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3SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

TURTAS

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas 4  334 507  336 017 - -

Ilgalaikis materialusis turtas 5 7 243 934 7 318 650   29   33

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą   118   132 - -

Investicinis turtas  122 600  121 626 - -

Dukterinės įmonės ir kitos investicijos 6 - - 2 823 796 2 763 355

Investicijos į asocijuotas įmonės  22 157  28 800 - -

Po vienerių metų gautinos sumos  715 696  712 888  690 000  690 000

Ilgalaikės investicijos ir kitas finansinis turtas 7  169 130  57 302  169 130  57 302

Kitas ilgalaikis turtas  16 786  17 850 - -

Atidėtojo pelno mokesčio turtas  1 493  1 160   74   71

Ilgalaikio turto iš viso 8 626 421 8 594 425 3 683 029 3 510 761

Trumpalaikis turtas

Atsargos  33 830  34 614 - -

Išankstiniai apmokėjimai  27 725  16 292   90   8

Prekybos gautinos sumos  265 159  304 437   2   2

Kitos gautinos sumos  112 080  85 641  41 045  38 537

Kitas trumpalaikis turtas   142   227  3 000 -

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  9 143  10 190 - -

Trumpalaikės investicijos 7  101 533  122 385  101 533  122 385

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8  651 279  558 396  326 595  309 974

1 200 891 1 132 182  472 265  470 906

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti   618   618   266   266

Trumpalaikio turto iš viso 1 201 509 1 132 800  472 531  471 172

TURTO IŠ VISO 9 827 930 9 727 225 4 155 560 3 981 933

Sutrumpinta tarpinė finansinės būklės ataskaita (neaudituota)
2014 m. kovo 31 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Tęsinys kitame puslapyje



4SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas 4 179 849 4 067 164 4 179 849 4 067 164

Rezervai 1 437 874 1 456 119 - -

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  105 679  30 194 (86 914) (87 060)

Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams 5 723 402 5 553 477 4 092 935 3 980 104

Nekontroliuojanti dalis  708 235  699 228 - -

Nuosavo kapitalo iš viso 6 431 637 6 252 705 4 092 935 3 980 104

Įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikės paskolos 11 1 069 565  805 826 - -

Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   87   36 - -

Dotacijos ir subsidijos 1 091 575 1 091 511 - -

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  406 729  409 339 - -

Atidėjiniai 10  4 583  4 588 - -

Ateinančių laikotarpių pajamos  187 395  189 523 - -

Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  67 403  77 559 - -

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso 2 827 337 2 578 382 - -

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 11  113 052  302 656 - -

Trumpalaikės paskolos 11  9 956  71 562 - -

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis   43   8 - -

Prekybos mokėtinos sumos  197 725  268 561   432   409

Gauti išankstiniai apmokėjimai  80 953  69 470 - -

Pelno mokesčio įsipareigojimai  15 211  7 765 - -

Atidėjiniai 10  11 490  12 437 - -

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  140 526  163 679  62 193  1 420

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  568 956  896 138  62 625  1 829

Įsipareigojimų iš viso 3 396 293 3 474 520  62 625  1 829

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 827 930 9 727 225 4 155 560 3 981 933

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė
Apskaitos departamento vadovė

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31



5SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31

Pajamos
Pardavimo pajamos  692 633  731 778 - -

Kitos veiklos pajamos  28 783  24 219   2   2

Pajamos, iš viso  721 416  755 997   2   2

Veiklos sąnaudos
Elektros ir susijusių paslaugų pirkimai (406 997) (440 964) - -

Dujų ir mazuto pirkimai (16 588) (42 867) - -

Nusidėvėjimas ir amortizacija (108 485) (125 274) (4) (4)

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos (58 439) (58 334) (2 101) (1 830)

Remontų ir priežiūros sąnaudos (16 673) (15 645) - -

Kitos sąnaudos 12 (32 211) (49 289) (885) (646)

Veiklos sąnaudos, iš viso (639 393) (732 373) (2 990) (2 480)
Veiklos pelnas (nuostoliai) 82 023 23 624 (2 988) (2 478)

Finansinė veikla
Finansinės veiklos pajamos 13 3 231 4 964 3 139 3 665

Finansinės veiklos sąnaudos 14 (7 191) (5 528) (8) -

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte (3 960) ( 564) 3 131 3 665

Pelnas (nuostoliai) prieš  apmokestinimą 78 063 23 060  143 1 187
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos (14 758) (10 517) - -

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) 2 942  5 175  3 -

Grynasis pelnas (nuostoliai) 66 247 17 718  146 1 187

Priskirtinas:

patronuojančios įmonės savininkams 58 171  14 895  146 1 187

nekontroliuojančiai daliai 8 076 2 823 - -

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)
Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)

Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto perkainojimo - (65) - -

Kitos bendrosios pajamos (išlaidos) iš viso - (65) - -
Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso 66 247 17 653  146 1 187

Priskirtinos:

patronuojančios įmonės savininkams 58 171  14 833  146 1 187

nekontroliuojančiai daliai 8 076 2 820 - -

Sutrumpinta tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė
Apskaitos departamento vadovė

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.



6SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai) 66 247 17 718 146 1 187

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  118 599  135 437   4   4
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) - (20) - -
Pelno mokesčio sąnaudos  11 816  5 342 (3) -
Dotacijų (nusidėvėjimas) (9 124) (10 162) - -
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto
perleidimo / nurašymo  2 261  3 329 - -
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:
Palūkanų pajamos (3 193) (3 795) (3 139) (3 665)
Palūkanų sąnaudos  7 176  7 345   2 -
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) (23) (2 986)   6 -

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas  12 839 (15 744) (255)   66
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto
(padidėjimas) sumažėjimas (10 564)  15 485 (82)   69
Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių
apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (17 293) (16 056)   357 (72)
(Sumokėtas) pelno mokestis (6 252) (86) - -

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  172 489  135 807 (2 964) (2 411)
Investicinės veiklos pinigų srautai

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (108 477) (113 256) - (5 642)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  1 111  4 223 - -
(Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos   16   49 (3 000) -
Terminuotų indėlių pasikeitimas   993  7 970   993  5 000
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas - - (10) -
Obligacijų įsigijimas - (14 396) - (14 396)
Obligacijų išpirkimas  20 717  11 758  20 717  10 816
Gautos palūkanos  1 016   395   885   218

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (84 624) (103 257)  19 585 (4 004)
Finansinės veiklos pinigų srautai

Gautos paskolos  93 453  77 901 - -
Sugrąžintos paskolos (19 318) (24 727) - -
Išperkamosios nuomos mokėjimai (2) (88) - -
Sumokėtos palūkanos (4 712) (4 346) - -
Išmokėti dividendai (44) (9) - -
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai (39) (17) - -

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  69 338  48 714 - -
Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį)
padidėjimas (sumažėjimas)  157 203 81 264  16 621 (6 415)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio
pradžioje 487 688 (3 215)  309 974  57 765

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį)
laikotarpio pabaigoje  644 891 78 049  326 595  51 350

Sutrumpinta tarpinė pinigų srautų ataskaita (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė
Apskaitos departamento vadovė

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.



7SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

Grupė
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams

Nekontroliuojanti 
dalis Iš viso

Kapitalas Privalomasis 
rezervas

Perkainojimo 
rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytasis 

pelnas
Tarpinė 

suma
Likutis 2013 m. sausio 1 d. (pakeista) 4 067 164  75 467  802 934  689 922 (207 569) 5 427 918  711 864 6 139 782
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno
mokesčio įtaką - - (62) - - (62) (3) (65)

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso - - (62) - - (62) (3) (65)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (pakeista) - - - -  14 895  14 895  2 823  17 718

Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso - - (62) -  14 895  14 833  2 820  17 653
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną
(perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) - - (18 749) -  18 749 - - -

Nekontroliuojančios dalies pasikeitimai dėl grupės struktūros
pertvarkymo -   12   164 - (2 162) (1 986) (6 036) (8 022)

Likutis 2013 m. kovo 31 d. (pakeista) 4 067 164  75 479  784 287  689 922 (176 087) 5 440 765  708 648 6 149 413

Likutis 2014 m. sausio 1 d. 4 067 164  77 074  727 576  651 469  30 194 5 553 477  699 228 6 252 705
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno
mokesčio įtaką - - - - - - - -

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso - - - - - - - -
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) - - - -  58 171  58 171  8 076  66 247

Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso - - - -  58 171  58 171  8 076  66 247
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną
(perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) - - (18 238) -  18 238 - - -

Akcinio kapitalo didinimas  112 685 - - - -  112 685 -  112 685

Nekontroliuojančios dalies pasikeitimai dėl grupės struktūros
pertvarkymo - - - (7) (924) (931)   931 -

Likutis 2014 m. kovo 31 d. 4 179 849  77 074  709 338  651 462  105 679 5 723 402  708 235 6 431 637

Sutrumpinta tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė
Apskaitos departamento vadovė

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.



8SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

Įmonė Kapitalas Privalomasis 
rezervas

Perkainojimo 
rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytasis 

pelnas
Tarpinė 

suma
Nekontroliuojanti 

dalis Iš viso

Likutis 2013 m. sausio 1 d. (pakeista) 4 067 164 - - - (200 328) 3 866 836 - 3 866 836
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)  1 187  1 187 -  1 187

Likutis 2013 m. kovo 31 d. (pakeista) 4 067 164 - - - (199 141) 3 868 023 - 3 868 023

Likutis 2014 m. sausio 1 d. 4 067 164 - - - (87 060) 3 980 104 - 3 980 104
Akcinio kapitalo didinimas  112 685 - - - -  112 685 -  112 685

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) - - - -   146   146 -   146

Likutis 2014 m. kovo 31 d. 4 179 849 - - - (86 914) 4 092 935 - 4 092 935

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė
Apskaitos departamento vadovė

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.



9SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

Šioje finansinėje informacijoje yra pateikiama neaudituo-
ta tarpinė ataskaitinio laikotarpio, pasibaigusio 2014 m. 
kovo 31 d. „Lietuvos energija, UAB (toliau - Įmonė) bei jos 
dukterinių įmonių (toliau - Grupė) sutrumpinta finansinė 
informacija (toliau tekste - Finansinė informacija arba Tar-
pinė finansinė informacija).

„Lietuvos energija“, UAB yra Lietuvos Respublikoje įregis-
truota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žve-
jų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Įmonė - ribotos civili-
nės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. 
rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, 
kurio tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. Įmonės kodas 
301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Įmo-
nė įsteigta neribotam laikui.

„Lietuvos energija“, UAB yra patronuojanti įmonė, kuri at-
sakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos 
energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu 
bei eksportu, skirstymu ir prekyba, taip pat elektros ener-
getikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos ko-
ordinavimą.

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

Įmonės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bei.

1 Bendroji informacija

Įmonės akcininkas
2014-03-31 2013-12-31

Akcinis kapitalas Proc. Akcinis kapitalas Proc.

Lietuvos Respublika, atstovaujama
LR finansų ministerijos 4 179 849 100 4 067 164 100

Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas 
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip



10SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

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

Įmonės Įmonės buveinės 
adresas

Valdomų akcijų 
efektyvioji dalis, 

2014-03-31 (proc.)

Įstatinis kapitalas 
(tūkst. Lt)

2014-03-31
Pagrindinė veikla

„Lietuvos energijos 
gamyba“, AB

Elektrinės g. 21,
Elektrėnai 96,1 635 084

Elektros energijos gamyba, tiekimas, 
elektros energijos importas bei
eksportas ir prekybos elektra veikla

AB LESTO Žvejų g. 14,
Vilnius 82,6 603 945 Elektros energijos tiekimas ir

skirstymas  vartotojams 

NT Valdos, UAB Geologų g. 16,
Vilnius 88,0 314 001

Nekilnojamojo turto disponavimas, 
kita su tuo susijusi veikla ir
paslaugų teikimas

UAB Duomenų logistikos 
centras

A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius 79,6 58 907

Informacinių technologijų ir
telekomunikacijų
aptarnavimo paslaugos

UAB „ELEKTROS TINKLO 
PASLAUGOS“

Motorų g. 2,
Vilnius 82,6 18 904

Elektros tinklų ir susijusių įrenginių 
statyba, remontas, techninė priežiūra,
vartotojų prijungimas prie
elektros tinklų

UAB „Kauno energetikos 
remontas“

Chemijos g. 17,
Kaunas 96,1 14 245 Energetinių įrenginių remontas,

metalo konstrukcijų gamyba 

UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, 
Vilnius 66,7 3 000

Suskystintų gamtinių dujų tiekimas 
per terminalą ir prekyba
gamtinėmis dujomis

Gotlitas UAB 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

VšĮ Respublikinis 
energetikų mokymo 
centras

Jeruzalės g. 21,
Vilnius 79,6  294

Energetikos sektoriaus specialistų 
profesinis ugdymas ir tęstinis
profesinis mokymas

Geton Energy OÜ Narva mnt 5,
10117 Talinas 96,1 121 Elektros energijos tiekimas

Geton Energy SIA Bezdelingu 12,
LV-1048, Ryga 96,1 99 Elektros energijos tiekimas

UAB Technologijų ir 
inovacijų centras

A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius 85,8 10

Informacinių technologijų ir
telekomunikacijų ir
kitų paslaugų teikimas

UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14,
Vilnius 100,0 10 Konsultacinė verslo ir

kito valdymo veikla.

2014 m. kovo 31 d. Grupėje buvo 4 339 darbuotojai 
(2013 m. gruodžio 31 d. – 4 378), Įmonėje – 58 darbuo-
tojai (2013 m. gruodžio 31 d. - 53).

Ši finansinė informacija buvo patvirtinta „Lietuvos energi-
ja“, UAB vadovybės 2014 m. gegužės 30 d.
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2

3

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai,
naudojami rengiant finansines ataskaitas

Ši tarpinė finansinė informacija už laikotarpį, pasibaigusį 
2014 m. kovo 31 d. yra parengta pagal 34 Tarptautinį aps-
kaitos standartą (toliau - TAS) „Tarpinė finansinė atskaito-
mybė“.

Siekiant geriau suprasti šioje tarpinėje sutrumpintoje fi-
nansinėje informacijoje pateiktus duomenis, ši finansinė 
informacija turi būti skaitoma kartu su 2013 m. gruodžio 
31 d. „Lietuvos energija“, UAB konsoliduotomis ir įmonės 
finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptauti-
nius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti 
Europos Sąjungoje.

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę 
finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti ren-
giant metines finansines ataskaitas už 2013 metus.

