 
351 632

 
 

( 161 497)
(94 431)
(24 796)

( 95)
(27 680)
(25 000)

 
( 333 499)

18 133
 
 

2 291
( 499)
1 792

 
19 925

(12 056)
 8 638

 
 16 507

  
 
 

 16 756
( 249)

tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip                                            

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

LitGRiD AB grupė
2012 

 86 861
 152 153

( 184 797)

toliau pateikiami LitGRiD AB grupės pinigų srautai per 2012 metų devynis mėne-
sius.

LitGRiD AB
Grupė

  Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
  mokėtini dividendai „Lietuvos energija“, UAB 
  Kitos mokėtinos sumos „Lietuvos energija“, UAB grupei
 
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso
Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 
  
GRYNASIS TURTAS  
  Asocijuotos įmonės pripažinimas 
  nekontroliuojanti dalis 
  Pardavimo kaina
Pardavimo nuostolis

Pinigų srautų iš dukterinės įmonės pardavimo sutikrinimas:  
 Įplaukos iš dukterinės įmonės pardavimo
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį)
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
 Banko sąskaitos perviršis
 Pinigų srautas iš dukterinės įmonės pardavimo 

Pastabos

121 543
200 000
116 377

502 760
956 340
956 340

 
1 526 087

6 752
38 152

750 000
731 183

-
114 806
119 402
(4 596)

(114 806)
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7  ilgalaikis nematerialusis turtas

Grupė  
                                        

2011 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimo vertė
  Sukaupta amortizacija
  Sukauptas vertės sumažėjimas

Likutinė vertė

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimai
  Perkainojimas
  Perklasifikuota į/iš imt
  nurašymai/Panaudoti aplinkos taršos leidimai (25 pastaba)
  Skolinimas
  Amortizacija
  LitGRiD AB grupės pardavimas (6 pastaba)

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimo vertė
  Sukaupta amortizacija
  Sukauptas vertės sumažėjimas

Likutinė vertė 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimai
  Perkainojimas
  Perklasifikuota į/iš imt
  nurašymai/Panaudoti aplinkos taršos leidimai (25 pastaba)
  Pardavimai
  Amortizacija

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.

2013 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimo vertė
  Sukaupta amortizacija
  Sukauptas vertės sumažėjimas

Likutinė vertė

Patentai ir licencijos

119 492
(382)

-

119 110

119 110
 372

-
-
-
-

(609)
-

118 873

119 880
(1 007)

-

118 873

118 873
 17

-
 653

-
-

(762)

118 781

118 866
(85)

-

118 781

Programinė įranga

21 354
(11 444)

-

9 910

9 910
 712

-
1 693

-
-

(4 513)
(1 215)

6 587

18 045
(11 458)

-

6 587

6 587
 367

-
3 403

(4)
-

(4 148)

6 205

18 364
(12 159)

-

6 205

Aplinkos taršos leidimai

35 459
-
-

35 459

35 459
127 582
(76 124)

-
(16 265)
(15 239)

-
-

55 413

55 413
-
-

55 413

55 413
1 221

(9 994)
-

(13 895)
(4 041)

-

28 704

28 704
-
-

28 704

Kitas nematerialusis turtas

1 051
(291)

-

 760

 760
3 559

-
(1 482)

-
-

(113)
(47)

2 677

3 024
(347)

-

2 677

2 677
4 954

-
(3 333)

(6)
-

(68)

4 224

4 626
(402)

-

4 224

Prestižas

178 427
-

(324)

178 103

178 103
-
-
-
-
-
-
-

178 103

178 427
-

(324)

178 103

178 103
-
-
-
-
-
-

178 103

178 427
-

(324)

178 103

iš viso

355 783
(12 117)

(324)

343 342

343 342
132 225
(76 124)

 211
(16 265)
(15 239)

(5 235)
(1 262)

361 653

374 789
(12 812)

(324)

361 653

361 653
6 559

(9 994)
 723

(13 905)
(4 041)
(4 978)

336 017

348 987
(12 646)

(324)

336 017
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neribotos trukmės licencijų (skirstymo sistemos operatoriaus ir visuomeninio tieki-
mo), kurias Grupė įgijo 2008 metais, apskaitinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 
m. gruodžio 31 d. buvo 117 951 tūkst. Lt.

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupė neatliko 2008 metais susi-
dariusio prestižo ir licencijų su neribotu naudingo tarnavimo laiku vertės sumažėjimo 
testo dėl neapibrėžtumų, aprašytų 4 pastaboje ,,Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir 
sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas“.

2012 m. Grupė, atlikdama Kombinuotojo ciklo bloko bandymus, į Kombinuotojo ci-
klo bloko savikainą kapitalizavo išlaidas, susijusias su CO2 emisija bandymų metu. 
Kapitalizuotų išlaidų suma lygi sunaudotų Aplinkos taršos leidimų tikrajai vertei, kuri 
sudarė 3 205 tūkst. Lt.

Aplinkos taršos leidimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis aktyvioje rinkoje egzis-
tuojančiomis kainomis, todėl yra priskiriama pirmam hierarchijos lygiui tikrosios ver-
tės nustatymo modelyje. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Aplinkos taršos 
leidimų vertė yra įvertinama pagal paskutinę dieną galiojusias rinkos kainas. 

Įmonė  

2011 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimo vertė
  Sukaupta amortizacija

Likutinė vertė

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimai
  Amortizacija

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimo vertė
  Sukaupta amortizacija

Likutinė vertė

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimai
  Amortizacija

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.

2013 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimo vertė
  Sukaupta amortizacija

Likutinė vertė

Kitas nematerialusis turtas

287
(221)

66

66
-

(66)

-

287
(287)

-

-
-
-

-

287
(287)

-

iš viso

287
(221)

66

66
-

(66)

-

287
(287)

-

-
-
-

-

287
(287)

-

Grupė ir Įmonė neturi viduje pasigaminto nematerialiojo turto.
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8  ilgalaikis materialusis turtas
Grupė                                            

2011 m. gruodžio 31 d. (koreguota)
  Įsigijimo arba perkainojimo vertė
  Sukauptas nusidėvėjimas 
  Sukauptas vertės sumažėjimas

Likutinė vertė

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. (koreguota)
  Įsigijimai
  Perkainojimas
  Pardavimai
  nurašymai
  Perklasifikavimai tarp grupių
  Perklasifikavimas į turtą, nematerialųjį turtą
  Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti
  Perklasifikavimas į (iš)  atsargas (ų)
  Perklasifikavimas į investicinį turtą
  Vertės sumažėjimas (5 pastaba)
  nusidėvėjimas
  LitGRiD AB pardavimas (6 pastaba)

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. (koreguota)

2012 m. gruodžio 31 d. (koreguota)
Įsigijimo arba perkainojimo vertė
Sukauptas nusidėvėjimas 
Sukauptas vertės sumažėjimas

Likutinė vertė

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. (koreguota)
  Įsigijimai
  Perkainojimas 
  Pardavimai
  nurašymai
  Perklasifikavimai tarp grupių
  Perklasifikavimas į turtą, nematerialųjį turtą
  Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti
  Perklasifikavimas į investicinį turtą
  Perklasifikavimas iš  atsargų
  Vertės sumažėjimas
  Vertės sumažėjimo atstatymas
  nusidėvėjimas

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.

2013 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimo arba perkainojimo vertė
  Sukauptas nusidėvėjimas 
  Sukauptas vertės sumažėjimas

Likutinė vertė

Žemė

8 151
-
-

8 151

8 151
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(1 961)

6 190

6 190
-
-

6 190

6 190
-

 753
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6 943

6 943
-
-

6 943

Pastatai

504 575
(50 211)
(2 209)

452 155

452 155
1 823

 78
(232)
(433)
7 575

-
1 090

-
(21 830)

-
(22 546)
(34 144)

383 536

451 914
(68 227)

(151)

383 536

383 536
 241

3 249
(43)

(179)
4 407

-
-

(6 327)
 867

(4 603)
 70

(19 663)

361 555

447 977
(86 397)

(25)

361 555

Statiniai ir 
mašinos

7 169 007
(1 009 212)

(9 146)

6 150 649

6 150 649
8 290

(1 554)
(89)

(15 105)
308 343

-
(21)

-
(847)

-
(452 998)

(1 767 966)

4 228 702

5 354 543
(1 124 617)

(1 224)

4 228 702

4 228 702
 4 113

(5 597)
(112)

(12 324)
 289 004

-
(1)

(34)
(6)

(1 025)
  20

( 338 358)

4 164 382

5 605 133
(1 440 751)

-

4 164 382

elektrinių turtas

2 652 867
(1 233 360)

(5 659)

1 413 848

1 413 848
1 172

-
(235)
(73)

1 330 752
-
-
-
-
-

(80 507)
-

2 664 957

3 982 942
(1 312 326)

(5 659)

2 664 957

2 664 957
 1 214

-
(166)

(4 401)
 11 021

-
-
-

 6 572
-

 4 668
(116 763)

2 567 102

3 991 094
(1 423 992)

-

2 567 102

transporto priemonės

78 232
(32 208)

(31)

45 993

45 993
12 696

 12
(155)

-
-
-
-
-
-
-

(6 971)
(1 307)

50 268

88 282
(37 983)

(31)

50 268

50 268
10 851

 581
(565)

(1)
-
-
-
-
-

(38)
-

(7 037)

54 059

92 514
(38 455)

-

54 059

iš viso

12 003 867
(2 454 068)

(18 542)

9 531 257

9 531 257
612 226
(1 504)

(734)
(16 316)

-
(211)
1 069

 39
(22 677)
(24 334)

(596 917)
(1 972 662)

7 509 236

10 189 518
(2 647 386)

(32 896)

7 509 236

7 509 236
337 240
(1 046)
(1 152)

(17 404)
-

(723)
(10)

(7 657)
7 433

(5 702)
4 758

(506 323)

7 318 650

10 412 457
(3 068 639)

(25 168)

7 318 650

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

277 627
(129 077)

(728)

147 822

147 822
12 272

(40)
(23)
(42)

18 189
(113)

-
 39

-
-

(33 895)
(41 987)

102 222

207 183
(104 233)

(728)

102 222

102 222
4 815

(32)
(266)

(66)
8 620

-
(9)

-
-

(2)
-

(24 502)

90 780

169 830
(79 044)

(6)

90 780

nebaigta 
statyba

1313 408
-

(769)

1 312 639

1 312 639
575 973

-
-

(663)
(1 664 859)

(98)
-
-
-

(24 334)
-

(125 297)

73 361

98 464
-

(25 103)

73 361

73 361
316 006

-
-

(433)
(313 052)

(723)
-

(1 296)
-

( 34)
-
-

73 829

98 966
-

(25 137)

73 829
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2013 m. ir 2012 m. Grupė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroa-
kumuliacinės, kombinuotojo ciklo bloko bei rezervinės elektrinės turtą, apskaitė per-
kainota verte.