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami 
remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant 
būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam tikro-
mis aplinkybėmis.

Rengiant finansinę informaciją pagal Tarptautinius finan-
sinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vado-
vybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, 
kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų 
bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. 
Prielaidų, vertinimų ir sprendimų pasikeitimai galėtų tu-
rėti reikšmingos įtakos šiai konsoliduotai finansinei infor-
macijai. Sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje 
buvo naudoti tokie patys apskaitiniai įvertinimai, kaip ir 
rengiant metines finansines ataskaitas.

Turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas 

Grupė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus Kauno hidroe-
lektrinės, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, kombi-
nuoto ciklo bloko bei rezervinės elektrinių turtą, apskai-
to perkainota verte vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu 
apskaitos standartu „Nekilnojamasis 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 nudėvėtosios atstatomosios vertės 

Pelno mokestis

Tarpinių ataskaitinių laikotarpių pelno mokestis apskai-
čiuojamas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas 
apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos bendros metinio 
pelno sumos.

Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galio-
jančių Įmonei ir Grupei nuo 2014 metų ir turinčių reikš-
mingą įtaką Įmonės ir Grupės finansinei informacijai, ne-
buvo.

metodą, turi būti atliekamas ir ekonominio turto nuvertė-
jimo testas. Pagal apskaitos reikalavimus ilgalaikio mate-
rialiojo turto vertės turi būti periodiškai peržiūrimos. Ilga-
laikio materialiojo turto vertė turi būti sumažinta, jeigu jo 
apskaitinė vertė finansinės padėties ataskaitoje yra dides-
nė už jo naudojimo vertę arba tikrąją vertę, atėmus par-
davimo išlaidas. Kitaip tariant, finansinės padėties ataskai-
toje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti 
sumažinta iki didesnės vertės – dabartinės būsimos turto 
naudos, kurią Grupė gautų turtą naudodama, arba įplau-
kų, kurios būtų gautos turtą pardavus.

Ankstesnėje Lietuvos Respublikos elektros energeti-
kos įstatymo redakcijoje, kuri galiojo 2008 m. gruodžio 
31 d., buvo numatyta, kad nustatant viršutines elektros 
energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo 
paslaugų kainų ribas, atsižvelgiama į paslaugos teikė-
jo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę, kuri 
nustatoma pagal paslaugos teikėjo finansines ataskaitas 
(reguliuojama turto bazė).

Vadovaujantis nuo 2009 m. birželio 1 d. įsigaliojusiu įsta-
tymo pakeitimu, nustatant viršutines perdavimo, skirsty-
mo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas reika-
laujama atsižvelgti į paslaugos teikėjo licencijuojamoje 
veikloje naudojamo turto vertę, kurią įvertina ir patvirti-
na Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (to-
liau - VKEKK), remdamasi Komisijos parengtais ir Vyriau-
sybės patvirtintais paslaugos teikėjo licencijuojamoje 
veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principais.
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Remiantis 2009 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 
1142 „Dėl elektros energijos paslaugos teikėjo licencijuo-
jamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo prin-
cipų“, nustatant viršutines elektros energijos perdavimo, 
skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas, 
paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo 
turto vertė yra lygi ilgalaikio materialiojo turto likutinei 
(balansinei) vertei 2002 m. gruodžio 31 d., padidintai su 
VKEKK suderintų ir įgyvendintų investicijų suma ir suma-
žintai turto nusidėvėjimo suma, apskaičiuota Lietuvos 
Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.

Dėl minėtų priežasčių šioje finansinėje informacijoje pa-
teiktos ilgalaikio materialiojo turto vertės gali reikšmingai 
skirtis nuo tų, kurios būtų buvę apskaitytos, jei būtų at-
liktas nepriklausomas turto vertinimas, kaip to reikalauja 
Tarptautiniai vertinimo ir apskaitos standartai. Tikėtina, 
kad toks vertinimas neigiamai įtakotų Grupės rezultatus 
ir akcininkų nuosavybę 2014 m. kovo 31 d. finansinėje in-
formacijoje.

Turto perkainojimas

2013 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertinimas 
Grupėje buvo atliktas „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
(turto, apskaitomo perkainota verte), UAB „ELEKTROS TIN-
KLO PASLAUGOS“ ir NT Valdos, UAB (pastatų ir statinių). 
Turto vertinimą atliko nepriklausomos vertinimo bendro-
vės.

Vadovybės sprendimu, nepriklausomi vertintojai neatli-
ko ilgalaikio materialiojo turto tikrųjų verčių nustatymo 
2014 m. kovo 31 d. dėl neapibrėžtumų, susijusių su aukš-
čiau paminėtais teisės aktų pasikeitimais.

Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas

Nors Įmonės dukterinių įmonių AB LESTO ir „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB prekiaujama 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 3 pastabos 
Turto perkainojimo ir vertės sumažėjimo dalyje aprašytų 
reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su pasikeitusių tei-
sės aktų, reguliuojančių elektros skirstymo ir visuomeni-
nio tiekimo viršutines kainų ribas, įtakos Grupės įmonių 
ateities pinigų srautams, 2014 m. kovo 31 d. ir 2013 m. 
gruodžio 31 d Įmonė neatliko investicijos į dukterinę įmo-
nę AB LESTO vertės sumažėjimo testo.

2013 m. gruodžio 31 d. Įmonė atliko investicijos į dukte-
rinę įmonę „Lietuvos energijos gamyba“, AB vertės suma-
žėjimo testą ir nustatė, kad 2013 m. gruodžio 31 d. nėra 
investicijos į „Lietuvos energijos gamyba“, UAB vertės su-
mažėjimo. 2014 m. kovo 31 d. Įmonė neatliko investicijos į 
dukterinę įmonę „Lietuvos energijos gamyba“, UAB vertės 
sumažėjimo testo.

Prestižo ir nenudėvimojo nematerialiojo turto vertės 
sumažėjimas

Konsoliduotoje Finansinėje informacijoje yra apskaity-
tas prestižas ir licencijos su neapibrėžtu tarnavimo laiku, 
kurie susiformavo 2008 metais, kai buvo įgyta AB „VST“. 
2014 m. kovo 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. dėl 3 pas-
tabos Turto perkainojimo ir vertės sumažėjimo dalyje 
aprašytų reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su pasi-
keitusių teisės aktų, reguliuojančių elektros skirstymo 
ir tiekimo kainas, įtakos Grupės įmonių ateities pinigų 
srautams, Grupė neatliko prestižo ir licencijų su neribotu 
naudingo tarnavimo laiku vertės sumažėjimo testo. Gru-
pės vadovybė mano, jog šio Grupės turto vertė 2014 m. 
kovo 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. negali būti patikimai 
nustatyta.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo lai-
kotarpiai

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotar-
piai 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, dažnai sumažina iš turto gau-
namą naudą. Likę naudingo tarnavimo laikotarpiai nu-
statomi atsižvelgiant į dabartinę turto techninę būklę ir 
laikotarpį, per kurį Grupė tikisi gauti naudos iš turto. Svar-
biausi 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 ataskai-
tinio laikotarpio pabaigoje Grupės vadovybė apskaičiuoja 
ir sukaupia uždirbtų, bet dar gyventojų neapmokėtų, pa-
jamų sumą. Sukauptos pardavimo pajamos apskaičiuoja-
mos, kaip paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį gautų 
apmokėjimų už elektros energiją 1/3 dalis. Šis sukaupi-
mas yra nustatytas remiantis istorine patirtimi bei vidu-
tiniu vartotojų atsiskaitymo už elektros energiją periodu. 
Vadovybė apskaičiavo, kad daugelis gyventojų suvartotą 
elektros kiekį deklaruoja ir už jį sumoka 20 mėnesio die-
ną arba panašiu metu, tačiau elektros energija tiekiama 
visą mėnesį (30 arba 31 dieną). Todėl per likusias 10 dienų 
suvartotas elektros energijos kiekis proporcingai apskai-
čiuojamas atsižvelgiant į visą per mėnesį į elektros ener-
gijos tiekimo tinklą patiektą elektros energiją (faktiškai 
žinomas kintamasis) bei per visą gruodžio mėnesį gyven-
tojų deklaruotą elektros energijos kiekį ir dauginant skir-
tumą iš vidutinio 1 kWh tarifo.

Vartotojų prijungimo mokesčių apskaita

Iki 2009 m. liepos 1 d. Grupė atidėdavo pajamas, gautas 
už vartotojų prijungimą prie elektros tinklo. Šios būsimų-
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jų laikotarpių pajamos yra pripažįstamos pajamomis per 
31 metų laikotarpį, t.y. elektros įrangos, Grupės pastatytos 
prijungiant vartotoją, vidutinį naudingo tarnavimo laiką. 
Grupės vadovybė mano, kad paslaugų vartotojams teiki-
mas yra neriboto laiko, dėl to elektros įrangos, pastatytos 
Grupės prijungiant vartotoją, vidutinis naudingo tarnavi-
mo laikas buvo naudojamas kaip geriausias galimas įver-
tinimas laikotarpio, per kurį vartotojų sumokėti prijungi-
mo mokesčiai yra pripažįstami pajamomis.

Nuo 2009 m. liepos 1 d., remiantis TFAAK 18 išaiškinimu, 
kadangi prie elektros tinklų prijungiami nauji vartotojai 
ateityje papildomos naudos iš prijungimo, lyginant su 
visais kitais vartotojais, negauna, prijungimo paslaugos 
teikimas yra baigtas ir prijungimo pajamos pripažįstamos 
prijungus vartotoją.

Gautinų sumų vertės sumažėjimas

Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai yra nustatyti 
remiantis vadovybės atliktais jų atgautinumo tikimybės 
ir terminų įvertinimais, susijusiais su sumomis, kurios ne-
bus atgautos pagal pradžioje numatytus terminus. Šiam 
įvertinimui atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Šie 
sprendimai remiasi reikšmingų skolininko finansinių sun-
kumų požymiais, tikimybe, kad skolininkas bankrutuos 
arba bus įvykdyta finansinė reorganizacija, taip pat mo-
kėjimų nevykdymu ar uždelsimu. Dabartiniai vadovybės 
įvertinimai galėtų labai pasikeisti dėl pasikeitusios padė-
ties rinkoje ar visoje šalies ekonomikoje. Atgautinumo 
rodiklis taip pat labai priklauso nuo sėkmės rodiklio bei 
veiksmų, kurių buvo imtasi, siekiant atgauti labai uždels-
tas gautinas sumas.

Gautinos sumos, siekiant nustatyti jų vertę ir jų sumažė-
jimą, vertinamos individualiai arba bendrai panašių gau-
tinų sumų grupėje. Atliekant individualų gautinų sumų 
vertinimą, atsižvelgiama į turimus ar prieinamus duome-
nis išorės informacijos šaltiniuose apie rinkos tendencijas 
bei prognozes, galimas gautinos sumos užtikrinimo prie-
mones ir įvykius, patvirtinančius, kad gautinos sumos ver-
tė 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 
gautinų sumų vertės sumažėjimo duomenis ir patvirtina-
mos bendrai vertinamų gautinų sumų atidėjimo normos 
kitiems metams.

Mokesčių patikrinimai

Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 iš eilės ei-
nančius metus po ataskaitinių mokestinių metų patikrinti 
buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti pa-
pildomus mokesčius ir baudas. Grupės vadovybei nežino-

mos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus 
reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

Licencijų amortizacijos normatyvai

Skirstymo sistemos operatoriaus licencijai ir visuomeni-
nio tiekimo licencijai, įgytoms per verslo jungimą 2008 
metais, taikomi neapibrėžti naudingo tarnavimo laikotar-
piai, kadangi šias licencijas galima lengvai, be reikšmingų 
išlaidų atnaujinti.

Finansinis turtas laikomas iki išpirkimo 

Grupė vadovaujasi 39-ojo TAS reikalavimais, pagal kuriuos 
neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais ar galimais nu-
statyti mokėjimais ir fiksuotu terminu klasifikuojamas kaip 
laikomas iki išpirkimo. Šiam klasifikavimui Grupė 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, pa-
vyzdžiui, 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 investicijos būtų perkeltos į kitą turto 
kategoriją, apskaitinė vertė reikšmingai nepasikeistų. 

Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui

Grupė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimams at-
sižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą 
taršą bei padaugindama šį kiekį iš  vieno taršos leidimo 
rinkos kainos. Faktinis išmestas taršos kiekis yra patvirti-
namas atsakingos reguliuojančios valstybės per keturis 
mėnesius po metų pabaigos. Remdamasi savo patirtimi, 
Grupės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įver-
tinto atidėjinio 2013 m. gruodžio 31 d. bei taršos kiekių, 
kurie bus patvirtinti 2014 metais.

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų su-
kaupimas

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) 
lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per atas-
kaitinį laikotarpį patirtomis kintamomis sąnaudomis. Ga-
mintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugu-
mą ir energetikos sistemos rezervus, pateikia Valstybinei 
kainų ir energetikos kontrolės komisijai VIAP lėšų skaičia-
vimus, detalizuojant kintamas elektros energijos gamy-
bos sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos 
leidimų sąnaudas, išlaidas reagentams nusierinimui. VIAP 
lėšų kintama dalis ateinantiems kalendoriniams metams 
yra apskaičiuojama remiantis planuojamomis kintamo-
mis sąnaudomis patvirtintos remtinos elektros energijos 
kvotai pagaminti.
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4 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Grupė Patentai ir 
licencijos

Programinė 
įranga

Aplinkos taršos 
leidimai

Kitas
nematerialusis 

turtas
Prestižas Iš viso

Likutinė vertė 2013 m. sausio 1 d. 118 873 6 587 55 413 2 677 178 103 361 653
Įsigijimai  16  726 1 221  333 - 2 296

Perklasifikuota į / iš IMT - - - (30) - (30)

Pardavimai - - (4 041) - - (4 041)

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas - - (13 923) - - (13 923)

Amortizacija (160) (1 136) - (13) - (1 309)

Likutinė vertė 2013 m. kovo 31 d. 118 729 6 177 38 670 2 967 178 103 344 646

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d. 118 781 6 205 28 704 4 224 178 103 336 017
Įsigijimai  70  61 -  97 -  228

Perklasifikuota į / iš IMT -  621 - (621) - -

Gauta dotacija - - 1 358 - - 1 358

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas - - (2 052) - - (2 052)

Amortizacija (163) (868) - (13) - (1 044)

Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d. 118 688 6 019 28 010 3 687 178 103 334 507
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5 Ilgalaikis materialusis turtas

Grupė Žemė Pastatai Statiniai ir 
mašinos

Elektrinių 
turtas

Trans-
porto 

priemo-
nės

Kitas
ilgalaikis 

materialusis 
turtas

Nebaigta 
statyba Iš viso

Likutinė vertė 2013 m. sausio 1 d.  6 190  383 536 4 228 702 2 664 957  50 268  102 222  73 361 7 509 236
Įsigijimai -  7  378  385  248 1 501 39 547 42 066

Perkainojimas - (77) - - - - - (77)

Pardavimai - - (91) (135) (14) (1) - (241)

Nurašymai - (10) (3 274) - - (1) (4) (3 289)

Vertės sumažėjimas - - (25) - - - - (25)

Vertės sumažėjimo atstatymas - -  20 - - -  25  45

Perklasifikavimai tarp grupių - 1 173 52 405  99 -  763 (54 440) -

Perklasifikavimas į turtą,
nematerialųjį turtą - - - - - -  30  30

Perklasifikavimas į investicinį turtą - (1 229) (6) - - - - (1 235)

Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų) - - (3) - - (25) - (28)

Nusidėvėjimas - (4 946) (92 716) (31 045) (1 856) (6 023) - (136 586)

Likutinė vertė 2013 m. kovo 31 d.  6 190  378 454 4 185 390 2 634 261  48 646  98 436  58 519 7 409 896

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d.  6 943  361 555 4 164 382 2 567 102  54 059  90 780  73 829 7 318 650
Įsigijimai -  89  416  172 -  331 46 889 47 897

Pardavimai - (9) (82) - (203) (8) - (302)

Nurašymai - (9) (3 044) (2) - (10) (6) (3 071)

Perklasifikavimai tarp grupių - 1 207 46 110  184 -  528 (48 029) -

Perklasifikavimas į turtą,
nematerialųjį turtą - (68) (42) - - - - (110)

Perklasifikavimas į investicinį turtą - (1 586) - - - - - (1 586)

Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų) - - -  12 - - -  12

Nusidėvėjimas - (4 917) (76 524) (28 712) (1 852) (5 551) - (117 556)

Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d.  6 943  356 262 4 131 216 2 538 756  52 004  86 070  72 683 7 243 934

Įmonė Kitas ilgalaikis
materialusis turtas Nebaigta statyba Iš viso

Likutinė vertė 2013 m. sausio 1 d.  48 24 334 24 382
Nusidėvėjimas (4) - (4)

Likutinė vertė 2013 m. kovo 31 d.  44 24 334 24 378

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d.  33 -  33
Nusidėvėjimas (4) - (4)

Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d.  29 -  29
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6 Investicijos

Grupės įmonė Įsigijimo vertė
Įnašas

nuostoliams 
padengti

Apskaitinė 
vertė

Dalies
procentas

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 Duomenų logistikos centras  60 931 -  60 931 79,64

UAB LITGAS  2 000 -  2 000 66,67

UAB Technologijų ir inovacijų centras   5 -   5 50,00

UAB „VAE SPB“   10   15   25 100,00

2 823 681   15 2 823 696  
Investicijos:

NT Valdos, UAB   100 -   100 0,03

  100 -   100  
2 823 781   15 2 823 796  

Grupės įmonė Įsigijimo vertė
Įnašas

nuostoliams 
padengti

Apskaitinė 
vertė

Dalies
procentas

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

2014 m. kovo 31 d. Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

2013 m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:
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7

8

Investicijos ir kitas finansinis turtas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ilgalaikes investicijas ir kitą finansinį turtą sudaro:

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis pinigų srautų ataskaitoje apima:

Trumpalaikes investicijas ir terminuotus indėlius sudaro:

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

Iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas:

LR Vyriausybės obligacijos 56 444 57 302 56 444 57 302

Kitas finansinis turtas 112 686 - 112 686 -

Apskaitinė vertė 169 130 57 302 169 130 57 302

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 651 279 558 396 326 595 309 974

Banko sąskaitos perviršis (6 388) (70 708) - -

Apskaitinė vertė 644 891 487 688 326 595 309 974

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

Iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas:

LR Vyriausybės obligacijos 40 131 40 131 40 131 40 131

Paskolos ir gautinos sumos:

Bankų obligacijos 60 717 81 433 60 717 81 433

Gautinos palūkanos  685  821  685  821

Apskaitinė vertė 101 533 122 385 101 533 122 385

9 Nuosavas kapitalas

2013 m. vasario 13 d. Įmonės akcijos perduotos Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijai. 

2014 m. kovo 31 d. Įmonės akcinis kapitalas buvo lygus 
4 179 849 289 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. - 4 067 163 632 Lt). 

Įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. kovo 
31 d. buvo padalintas į 1 lito nominaliosios vertės papras-
tąsias vardines akcijas. Visos akcijos pilnai apmokėtos.
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Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

Ilgalaikiai 4 583 4 588 - -

Trumpalaikiai 11 490 12 437 - -

Apskaitinė vertė 16 073 17 025 - -

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

Ilgalaikės
Banko paskolos 1 069 565  805 826 - -

Trumpalaikės
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis  113 052  302 656 - -

Banko sąskaitos perviršis  6 388  70 708

Mokėtinos palūkanos  3 568   854 - -

Iš viso paskolų 1 192 573 1 180 044 - -

10

11

Atidėjiniai

Paskolos

Grupė Aplinkos taršos limitų 
įsipareigojimai

Atidėjiniai išmokoms 
darbuotojams Kiti atidėjiniai Iš viso

2013 m. sausio 1 d. 13 895 3 227  305 17 427
Padidėjimas per laikotarpį 1 419 3 318 - 4 737

Panaudota per laikotarpį - (6) - (6)

Sumažėjimas dėl prielaidų pasikeitimo (3 441) - - (3 441)

2013 m. kovo 31 d. 11 873 6 539  305 18 717

2014 m. sausio 1 d. 9 745 6 894  386 17 025
Padidėjimas per laikotarpį  370 - -  370

Panaudota per laikotarpį - (660) (106) (766)

Sumažėjimas dėl prielaidų pasikeitimo (556) - - (556)

2014 m. kovo 31 d. 9 559 6 234  280 16 073

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai

Paskolų sutartyse numatytos finansinės ir nefinansinės sąlygos, kurių atskiros Grupės įmonės įsipareigojusios laikytis. 
Vadovybės manymu, 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. kovo 31 d. Grupė šiuos įsipareigojimus vykdo.

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

Tarp 1 ir 2 metų  312 064  113 352 - -

Nuo 2 iki 5 metų  634 927  590 329 - -

Po 5 metų  122 574  102 145 - -

Iš viso 1 069 565  805 826 - -
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Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31

Komunalinės paslaugos 2 283 2 607  86  49

Telekomunikacijų ir IT paslaugos 2 761 3 127  193  126

Komandiruotės  274  312  25  62

Konsultacinės paslaugos  713  870  126  12

Personalo vystymas  339  388  33  31

Mažaverčių atsargų sąnaudos  513  543 - -

Viešieji ryšiai ir marketingas  330  416  28  22

Nuoma 2 243 2 034  141  115

Transportas 3 725 3 400  118  134

Klientų aptarnavimas 2 064 2 226 - -

Mokesčiai 4 245 5 060  23  26

Subranga ir medžiagos rangos darbams 5 249 4 536 - -

Gautinų sumų vertės sumažėjimas (820) 1 042 - -

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas 3 063 3 289 - -

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos 2 881 16 429 - -

IMT vertės sumažėjimas  6 1 359 - -

Atsargų vertės sumažėjimas  218  461 - -

Kitos sąnaudos 2 124 1 190  112  69

32 211 49 289  885  646

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31

Palūkanų pajamos 3 193 3 795 3 139 3 665

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka  2 - - -

Kitos finansinės veiklos pajamos  36 1 169 - -

3 231 4 964 3 139 3 665

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31

Palūkanų sąnaudos 7 176 7 345  2 -

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka  4  6 - -

Kitos finansinės veiklos sąnaudos  11 (1 823)  6 -

7 191 5 528  8 -

12

13

14

Kitos sąnaudos

Finansinės veiklos pajamos

Finansinės veiklos sąnaudos



20SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

15

16

17

Pelno mokesčio sąnaudos

Dividendai

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaiti-
nio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį.

Įmonė 2013 metais ir 2014 metų pirmą ketvirtį dividen-
dų nemokėjo.

2013 m. balandžio 30 d. AB LESTO visuotinis akcininkų 
susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 102 670 tūkst. Lt 
dividendams išmokėti. Įmonė gavo 84 834 tūkst. Lt divi-
dendų.

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. kovo 31 d. patronuo-
janti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR 
finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams 
Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių val-
džios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir liku-

2014 metų pelnas (kaip ir 2013 metų) apmokestinamas 
15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respubli-
kos mokesčių įstatymus.

2013 m. balandžio 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB 
visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną pa-
skyrė 25 403 tūkst. Lt dividendams išmokėti. Įmonė gavo 
24 421 tūkst. Lt dividendų.

čius su patronuojančia įmone, dukterinėmis, asocijuoto-
mis įmonėmis bei vadovybe.

Su susijusiomis šalimis buvo įvykdyti tokie sandoriai:

Prekių ir paslaugų pardavimas

Prekių ir paslaugų pirkimas

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31

AB LESTO - -   2   36

UAB Technologijų ir inovacijų centras - -   8 -

UAB „EPSO-G“  2 390  2 748  2 390  2 748

Grupės asocijuotos ir bendro valdymo įmonės   151 - - -

 2 541  2 748  2 400  2 784

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31

AB LESTO - -   1   1

„Lietuvos energijos gamyba“, AB - -   1 -

NT Valdos, UAB - -   318   237

UAB Technologijų ir inovacijų centras - -   196   134

Grupės asocijuotos ir bendro valdymo įmonės -   500 - -

-   500   516   372
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Gautinos sumos iš susijusių šalių

Mokėtinos sumos susijusioms šalims

Išmokos vadovybei:

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

AB LESTO - -   2   2

UAB Technologijų ir inovacijų centras - -  3 003 -

UAB „EPSO-G“  729 859  727 469  729 859  727 469

Grupės asocijuotos ir bendro valdymo įmonės   64   77 - -

 729 923  727 546  732 864  727 471

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

AB LESTO - -  19 082 -

„Lietuvos energijos gamyba“, AB - -  41 352 -

NT Valdos, UAB - -   158   194

UAB Technologijų ir inovacijų centras - -   68   124

- -  60 660   318

Grupė Įmonė

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31

Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos 
vadovams 2 122  2 113   508   201

Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis
valdybos nariams 231   1 87 -

Vadovų skaičius   58   53   10   4

18 Įvykiai po balanso datos

AB LESTO ir “Lietuvos energijos gamyba“, AB paskirti 
dividendai už 2013 m.

2014 m. balandžio 4 d. AB LESTO visuotinis akcininkų su-
sirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 114 749 tūkst. Lt 
dividendams išmokėti. Įmonė gavo 94 815 tūkst. Lt divi-
dendų.

2014 m. balandžio 4 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB 
visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną pa-
skyrė 150 000 tūkst. Lt dividendams išmokėti. Įmonė gavo 
144 197 tūkst. Lt dividendų.

AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ akcijų įsigijimas 

2014 m. gegužės 21 d. „Lietuvos energija“, UAB pasirašė su-
tartis su Vokietijos koncernu „E.ON Ruhrgas International“, 
pagal kurias perėmė 38,9 proc. gamtinių dujų tiekimo ir 
skirstymo bendrovės „Lietuvos dujos“ ir 11,76 proc. elektros 
skirstomojo tinklo operatoriaus LESTO akcijų. Bendra akcijų 
paketo kaina sudaro 97,57 mln. eurų (336,9 mln. litų).
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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 paslaugas klientams ir socialiai at-
sakingą ilgalaikės vertės akcininkams didinimą. Bendrovė anali-
zuoja Grupės veiklą, reprezentuoja Grupę, įgyvendina akcininko 
teises ir pareigas, nustato veiklos gaires bei  taisykles ir koordinuo-
ja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, 
žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komu-
nikacijos ir kitose srityse.

„Lietuvos energijos“ grupė - tai valstybės valdoma, viena didžiau-
sių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinė Grupės  
veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elek-
tros energijos prekybą ir skirstymą, taip pat elektros energetikos 
ūkio aptarnavimą ir plėtrą. 2014 m. pirmą ketvirtį vykdėme ir pa-
sirengimą prekybai gamtinėmis dujomis ir jų tiekimui. „Lietuvos 
energijos“ grupės akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finan-
sų ministerija.

Daugiau kaip 4,300 darbuotojų turinti „Lietuvos energijos“ gru-
pė valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos 
gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, 
visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą, aptarnauja dau-
giau kaip 1,6 mln. vartotojų visoje Lietuvoje ir siūlo elektros tieki-
mo paslaugas klientams užsienyje, įgyvendina strateginę reikšmę 
turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strate-
gijos tikslų. Per pirmuosius 2014 m. tris mėnesius buvo pagaminta 
0,25 TWh ir klientams persiųsta 2,21 TWh elektros energijos.

Apie Grupę ir Bendrovę1

  Apie Grupę ir Bendrovę

Bendra „Lietuvos energijos“ grupės valdomo 
turto vertė – 9 895 mln. litų. 2014 m. trijų mėnesių 
konsoliduotos pajamos sudarė 721,4 mln. litų,  
Grupės EBITDA siekė 195,9 ml. litų. Grynasis trijų 
mėnesių pelnas siekė 66,3 mln. litų.
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Grupės struktūra

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje „Lietuvos energijos“ grupę su-
darė 15 bendrovių: patronuojanti Bendrovė ir 14 tiesiogiai bei 
netiesiogiai valdomų įmonių. Pagrindinė Grupės veikla – elektros 
ir šilumos gamyba, elektros prekyba, skirstymas ir tiekimas. Šias 
pagrindines veiklas aptarnaujančiųjų Grupės įmonių veikla apima 

Grupės struktūra, aktuali ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014 m. kovo 31 d.)

informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT), nekilnojamo-
jo turto, transporto, energetikos įrenginių remonto, statybos, dar-
buotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitas paslaugas. 

Detalus Grupės įmonių sąrašas pateikiamas šio dokumento 29 psl.