Įmonė                                            

2011 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimo arba perkainojimo vertė
  Sukauptas nusidėvėjimas 

Likutinė vertė

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimai
  nusidėvėjimas
  Vertės sumažėjimas (5 pastaba)

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. (koreguota)

2012 m. gruodžio 31 d. (koreguota)
  Įsigijimo arba perkainojimo vertė
  Sukauptas nusidėvėjimas 
  Sukauptas vertės sumažėjimas

Likutinė vertė

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. (koreguota)
  Įsigijimai
  nusidėvėjimas
  Vertės sumažėjimas

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.

2013 m. gruodžio 31 d.
  Įsigijimo arba perkainojimo vertė
  Sukauptas nusidėvėjimas 
  Sukauptas vertės sumažėjimas

Likutinė vertė

iš viso

11 348
(21)

11 327

11 327
13 070

(15)
(24 334)

 48

24 418
(36)

(24 334)

 48

 48
 36

(17)
(34)

33

24 454
(53)

(24 368)

33

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

67
(21)

46

46
17

(15)
-

48

84
(36)

-

48

48
2

(17)
-

33

86
(53)

-

33

nebaigta 
statyba

11 281
-

11 281

11 281
13 053

-
(24 334)

-

24 334
-

(24 334)

-

-
 34

-
(34)

-

24 368
-

(24 368)

-

2013 m. gruodžio 31 d. Grupės įmonės Lietuvos energijos gamyba“, AB, UAB „eLeK-
tROS tinKLO PASLAUGOS“ ir nt Valdos, UAB atliko įmonėse perkainota verte 
apskaitomo turto nepriklausomą turto vertinimą. turto vertinimą atliko nepriklauso-
mos vertinimo bendrovės, kaip pažymėta 4 pastaboje.

2012 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertinimas Grupėje buvo atliktas nt 
Valdos, UAB. turto vertinimą atliko nepriklausoma vertinimo bendrovė ir grupės dar-
buotojai, kaip pažymėta 4 pastaboje.

toliau pateikiama informacija apie 2013 m. ir 2012 m. atlikto perkainojimo rezultatus:

Grupė

Likutinės vertės (padidėjimas) sumažėji-
mas 2013 m. gruodžio 31 d.

Likutinės vertės (padidėjimas) sumažėji-
mas 2012 m. gruodžio 31 d.

Kitų bendrųjų pajamų 
ir perkainojimo rezervo 

nuosavame kapitale 
sumažėjimas

 

2 419

272

(Pajamos) sąnau-
dos pripažintos 

pelno (nuostolių) 
dalyje

4 205

1 232

Visa perkai-
nojimo įtaka

6 624

1 504

Lentelėje žemiau pateikiamos Grupės ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, 
kurios būtų buvusios pripažintos, jei turtas būtų apskaitomas savikainos metodu 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d.

Grupė 2013 m. gruodžio 31 d. 2012 m. gruodžio 31 d.

Žemė 6 051 6 052

Pastatai 422 165 438 999

Statiniai ir mašinos 3 009 061 3 104 832

elektrinių turtas 2 567 102 2 664 957

transporto priemonės 45 788 41 430

Kitas ilgalaikis materealusis turtas 95 124 107 894

nebaigta statyba 73 829 73 361

Iš viso 6 219 120 6 437 525

informacija apie pervertinto Grupės ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės pa-
skirstymą 2013 m. gruodžio 31 d. pagal hierarchijos lygius (tikrosios vertės hierarchi-
jos lygiai aprašyti 2.32 pastaboje)
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 Grupė
 

1 lygis 2 lygis 3 lygis

iš visoAktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos

Kiti tiesiogiai arba 
netiesiogiai 

skelbiami rodikliai

neskelbiami 
rodikliai

Žemė - 6 490 - 6 490

Pastatai -  104 441   68 104 509

Statiniai ir mašinos - 6 310 3 089 9 399

transporto priemonės - 2 354 993 3 347

Kitas ilgalaikis materialu-
sis turtas - 398 71 469

Iš viso -  119 993 4 221 124 214

Palyginamųjų kainų 
metodas - 119 993 - 119 993

Išlaidų metodas - - 4 101 4 101

Pajamų metodas - - 720 720

„Lietuvos energijos gamyba“, AB perkainota verte apskaityto ilgalaikio materialiojo 
turto tikrosios vertės, nustatytos naudojant  tiesiogiai arba netiesiogiai skelbiamus 
duomenis, yra priskirtos 2 hierarchijos lygiui. Vertinimas buvo atliekamas naudojant 
lyginamąjį ir išlaidų (kaštų) metodus. Šio turto balansinė vertė 2013 m. gruodžio 31 
d. yra lygi 12 712 tūkst. Lt.

nt Valdos, UAB valdomo ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės yra priskirtos 2 
hierarchijos lygiui. Vertintojų išrinktų palyginamųjų objektų pardavimo kainos buvo 
koreguotos atsižvelgiant į vertinamo objekto specifinius požymius, pavyzdžiui, plotą, 
vietą. trečiam hierarchijos lygiui priskirti turto vienetai, įvertinti taikant pajamų meto-
dą. Viso įvertinto  turto balansinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. yra lygi 99 568 tūkst. 
Lt.

UAB „eLeKtROS tinKLO PASLAUGOS“ ilgalaikis materialus turtas, priskirtas 2 hi-
erarchijos lygiui, buvo įvertintas palyginamųjų kainų metodu. Šiuo metodu vertintas 
visas nekilnojamasis turtas, dauguma ne specialios paskirties transporto priemonių 
bei kitas kilnojamasis turtas, kurio pardavimo sandorių ar pasiūlos pavyzdžių pavy-
ko rasti rinkoje. trečiam hierarchijos lygiui priskirtas ilgalaikis materialus turtas buvo 
įvertintas išlaidų (kaštų) metodu. Šiuo metodu skaičiuota inžinerinių komunikacijų bei 
dalies specialios paskirties kilnojamojo turto, kuriems nepavyko rasti pardavimo ar 
pasiūlos rinkos duomenų, vertės. Skaičiuojant vertinamų statinių vertę išlaidų (kaštų) 
metodu, naudotasi trečios šalies parengtomis objektų atkūrimo kaštų (statybinių ver-
čių) kainynuose. Vertinimo tikslais pasirinktas tiesinis nusidėvėjimo metodas ir daro-
ma prielaida, kad vertinamas turtas savo vertės netenka proporcingai metų skaičiui. 

turto atkūrimo kaštai apskaičiuoti pagal trečios šalies parengtus sukūrimo sąnaudų 
lygius. Šio turto balansinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. yra lygi 11 934 tūkst. Lt.

Grupės ir Įmonės ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto pagal išperkamosios nuomos 
sutartis, 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. likutinės vertės:

 Grupė Įmonė

2013 2012 2013 2012

mašinos ir įrengimai 1 982 2 405 - -

transporto priemonės 48 109 - -

Apskaitinė vertė 2 030 2 514 - -

Per 2013 metus Grupės įmonės kapitalizavo 941 tūkst. Lt palūkanų  už paskolas, su-
sijusias su ilgalaikio turto vystymu (2012 m. – 22 710 tūkst. Lt). Vidutinė kapitalizuotų 
palūkanų norma – 1,88 proc. (2012 m. – 2,23 proc.).

Grupė turi reikšmingų ilgalaikio materialiojo turto pirkimo įsipareigojimų, kuriuos turės 
vykdyti vėlesniais metais. 2013 m. gruodžio 31 d. Grupės įsipareigojimai įsigyti ir sta-
tyti ilgalaikį materialųjį turtą sudaro 132 mln. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 42 mln. Lt).

2013 m. gruodžio 31 d. Grupė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 1 
347 271 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 403 799 tūkst. Lt) (20 pastaba).

9   investicinis turtas
Grupė investicinis turtas

Balansinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. 93 574

Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialiojo turto 22 677

Vertės padidėjimas 3 149

Vertės sumažėjimas (5 521)

Balansinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. 113 879

Balansinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. 113 879

Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialiojo turto 7 657

Vertės padidėjimas 1 735

Vertės sumažėjimas (1 645)

Balansinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. 121 626
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Antram hierarchijos lygiui priskirtas turtas, įvertinas taikant lyginamųjų kainų metodą. 
Vertintojų išrinktų palyginamųjų objektų pardavimo kainos buvo koreguotos atsižvel-
giant į vertinamo objekto specifinius požymius, pavyzdžiui, plotą, vietą. trečiam hie-
rarchijos lygiui priskirti turto vienetai, įvertinti taikant pajamų metodą.

10   investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
„Lietuvos energija“, UAB 2012 m. gegužės 23 d. įsteigė dukterinę įmonę UAB „VAe 
SPB“.