„Lietuvos energija“, UAB

AB LESTO

UAB 
„Elektros

tinklo 
paslaugos“ 

NT Valdos, 
UAB

UAB 
VAE SPB

UAB
LITGAS

UAB 
Duomenų
logistikos

centras

UAB 
Technologijų

ir inovacijų
centras

„Lietuvos energijos
gamyba“, AB

Energijos 
tiekimas

UAB

UAB 
„Kauno

energetikos
remontas“

VŠĮ
Respublikinis

energetikų
mokymų
centras 

Geton 
Energy OU

Geton 
Energy SIA

Gotlitas
UAB

Stebėtojų tarybą sudaro: 7 nariai (iš jų 3 nepriklausomi) 
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

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

Vadovas, valdybos nesudaromos

*TIC atveju formuojama 5 narių valdyba; VAE SPB atveju valdyba nėra sudaroma. Tai 
atitinka Finansų ministro patvirtintų korporatyvinio valdymo gairių nuostatas dėl duk-
terinių įmonių valdymo ir priežiūros organų.
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Grupės strategija

Pagrindinis „Lietuvos energijos“ grupės strategijos tikslas – iki 
2020 metų Grupės vertę padidinti du kartus ir tapti vertin-
giausia energetikos įmone Baltijos šalyse. Ši vertė supranta-
ma, kaip tvarus balansas tarp trijų elementų: turto grąžos, kon-
kurencingumo didinimo ir atsakomybės darbuotojų, visuomenės 
bei aplinkos atžvilgiu. Grupės turto grąža auginama vykdant plė-
trą – diversifikuojant veiklą, plėtojant naujus ekonomiškai pagrįs-
tus projektus ir veiklas, įsigyjant įmones, taip pat kasdien veikiant 
efektyviai bei siekiant akcininko iškeltų tikslų. Prie ūkio konkuren-
cingumo didinimo Grupė prisidės užtikrindama stabilų elektros 
energijos tiekimą, siūlydama naujus produktus.

Veiklos efektyvumo didinimas. Efektyvumo bus siekiama pa-
grindinėse 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, 
atsakomybių pasidalijimo, koordinavimo ir kontrolės principus. 
Taip pat tęsiamos efektyvumą didinančios priemonės, apimančios 
visas Grupės įmones arba vienodas ar labai panašias kiekvienoje 
įmonėje veiklas. Bus skatinama ir siekiama aktyvaus dalinimosi 
gerąja praktika tarp įmonių.

Naujos organizacinės kultūros formavimas. Siekiama sukurti 
modernią, efektyvią ir dinamišką organizaciją, kurioje veikla grin-
džiama bendromis vertybėmis, reikiamos kompetencijos ir pa-
grindinių darbuotojų pamaina formuojama nuosekliai bei kryp-
tingai, o vidinė aplinka didina darbuotojų įsitraukimą.

Pagrindinės Grupės strateginės kryptys:

Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimas. Bus rū-
pinamasi geresniu klientų aptarnavimu, elektroninių (taupančių 
klientų laiką) ir naujų poreikius atitinkančių paslaugų kūrimu, kli-
entų pasirinkimo galimybių plėtimu; taip pat užtikrinamą energi-
jos gamybos, skirstymo ir tiekimo patikimumą.

Veiklos diversifikavimas apima investicinių projektų įgyven-
dinimą elektros energijos, šilumos ir gamtinių dujų sektoriuje. 
Projektai didintų Grupės ir viso šalies ūkio konkurencingumą bei 
šalies energetinę nepriklausomybę, taip pat gamybos ir prekybos 
portfelio optimizavimą, naujų veiklų vystymą, plečiant „Lietuvos 
energijos“ grupės vertės grandinę. Šių tikslų bus siekiama panau-
dojant turimus išteklius ir infrastruktūrą, investuojant į naujos inf-
rastruktūros kūrimą ir efektyvų valdymą, vykdant įsigijimus.

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

ViZija – 
tapti vertingiausia 
energetikos įmone 
Baltijos šalyse.

VertyBės –
atsakomybė, 
bendradarbiavimas, 
rezultatas.

  Apie Grupę ir Bendrovę
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Esminiai veiklos ir finansiniai rodikliai

Per 2014 m. I ketvirtį „Lietuvos energijos“ grupė pagamino 0,25 
TWh elektros energijos (-18,4 proc. ir -0,06 TWh pokytis palygin-
ti su 2013 m. I ketvirčio rezultatu). Mažesnį pagamintos elektros 
energijos kiekį lėmė pirmąjį ketvirtį nevykdyta kvotinė gamyba 
Elektrėnų komplekse. Tačiau padidėjusios elektros energijos ga-
mybos apimtys Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir Kruo-
nio hidroelektrinėje kompensavo faktinį sumažėjimą ataskaitiniu 
laikotarpiu. 

Pirmąjį š.m. ketvirtį Grupės paskirstyta elektros energija vartoto-
jams vidutinės ir žemos įtampos tinklais sudarė 2,21 TWh (-0,2 
proc., -0,004 TWh) ir, palyginti su 2013 m. I ketvirčiu, išliko stabilus. 

„Lietuvos energijos“ grupės visuomeninis ir garantinis elektros 
energijos tiekimas per ataskaitinį laikotarpį buvo 0,91 TWh (+5,1 
proc., +0,04 TWh). Šios veiklos apimčių didėjimą lėmė didesnės 

garantinio tiekimo apimtys, kai keli nepriklausomi elektros ener-
gijos tiekėjai neplanuotai nutraukė veiklą 2013 metų pabaigoje. 
Grupės elektros energijos pardavimai laisvoje rinkoje siekė 0,3 
TWh ir išliko tokie patys kaip ir prieš metus.

Nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, viduti-
nė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų truk-
mė (SAIDI) 2014 m. pirmąjį ketvirtį vienam vartotojui siekė 15,77 
minutes, o vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam 
vartotojui (SAIFI) siekė 0,19 karto. Per pirmuosius tris šių metų mė-
nesius LESTO elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai, paly-
ginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, pablogėjo (2013 m. I ketvirtį 
SAIDI sudarė 11,68 min., o SAIFI – 0,16 karto). Pagrindinė rodiklių 
pablogėjimo priežastis yra susijusi su skirtingomis oro sąlygomis 
šalyje pirmąjį šių metų ketvirtį lyginant su praėjusių metų primuo-
ju ketvirčiu.

Grupės veiklos rezultatų analizė2
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„Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai 2014 m. pirmąjį ketvirtį Grupės turto ir nuosavo kapitalo pokyčiai 
buvo +1,7 proc. (+168,1 mln. litų) ir +2,9 proc. (182,9 mln. litų). 
Teigiamą turto ir nuosavo kapitalo pokytį iš esmės lėmė per atas-
kaitinį laikotarpį uždirbtas grynasis pelnas ir 2014 m. kovo 6 d. 
įvykęs „Lietuvos energijos“ įstatinio kapitalo didinimas, kuris buvo 
apmokėtas nepiniginiu įnašu, o Valstybei priklausančiomis AB  
„Lietuvos dujos“ akcijomis. 6

Tūks. Lt 2014 m. 
3 mėn.

2013 m. 
3 mėn.

Pokytis

+/- %

Veiklos rodikliai
Pagaminta elektros 
energijos TWh 0,25 0,30 -0,06 -18,4
Paskirstyta elektros 
energijos vartotojams 
vidutinės ir žemos 
įtampos tinklais TWh 2,21 2,21 0,00 -0,2
Visuomeninis ir
garantinis tiekimas TWh 0,91 0,86 0,04 5,1
Elektros pardavimai 
laisvoje rinkoje TWh 0,30 0,30 0,00 0,7

Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai
SAIDI, min.
(su „force majeure“) min. 51,07 14,68
SAIFI, vnt.
(su „force majeure“) vnt. 0,32 0,19

Finansiniai rodikliai
Pajamos 721 416 755 997 -34 581 -4,6
Elektros, kuro, ir 
susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos (423 585) (483 831) 60.246 -12,5

Veiklos sąnaudos (OPEX)1 (101 975) (100 688) -1 287 1,3

EBITDA2 195 879 174 464 21 415 12,3

EBITDA marža3 % 27,2 23,1 

Grynasis pelnas 66 247 17 718 48 529 273,9

Tūks. Lt 2014 03 31 2013 12 31
Pokytis

+/- %

Finansiniai rodikliai (tęsinys)

Visas turtas 9 895 336 9 727 225 168 111 1,7

Nuosavas kapitalas 6 435 631 6 252 705 182 926 2,9

Finansinės skolos 1 278 156 1 180 088 98 068 8,3
Finansinės skolos 
grynąja verte4 381 412 442 005 -60 593 -13,7
Nuosavybės
pelningumas (ROE)5 % 4,1 2,3
Finansinės skolos 
grynąja verte /
EBITDA 12 mėnesių % 54,4 65,0
Finansinės skolos 
grynąja verte /
Nuosavybės santykis % 5,9 7,1

„Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai (tęsinys)

1 Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių 
paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo ir 
ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas;

2 EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas 
(nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos - palūkanų pajamos - gauti 
dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos 
+ ilgalaikio materialaus turto nurašymai;

3 EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;

4 Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - 
trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, 
kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius; 

5 Nuosavybės pelningumas (ROE) = grynasis pelnas (nuostolis), perskaičiuota metinė 
išraiška ⁄ nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje

6 2014 m. vasario 20 d. buvo įformintas 17,7 procentų šios bendrovės valstybei priklau-
sančių akcijų perdavimas iš Energetikos ministerijos Finansų ministerijai, su teise val-
dyti, naudoti ir jomis disponuoti.

Grupės veiklos rezultatų analizė
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Pajamos

„Lietuvos energijos“ grupės 2014 m. I ketvirčio pajamos sudarė 
721,4 mln. litų (-4,6 proc. ir -34,6 mln. litų pokytis palyginti su 2013 
metų rezultatu). Pagrindinės priežastys, lėmusios pajamų mažė-
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Grupės veiklos rezultatų analizė

jimą, buvo 2014 m. nustatytas mažesnis elektros energijos per-
siuntimo paslaugos tarifas bei ataskaitiniu laikotarpiu nevykdyta 
kvotinės elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekse.

52%

5%
5%

756

721

(53)
30

2014 m. 3 mėn.

721 mln. Lt
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Veiklos ir pirkimų sąnaudos

2014 m. I ketvirtį Grupės veiklos sąnaudos buvo 102 mln. litų ir, 
palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išliko tokiame 
pačiame lygmenyje ( +1,3 proc. ir +1,3 mln. litų). 

Elektros, kuro ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos mln. Lt

-12,5 %
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Grupės veiklos rezultatų analizė

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės elektros, kuro ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos, palyginti su 2013 m. I ketvirčiu,  sumažėjo -12,5 
proc. (- 60,2 mln. litų). Tai lėmė sumažėjusios elektros energijos ga-
mybos apimtys Elektrėnų komplekse.
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Investicijos

2014 m. Grupės I ketvirčio investicijos sudarė 48,1 mln. litų (+11,3 
proc., + 4,9 mln. litų). Investicijos į skirstomojo tinklo plėtrą siekė 
33,6 mln. litų. Tai 26,2 proc. daugiau, palyginti su 2013 m. I ketvir-
čio investicijomis į elektros tinklą (26,6 mln. litų). Per 2014 m. pir-
mąjį ketvirtį LESTO prijungė 3 951 naujų vartotojų objektus – 23,7 
proc. daugiau nei per atitinkamą 2013 m. laikotarpį.

skirstomojo tinklo plėtra

itt (it, telekomunikacijų ir valdymo
sistemos)

Šilumos gamybos pajėgumai

Kitos investicijos

skirstomojo tinklo palaikymas

elektros generacijos pajėgumai

2014 m. 3 mėn.

48,1 mln. Lt

70%

7%

0,01%3%

15%

4%

Grupės veiklos rezultatų analizė
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EBITDA ir grynasis pelnas

Grupės 2014 m. I ketvirčio EBITDA sudarė 195,9 mln. litų (+12,3 
proc., +21,4 mln. litų palyginti su 2013 m. I ketvirčio EBITDA). 
Daugiausiai įtakos „Lietuvos energijos“ grupės EBITDA augimui 
turėjo pelningesnė elektros prekybos ir tiekimo komercinė veikla 
bei išaugusios pajamos iš garantinio elektros energijos tiekimo. 
Ataskaitinio laikotarpio EBITDA marža pasiekė 27,2 proc. (2013 m. 
I ketvirčio EBITDA marža buvo 23,1 proc.).

Grynasis Grupės pelnas buvo 66,3 mln. litų ir, palyginti su 2013 m. 
I ketvirčio rezultatu (17,7 mln. litų), išaugo 48,5 mln. litų. Grupės 
grynojo pelno augimas iš esmės atspindėjo EBITDA didėjimo di-
namiką. Grynojo pelno rezultatui reikšmingą įtaką taip pat darė iš-
augusios aplinkos taršos leidimų rinkos kainos, ko pasekoje buvo 
atstatytas aplinkos taršos leidimų vertės sumažėjimas.

EBITDA, mln. Lt Grynasis pelnas, mln. Lt

+12,3 %

+274 %
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2014 m. I ketvirčio pabaigoje Grupės finansinės skolos grynąja 
verte sudarė 381 mln. litų (-13,7 proc. ir - 60,6 mln. litų pokytis pa-
lyginti su 2013 m. pabaigoje buvusiu skolų lygiu). Per pirmąjį šių 
metų ketvirtį Grupės paskolų lygis išaugo 98 mln. litų, bet reikšmin-
gai padidėjęs pinigų ir trumpalaikių investicijų turtas (13,7 proc.) 
sumažino finansines Grupės skolas grynąja verte. Taigi, 2014 m. I 
ketvirtį Grupė išlaikė ir sustiprino savo finansinį pajėgumą. 

Finansinės skolos

Dabartinis finansinių skolų lygis išlieka žemas tiek uždirbamų pa-
jamų, tiek ir kapitalo struktūros atžvilgiu. Grupės finansinių skolų 
lygis, lyginant su Europos energetikos sektoriaus įmonių viduti-
niais skolų rodiklių dydžiais, atspindi tvirtą Grupės finansinę pa-
dėtį.
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„Lietuvos energijos“ grupės veiklos apžvalga apima įvykius nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (2014 m. 
kovo 31 d.) ir po ataskaitinio laikotarpio – iki ataskaitos parengimo 
dienos. 

Kokybiškų paslaugų užtikrinimas 
Daugiau kaip 1,6 mln. klientų aptarnaujanti Grupės įmonė LES-
TO skiria daug dėmesio elektros tinklo plėtrai ir modernizavimui, 
atsižvelgdama į kintančius klientų poreikius, nuosekliai plečia ir 
tobulina teikiamas paslaugas. Visuomenei tai teikia ir ekonominę, 
ir socialinę naudą, didina elektros energijos tiekimo patikimumą 
ir kokybę, sudaro geresnes sąlygas elektros energiją vartoti raci-
onaliau.