2012 m. rugsėjo mėn. buvo sudaryta tarp Bendrovės ir energetikos ministerijos val-
domos įmonės UAB „ePSO - G“ elektros perdavimo sistemos operatorės LitGRiD 
AB akcijų pardavimo sutartis. Šia sutartimi „Lietuvos energija“, UAB pardavė visas 
savo turimas akcijas, kurios sudarė 97,50 proc. LitGRiD AB  akcijų.

Kadangi LitGRiD AB turėjo 61,13 proc. UAB „tetAS“ akcijų, po LitGRiD AB akcijų 
pardavimo Grupė prarado kontrolę UAB „tetAS“ ir Grupės dalies procentas suma-
žėjo iki 32,12 proc. Grupės vadovybė 2012 m. spalio mėn. priėmė sprendimą parduo-
ti visas asocijuotos įmonės UAB „tetAS“ akcijas. Dėl šio sprendimo investicija į UAB 
„tetAS“ buvo perklasifikuota prie turto, skirto parduoti.

2013 m. sausio 7 d.  Grupė ir LitGRiD AB sudarė akcijų mainų sutartį, kuria Grupė 

Grupė
1 lygis 2 lygis 3 lygis

iš visoAktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos

Kiti tiesiogiai arba 
netiesiogiai 

skelbiami rodikliai

neskelbiami 
rodikliai

Pastatai -  118 733   579  119 312

Statiniai ir mašinos -  2 283   31  2 314

Iš viso -  121 016   610  121 626

Grupės pajamos iš investicinio turto nuomos 2013 metais sudarė 6 599 tūkst. Lt 
(2012 m. – 3 330 tūkst. Lt).

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. investicinio turto tikroji vertė buvo 
nustatyta 2013 m. ir 2012 m. gruodžio mėn. Vertinimai buvo atlikti nepriklausomų 
turto vertintojų ir Grupės turto vertinimo specialistų taikant palyginamųjų rinkos kainų 
metodą. Grupės vadovybės nuomone, remiantis šiuo metodu nustatyta investicinio 
turto vertė 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. atitiko jo tikrąją vertę.

Įmonė 2013 ir 2012 metais jokio investicinio turto neturėjo.

informacija apie Grupės investicinio turto tikrosios vertės paskirstymą 2013 m. gruo-
džio 31 d. pagal hierarchijos lygius (tikrosios vertės hierarchijos lygiai aprašyti 2.32 
pastaboje).

perleido LitGRiD AB nuosavybės teise priklausančias asocijuotosios įmonės UAB 
„tetAS“ akcijas, kurios sudarė 38,87 proc. UAB „tetAS“ įstatinio kapitalo, mainais 
įgyjant LitGRiD AB perleidžiamas UAB „eLeKtROS tinKLO PASLAUGOS“ akcijas, 
kurios sudarė 25,03 proc. UAB „eLeKtROS tinKLO PASLAUGOS“ įstatinio kapita-
lo. Dėl mainų sandorio metu įsigytų UAB „eLeKtROS tinKLO PASLAUGOS“ akcijų 
vertė sudarė 8 022 tūkst. Lt, perleistų UAB „tetAS“ akcijų vertė sudarė 6 752 tūkst. 
Lt, skirtumas buvo sumokėtas pinigais.

2013 m. spalio 25 d. UAB technologijų ir inovacijų centro pavadinimas buvo pakeis-
tas į UAB Duomenų logistikos centras.

2013 m. gruodžio 4 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja įmonė UAB 
technologijų ir inovacijų centras, kuriai buvo perduotas informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų bei kitų paslaugų grupės įmonėms teikimo verslas.

2013 m. rugsėjo 19 d. AB „Klaipėdos nafta“ patvirtino sprendimą padidinti dukterinės 
bendrovės UAB LitGAS įstatinį kapitalą.

2013 m. spalio 8 d. Įmonė pilnai apmokėjo visas naujai išleistas UAB LitGAS pa-
prastąsias vardines akcijas (2 mln. vienetų).

2013 m. spalio 15 d. Įmonė tapo pagrindine UAB LitGAS, kuri yra atsakinga už 
suskystintų gamtinių dujų tiekimą per terminalą bei prekyba gamtinėmis dujomis, ak-
cininke. Įmonė valdo 67 proc. UAB LitGAS akcijų. Likusios akcijos priklauso UAB 
LitGAS steigėjai - AB „Klaipėdos nafta“.

2013 m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

Grupės įmonė Įsigijimo 
vertė 

Įnašas 
nuostoliams 

padengti

Apskaitinė 
vertė

Dalis 
proc.

Dukterinės įmonės:
  „Lietuvos energijos gamyba“, AB 1 017 998 - 1 017 998 96,13
  AB LeStO 1 742 737 - 1 742 737 82,63
  UAB LitGAS  2 000 -  2 000 66,67
  UAB technologijų ir inovacijų centras   5 -   5 50,00
  UAB „VAe SPB“   10   5   15 100,00

2 762 750   5 2 762 755  
investicijos:
  UAB Duomenų logistikos centras   500 -   500 0,65
  nt Valdos, UAB   100 -   100 0,03

  600 -   600  
2 763 350   5 2 763 355  
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Grupės turtas Įsipareigojimai Pardavimo 
pajamos

Grynasis pelnas 
(nuostoliai)

UAB „Geoterma“ 45 480 11 665 16 994 (242)
AS „nordic energy Link“ 279 511 182 846 48 153 5 449
„LitPol Link Sp.z.o.o“ 1 409  326 2 080  152
UAB „enmašas“ - - - -

2013 m. gegužės 29 d. UAB „enmašas“ buvo išregistruota iš Juridinių asmenų re-
gistro. LitPol Link Sp.z.o.o 2012 m. rugsėjo mėn. buvo parduotas  UAB „ePSO - G“ 
kartu su LitGRiD AB. 

Už laikotarpius, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d., in-
vesticijų į asocijuotas įmones judėjimas buvo:

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės investicijas į asocijuotas 
įmones sudarė:

Grupė neapskaitė asocijuotos įmonės UAB „Geoterma“ nuostolio dalies tenkančios 
Grupei, nes nuostolis viršijo Grupės investicijos vertę. neapskaityta nuostolių dalis 
sudarė 214 tūkst. Lt.

Asocijuotų įmonių finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir veiklos finansiniai rezul-
tatai už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. (neaudituota):

Asocijuotų įmonių finansinė padėtis 2012 m. gruodžio 31 d. ir veiklos finansiniai rezul-
tatai už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d. (neaudituota):

2012 m. gruodžio 31 d.  Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

Grupė
2013 2012

Apskaitinė 
vertė 

Grupės 
dalis proc.

Apskaitinė 
vertė 

Grupės 
dalis proc.

UAB „Geoterma“ 7 396 23,44 7 396 23,44
AS „nordic energy Link“ 21 175 25,00 21 175 25,00
UAB „enmašas“ -  20 23,44
Iš viso 28 571 28 591
Grupei tenkanti asocijuotų įmonių pelno dalis 7 625 2 874
Grupei tenkanti asocijuotų įmonių nuostolių dalis (7 396) (2 287)
Apskaitinė vertė 28 800 29 178

Grupės įmonė Įsigijimo 
vertė nuvertėjimas Apskaitinė 

vertė
Dalis 
proc.

Dukterinės įmonės:
  „Lietuvos energijos gamyba“, AB 1 017 998 - 1 017 998 96,13
  AB LeStO 1 742 737 - 1 742 737 82,63

  UAB „VAe SPB“ 10 10 100,00

2 760 745 - 2 760 745  

investicijos:

  UAB Duomenų logistikos centras   500 -   500 0,65
  nt Valdos, UAB   100 -   100 0,03

  600 -   600  
2 761 345   5 2 761 345  

Grupės turtas Įsipareigojimai Pardavimo 
pajamos

Grynasis pelnas 
(nuostoliai)

UAB „Geoterma“ 31 412 11 967 7 246 (14 424)
AS „nordic energy Link“  114 391  4 371  56 291  13 352

Grupės 2013 2012

Apskaitinė vertė sausio 1 d. 29 178 28 797
Asocijuotos įmonės įsigijimas - 6 752
Asocijuotos įmonės perkėlimas prie turto, skirto parduoti - (6 752)
investicijų sumažėjimas (20) (1 020)
Asocijuotų įmonių finansinių rezultatų dalis (358) 1 401
Apskaitinė vertė gruodžio 31 d. 28 800 29 178

 11   Po vienerių metų gautinos sumos
Po vienerių metų gautinas sumas sudaro:

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Suteiktos hipotekinės paskolos 3 580 4 122 - -

Gautina suma už LitGRiD AB pardavimą (6 pastaba) 690 000 720 000 690 000 720 000

Sukauptos pajamos, susijusios su elektros energijos 
pardavimais, už kurias dar neišrašytos sąskaitos* (4 pastaba) 19 082 9 103 - -

Gautinos sumos už paskolintus aplinkos taršos leidimus 1 244 1 115 - -

iš viso 713 906 734 340 690 000 720 000

Atimti: vertės sumažėjimas (1 018) (1 230) - -

Apskaitinė vertė 712 888 733 110 690 000 720 000

*2013 m. Grupė apskaitė 19 082 tūkst. Lt, susijusius su galios rezervo pajamomis, 2012 m. 
Grupė apskaitė 9 103 tūkst. Lt, susijusius su gautinomis VIAP lėšomis dėl kintamų kaštų kainų 
skirtumo kompensavimo



102
Aiškinamasis raštas
2013 m. metinė ataskaita

Gautinas sumas už paskolintus Aplinkos taršos leidimus sudarė būsimosios įplaukos 
pagal skolinimo sutartis, sudarytas su StX BV ir CF Partners (UK) LLP. Gautinos 
sumos yra įvertintos dabartine būsimųjų mokėjimų verte, taikant 6 proc. diskonto nor-
mą (2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d.). Gautinų sumų už paskolintus 
Aplinkos taršos leidimus tikroji vertė atitinka trečią lygį tikrosios vertės nustatymo 
hierarchijoje.

Sukauptos pajamos, susijusios su elektros energijos pardavimas, priskiriamos tre-
čiam lygiui tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje. Šių sukauptų pajamų tikroji vertė 
reikšmingai nesiskyrė nuo jų balansinės vertės. 

Hipotekines paskolas sudaro paskolos, suteiktos fiziniams asmenims 25 metų laiko-
tarpiui. Šios paskolos turi būti grąžinamos dalimis iki 2027 m. Hipotekinės paskolos 
užtikrintos įkeistu gyvenamuoju būstu. Šių paskolų einamųjų metų dalis sudarė 300 
tūkst. Lt (2012 m. – 319 tūkst. Lt) ir ji apskaityta Kitų gautinų sumų straipsnyje (15 
pastaba). Šioms paskoloms nustatyta fiksuota palūkanų norma sudarė nuo 0,1 proc. 
iki 1 proc.

Grupės hipotekinių paskolų diskontavimui buvo naudojamos palūkanų normos, kurių 
svertinis vidurkis 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 7,65 proc. (2012 m. gruodžio 31 d. - 
7,61 proc.).  Hipotekinių paskolų tikroji vertė buvo nustatyta remiantis diskontuotais 
pinigų srautais taikant 2,51 proc. diskonto normą (2012 m. gruodžio 31 d. – 3,03 
proc.) ir atitinka trečią lygį tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje.

Hipotekinių paskolų tikrosios vertės pateiktos žemiau:

Vertės sumažėjimo judėjimas metais, pasibaigusiais 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 
m. gruodžio 31 d.:

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Sausio 1 d. 1 230 1 438 - -

Vertės sumažėjimas - - - -

Vertės sumažėjimo atstatymas (212) (208) - -

Gruodžio 31 d. 1 018 1 230 - -

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Suteiktų paskolų tikroji vertė 3 458 4 617 - -

Suteiktų paskolų apskaitinė vertė (ilgalaikė ir trumpalaikė dalys) 2 862 3 211 - -

12   Kitas ilgalaikis turtas

2011 m. gruodžio 31 d. 400,000 vnt. aplinkos taršos leidimų buvo paskolinti pagal 
2009 m. gruodžio 1 d. paskolos sutarties, sudarytos su StX Services BV, sąlygas. 
Sutartis galioja iki 2021 m. 2012 m. balandžio 16 d. papildomai paskolinta 650,000 
vnt. aplinkos taršos leidimų pagal 2012 m. balandžio 13 d. paskolos sutarties, suda-
rytos su CF Partners (UK) LLP, sąlygas. 2013 m. birželio 25 d. buvo pasirašytas šios 
sutarties papildymas, kuriuo sutarties galiojimo terminas buvo pratęstas iki 2015 m. 
kovo 31 d. teisės gauti aplinkos taršos leidimus vertės pasikeitimas skaičiuojamas 
kiekvieną mėnesį pagal aplinkos taršos leidimų rinkos kainas. 

teisės gauti aplinkos taršos leidimus ateityje tikroji vertė atitinka trečią lygį tikrosios 
vertės nustatymo hierarchijoje.

13   Atsargos

Kitą ilgalaikį turtą sudaro:

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

teisė gauti aplinkos taršos leidimus ateityje 33 498 33 498 - -

Atimti: vertės sumažėjimas (15 648) (9 775) - -

Apskaitinė vertė 17 850 23 723 - -

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

medžiagos, žaliavos ir atsarginės dalys 20 881 30 674 - -

elektros skaitikliai 3 257 2 508 - -

mazutas 20 740 54 434 - -

Kita 4 222 3 343 - -

iš viso 49 100 90 959 - -

Atimti: vertės sumažėjimas (14 486) (17 341) - -

Apskaitinė vertė 34 614 73 618 - -

Grupės atsargos, pripažintos sąnaudomis per metus, 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 
79 004 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 172 726 tūkst. Lt).



103
Aiškinamasis raštas
2013 m. metinė ataskaita

Atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės pasikeitimas apskaitytas 
bendrųjų pajamų ataskaitoje kitose sąnaudose.

Grupės 2013 m. gruodžio 31 d. įkeistų atsargų vertė lygi 6 000 tūkst. litų (2012 m. 
gruodžio 31 d. – 6 000 tūkst. litų) (20 pastaba).

14   Prekybos gautinos sumos

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Apskaitinė vertė sausio 1 d. 17 341 16 206 - -

Papildomas vertės sumažėjimas 1 898 4 085 - -

Vertės sumažėjimo atstatymas (4 753) (2 950) - -

Apskaitinė vertė gruodžio 31 d. 14 486 17 341 - -

Atsargų nukainojimo iki grynosios realizacinės vertės judėjimas 2013 ir 2012 metais:

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Gautinos sumos už elektros energiją Lietuvoje 311 186 284 015 - -

Gautinos sumos už eksportuotą elektros energiją 1 819 2 213 - -

Kitos prekybos gautinos sumos 45 820 37 437  2  2

iš viso 358 825 323 665  2  2

Atimti: prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimas (54 388) (52 421) - -

Apskaitinė vertė 304 437 271 244  2  2

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Sausio 1 d. 52 421 42 287 - -

Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus 18 127 14 568 - -

nurašyta (16 160) (4 434) - -

Gruodžio 31 d. 54 388 52 421 - -

Vertės sumažėjimo judėjimas 2013 ir 2012 metais:

Gautinų sumų vertės sumažėjimas apskaitytas bendrųjų pajamų ataskaitoje kitose 
sąnaudose.

Prekybos gautinų sumų tikroji vertė 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. apytikriai yra 
lygi jų apskaitinei vertei.

15  Kitos gautinos sumos

Kitų gautinų sumų tikroji vertė 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. apytikriai lygi jų 
apskaitinei vertei.

Prekybos gautinų sumų, kurios nebuvo pripažintinos abejotinomis, senėjimo analizė:
Grupė Įmonė

2013 2012 2013 2012

nepradelsta 273 292 248 029  2  2

iki 30 dienų 20 340 14 265 - -

30-60 dienų 5 462 3 713 - -

60-90 dienų 1 926 1 325 - -

90-120 dienų 1 058  978 - -

Daugiau nei 120 dienų 2 359 2 934 - -

Apskaitinė vertė 304 437 271 244  2  2

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Pridėtinės vertės mokestis 1 215 16 274 1 067 2 563

Gautinos sumos už ilgalaikį materialųjį turtą  3  140 - -

Sukauptos elektros energijos pardavimo pajamos (įskaitant 
susijusį PVm), už kurias dar neišrašytos sąskaitos 22 050 21 593 - -

Sukauptos pajamos, susijusios su elektros energijos pardavi-
mais, už kurias dar neišrašytos sąskaitos (4 pastaba) 11 280 159 180 - -

Suteiktų hipotekinių paskolų einamųjų metų dalis  300  319 - -

Gautina suma už LitGRiD AB pardavimą 35 000 30 000 35 000 30 000

Kitos gautinos sumos 18 923 19 820 2 470 3 547

iš viso 88 771 247 326 38 537 36 110

Atimti: kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas (3 130) (1 920) - -

Apskaitinė vertė 85 641 245 406 38 537 36 110
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16   investicijos ir terminuoti indėliai

Grupės ir Įmonės iki termino laikomus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius 
popierius 2013 m. gruodžio 31 d. sudaro vertybiniai popieriai eurais ir litais, kurių 
išpirkimas 2015 ir 2016 metais. Vertybinių popierių svertinė metinė palūkanų norma 
2013 m. gruodžio 31 d. buvo 1,50 %.

Grupės ir įmonės trumpalaikių indėlių svertinė metinė palūkanų norma 2012 m. gruo-
džio 31 d. buvo 1,09 %.

ilgalaikes investicijas sudaro:

trumpalaikes investicijas ir terminuotus indėlius sudaro:

ilgalaikių ir trumpalaikių investicijų judėjimo lentelė

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas:

  LR Vyriausybės obligacijos 57 302 - 57 302 -

Apskaitinė vertė 57 302 - 57 302 -

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas:

  LR Vyriausybės obligacijos 40 131 7 292 40 131 7 292

Paskolos ir gautinos sumos:

  Bankų obligacijos 81 433 142 687 81 433 142 687

  terminuoti indėliai - 150 495 - 147 475

  Gautinos palūkanos  821  980  821  980

Apskaitinė vertė 122 385 301 454 122 385 298 434

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Sausio 1 d. 149 979 46 981 149 979 46 981

Įsigyta 199 583 158 557 199 583 158 557

išpirkta 170 696 55 559 170 696 55 559

Gruodžio 31 d. 178 866 149 979 178 866 149 979

Grupės ir Įmonės iki termino laikomus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius 
popierius 2013 m. gruodžio 31 d. sudaro vertybiniai popieriai eurais, kurių išpirkimas 
2014 - 2016 metais, 2012 m. gruodžio 31 d. sudaro vertybiniai popieriai eurais ir litais, 
kurių išpirkimas 2013 metais. Vertybinių popierių svertinė metinė palūkanų norma 
2013 m. gruodžio 31 d. buvo 0,77 % (2012 m. gruodžio 31 d. - 1,35 %).

Grupės ir Įmonės bankų obligacijas 2013 m. gruodžio 31 d. sudaro Lietuvos Respu-
blikos bankų vertybiniai popieriai eurais, kurių išpirkimas 2014 metais, 2012 m. gruo-
džio 31 d. sudaro vertybiniai popieriai eurais ir litais, kurių išpirkimas 2013 metais. 
Vertybinių popierių svertinė metinė palūkanų norma 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 
0,66 % (2012 m. gruodžio 31 d. - 1,28 %).