Per 2014 m. I ketvirtį LESTO prijungė 3 951 naujų vartotojų objek-
tus – 23,7 proc. daugiau nei 2013 m. I ketvirtį. Taip pat LESTO tęsė  
sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimą, taip užtikrindama pa-
tikimą, saugų elektros energijos tiekimą bei vykdė tinklų moderni-
zavimo projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų, – 
per I ketvirtį įmonė užbaigė darbus penkiuose sodininkų bendrijų 
objektuose, modernizavo septynias transformatorių pastotes, oro  
elektros linijas keitė kabelinėmis. 

2014 m. pirmą ketvirtį LESTO pakeitė 38 504 vnt. metrologiškai 
pasenusių elektros energijos apskaitos prietaisų, įrengė 4 291 vnt.  

elektros energijos apskaitos prietaisų naujiems klientams, atliko 
daugiau nei 253 tūkst. vnt. elektros apskaitos prietaisų patikrini-
mų bei rodmenų kontrolės darbų. Investuodama į elektros ener-
gijos apskaitos prietaisų modernizavimą bei jų automatizavimą, 
per 2014 m. I ketvirtį prie automatizuotos duomenų nuskaitymo 
sistemos prijungė 1 487 vnt. elektros apskaitos prietaisus. Elektros 
apskaitos prietaisų automatizavimas suteikia galimybę automa-
tiškai pateikti klientams sąskaitas už per laikotarpį sunaudojamą 
elektros energijos kiekį, patiems klientams nedeklaruojant suvar-
tojamo elektros energijos kiekio.

LESTO klientų, kurie naudojasi nuotoliniais aptarnavimo kanalais 
(savitarnos svetaine „Mano elektra“ ir klientų aptarnavimo telefo-
nu 1802), skaičius toliau augo - 2014 m. kovo 31 d. buvo 422 tūkst. 
savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt užsiregistravusių nau-
dotojų, o trumpuoju klientų aptarnavimo telefonu 1802 informa-
cija suteikta daugiau nei 267 tūkst. klientų, buvo gauta ir išspręsta 
daugiau nei 113 tūkst. klientų kreipimųsi įvairiais klausimais. To-
liau augo ir klientų, kurie naudojasi elektroniniais atsiskaitymo 
būdais, mokėjimų skaičius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apie 
41 proc. visų mokėjimų už suvartotą elektros energiją atliekami 
elektroniniais kanalais.

Grupės įmonė „Energijos tiekimas“ kuria lanksčios kainodaros 
paslaugas klientams. 2014 metų pradžioje bendrovė pasiūlė klien-
tams su „Nord Pool Spot“ elektros biržos kainomis susietą kaino-
daros modelį, kurį pasirinko 200 įmonių.  

Veiklos apžvalga3

Veiklos apžvalga
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Veiklos diversifikavimas
Grupės įmonių veiklos diversifikavimas – tai viena pagrindinių są-
lygų siekiant didinti Grupės vertę. Iki 2020 metų Grupė planuoja  
investuoti 2-3 mlrd. litų į šias sritis: šilumos sektorių, statant nau-
jas ar modernizuojant esamas kogeneracines jėgaines, gamtinių 
dujų tiekimą bei prekybą, panaudojant SGD terminalo potencialą, 
atsinaujinančius energijos išteklius ir, priėmus atitinkamus spren-
dimus, dalyvauti įgyvendinant branduolinės elektrinės projektą.

Investuojama į gamybą iš biokuro, analizuojamas vėjo 
energijos potencialas Kruonio HAE

2014 m. I ketvirtį „Lietuvos energijos gamyba“ toliau tęsė 2011 
metais pradėtą naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros Elektrė-
nų komplekse projektą. Vasario mėnesį projekto rangovas – kon-
sorciumas „Filter and Vapor“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ 
– gavo statybą leidžiantį dokumentą ir pradėjo biokuro katilinės 
statybą.

Pirmieji šilumą iš biokuro gaminsiantys įrenginiai turėtų pradėti 
veikti jau 2014–2015 metų šildymo sezonui, o visa 40 MW galios 
biokuro katilinė bus pastatyta 2014 m. pabaigoje. Taip pat bus 
įrengta nauja 50 MW galios garo katilinė, užtikrinsianti šilumos 
rezervų palaikymą, šilumos gamybą šalčių piko metu, taip pat re-
zervinių senosios elektrinės blokų paleidimo galimybę. Naujosios 
katilinės užtikrins Elektrėnų miesto, įmonės „Kietaviškių gausa“, 
taip pat „Lietuvos energijos gamybos“ valdomos rezervinės elek-
trinės šilumos energijos bei garo poreikius, padės sumažinti VIAP  
lėšų poreikį.

2014 metų pradžioje Kruonio HAE teritorijoje pradėti kompleksi-
niai vėjo greičio, krypčių ir kitų meteorologinių sąlygų matavimai, 
siekiant atlikti pirminį sklypo potencialo vėjo elektrinių parkui 
įrengti įvertinimą. Remiantis matavimų rezultatais „Lietuvos ener-
gijos gamyba“ priims sprendimus dėl galimų vėjų elektrinių įren-
gimo darbų.

Pasirengimas dujų tiekimui ir prekybai, plėtra į dujų sektorių

Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir prekybos gamtinė-
mis dujomis Grupės įmonė LITGAS 2014 m. vasario mėn. patvirtin-

ta paskirtuoju tiekėju, turėsiančiu užtikrinti nepertraukiamą SGD 
terminalo veiklą Lietuvoje. Nuo 2015 m. pradžios LITGAS, sudaręs 
sutartį su suskystintų gamtinių dujų tiekėju, turės SGD terminalui 
tiekti minimalų būtinąjį gamtinių dujų – 540 mln. kubinių metrų 
– kiekį, kuris yra reikalingas palaikyti nepertraukiamą SGD termi-
nalo veiklą.

2014 m. I ketvirtį LITGAS baigė pirmąjį tiesioginių derybų su po-
tencialiais SGD tiekėjais dėl ilgalaikės 5 metų tiekimo sutarties 
etapą. Jo metu buvo surengti  susitikimai su visais trimis atrink-
tais potencialiais tiekėjais, buvo aiškinamasi pasiūlymo sąlygas, jų 
traktuotė, derinamos pozicijos, siekiant gauti palankiausias sąly-
gas Lietuvai.

2014 m. vasario 21 d. LR finansų ministerija „Lietuvos energijai“  
perdavė valstybei nuosavybės teise priklausančias AB „Lietuvos 
dujos“ 51 454 638 paprastąsias vardines nematerialias akcijas, 
kurios suteikia 17,7 proc. balsų AB „Lietuvos dujos“ visuotiniame 
akcininkų susirinkime. 

2014 m. gegužės 21 d. „Lietuvos energija“, UAB pasirašė sutartis su 
Vokietijos įmone „E.ON Ruhrgas International“, pagal kurias perė-
mė 38,9 proc. akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ir 11,76 proc.  AB 
LESTO akcijų. Bendra akcijų paketo kaina sudaro 336,9 mln. litų. Po 
šio sandorio Grupė valdys daugiau nei pusę „Lietuvos dujų“ akcijų.

Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu, po šio sandorio, 
peržengusi trečdalio balsų ribą, „Lietuvos energija“ teiks oficialų 
pasiūlymą supirkti likusias „Lietuvos dujų“ akcijas, priklausančias 
OAO „Gazprom“ ir mažiesiems akcininkams. 

Valstybės valdoma įmonių grupė „Lietuvos energija“, įsigijusi pa-
pildomus 38,9 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų, valdys dvi paslaugas 
gyventojams ir verslui teikiančias įmones – dėl sinergijos elektros 
ir dujų vartotojams bus siūlomos geresnės paslaugos ir aptarna-
vimas, koordinuojama įmonių veikla leis siekti didesnio efektyvu-
mo, auginti veiklos rezultatus. Likusiems „Lietuvos dujų“ akcinin-
kams bus pasiūlyta parduoti savo akcijas.

Veiklos apžvalga
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Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje infrastruktūros 
įrengimas

2014 m. I ketvirtį „Lietuvos energijos gamyba“ baigė suplanuotus 
pramoninio parko, išsidėsčiusio Kruonio HAE teritorijoje, inžineri-
nės infrastruktūros įrengimo projekto darbus. Teritorija dabar la-
biau paruošta tiesioginėms užsienio investicijoms, padėsiančioms 
plėtoti aukštųjų technologijų veiklą šioje patrauklioje, visą reikia-
mą infrastruktūrą turinčioje vietovėje.

Įgyvendinant projektą buvo rekonstruota apie 5 km kelių, taip pat 
įrengta inžinerinė infrastruktūra: vandentiekis su vandens gręži-
niais ir lietaus vandens nuvedimo tinklai. 2013 metų gruodžio pa-
baigoje baigti kelio rekonstrukcijos, taip pat lietaus kolektoriaus 
įrengimo darbai, o 2014 metų vasarį baigta ir paskutinė projekto 
dalis – vandenvietės įrengimas. Šiuo metu planuojamas antrasis 
projekto etapas.

Startavo efektyviausias Rytų Europoje duomenų centras

Grupei priklausanti viena didžiausių duomenų perdavimo bei 
duomenų centro operatorių Baltijos šalyse „Duomenų logistikos 
centras“ dar 2013 m. pradėjo statyti vieną moderniausių Baltijos 
šalyse duomenų centrą „Data Inn“ – vienintelį Lietuvoje sertifikuo-
tą trečiojo patikimumo lygio „Uptime Institute Tier III“ sertifikatu.  
Šį centrą bendrovė oficialiai atidarė 2014 m. gegužės 6 d. Taupiu 
elektros energijos vartojimu išsiskiriantis „Data Inn“ leis mažinti 
sąnaudas informacinėms technologijoms, gerinti jų veikimo pa-
tikimumą ir taip didinti Lietuvos bei jos verslo konkurencingumą 
tarptautinėje erdvėje. Jo energetinio efektyvumo koeficientas 
(angl. power usage effectiveness – PUE) tėra 1,3 ir gerokai lenkia pa-
saulio vidurkį, siekiantį apie 1,65.

Naujasis duomenų centras yra pirmasis viso „Data Inn“ projekto 
etapas. Šiuo metu duomenų centro naudingasis plotas siekia 500 
kv. metrų, galia – 1000 kilovatų, o talpumas – 100 serverių stovų. 
Investicijos į jį sudarė apie 10 mln. litų.

Artimiausiu metu planuojama pradėti projektuoti ir statyti naujus 
„Data Inn“ etapus ir kelis kartus išplėsti jo galimybes. Planuojama, 
kad užbaigus plėtrą, „Data Inn“ naudingasis plotas išaugs iki 3200 
kv. metrų, galia – iki 6000 kilovatų ir bus galima sutalpinti 600 ser-
verių stovų. Viso projekto vertė sieks 42 mln. litų.

Syderių geologinės struktūros tyrimai

2014 m. I ketvirtį „Lietuvos energijos gamyba“, analizuodama 
požeminės gamtinių dujų saugyklos įrengimo Telšių rajone gali-
mybes, baigė visų seisminių ir geologinių tyrimų metu surinktų 
duomenų apdorojimą ir parengė saugyklos rezervuaro imitacinį 
modelį. Šis modelis leidžia įvertinti saugyklos geologinį tinkamu-
mą, jos elgseną dujų įpumpavimo ir išgavimo procesų metu, nu-
statyti saugyklos veiklos darbinius parametrus. Visi tyrimų metu 
gauti rezultatai ir išvados buvo pateiktos Energetikos ministeri-
jai. Siekiant užtikrinti, kad projektą inicijavusi Vyriausybė galėtų 
priimti pagrįstą sprendimą dėl tolesnės projekto eigos, „Lietuvos 
energijos gamybos“ specialistai ministerijos pavedimu atlieka 
projekto kaštų ir naudos analizę.

Parengiamieji branduolinės elektrinės projekto darbai 

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

Veiklos efektyvumo didinimas

Efektyvesnė Grupės veikla – tai ne tik didesnis pelnas ir grąža ak-
cininkams, bet ir mažesni tarifai vartotojams. „Lietuvos energijos“ 
2014-2020 metų strategijoje numatyta, kad didinti veiklos efek-
tyvumą bus siekiama pritaikant pažangiausias vadybos praktikas 
korporatyvinio valdymo, veiklos planavimo ir stebėsenos, finansų, 
pirkimų, rizikų valdymo bei vidaus audito srityse.

Solidūs pamatai veiklos efektyvumui didinti buvo pradėti kloti jau 
2013 metais, kai pagal naują modelį buvo pertvarkytas „Lietuvos 
energijos“ grupės valdymas. Patronuojanti bendrovė „Lietuvos 
energija“ sutelkė Grupės įmonių veiklos koordinavimą, išrinko ste-
bėtojų tarybas ir valdybas, atskyrė valdymo ir priežiūros organų 
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atsakomybes. Šiuo metu diegiama vieninga valdymo ir kontrolės 
sistema, kuria siekiama nustatyti bendrus „Lietuvos energijos“ 
grupės poreikius atitinkančius valdymo ir kontrolės sistemos prin-
cipus, atsakomybių už atskiras veiklas bei procesus, rizikų valdymą 
ir kontrolę pasidalijimą, veiklų bei procesų kuravimo, koordinavi-
mo ar kontrolės Grupės mastu ar atskirose įmonėse principus. Ši 
sistema padės siekti efektyvumo, sinergijos Grupės įmonių veiklo-
je bei iškeltų tikslų įgyvendinimo.

Prekiaujama „Gross Bidding“ principu

2014 m. kovo mėnesį „Lietuvos energijos gamyba“ elektros 
energija „Nord Pool Spot“ biržoje pradėjo prekiauti pagal „Gross 
Bidding“ principą. Tai reiškia, kad įmonė visus savo elektros ener-
gijos pirkimo ir pardavimo sandorius vykdo atskirai, o tai leidžia 
didinti nereguliuojamos rinkos skaidrumą bei didinti jos efekty-
vumą. Dabar „Lietuvos energijos gamyba“ gali lengviau įvertinti 
sudarytų fiksuotų kainų sandorių naudingumą, o tai sudaro geres-
nes prielaidas prekybinės veiklos efektyvumo didinimui. Tuo pa-
čiu įmonė  prisideda prie skaidrios didmeninės elektros energijos 
rinkos vystymo Baltijos šalyse.