LR Vyriausybės obligacijų tikroji vertė 2013 m. gruodžio 31 d. lygi 98 284 tūkst. Lt. 
ir yra priskiriama pirmam hierarchijos lygiui. tikroji skolos vertybinių popierių vertė 
apskaičiuota taikant aukščiausią 2013  m. gruodžio 31 d. galiojusią vidutinę bankų 
(DnB arba Danske Bank) siūlomą pirkimo ir pardavimo su sukauptomis palūkano-
mis  kainą atitinkamiems skolos vertybiniams popieriams. nominali investicijų vertė 
dauginta iš palankiausio pirkimo ir pardavimo su sukauptomis palūkanomis kainų, 
galiojusių 2013  m. gruodžio 31 d., vidurkio. 

tikroji Bankų obligacijų vertė 2013 m. gruodžio 31 d. lygi 81 587 tūkst. Lt. ir yra 
apskaičiuota atsižvelgiant į palūkanų normą taikomą išperkant Obligacijas anksčiau 
termino ir Banko obligacijų Bendrovėje išlaikymo  laikotarpį.  

17   Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Grupė Įmonė

2013 2012 2013 2012

Pinigai banke ir kasoje 558 396 120 886 309 974 57 765

Vienos nakties indėliai - 1 290 - -

Apskaitinė vertė 558 396 122 176 309 974 57 765

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 558 396 122 176 309 974 57 765

Banko sąskaitos perviršis (20 pastaba) (70 708) (125 391) - -

Apskaitinė vertė 487 688 (3 215) 309 974 57 765

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis pinigų srautų ataskaitoje 
apima:
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Pinigų ir pinigų ekvivalentų tikroji vertė 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. apytikriai 
yra lygi jų apskaitinei vertei.

Pagal kreditavimo sutartis, pasirašytas su bankais, Grupė yra įkeitusi esamas bei 
būsimas lėšas (20 pastaba). Įkeistų lėšų likutis 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 5 630 
tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. - 22 tūkst. Lt).

18   Įstatinis kapitalas
2012 m. rugsėjo 28 d. „Lietuvos energija“, UAB akcijos perduotos Lietuvos Respubli-
kos ūkio ministerijai.

2013 m. vasario 13 d. „Lietuvos energija“, UAB akcijos perduotos Lietuvos Respubli-
kos finansų ministerijai.

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo 
lygus 4 067 163 632 litams. Įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruo-
džio 31 d. buvo padalintas į 1 lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. 
Visos akcijos pilnai apmokėtos.

19   Rezervai
Privalomasis rezervas

Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
Lietuvoje bendrovės iš paskirstytino pelno privalo kasmet pervesti į privalomąjį re-
zervą 5% grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10% įmonės įstatinio 
kapitalo. Privalomasis rezervas negali būti naudojamas dividendams išmokėti ir su-
daromas tik būsimiems nuostoliams padengti.

2013 m. gruodžio 31 d. Grupės privalomasis rezervas sudarė 77 074 tūkst. Lt (2012 
m. gruodžio 31 d. – 75 467 tūkst. Lt).  Įmonė šio rezervo nesuformavo, nes 2013 m. 
gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. turėjo sukauptus nuostolius.

Perkainojimo rezervas

Perkainojimo rezervas − tai ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimo suma, gau-
ta perkainojus turtą. iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai.

Grupės perkainojimo rezervas 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 727 576 tūkst. Lt (2012 
m. gruodžio 31 d. – 802 934 tūkst. Lt). Įmonė šio rezervo neturėjo.

Kiti rezervai

Kiti rezervai sudaromi akcininkų sprendimu ir gali būti perskirstomi skirstant kitų metų 
pelną. Grupės kiti rezervai 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 651 469 tūkst. Lt (2012 m. 
gruodžio 31 d. – 689 922 tūkst. Lt). Įmonė kitų rezervų neturėjo.

Įstatinio kapitalo mažinimo dėl mazuto saugyklų perdavimo rezervas yra neigiamas. 
Jis buvo suformuotas 1999 m. dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB mazuto saugyklų 
perdavimo VĮ „Vilniaus mazuto saugykla“ (nors tikėtasi, įstatinis kapitalas šia suma 
iki šiol nesumažintas).

Rezervas investicijoms „Lietuvos energijos gamyba“, AB buvo suformuotas lėšų, skir-
tų ilgalaikio turto statybai ir plėtrai, kaupimui. Sprendimą dėl šių lėšų naudojimo turi 
priimti Grupės įmonės akcininkai.

Apriboti rezervai, susiję su ilgalaikiu turtu, buvo sukurti, kai „Lietuvos energijos gamy-
ba“, AB 2004 m. sausio 1 d. pirmą kartą pritaikė tFAS. Pereinant prie tFAS, įmonės 
nuosavybė padidėjo ir siekiant apriboti šio padidėjimo paskirstymo galimybę buvo 
sudaryti rezervai, susiję su ilgalaikiu turtu. Šios lėšos akcininkų sprendimu gali būti 
pervestos į nepaskirstytąjį pelną.

Grupės

Įstatinio 
kapitalo 
mažin-

imo 
rezervas 

Rezervas 
investici-

joms

Rezervas 
premi-
joms ir 

paramai

Apriboti 
rezervai, 
susiję su 
ilgalaikiu 

turtu

Kiti 
rezervai iš viso

Likutis 2011 m. 
gruodžio 31 d. (61 310)  112 381 (19)  638 956  955 162 1 645 170

Panaudoti/atstatyti rezervai - (105)   19 - (316 798) (316 884)

LitGRiD AB pardavimas (638 387) (638 387)

Grupės restruktūrizavimo 
įtaka - - - -   23   23

Likutis 2012 m. 
gruodžio 31 d. (61 310)  112 276 -  638 956 -  689 922

Panaudoti/atstatyti rezervai - - - (38 453) - (38 453)

Likutis 2013 m. 
gruodžio 31 d. (61 310)  112 276 -  600 503 -  651 469



106
Aiškinamasis raštas
2013 m. metinė ataskaita

20   Paskolos

Visoms Grupės paskoloms yra nustatyto kintamos palūkanų normos, kurių peržiūrė-
jimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei 6 mėnesiai.

2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. paskolų tikroji vertė apytiksliai lygi jų balansinei 
vertei, išskyrus „Lietuvos energijos gamyba“, AB paskolas, kurių balansinė vertė su-
darė atitinkamai 555 390 tūkst. Lt ir 660 590 tūkst. Lt. Šių paskolų tikroji  vertė 2013 
m. gruodžio 31 d.  buvo apytiksliai lygi 609 920 tūkst. Lt, o 2012 m. gruodžio 31 d. - 
697 685 tūkst. Lt. tikroji vertė buvo skaičiuojama naudojant 2,9 proc. diskonto normą 
(2012 m. gruodžio 31 d. – 2,75 proc.) Paskolų tikroji vertė yra priskiriama antrajam 
lygiui tikrosios vertės skaičiavimo modelyje.

Kai kurių paskolų grąžinimui užtikrinti Grupėje yra įkeistas ilgalaikis materialusis tur-
tas (8 pastaba), atsargos (13  pastaba) ir pinigai (17 pastaba).

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Ilgalaikės
  Banko paskolos  805 826  948 017 - -
Trumpalaikės
  ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis  302 656  178 078 - -
  Kitos paskolos -  3 155 - -
  Banko sąskaitos perviršis (17 pastaba)  70 708  125 391
  Sukauptos palūkanos   854   979 - -
Iš viso paskolų 1 180 044 1 255 620 - -

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

tarp 1 ir 2 metų  113 352  275 888 - -
nuo 2 iki 5 metų  590 329  520 746 - -
Po 5 metų  102 145  151 383 - -
Iš viso  805 826  948 017 - -

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

LtL  70 708  128 546 - -
eUR 1 109 336 1 127 074 - -
Iš viso 1 180 044 1 255 620 - -

ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai:

Paskolų apskaitinės vertės yra išreikštos šiomis valiutomis:

Paskolų sutartyse numatytos finansinės ir nefinansinės sąlygos, kurių atskiros Gru-
pės įmonės įsipareigojusios laikytis. Vadovybės manymu, 2013 m. ir 2012 m. gruo-
džio 31 d. Grupė šiuos įsipareigojimus vykdo.

2013 m. gruodžio 31 d. Grupės nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis buvo 325 
147 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 180 038 tūkst. Lt).

21   išperkamosios nuomos įsipareigojimai

tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip

Grupė Įmonė
minimalūs 

išperkamosios 
nuomos 

mokėjimai

minimalių 
išperkamosios 

nuomos mokėjimų 
dabartinė vertė

minimalūs 
išperkamosios 

nuomos 
mokėjimai

minimalių 
išperkamosios 

nuomos mokėjimų 
dabartinė vertė

išperkamosios nuomos 
mokėjimai:
Per pirmus metus  10  8  331  327
Per antrus – penktus metus  38  36  47  44
Minimalūs išperkamosios 
nuomos mokėjimai  48  44  378  371

Atimti: būsimas palūkanas (4) - (7) -
Dabartinė minimalių 
išperkamosios nuomos 
mokėjimų vertė

 44  44  371  371

išperkamosios nuomos įsipareigojimai yra užtikrinti nuomotojo teise į nuomininko tur-
tą, įsigytą išperkamosios nuomos būdu.

išperkamosios nuomos įsipareigojimų tikroji vertė 2013 ir 2012 m. gruodžio 31 d. 
apytiksliai lygi jų apskaitinei vertei.