Sudaryta kreditavimo sutartis

2014 m. vasario 21 d. „Lietuvos energijos gamyba“ ir SEB bankas 
pasirašė sutartį dėl iki 158 mln. eurų (546 mln. litų) sieksiančios 10 
metų trukmės paskolos suteikimo. Lėšos bus skirtos trims ilgalai-
kėms paskoloms, kurias 2005 ir 2010 metais įmonei suteikė Lietu-
voje veikiančių bankų konsorciumai, taip pat Europos rekonstruk-
cijos ir plėtros bankas, refinansuoti. Šiuo sandoriu prisidedama 
prie strateginės šalies įmonės investicijų, skirtų projektams Elek-
trėnų komplekse įgyvendinti, optimizavimo, nes refinansavus tu-
rimas paskolas sumažės įmonės patiriamos reguliuojamos veiklos 
sąnaudos, bus patogiau administruoti prisiimtus įsipareigojimus. 
Be to, mažėjanti įmonės kredito rizika ir ateityje leis tikėtis palan-
kių finansavimo sąlygų.

Organizacinė kultūra

„Lietuvos energijos“ grupės strategijos įgyvendinimo pagrindas 
yra joje dirbantys žmonės. Siekiama suformuoti ir palaikyti ver-
tybėmis grįstą organizacinę kultūrą, skatinančią darbuotojų mo-
tyvaciją prisiimti atsakomybę, bendradarbiauti ir vieningai siekti 
geriausio rezultato.  

Pertvarkius „Lietuvos energijos“ grupės valdymą dar labiau bus 
stiprinamas dėmesys koordinuotam organizacijos vystymui, žmo-
giškųjų išteklių valdymui, naujos organizacinės kultūros formavi-
mui, veiklos organizavimo efektyvumui, kompetencijų stiprinimui 
ir išlaikymui. 2014 ir artimiausiais metais, toliau vystant organi-
zaciją, dėmesys bus skiriamas Grupės darbuotojų atlygio, veiklos 
vertinimo ir valdymo sistemų tobulinimui, talentų identifikavimo 
sistemos sukūrimui, lyderystės, vadovavimo ir profesinių kompe-
tencijų tobulinimui, darbuotojų pamainos sistemos sukūrimui, 
vertybių komunikacijai ir diegimui bei žmogiškųjų išteklių valdy-
mo procesų optimizavimui.

Darbuotojai

Įgyvendindami akcininko keliamus tikslus ir vykdydami socialiai 
atsakingą verslą, siekiame į Grupę pritraukti ir išlaikyti kvalifikuo-
tus darbuotojus ir, užtikrinant abipusę naudą, kurti su jais ilgalai-
kės partnerystės santykius ir bendrą sėkmingą ateitį. 

2014 m. kovo 31 d. Grupėje dirbo 4 3391 darbuotojai. Ženklių „Lie-
tuvos energijos“ grupės darbuotojų skaičiaus pokyčių, palyginti 
su 2013 m. gruodžio 31 d., nebuvo. 

2014 m. kovo 31 d. „Lietuvos energijoje“ dirbo 58 darbuotojai. 
91,38 proc. Bendrovėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį univer-
sitetinį išsilavinimą, iš jų – 8 mokslo daktarai. Bendrovėje dirba 
2 sertifikuoti profesionalūs projektų vadovai (PMP ir PRINCE2), 1 
ekspertas, turintis 2 CFA lygius, branduolinės energetikos speci-
alistai. Darbuotojai yra aktyvūs asociacijų ir sąjungų (TBTA, EGIA, 

1 Galiojančių darbo sutarčių skaičius.
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Viso darbuotojai

„Lietuvos energija“, UAB 58
AB LESTO 2409
„Lietuvos energijos gamyba“, AB 502
UAB Technologijų ir inovacijų centras 161
UAB Duomenų logistikos centras 19
Energijos tiekimas UAB 20
Geton Energy SIA 1
UAB „Kauno energetikos remontas“ 230
UAB „Gotlitas" 9
UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ 516
NT Valdos, UAB 235
VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras 166
LITGAS 12
UAB VAE SPB 1
Iš viso 4 339

LBEA, FAA, LSIS, LGS) nariai, akademinės visuomenės dalyviai (KTU 
verslo taryba, LEI stebėtojų taryba, VU FF taryba, Mokslo, inovacijų 
ir technologijų agentūros Technologinės plėtros komitetas ir kt.).

Bendrovės darbuotojų išsilavinimo struktūra, proc.

aukštasis aukštesnysis Vidurinis
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Darbuotojų kategorija Vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis, litais

Įmonių vadovai 11 975
Aukščiausio lygmens vadovai 11 062
Vidurinio lygmens vadovai 6 158
Ekspertai, specialistai, darbininkai 3 103

Darbuotojų kategorija Vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis, litais

Įmonės vadovas 18 000
Aukščiausio lygmens vadovai 13 593
Vidurinio lygmens vadovai 11 644
Ekspertai, specialistai 6 420

Bendras Grupės darbo užmokesčio fondas už 2014 m. sausio - 
kovo mėn. buvo 43,75 mln. Lt.

Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis   
2014 m. sausio - kovo mėn. 

Bendras Bendrovės darbo užmokesčio fondas už 2014 m. sausio - 
kovo mėn. buvo 1 573 tūkst. Lt.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis   
2014 m. sausio - kovo mėn. 

Organizacinės kultūros kūrimas – kartu su darbuotojais 

2014 m. pradžioje, kartu su Grupės veiklos strategija, buvo patvir-
tintos ir naujos Grupės vertybės. 2014 m. I ketvirtį vyko intensyvus 
pasiruošimas vertybių diegimui Grupės įmonėse. Įtraukus visus 
Grupės darbuotojus, šios vertybės bus diegiamos visose Grupės 
įmonėse. „Lietuvos energijos gamyboje“, tęsiant 2013 m. pradėtą 
projektą, kurio tikslas – sukurti ir įdiegti naujų darbinių elgsenų, 
atitinkančių įmonės vertybes ir pagrindinius veiklos tikslus, mo-
delius, organizuoti vertybių komunikavimo renginiai viduriniojo 
lygmens vadovams ir darbuotojams. 

2014 m. pradžioje „Lietuvos energijos gamybos“ darbuotojai ir 
darbdavio atstovai pasirašė bendru sutarimu parengtą naują Ko-
lektyvinės sutarties redakciją, kurioje tarpusavio interesų suderini-
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mo pagrindu sutariami įvairūs darbo organizavimo, darbo sąlygų 
ir apmokėjimo klausimai, profesinės, socialinės, ekonominės ga-
rantijos darbuotojams.  

2014 m. I ketvirtį  LESTO darbuotojų konferencijoje taip pat buvo 
patvirtinta nauja kolektyvinės sutarties redakcija, kuri užtikrins di-
desnę apsaugą LESTO dirbantiems darbuotojams, daugiau papil-
domų naudų, kurios nenumatytos LR Darbo kodekse. 

Kompetencijų ugdymas

2014 m. pradžioje Grupės įmonėse buvo atliekamas 360° visų 
Grupės įmonių vadovų (aukščiausio ir vidurinio lygmens), o „Lie-
tuvos energijoje“, „Lietuvos energijos gamyboje“ ir „Technologijų 
ir inovacijų centre“ – visų darbuotojų kompetencijų vertinimas. 
Šio vertinimo tikslas – gauti įvairiapusį – kolegų, tiesioginių vado-
vų, pavaldinių savo kompetencijų įvertinimą ir pagal rezultatus 
numatyti tobulėjimo kryptis bei išsikelti tikslus ateinantiems me-
tams.

„Lietuvos energijos“ grupėje yra  nuosekliai rūpinamasi savo dar-
buotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrinama, kad darbuotojai tu-
rėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus. 2014 
m. I ketvirtį “Lietuvos energijos” grupės mokymuose dalyvavo 2 
218 darbuotojų.

Mokymų dalyvių skaičius
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„Lietuvos energijos gamyba“, kartu su profesinėmis sąjungomis, 
įgyvendindama ES finansuojamą ,,Socialinio dialogo plėtros“ 
projektą organizavo bendradarbiavimo ir konfliktų valdymo mo-
kymus elektrinių darbuotojams. „NT valdos“ pasirašė jungtinės 
veiklos sutartį, pagal kurią šešios įmonės – partneriai sutarė kartu 
įgyvendinti projektą „Įmonių grupės darbuotojų profesinių įgū-
džių lavinimas, siekiant didinti konkurencinį pranašumą“. „Kauno 
energetikos remontas“ atstovai dalyvavo ISM rengiamoje „Inova-
cijų vadybos ir ekonomikos“ mokymų programoje, skirtoje Lietu-
vos pramonininkų konfederacijai priklausančių įmonių vidurinės 
ir aukščiausios grandies vadovams. Šioje įmonėje taip pat įvyko ES 
lėšomis finansuojami pirmosios pagalbos mokymai trims darbuo-
tojų grupėms bei, bendradarbiaujant su „Respublikiniu energeti-
kų mokymų centru“, vyko su kėlimo įrenginiais dirbančių darbuo-
tojų papildomas mokymas ir atestavimas.

Grupės įmonė LESTO daug dėmesio skiria savo geriausiems dar-
buotojams, todėl jau kelintus metus iš eilės yra vystoma talentų 
valdymo sistema. Per 2014 m. I ketvirtį darbuotojai, esantys pa-
tvirtintame įmonės talentų sąraše, dalyvavo įvairiose ugdymo 
programose – kompetencijų ugdymo centruose ir mokymuose. 
Siekiant visapusio įmonės talentų ugdymo š.m. I ketvirtį LESTO 
prisidėjo ir prie 4 talentų studijų aukštosiose mokyklose finansa-
vimo.
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Praktikos galimybės

Siekiant į Grupę pritraukti jaunus kvalifikuotus specialistus, „Lietu-
vos energijos“ grupė aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigo-
mis, akademine bendruomene. Šiais metais „Lietuvos energijos“ 
grupė dalyvavo keturiuose karjeros dienų renginiuose, kuriuos 
organizavo Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, Vadybos ir ekonomikos universitetas 
(ISM), Rygos aukštoji ekonomikos mokykla (Stockholm School 
of Economics). Grupės įmonė „Kauno energetikos remontas“ pa-
sirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technikos kolegija ir 
dalyvavo šios kolegijos karjeros dienų renginyje, Kauno technikos 
kolegijos ir Šmalkaldeno taikomųjų mokslų universiteto organi-
zuotoje mokslinėje - praktinėje konferencijoje „Darnios inžinerijos 
ir šiuolaikiškų studijų sąveika technologijos mokslų srities speci-
alistų rengimo kontekste“, kurioje pristatė pranešimą „Teorijos ir 
praktikos sąveika“. „Kauno energetikos remontas“ atstovai taip 
pat dalyvavo Kauno technologijos universiteto ir Kauno technikos 
kolegijos Elektros energetikos studijų programos tarptautiniame 
vertinime bei  delegavo savo atstovą į techninio komiteto  „Suviri-
nimas ir medžiagotyra“ veiklą.

Grupės įmonės sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų 
studentams pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. 
Per 2014 m. tris mėnesius Grupės įmonėse – „Lietuvos energijos 
gamyba“, LESTO, „Kauno energetikos remontas“, „Elektros tinklo 
paslaugos“, „Respublikinis energetikų mokymų centras“ –prakti-
ką atliko 78 studentai. Keturi praktikantai, atlikę praktiką „Kauno 
energetikos remontas“ ir „Elektros tinklo paslaugos“ , buvo įdar-
binti su terminuota ar neterminuota darbo sutartimis.

Veiklos apžvalga
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„Lietuvos energijos“ grupei, kurios akcininkas yra Lietuvos vals-
tybė, yra svarbu užtikrinti efektyvią ir skaidrią veiklą. To siekiant 
2013 metais  uvo atlikta valdymo pertvarka, kurios metu buvo 
pertvarkytas ir sustiprintas korporatyvinis Grupės valdymas.

Rengiant naująją Grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritai-
kyta pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos skelbia-
momis rekomendacijomis, atsižvelgta į NASDAQ OMX Vilnius bir-
žoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BICG (angl. Baltic 
Institute of Corporate Governance) rekomenduojamas valdymo 
gaires valstybės valdomoms įmonėms. Energetikos įmonių gru-
pės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas pagal 2013 m. 
birželio 7 d. LR finansų ministerijos patvirtintas valdymo gaires (su 
gairėmis susipažinti galima www.le.lt).

Svarbiausias korporatyvinio valdymo tikslas – pasiekti sinergijos 
efektą, suderinant „Lietuvos energijos“ grupės įmonių skirtingas 
veiklas ir nukreipiant jas į visos Grupės bendrų tikslų siekimą.

Grupės valdymo struktūra suformuota pagal korporatyvinio val-
dymo principus ir prisideda prie jų įgyvendinimo. Bendrovės ak-
cininkas – valstybė, kuriai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko 
teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija, priimanti pa-
grindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius 
sprendimus.

Korporatyvinis valdymas4

Korporatyvinis valdymas
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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 energijos“ stebėtojų tarybą su-
daro 7 nariai – fiziniai asmenys, atstovaujantys Finansų ministeri-

jai, Energetikos ministerijai, Ūkio ministerijai, LR Vyriausybės kan-
celiarijai  ir 3 nepriklausomi nariai. Stebėtojų tarybai vadovaujantį 
jos pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. Toks stebėtojų 
tarybos formavimo modelis atitinka korporatyvinio valdymo prin-
cipus.

Nuo  2013 m. liepos 16 d.  ir ataskaitinio  laikotarpio pabaigoje  (iki 
2014 m. kovo 31 d.) veikusi  „Lietuvos energijos“  stebėtojų taryba: 

Šarūnas Kliokys 
(g. 1959)

Pirmininkas, 
nepriklausomas narys

Vytauto Didžiojo univer-
sitetas, Baltijos vadybos 
Institutas,
Verslo administravimo 
magistro laipsnis (EMBA);
Vilniaus universitetas,
Ekonomisto diplomas.

Vilniaus universitetas, 
Verslo administravimo 
magistro laipsnis (MBA);
Bostono Koledžas (Boston 
College), bakalauro 
laipsnis.

Vilniaus universitetas, 
Socialinių mokslų daktaro 
laipsnis.

Kreitono  universitetas, 
Politikos magistratūros 
studijos;
Vilniaus universiteto 
TSPMI, Politikos 
magistratūros studijos;
Vilniaus universitetas 
TSPMI, Politikos mokslų 
bakalauro laipsnis.