Įmonė išperkamosios nuomos įsipareigojimų neturi.
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22   Atidėtasis pelno mokestis
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kuomet egzistuoja tei-
siškai pagrindžiama teisė sudengti einamojo laikotarpio mokesčių turtą su einamojo 
laikotarpio mokesčių įsipareigojimais ir kai atidėtasis pelno mokestis susijęs su ta 
pačia fiskaline institucija. Atidėtojo pelno mokesčio turto ir įsipareigojimų pokyčiai per 
ataskaitinį laikotarpį pateikiami žemiau:

Grupė 2011.12.31 
(koreguota)

Pripažinta 
per pelną 
(nuostolį)

Pripažinta 
kitų 

bendrųjų 
pajamų 

straipsnyje

LitGRiD AB 
pardavimas

2012.12.31 
(koreguota)

Pripažinta 
per pelną 
(nuostolį)

Pripažinta 
kitų 

bendrųjų 
pajamų 

straipsnyje

2013.12.31

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

imt perkainojimas 
(vertės sumažėjimas)  155 778 (12 278) - (1 701)  141 799 (10 371)   406  131 834

naujų vartotojų prijungimo pajamų 
pripažinimo skirtumas  2 987 (587) - -  2 400 (587) -  1 813

Ateinančių laikotarpių pajamos  1 611 (392) - (85)  1 134  11 130 -  12 264

Sukauptos sąnaudos  3 043 (6 631) - (264) (3 852)   19 - ( 3 833)

turto vertės sumažėjimai  19 045 (798) - (10 734)  7 513  10 943 -  18 456

nepanaudotų mokestinių nuostolių 
suma  8 470 (5 560) - -  2 910   382 -  3 292

Kita  3 261   377 - (100)  3 538 (1 336) -  2 202

Atidėtojo pelno mokesčio 
turtas prieš realizacinės vertės 
sumažėjimą

 194 195 (25 869) - (12 884)  155 442  10 180   406  166 028

minus: realizacinės vertės 
sumažėjimas - - - - - (41) - (41)

Atidėtojo pelno mokesčio turtas, 
grynąja verte  194 195 (25 869) - (12 884)  155 442  10 139   406  165 987

Atidėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimai

imt perkainojimas 
(vertės padidėjimas)  769 329 (55 065) (41) (172 644)  541 579 (40 166)   43  501 456

nusidėvėjimo normų skirtumai  20 059  2 103 - (551)  21 611  15 365 -  36 976

mokesčių lengvata įsigyjant imt  30 292 (2 612) - (9 296)  18 384 (3 080) -  15 304

turto vertės padidėjimas   4 - - -   4 - -   4

Sukauptos sąnaudos (1 814) (150) - - (1 964) (248) - ( 2 212)

naujų vartotojų prijungimo pajamų 
pripažinimo skirtumas  11 420   302 - -  11 722 (984) -  10 738

Kita  12 017   11 - (47)  11 981 (81) -  11 900

Atidėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimas, grynąja verte  841 307 (55 411) (41) (182 538)  603 317 (29 194)   43  574 166

Atidėtasis pelno mokestis, 
grynąja verte (647 112)  29 542   41  169 654 (447 875)  39 333   363 (408 179)

Grupės ir Įmonės atidėtasis pelno mokestis nėra pripažintas nuo 68 607 tūkst. Lt su-
kauptų su veikla susijusių mokestinių nuostolių ir nuo 363 467 tūkst. Lt LitGRiD AB 
akcijų pardavimo mokestinio nuostolio (6 pastaba).

23   Dotacijos ir subsidijos
Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu, su lėšomis, 
gautomis iš tarptautinio ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rė-
mimo fondo, iš europos Sąjungos struktūrinių fondų, su ViAP lėšomis ir neatlygintinai 
gautu ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu. Per 2013 m. ir 2012 m. dotacijų 
judėjimą sudarė:

Įmonė 2011.12.31 
(koreguota)

Pripažinta 
per pelną 
(nuostolį)

Pripažinta 
kitų 

bendrųjų 
pajamų 

straipsnyje

2012.12.31 
(koreguota)

Pripažinta 
per pelną 
(nuostolį)

Pripažinta 
kitų 

bendrųjų 
pajamų 

straipsnyje

2013.12.31

Atidėtojo pelno mokesčio 
turtas

Sukauptos sąnaudos   63   35 -   98 (27) -   71

nepanaudotų mokestinių 
nuostolių suma  6 443 (6 443) - - - - -

Atidėtojo pelno mokesčio 
turtas prieš realizacinės 
vertės sumažėjimą

 6 506 (6 408) -   98 (27) -   71

minus: realizacinės vertės 
sumažėjimas - - - - - - -

Atidėtojo pelno mokesčio 
turtas, grynąja verte  6 506 (6 408) -   98 (27) -   71

Grupė

Dotacijos, susijusios su turtu

Kiti Grupės 
vykdomi 
projektai

Atnaujinimo, 
gamtosauginių ir 
saugumo normų 

gerinimo projektai

Aplinkos 
taršos 
leidimų 

dotacijos

iš viso

Dotacijų likutis 2011 m. gruodžio 31d.  301 351  913 586 - 1 214 937
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (4 600) (16 471) - (21 071)
Gautos dotacijos  78 955  110 487  16 211  205 653
Panaudoti aplinkos taršos leidimai - - (16 211) (16 211)
Dotacijų atstatymai (631) - - (631)
LitGRiD AB pardavimas (6 pastaba) (257 227) - - (257 227)
Dotacijų likutis 2012 m. gruodžio 31 d.  117 848 1 007 602 - 1 125 450
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Visą su taršos leidimais susijusią dotacijų sumą gavo „Lietuvos energijos gamyba“, 
AB. Gautas aplinkos taršos leidimų dotacijas per 2013 metus sudaro gautos dotaci-
jos už 2013 metus 5 366 tūkst. Lt, už 2012 metus 1 040 tūkst. Lt.

Dotacijų amortizacija apskaitoma bendrųjų pajamų ataskaitos nusidėvėjimo ir amor-
tizacijos straipsnyje ir mažina susijusio ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo są-
naudas.

24   Ateinančių laikotarpių pajamos

nuo 2009  m. liepos 1 d. visos iš naujų vartotojų už prijungimą prie elektros įrenginių 
ir iš užsakovų už elektros linijų perkėlimą gautos pajamos pripažįstamos tą laikotarpį, 
kai atliekami darbai. iki 2009 m. liepos 1 d. ateinančių laikotarpių pajamos pripažįsta-
mos pajamomis per susijusio ilgalaikio materialiojo turto vidutinį tarnavimo laikotarpį 
(žr. 2.22 bei 4 pastabas).

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Metų pradžioje 198 034 223 195 - -
Panaudota per laikotarpį (8 511) (11 034) - -
LitGRiD AB pardavimas (6 pastaba) - (14 127) - -
Metų pabaigoje 189 523 198 034 - -

Grupė

Dotacijos, susijusios su turtu

Kiti 
Grupės 
vykdomi 
projektai

Atnaujinimo, 
gamtosauginių ir 
saugumo normų 

gerinimo projektai

Aplinkos 
taršos 
leidimų 

dotacijos

iš viso

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (5 952) (34 844) - (40 796)
Gautos dotacijos  6 919 -  6 406  13 325
Panaudoti aplinkos taršos leidimai - - (6 406) (6 406)
Dotacijų atstatymai (62) - - (62)
Dotacijų likutis 2013 m. gruodžio 31 d.  118 753  972 758 - 1 091 511

25   Atidėjiniai

2012 m. pagal nuostolingo kontrakto sąlygas aplinkos taršos leidimai buvo įsigyti, 
todėl buvo atliktas atidėjinio atstatymas

Kai kuriose Grupės įmonėse darbuotojams mokamos išmokos ir kiti priedai, atsižvel-
giant į darbo stažą. Be to, darbuotojas turi teisę gauti 2 mėnesių darbo užmokestį at-
leidimo iš darbo ar išleidus į pensiją atvejais pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Kai kuriose dukterinėse įmonėse darbuotojams mokama didesnė už įstatymu numa-
tytą išeitinė pensijinė išmoka, kaip tai numatyta pagal kolektyvinę sutartį. Atliekami 
aktuariniai skaičiavimai, siekiant tiksliau nustatyti įsipareigojimus darbuotojams. Įsi-
pareigojimai pripažįstami dabartine diskontuota verte pagal rinkoje galiojančią palū-
kanų normą.

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

ilgalaikiai 4 588 3 512 - -
trumpalaikiai 12 437 13 915 - -
Apskaitinė vertė 17 025 17 427 - -

Grupė

Atidėjiniai 
teisminėms 

pretenzijoms ir 
išieškojimams 

tenkinti 

Aplinkos taršos 
limitų (AtL) 

įsipareigojimai*

Atidėjiniai 
išmokoms 

darbuotojams
iš viso

2011 m. gruodžio 31 d.  679 61 931 4 715 67 325
Padidėjimas per laikotarpį  76 13 895  132 14 103
Panaudota per laikotarpį (AtL-7 pastaba) (106) (16 268) (913) (17 287)
Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai - 12 824 - 12 824
Atidėjinių nuostolingai sutarčiai atstatymas - (58 487) - (58 487)
LitGRiD AB pardavimas (6 pastaba) (344) - (707) (1 051)
2012 m. gruodžio 31 d.  305 13 895 3 227 17 427
Padidėjimas per laikotarpį  101 9 745 4 153 13 999
Panaudota per laikotarpį (AtL-7 pastaba) (20) (13 895) (486) (14 401)
2013 m. gruodžio 31 d.  386 9 745 6 894 17 025

*Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjimų panaudotiems aplinkos taršos leidimams sąnaudos 
apskaitomos atėmus valstybės dotacijos sumas (23 pastaba). 
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26   Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Avansu gautų ViAP lėšų trumpalaikė dalis yra priskiriama gautiems išankstiniams 
apmokėjimams (2013 m. gruodžio 31 d. - 25 114 tūkst. Lt ir 2012 m. gruodžio 31 d. 
– 13 104 tūkst. Lt).