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

ISM Vadybos ir ekonomi-
kos universitetas, Vadybos 
ir verslo administravimo 
bakalauro laipsnis;
Mykolo Riomerio 
universitetas,
Teisės magistro laipsnis;
Vilniaus Pedagoginis 
universitetas,
Istorijos ir politikos mokslų 
diplomas.

Kauno technologijos 
universitetas, Viešojo 
administravimo magistro 
laipsnis;
Vilniaus Universitetas, 
Teisininko specialybė

– – – – – – –

UAB „Ekonovus“ valdybos 
pirmininkas,
UAB „Avestis“ valdybos 
pirmininkas ir direktorius
UAB „Šiaulių plento grupė“ 
valdybos pirmininkas.

VšĮ „Lietuvos Junior 
Achievement“ 
valdybos narys;
„United partners“ 
partneris.

UAB „Organizacijų 
vystymo centras“ valdybos 
pirmininkas;
Asociacijos „Mentor 
Lietuva“ valdybos narys;
VšĮ „Paramos  vaikams  
centras“ valdybos narys.

LR Vyriausybė, Ministro 
pirmininko patarėjas 
energetikai.

LR finansų ministerija, 
viceministras.

LR energetikos ministerija, 
viceministrė.

LR ūkio ministerija, 
viceministrė.

Išsilavinimas

Darbovietė, 
pareigos

Dalyvavimas Ben-
drovės ir Grupės 
įmonių kapitale, %

Antanas Danys 
(g. 1975)

Nepriklausomas narys

Dr. Virginijus Lepeška 
(g. 1955)

Nepriklausomas narys

Tomas Garasimavičius
(g. 1978)

Narys

Aloyzas Vitkauskas
(g. 1954)

Narys

Žydrūnė Juodkienė
(g. 1974)

Narė

Rasa Noreikienė
(g. 1959)

Narė

Korporatyvinis valdymas
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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 praneši-
mo 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 valdymo ar priežiūros organų 
veikla.

Stebėtojų tarybos komitetai

Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui Stebėtojų taryba su-
daro komitetus. Stebėtojų tarybos komitetai pagal kompetenciją 
savo išvadas, nuomones bei siūlymus teikia Stebėtojų tarybai. Ko-
mitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, iš kurių ne mažiau 
kaip vienas narys yra Stebėtojų tarybos narys ir ne mažiau kaip 
vienas -  nepriklausomas narys.

„Lietuvos energijoje“ veikia šie komitetai: 

•	 Rizikų valdymo priežiūros komitetas yra atsakingas už iš-
vadų ar pasiūlymų dėl valdymo ir kontrolės sistemos  Grupėje 
veikimo ir (ar) svarbiausių rizikos faktorių bei rizikos valdymo 
ar prevencinių priemonių įgyvendinimo teikimą stebėtojų ta-
rybai; 

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

•	 Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už išvadų ar siū-
lymų dėl valdybos narių skyrimo, atšaukimo ar skatinimo klau-
simų 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, skatini-
mo 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 išsa-
mus aprašymas – 30-33 psl.

Korporatyvinis valdymas
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Valdymo organai

Valdyba

Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo 
organas. Valdybos narius Skyrimo ir atlygio komiteto siūlymu ke-
turių metų kadencijai  renka ir atšaukia stebėtojų taryba.

Valdyba, kurią  sudaro 5 nariai, iš savo narių renka valdybos pir-
mininką – Bendrovės generalinį direktorių. Valdybos nariai pagal 
kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklos vykdymą/ 
atitinkamų sričių kuravimą Grupės mastu. 

Nuo 2013 m. liepos 22 d. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (iki 
2014 m. kovo 31 d.) veikusi „Lietuvos energijos“ valdyba:

Dr. Dalius Misiūnas 
(g. 1978)

Lundo universitetas, 
Technologijos mokslų daktaro 
laipsnis;
Lundo universitetas, 
Pramoninės elektrotechnikos 
ir automatikos magistro  
laipsnis;
Kauno Technologijos 
Universitetas, Elektros 
inžinerijos bakalauro laipsnis.

Vilniaus universitetas, 
Hidrogeologijos ir inžinerinės 
geologijos magistro laipsnis.

ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetas, Socialinių 
mokslų ekonomikos krypties 
doktorantūros studijos;
ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetas, BI Norvegijos 
verslo mokykla, Vadybos 
magistro laipsnis;
Vilniaus universitetas, Ekonomi-
kos magistro laipsnis.

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

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

– – – – –

„Lietuvos energija“, UAB  
valdybos pirmininkas, 
generalinis direktorius;
„Lietuvos energijos gamyba“, 
AB stebėtojų tarybos 
pirmininkas;
Asociacija „Eurelectric“  
Direktorių tarybos narys;
Nacionalinė Lietuvos elektros 
asociacija, Prezidentas;
KTU Alumnų Asociacija, Prezi-
dentas.

„Lietuvos energija“, UAB   
valdybos narė, Organizacinio 
vystymo tarnybos  direktorė;
LESTO AB Stebėtojų tarybos 
narė;
UAB Technologijų ir inovacijų 
centras  valdybos pirmininkė;
UAB „Elektros tinklo paslau-
gos“ valdybos narė.

„Lietuvos energija“, UAB 
valdybos narys, Finansų ir iždo 
tarnybos direktorius ;
LESTO AB Stebėtojų tarybos 
pirmininkas;
NT Valdos UAB valdybos narys;
UAB „Kauno energetikos 
remontas“ valdybos narys;
UAB LITGAS  valdybos narys.

„Lietuvos energija“, UAB valdy-
bos narys, Strategijos ir plėtros 
tarnybos direktorius;
UAB „Elektros  tinklo paslau-
gos“ valdybos narys;
Energijos tiekimas UAB valdy-
bos narys.

„Lietuvos energija“, UAB 
valdybos narys, Gamybos ir 
paslaugų tarnybos direkto-
rius;
„Lietuvos energijos gamyba“, 
AB stebėtojų tarybos narys;
NT Valdos, UAB valdybos 
narys;
Energijos tiekimas UAB valdy-
bos narys;
UAB „Kauno energetikos 
remontas“ valdybos narys;
UAB LITGAS  valdybos narys.

Išsilavinimas

Darbovietė, 
pareigos

Dalyvavimas Ben-
drovės ir Grupės 
įmonių kapitale, %

Ilona Daugėlaitė
(g. 1970)

Darius Kašauskas 
(g. 1972)

Mindaugas Keizeris
(g. 1980)

Liudas Liutkevičius
(g. 1980)

Korporatyvinis valdymas
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„Lietuvos energijos“ grupėje skiriamas  ypatingas dėmesys soci-
alinei atsakomybei, siekiama, kad Grupėje veikla būtų vykdoma 
vadovaujantis Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ 
(angl. Global Compact) atsakingos veiklos principais. „Pasaulinis 
susitarimas“ apima 10 atsakingos veiklos principų diegimą ir skati-
na įmones nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslas 
ir bendromis pastangomis su Jungtinių Tautų, valdžios instituci-
jomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti socialinių ir 

Asociacija „Investor‘s  Forum“, kuri jau trečius metus iš eilės įver-
tina ir apdovanoja labiausiai prie šalies klimato ir verslo aplinkos 
gerinimo prisidėjusias įmones, organizacijas ir žiniasklaidos at-
stovus, LESTO  pripažino atsakingiausia 2013 m. įmone.  Grupės 
įmonė buvo įvertinta už vykdomus socialinius ir visuomenės švie-
timo projektus, kryptingus siekius puoselėti santykius su klientais, 
skatinti skaidrumą ir sąmoningą bei atsakingą elektros energijos 
vartojimą. 

aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuome-
nės raidos ir ekonomikos augimo. „Pasaulinis susitarimas“ grin-
džiamas žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos, kovos 
su korupcija principais. 

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

2014 m. I ketvirtį LESTO išrinkta Lietuvos atsakingo verslo asocia-
cijos (LAVA) Kongreso nare. LAVA misija – skatinti atsakingos vei-
klos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. Asociacijai 
vadovauja kolegialūs organai – trijų narių Taryba, septynių narių 
Kongresas bei Visuotinis narių susirinkimas. 

Socialinė atsakomybė5

aplinkosaugoje   santykiuose su 
darbuotojais ir visuomene  Veiklą rinkoje

Socialinė atsakomybė
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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 sumažinti energetikos objektų 
įtaką žmonėms ir aplinkai, investuoja į aplinkai nekenksmingas 
šiuolaikines technologijas. Grupės įmonės, įgyvendindamos įvai-
rius aplinkosaugos projektus, siekia ne tik sumažinti neigiamą 
energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai, bet ir skatinti vi-
suomenės dalyvavimą įvairiose su aplinkosauga susijusiose inici-
atyvose.

Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas, taupus išteklių naudojimas

„Lietuvos energijos“ grupės įmonėse vykdomos atliekų rūšiavi-
mo iniciatyvos, pastatyti specialūs rūšiavimo konteineriai, skirti 
plastiko, popieriaus rūšiavimui. LESTO, bendradarbiaudama su 
elektronikos supirkimo asociacija, vykdo ir taupiųjų lempučių, 
smulkiosios elektronikos, baterijų surinkimą klientų aptarnavimo 
centruose, „Lietuvos energijos gamybos“ padaliniuose Elektrė-
nuose, Kruonyje, Kaune ir Vilniuje taip pat pasatyti specialūs kon-
teineriai, skirti nebenaudojamos smulkios elektroninės įrangos ir 
baterijų išmetimui. Nuo 2013 m. Grupės įmonė UAB „Kauno ener-
getikos remontas“ dalyvauja aplinkosauginiame projekte „Mes 
rūšiuojam įmonėje“, kurio tikslas - rūšiuoti 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. 

Grupės įmonė LESTO nuolat skatina savo klientus atsisakyti po-
pierinių sąskaitų ir atsiskaitymo knygelių. Daugiau kaip 90 proc. 
LESTO verslo klientų jau yra perėję prie elektroninių sąskaitų. 

„Lietuvos energijos gamybos“ objektuose veikia Aplinkos apsau-
gos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2005 standarto 
reikalavimus. Taip pat įgyvendinami Taršos integruotos prevenci-
jos ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio 
vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir 
apsaugos priemonėms.

Lietuvos elektrinė 2014 m. I ketvirtį perdavė utilizuoti 350 t nuo-
tekų dumblo pavojingų atliekų, 168,7 t skysto kuro pelenų, 1180 
t statybinio laužo, pardavė 163,8 t elektrotechnikos laužo, 691,7 
t juodojo metalo laužo, 2,8 t vario, 7,7 t aliuminio atliekų. Per šių 
metų pirmą ketvirtį susidarė apie 60 m3 buitinių atliekų, kurias iš-
veža specializuota įmonė.

Kruonio HAE per 2014 m. I ketvirtį perdavė utilizuoti 4,018 t pavo-
jingų atliekų, 0,574 t nepavojingų atliekų, pardavė 5,12 t juodojo 
metalo laužo. 2014 m. I ketvirtį susidarė apie 8,32 t buitinių atliekų, 
surinktas buitines atliekas išveža specializuota įmonė.

Kauno HE per 2014 m. I ketvirtį perdavė utilizuoti 0,02 t pavojingų 
atliekų. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal su-
tartį išveža specializuota įmonė, per ketvirtį susidarė apie 1,62 t 
buitinių atliekų.

Socialinė atsakomybė



26

Iniciatyvos visuomenei
Grupės įmonės aktyviai prisidėjo prie Nacionalinės Lietuvos elek-
tros asociacijos (NLEA) organizuojamų tradicinių „Energetikų die-
nų“ renginio. 2014 m. balandžio 17-18 dienomis Lietuvos energe-
tikos ir technikos muziejuje vyko nemokami edukaciniai renginiai 
– ekskursijos visuomenei, „Saulės kliošo“ koncertas. Ekskursijų 
metu lankytojai turėjo progą susipažinti su Lietuvos energetikos 
sistema ir jos aktualijomis, daugiau sužinoti apie energetiko pro-
fesiją. 

„Lietuvos energijos gamyba“, siekdama prisidėti prie visuomenės 
ir ypač jaunosios kartos švietimo apie energetiką, geranoriškai ir 
nemokamai priima ekskursijas į savo valdomus objektus: kombi-
nuoto ciklo bloką, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kauno 
hidroelektrinę. Per pirmąjį 2014 m. ketvirtį buvo surengta 15 eks-
kursijų, elektrinėse iš viso apsilankė per 250 įvairių organizacijų ir 
mokymo įstaigų atstovų, studentų, moksleivių.

„Lietuvos energijos gamyba“, kartu su Elektrėnų biblioteka, or-
ganizuoja tradicinius renginius „Lietuvos energijos gamyba“ pri-
stato“ Elektrėnų regiono, kur koncentruota pagrindinė jos veikla, 
bendruomenei. 2014 m. kovą įvykęs susitikimas su dainuojan-
čiais aktoriais, tėvu ir sūnumi Sauliumi ir Jokūbu Bareikiais, buvo 
jau šeštasis iš šio ciklo renginių. Įmonė siekia į vieną vietą suburti 
miesto ir krašto bendruomenę, taip pat įmonės darbuotojus ir pa-
siūlyti jiems unikalių susitikimų su žinomais, įdomiais, originaliais 
žmonėmis.

Ilgalaikiai projektai

Grupės įmonė LESTO įgyvendina plataus masto ilgalaikius socia-
linės atsakomybės projektus, skirtus vaikams, jaunimui ir plačiajai 
visuomenei, kuriuos vienija aktyvus bendruomenių, įvairių visuo-
menės grupių įsitraukimas, saugumo ir efektyvaus energijos nau-
dojimo ir aplinkos tausojimo idėjos. Šie projektai 2014 m. I ketvirtį  
buvo aktyviai toliau vystomi.

„Operacija 2020“. Šiuo projektu siekiama skatinti atsakingą elge-
sį su elektros tinklo įrenginiais, didinti gyventojų supratimą apie 
saugų elgesį su elektros įrenginiais ir mažinti neigiamas pase-
kmes, kylančias dėl gyventojų neatsakingo ar piktavališko elgesio.

2014 m. LESTO tęsia aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos savi-
valdybių seniūnų asociacija, dalyvauja seniūnų organizuotose su-
eigose ir pasitarimuose. Didžiausias ramstis kovoje su vagystėmis 
yra gyventojų pilietiškumas – gyventojų pranešimai padeda ope-
ratyviai nustatyti pažeidėjus, suremontuoti pažeistus transforma-
torius, kol jie nespėjo sudegti ir nutraukti elektros energijos tieki-
mo gyventojams.  2014 m. pirmą ketvirtį Panevėžio, Pasvalio, Biržų 
rajonuose suaktyvėjus vagystėms iš skirstomojo tinklo įrenginių, 
aktyviai bendradarbiaujant su policija ir vietos gyventojais, buvo 
atliktos kratos, sulaikyti 5 asmenys, pradėti ikiteisminiai tyrimai. 
Vertinant išaiškintus vagystės atvejus galima teigti, kad 50 proc. 
vagysčių atvejų išaiškinta su gyventojų pagalba.