27   Prekybos mokėtinos sumos

28   Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Avansu gautos ViAP lėšos (pastaba 4) 70 059 26 208 - -
ilgalaikės skolos tiekėjams 5 481 4 378 - -
Kita 2 019 3 843 - -
Apskaitinė vertė 77 559 34 429 - -

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Skolos už elektros energiją 217 840 185 067 - -
Skolos už rangos darbus, paslaugas 45 409 20 596 - -
Skolos už dujas 2 868 4 342 - -
Kitos mokėtinos sumos 2 444 15 135  409  595
Apskaitinė vertė 268 561 225 140  409  595

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11 312 12 012  132  656

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos už elektros energiją  108 1 862 - -

Skolos už ilgalaikį materialųjį turtą 93 212 186 406 - 5 642

mokesčiai, išskyrus pelno mokestį 16 366 10 582 - -

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 32 255 33 000 -

išvestinės finansinės priemonės - 7 310 - -

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 10 426 28 448 1 288  465

Apskaitinė vertė 163 679 279 620 1 420 6 763

Palūkanų normos rizikos valdymui Grupė naudojo išvestines finansines priemones. 
Šiuo tikslu Grupė buvo sudariusi palūkanų apsikeitimo sandorius, kurie skirti kintamą 
palūkanų normą pakeisti į fiksuotą. 2012 m. gruodžio 31 d.  apsikeitimo sandorių 
nominali vertė buvo 69 056 tūkst. Lt. 2013 m. lapkričio 11 d. šis apsikeitimo sandoris 
baigėsi.

Kita Grupės išvestinė finansinė priemonė atsirado iš 2010 m. spalio 20 d. pasirašytos 
sutarties tarp Gazprom marketing and trading Limited ir Bendrovės dėl Aplinkos tar-
šos leidimų keitimo į taršos mažinimo vienetus. Sandorio įvykdymo data – 2013 m. 
kovo 21 d. išvestinės finansinės priemonės tikroji vertė buvo nustatyta atsižvelgiant 
į Aplinkos taršos leidimų ir taršos mažinimo vienetų rinkos vertes 2012 m. gruodžio 
31 d.

29   Pardavimo pajamos

30   Kitos veiklos pajamos

Grupės įmonės teikia transporto ir nekilnojamo turto veiklos nuomos paslaugas, su-
darant nuomos sutartis tam tikram terminui, kuris gali trukti nuo kelių valandų iki kelių 
metų. transporto ir nekilnojamojo turto nuomos pajamos pripažįstamos pajamomis 
pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje proporcingai per visą nuomos 
laikotarpį.

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Pajamos iš elektros energijos pardavimo galutiniams 
vartotojams 2 720 150 2 550 819 - -

elektros energijos eksportas  15 342  93 027 - -
Kitos pardavimo pajamos  51 675  47 149 - -
Iš viso 2 787 167 2 690 995 - -

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Remonto paslaugos 44 344 34 966 - -
it ir komunikacijų paslaugos 31 008 27 867 - -
nuomos pajamos 16 584 12 613  8  8
Kitos pajamos 28 434 32 649 - -
Iš viso 120 370 108 095  8  8
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Grupė Įmonė

2013 2012 
(koreguota) 2013 2012

Subranga ir medžiagos rangos darbams 34 603 20 297 - -

mokesčiai 19 631 21 740  168  160

Gautinų sumų vertės sumažėjimas (14, 15 
pastabos) 19 337 14 568 - -

ilgalaikio materialiojo turto nurašymas
(7,8 pastabos)  17 414  16 221 - -

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių 
sąnaudos (7,23,25 pastabos)  14 320  12 113 - -

transportas 13 479 14 090  549  584

telekomunikacijų ir it paslaugos  12 343  10 939   630   618

Klientų aptarnavimas 8 547 8 260 - -

Komunalinės paslaugos  6 597  7 038   145   118

Kito ilgalaikio turto perkainojimo sąnaudos 
(12 pastaba)  5 873   606 - -

Konsultacinės paslaugos  5 666  26 489   789  20 288

Reklama 2 858 8 769  63 6 384

mažaverčių atsargų sąnaudos  2 681  1 647 - -

Personalo plėtra  1 744  1 572   111   88

Komandiruotės  1 332  1 916   195   810

imt vertės sumažėjimas (5, 8 pastaba) (4 634) 24 334 34 24 334

mokslo ir tiriamieji darbai -   177 - -

Atidėjinių nuostolingai sutarčiai sąnaudos 
(25 pastaba) -  12 824 - -

turto perkainojimas ir vertės pasikeitimas 
(8, 9 pastabos) 4 115 3 604 - -

Atsargų vertės sumažėjimas (13 pastaba) (2 855) 1 135 - -

Kitos sąnaudos 21 833 13 522  909  914

Apskaitinė vertė 184 884 221 861 3 593 54 298

31   Kitos sąnaudos 32   Finansinės veiklos pajamos

34   Pelno mokesčio sąnaudos
Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį 
ir atidėtąjį pelno mokestį.
 
2013 metų pelnas (kaip ir 2012 metų) apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio 
tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

33   Finansinės veiklos sąnaudos

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Palūkanų pajamos 15 129 10 312 14 728 8 914
Gauti dividendai - - 109 255 521 821
Pajamos iš išvestinių finansinių priemonių 1 837 - - -
teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka  6  278 - -
Kitos finansinės veiklos pajamos 3 131 3 008 -  193
Iš viso 20 103 13 598 123 983 530 928

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

tęsiama veikla: 

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis 40 044 30 070 - -

Atidėtasis pelno mokestis (39 333) (20 904)  27 6 408

Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos), apskaitytos per 
pelną (nuostolį)  711 9 166  27 6 408

  

Grupė Įmonė
2013 2012 2013 2012

Palūkanų sąnaudos 30 041 18 581 - -

neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka  32  208 -  2

Sąnaudos iš išvestinių finansinių priemonių - 4 114 - -

Kitos finansinės veiklos sąnaudos  146  587  4  7

Iš viso 30 219 23 490  4  9
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35   neapibrėžtieji įsipareigojimai ir nebalansiniai  
       įsipareigojimai

Elektros energetikos objektų išpirkimas

Pagal 2003 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą nr.4-450, 
pakeistą 2005 m. vasario 15 d. įsakymu nr.4-72, AB LeStO vykdo iš fizinių ir juridinių 
asmenų bendrai naudojamų elektros energijos skirstymo įrenginių išpirkimą. 

Per 2013 m. buvo išpirkta 19 vnt. 737 tūkst. litų vertės bendrųjų elektros tinklų (2012 
m. – 28 vnt. 474 tūkst. Lt vertės). nuo išpirkimo proceso pradžios iki 2013 m. gruo-
džio 31 d. buvo išpirkta 934 vnt. 11 621 tūkst. litų vertės sodininkų bendrijų bendrųjų 
elektros tinklų. 2013 m. gruodžio 31 d. liko pateiktų 20 prašymų išpirkti turtą lengva-
tinėmis sąlygomis.

Suteiktos garantijos

2013 m. birželio 6 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB sudarė Garantijos sutartį su 
„Swedbank“ 400 tūkst. eurų sumai, skirtą užtikrinti Bendrovės įsipareigojimų, susi-
jusių su mokėjimais nord pool spot, AS, vykdymą. 2013 m. liepos 12 d. Garantijos 
suma buvo padidinta iki 1000 tūkst. eurų.

2013 m. gruodžio 20 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB sudarė Garantijos sutartį su 
„Swedbank“ 195 tūkst. eurų sumai, skirtą užtikrinti Bendrovės įsipareigojimų, susiju-
sių su Fingrid Oyj ir elering AS konkursais. 

Pelno mokestis, apskaičiuotas Grupės ir Įmonės pelnui prieš apmokestinimą, skiriasi 
nuo teorinės sumos, kuri susidarytų taikant Įmonei taikytiną pelno mokesčio tarifą:

Grupė Įmonė

2013 2012 
(koreguota) 2013 2012

  tęsiama veikla:
Pelnas prieš apmokestinimą 141 530 (59 782) 113 295 104 804
Pelno mokestis taikant 15 % tarifą 21 230 (8 967) 16 994 15 721
Apmokestinamojo pelno nemažinančios sąnaudos 3 601 16 687  5 3 701
neapmokestinamos pajamos (18 086) (3 498) (16 388) (78 397)
investicinio projekto lengvata (4 395) (4 510) - -
Praėjusių metų koregavimas (1 097) ( 772) - -
Panaudotas mokestinis nuostolis ( 584) - ( 584) -
nepripažintas APm nuo mokestinio nuostolio  42 10 226 - 65 383
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)  711 9 166  27 6 408

2013 m. gruodžio 31 d. energijos tiekimas, UAB iš Danske Bank A/S Lietuvos filialo 
buvo įsigijusi garantijas, kurių suma sudaro 1 918 tūkst. Lt.

2013 m. gruodžio 31 d. UAB „Kauno energetikos remontas“ iš bankų buvo įsigijusi 
garantijas, susijusias su dalyvavimu konkursuose. Garantijų suma 2013 m. gruodžio 
31 d. sudarė 12 954 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 2 773 tūkst. Lt).

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir 
nordea Bank Finland Plc yra sudariusi Banko Garantijos išleidimo sutartį dėl Banko 
suteikiamos 1 013 tūkst. eurų garantijos, kuri, Įmonės prašymu, gali būti padidinta iki 
1 500 tūkst. eurų. Garantijos gavėjas – General electric international inc. 

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB yra 
pateikusi nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui Garantiją, kuria neatšaukiamai ir 
besąlygiškai garantavo 1 883 tūkst. eurų apmokėjimą po pirmo rašytinio pareikalavi-
mo už UAB „Kauno energetikos remontas“.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 2005 m. pagal garantines sutartis yra garantavu-
si už 25 proc. įmonės AS „nordic energy Link“ įsipareigojimų įvykdymą „nordic in-
vestment Bank“ (45 750 tūkst. litų) ir AB „SeB eesti Uhispank“ (26 759 tūkst. litų). 
2013 m. asocijuota įmonė grąžino paskolas šiems bankams, todėl 2013 m. gruodžio 
31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB neapskaitė jokių papildomų atidėjinių, susi-
jusių su šiomis garantijomis. 2012 m. gruodžio 31 d. balanse apskaitinė garantinių 
įsipareigojimų vertė sudarė 259 tūkst. litų. 

2011 m. balandžio 18 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB sudarė garantijos sutartį su 
nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi dėl 1 766 tūkst. eurų garantijos suteikimo 
pagal UAB „Kauno energetikos remontas“ Garantijų sutartį, sudarytą 2007 m. sausio 
18 d. Šia sutartimi „Lietuvos energijos gamyba“, AB garantavo tinkamą UAB  „Kauno 
energetikos remontas“ įsipareigojimų vykdymą, bet ne didesnei nei 1 766 tūkst. eurų 
sumai.

36   Sandoriai su susijusiomis šalimis
2013 m. gruodžio 31 d. vienintelis „Lietuvos energija“, UAB akcininkas ir patronuo-
janti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos, 2012 m. 
gruodžio 31 d. patronuojanti įmonė - Lietuvos Respublika, atstovaujama LR ūkio mi-
nisterijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių 
ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su akcininku, 
dukterinėmis (Bendrovės sąndorius) įmonėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis 
valstybės kontroliuojamomis, ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su 
tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai jie yra reikšmingi) bei vadovybe.
Su susijusiomis šalimis buvo įvykdyti tokie sandoriai:
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2013 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 
sudarė:

2012 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2012 m. gruodžio 31 
sudarė:

Susijusios šalys
Finansinės 

veiklos 
pajamos

mokėtinos 
sumos

Gautinos 
sumos Pardavimai Pirkimai

UAB "ePSO-G" (6, 11 pastabos)  10 800 -  727 469 - -

LitGRiD AB -  38 941  11 982  185 126  382 139

BALtPOOL UAB -  82 611  61 973  552 532  653 188

UAB "tetAS"   441  8 832  1 132  5 640  38 012

Grupės asocijuotos įmonės - -   77   449  7 153

Iš viso  11 241  130 384  802 633  743 747 1 080 492

Susijusios šalys
Finansinės 

veiklos 
pajamos

mokėtinos 
sumos

Gautinos 
sumos Pardavimai Pirkimai

UAB "ePSO-G" (6, 11 pastabos)  2 931 -  753 547 - -

LitGRiD AB   717  108 143  51 703  557 228  918 063

BALtPOOL UAB -   192   201  81 392  254 176

UAB "tetAS"   149  14 413  1 494  6 644  46 118

Grupės asocijuotos įmonės - -   68   612  7 284

Iš viso  3 797  122 748  807 013  645 876 1 225 641

2013 m. Grupės įmonių paskelbti dividendai:

2012 m. Grupės įmonių paskelbti dividendai:

2012 m. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2012 m. gruodžio 31 
sudarė:

2013 m. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 
sudarė:

Dividendus paskelbusios šalys 
Dividendus gavusios šalys

„Lietuvos energija“, UAB nekontroliuojanti dalis iš viso

"Lietuvos energijos gamyba", UAB  24 421   982  25 403

AB LeStO  84 834  17 836  102 670

Iš viso  109 255  18 818  128 073

Dividendus paskelbusios šalys 
Dividendus gavusios šalys

Lietuvos 
Respublika „Lietuvos energija“, UAB nekontroliuojanti 

dalis iš viso

„Lietuvos energija“, UAB  275 000 - -  275 000

LitGRiD AB -  381 096  9 761  390 857

AB LeStO -  140 725  29 587  170 312

Iš viso  275 000  521 821  39 348  836 169

Dividendai, išmokėti Lietuvos Respublikai, sudarė 0,068 Lt vienai akcijai. 

Susijusios šalys
Finansinės 

veiklos 
pajamos

mokėtinos 
sumos

Gautinos 
sumos Pardavimai Pirkimai

AB LeStO - -   2   39   5

UAB Duomenų logistikos centras -   124 -   2   662

nt Valdos, UAB -   194 - -  1 049

UAB "ePSO-G"  10 800 -  727 469 - -

Iš viso  10 800   318  727 471   41  1 716

Susijusios šalys
Finansinės 

veiklos 
pajamos

mokėtinos 
sumos

Gautinos 
sumos Pardavimai Pirkimai

AB LeStO - -   2   8 -
LitGRiD AB   717 - - - -
UAB Duomenų logistikos centras -   68 - -   563
nt Valdos, UAB -   144 - -   854
UAB "ePSO-G"  2 931 -  753 547 - -
Iš viso  3 648   212  753 549   8  1 417

Didžiausi pirkimai ir pardavimai susijusių šalių grupėje 2013 ir 2012 metais buvo tarp 
Grupės ir LR energetikos ministerijos valdomų bendrovių LitGRiD AB ir BALtPOOL 
UAB. iš jų Grupė pirko elektros energiją, galią, perdavimo paslaugą, ViAP paslaugas. 
Parduodama buvo elektros energija, galios rezervavimo, ViAP paslaugos. 

Gautiną sumą iš UAB „ePSO-G“ sudaro neapmokėta suma už LitGRiD AB par-
davimą ir sukauptos palūkanos nuo neapmokėtos kainos dalies. Finansinės veiklos 
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pajamas sudaro priskaičiuotos palūkanos per metus (6 pastaba).

Sandoriai su kitomis Valsybės valdomomis įmonėmis sudarė įprastiniai verslo sando-
riai, todėl šie sandoriai neatskleisti.

nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis 
sumomis susijusių garantijų ar užstatų, išskyrus aprašytas garantijas asocijuotai įmo-
nei ir dukterinėms įmonėms 36 pastaboje.

išmokos vadovybei:

tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip
Grupė Įmonė

2013 2012 2013 2012

Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos vadovams 9 765 9 270 1 209 1 363

iš jų: išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams 810 298 112 184

Vadovų skaičius 60 55 11 4

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai ir vyr. finansininkai.

37   Įvykiai po balanso datos
Įstatinio kapitalo didinimas ir asocijuotos įmonės įsigijimas 

LR finansų ministerija (toliau – ministerija), patikėjimo teise valdanti „Lietuvos energi-
ja“, UAB (toliau – Bendrovė) valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas, 2014 
m. vasario 21 d. įsakymu nr. 1K-060 „Dėl „Lietuvos energija“, UAB įstatinio kapitalo 
padidinimo ir finansų ministro 2013 m. liepos 16 d. įsakymo nr. 1K-251 „Dėl UAB „Vi-
sagino atominė elektrinė“ įstatų pakeitimo ir stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ 
nusprendė padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 112,7 mln. Lt. ministerija ir Bendrovė 
2014 m. vasario 21 d. pasirašė akcijų pasirašymo sutartį, kuria Bendrovė įsipareigojo 
pateikti 112 685 657 paprastąsias vardines akcijas, o ministerija įsipareigojo pasi-
rašyti ir apmokėti visą išleidžiamų akcijų emisijos kainą,  apmokėdama nepiniginiu 
įnašu – valstybei priklausančiomis AB „Lietuvos dujos“ akcijomis. (2014 m. vasario 
20 d. buvo įformintas 17,7 procentų šios bendrovės valstybei priklausančių akcijų 
perdavimas iš energetikos ministerijos Finansų ministerijai, su teise valdyti, naudoti 
ir jomis disponuoti.)

2014 m. kovo 6 d. „Lietuvos energija“, UAB įstatinis kapitalas buvo padidintas nuo 
4,067 mlrd. Lt iki 4,180 mlrd. Lt. išleidžiamų akcijų nominali vertė ir emisijos kaina – 1 
litas. ministerijos valdomo AB „Lietuvos dujos“ 17,7 proc. akcijų paketo vertė nusta-
tyta, remiantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir yra lygi vidutinei svertinei 6 
mėnesių rinkos kainai – 112 685 657 litams. tokia yra ir Bendrovės išleidžiamų akcijų 
paketo nominali vertė. 

Kreditavimo sutartis 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB  2014 m. vasario 21 d. pasirašė kreditavimo sutartį 
su AB SeB banku dėl ne didesnės kaip 158 000 000 eUR (545 542 400 LtL) sumos 
paskolos suteikimo. Šia sutartimi bus refinansuojamos dvi paskolos pagal kredito 
sutartis su Lietuvoje veikiančiais bankais ir viena paskola pagal kredito sutartį su eu-
ropos rekonstrukcijos ir plėtros banku. Šių paskolų balansinė vertė 2013 m. gruodžio 
31 d. buvo 544 098 tūkst. Lt.

Šiomis paskolomis buvo finansuojami kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko staty-
bos, dūmų valymo nuo kietųjų dalelių ir sieros oksidų įrenginių statybos ir montavimo 
projektas ir kiti projektai.

AB LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB paskirti dividendai už 
2013 m.  

2014 m. balandžio 4 d. AB LeStO visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas 
pelną paskyrė 114 749 tūkst. Lt dividendams išmokėti. Įmonei teko 94 815 tūkst. Lt 
dividendų.

2014 m. balandžio 4 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB visuotinis akcininkų susirin-
kimas skirstydamas pelną paskyrė 150 000 tūkst. Lt dividendams išmokėti. Įmonei 
teko 144 197 tūkst. Lt dividendų.