„Tiek, kiek reikia“. Projektas yra skirtas kurti racionaliai vartojan-
čios elektros energiją visuomenės tradicijas. 

„Žaliasis protokolas“ ir „Energetinio efektyvumo konferenci-
ja verslui“. Įmonės jau ketvirtus metus kviečiamos prisijungti prie 
„Žaliojo protokolo“. Tai – LESTO inicijuotas vienintelis šalyje tokio 
pobūdžio susitarimas, kuriuo įmonės ir organizacijos patvirtina, 
kad yra susipažinusios su aplinką tausojančiomis idėjomis, skati-
nančiomis racionalų elektros energijos vartojimą, šioms idėjoms 
pritaria ir pasižada jas taikyti praktikoje. Kasmetinėje racionalaus 
energijos naudojimo konferencijoje 2014 m. vasario 14 d. dalyva-
vo apie 230 dalyvių iš daugiau nei 160 šalies įmonių, siekiančių 
susipažinti su aktualiausiomis energijos vartojimo efektyvumo 
tendencijomis ir naujausiais sprendimais, leidžiančiais mažinti 
energetines sąnaudas. Pirmą kartą konkurse buvo pristatyta „Ža-
liojo ambasadoriaus“ nominacija, kurią pelnyti gali „Žaliojo proto-
kolo“ įmonės darbuotojas, per praėjusius metus kūrybiškiausiai 
ir efektyviausiai skatinęs taupumo idėjas įmonėje, įtraukęs kitus 
darbuotojus, diegęs arba skatinęs diegti inovatyvias technologi-
jas. 

Nacionalinė edukacinė programa „Darni mokykla“. Siekda-
ma skatinti mokyklų bendruomenių sąmoningumą bei prisidėti 
prie darnios, energiją ir aplinką tausojančios Lietuvos visuome-
nės kūrimo, LESTO ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su 
partneriais pakvietė šalies ugdymo įstaigas dalyvauti visus metus 
truksiančioje edukacinėje programoje „Darni Mokykla“. Programo-
je dalyvaujančios 70 ugdymo įstaigos, geografiškai išsidėsčiusios 
po įvairius Lietuvos rajonus, atliks pirmą kartą Lietuvoje specialiai 
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mokykloms sukurtą ekologinio pėdsako tyrimą. Ekologinis pėdsa-
kas – tai matas, rodantis, kiek planetos išteklių reikia tam, jog būtų 
patenkinti žmonijos vartojimo poreikiai. Projekto „Darni mokykla“ 
tikslas – prisidėti prie darnių ugdymo įstaigų bendruomenių kū-
rimo, gebančių veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant 
aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi. 
Šį projektą padeda įgyvendinti VšĮ „Pakuočių tvarkymo organiza-
cija“, bendrovės UAB „Schneider Electric Lietuva“, UAB „Mano būs-
tas“ bei Nacionalinė vartotojų federacija.

„Elektromagija“. Edukacinė į jaunimą nukreipta iniciatyva yra 
skirta vaikų ir jaunimo švietimui elektros energijos naudos, grės-
mės, saugumo klausimais. Iniciatyvos tikslas – paskatinti moks-
leivius išmokti saugiai elgtis su elektra ir jos įrenginiais, skatinti 
domėtis atsakingu elektros vartojimu, aplinkosauga ir darnios 
plėtros idėjomis. 

2014 m. taip pat tęsiamos įvairios iniciatyvos, skirtos vaikų lavi-
nimui apie saugų elgesį su elektra. Šių metų pradžioje ikimoky-
klinio ir mokyklinio amžiaus vaikai buvo kviečiami dalyvauti stalo 
žaidimo kūrimo konkurse, kuriuo siekiama gilinti fizikos žinias, su-
sijusias su elektra, žaidimas lavina loginį mastymą, skatina pažinti 
elektros ir technologijų pasaulį, ir, žinoma, ugdo kūrybiškumą, pie-
šimo įgūdžius. Projektas Elektromagija.lt taip pat buvo pristatytas 
ir nauju interaktyvių pamokų, skirtų mokyklinio amžiaus vaikams, 
būdu. LESTO atstovai pirmąją interaktyviąją pamoką „Įelektrintos 
idėjos“ surengė Vilniaus Jėzuitų gimnazijos septintokams. Pamo-
kos metu vaikai ne tik sužinojo apie saugius ir nesaugius elektros 
energijos vartojimo būdus, bet ir žaidė elektros energijos tausoji-
mą skatinančius žaidimus bei testus. Labiausiai pasižymėję racio-
nalaus vartojimo žiniomis moksleiviai buvo apdovanoti specialiais 
prizais, o visi likę klasės moksleiviai gavo LESTO išleistus raciona-
laus elektros vartojimo žinynus „Receptų knyga“.
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Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę6

„Lietuvos energijos“ ir jos dukterinių įmonių tarpinis pranešimas  
yra rengiamas vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų 
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo 
ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ bei skelbiamas  viešai 
Bendrovės internetinėje svetainėje adresu www.le.lt.

2013 m. vasario 13 d. Bendrovės akcijos patikėjimo teise perduo-
tos Finansų ministerijai.

2014 m. kovo 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 
4 179 849 289 litams (2013 m. gruodžio 31 d. - 4 067 163 632 Lt.). 
Įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. kovo 31 d. 
buvo padalintas į 1 lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines 
akcijas. Visos akcijos pilnai apmokėtos. 

 
Bendrovės pavadinimas  „Lietuvos energija“, UAB

Bendrovės kodas 301844044

Įstatinis kapitalas 4 179 849 289 Lt

Apmokėtas įstatinis kapitalas 4 179 849 289 Lt

Adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva

Telefonas (8 5) 278 2998

Faksas (8 5) 278 2115

Elektroninis paštas biuras@le.lt

Interneto tinklapis www.le.lt

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta 2008 m. rugpjūčio 28 d. 
Juridinių asmenų registre

Registras, kuriame kaupiami 
ir saugomi duomenys apie 
Bendrovę 

Juridinių asmenų registras, 
VĮ Registrų centras

Bendrovės akcininkai Akcinis kapitalas 
(tūkst. Lt) % 

Lietuvos Respublika, atstovaujama 
LR finansų ministerijos 4 179 849 100
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Įmonė Įmonės buveinės 
adresas

Valdomų akcijų
efektyvioji dalis,

2014 03 31 (proc.)

Įstatinis kapitalas 
(tūkst. Lt)

2014 03 31
Pagrindinė veikla

„Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, 
Elektrėnai 96,1 635 084

Elektros energijos gamyba, tiekimas, 
elektros energijos importas bei eksportas ir
prekybos elektra veikla

AB LESTO Žvejų g. 14,
Vilnius 82,6 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas 

vartotojams

NT Valdos, UAB Geologų g. 16,
Vilnius 88 314 001 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su 

tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas

UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius 79,3 58 907 Informacinių technologijų ir 

telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos

UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius 85,8 10 Informacinių technologijų ir telekomunika-

cijų, kitų paslaugų teikimas 

VšĮ Respublikinis energetikų
mokymo centras

Jeruzalės g. 21,
Vilnius 79,6 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesi-

nis 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 
prijungimas prie elektros tinklų

UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17,
Kaunas 96,1 14 245 Energetinių įrenginių remontas, metalo 

konstrukcijų gamyba

Gotlitas UAB 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

Geton Energy OŪ Narva mnt 5,
10117 Talinas 96,1 121 Elektros energijos tiekimas

Geton Energy SIA Bezdelingu 12,
LV-1048, Ryga 96,1 99 Elektros energijos tiekimas

UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14,
Vilnius 100,0 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 prekyba gamtinėmis dujomis

Informacija apie dukterines įmones, filialus ir atstovybes

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014 m. kovo 31 d.) „Lietuvos energija“, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones:
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Svarbiausi su pokyčiais Grupėje susiję įvykiai, įvykę iki atas-
kaitos parengimo datos

•	 LR finansų ministerija, įgyvendindama LR Vyriausybės 2014 m. 
vasario 12 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl valstybės turto investavimo 
ir bendrovių įstatinio kapitalo didinimo“ „Lietuvos energija“, 
UAB perdavė valstybei nuosavybės teise priklausančias akci-
nės bendrovės „Lietuvos dujos“ 51 454 638 paprastąsias vardi-
nes nematerialias akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 
1 litas ir kurios suteikia 17,7 procento balsų akcinės bendrovės 
„Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime (2014 m. 
vasario 21 d.).

•	 Paskirti UAB Duomenų logistikos centras nauji valdybos nariai 
– „Lietuvos energija“, UAB Gamybos ir paslaugų direktorius Liu-
das Liutkevičius bei „Lietuvos energija“, UAB Strategijos ir plė-
tros direktorius Mindaugas Keizeris (2014 m. kovo 18 d.).

•	 Nordic Energy Link AS (toliau – NEL), kurios akcininkė yra  „Lie-
tuvos energijos gamyba“, AB, įvykusiame akcininkų susirin-
kime priimtas sprendimas likviduoti NEL. Įmonei, kuri buvo 
įkurta 2004 m., keltas uždavinys įgyvendinti Baltijos šalių ir 
Suomijos energetikos sistemų sujungimo projektą Baltijos jū-
ros dugnu nutiesiant elektros kabelį „Estlink 1“. Estijos ir Suo-
mijos perdavimo sistemos operatorėms „Elering“ ir „Fingrid“ 
kabelis perduotas nuo 2013 m. gruodžio 30 d., todėl, kaip buvo 
numatyta NEL steigimo sutartyje, NEL įmonės akcininkai pri-
ėmė sprendimą ją likviduoti. „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
valdo 25 proc. NEL įmonės akcijų paketą (2014 m. kovo 19 d.).

•	 „Lietuvos energija“, UAB iš Grupės įmonių „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB ir AB LESTO įsigijo atitinkamai 54,04 proc. ir 24,94 
proc. jų valdytus UAB Duomenų logistikos centras akcijų pake-
tus. Po šio sandorio „Lietuvos energija“, UAB valdo 79,6 proc. 
UAB Duomenų logistikos centro akcijų (2014 m. kovo 31 d.).

•	 Energijos tiekimas UAB nepriklausomu valdybos nariu išrink-
tas Remigijus Štaras (2014 m. balandžio 1 d.).

•	 UAB „Kauno energetikos remontas“ nepriklausomu valdybos 
nariu išrinktas Nerijus Stasiulionis (2014 m. balandžio 2 d.).

•	 UAB Duomenų logistikos centras l.e.p generaliniu direktoriumi 
paskirtas Tomas Vitkus, UAB Duomenų logistikos centras Par-
davimų departamento direktorius (2014 m. balandžio 17 d.).

•	 UAB „Elektros tinklo paslaugos“ nepriklausomu valdybos nariu 
išrinktas Vilius Nikitinas (2014 m. balandžio 17 d.).

•	 NT valdos, UAB nepriklausoma valdybos nare išrinkta Lina 
Paukštė (2014 m. balandžio 17 d.).

•	 UAB LITGAS  nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Kęstutis 
Betingis (2014 m. balandžio 18 d.).

•	 UAB Duomenų logistikos centras nepriklausomu valdybos na-
riu išrinktas Aurimas Bakas (2014 m. balandžio 30 d.).

•	 UAB „VAE SPB“ l. e. p. generaliniu direktoriumi paskirtas Rimvy-
das Štilinis (2014 m. gegužės 10 d.).

•	 „Lietuvos energija“, UAB pasirašė sutartis su Vokietijos įmone  
„E.ON Ruhrgas International“, pagal kurias perėmė 38,9 proc.  
akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ir 11,76 proc. AB LESTO ak-
cijų (2014 m. gegužės 21 d.).

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 
Grupės įmo-
nių kapitale, 

proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Dr. Dalius Misiūnas
Pirmininkas - 2013-08-05 - 

2017-08-05

„Lietuvos energija“, 
UAB valdybos 
pirmininkas, 
generalinis direktorius

Pranas Vilkas
Nepriklausomas 
narys

- 2013-08-05 - 
2017-08-05 -

Liudas Liutkevičius 
Narys - 2013-08-05 - 

2017-08-05

„Lietuvos energija“, 
UAB Gamybos ir 
paslaugų tarnybos 
direktorius

Priežiūros organai
2014 m. kovo 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB veikė Stebėto-
jų taryba, kurią sudarė:
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Komiteto narys
Turimų Bendrovės 
ir Grupės įmonių 

akcijų skaičius
Darbovietė

Rasa Noreikienė
Komiteto pirmininkė - LR ūkio ministerija, 

viceministrė

Danielius Merkinas 
Nepriklausomas narys - UAB „Nordnet“ finansų 

direktorius

Aušra Vičkačkienė
Narė -

LR finansų ministerija, 
turto valdymo 
departamento direktorė

Gintaras Adžgauskas
Narys -

Pasaulio energetikos 
tarybos Lietuvos 
komiteto direktorius

Stebėtojų tarybos komitetai

2014 m. kovo 31 d. Bendrovėje, kaip Grupės patronuojančioje 
įmonėje, veikė šie stebėtojų tarybos komitetai: audito, rizikų val-
dymo priežiūros, skyrimo ir atlygio.

Audito komitetas 

Pagrindinės komiteto funkcijos:

•	 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansi-
nių ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant nau-
dojamų 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 analizę, vykdyti jau egzistuo-
jančių vidaus kontrolės valdymo sistemų peržiūrą;

•	 Stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė laikosi ne-
priklausomumo ir objektyvumo principų, teikti su tuo susiju-
sias rekomendacijas, teikti rekomendacijas dėl pasirenkamos 
audito įmonės;

•	 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių audito 
atlikimo procesus, tikrinti audito veiksmingumą ir administra-
cijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia 
laiške vadovybei;

•	 Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus 
audito funkcijos veiksmingumą, analizuoti šios funkcijos po-
reikį ir tinkamumą, teikti rekomendacijas dėl vidaus audito 
funkcijos reikalingumo, veiksmingumo ir kitais su vidaus audi-
tu susijusiais klausimais;

•	 Teikti pasiūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės 
įmonių vidaus audito planų, teikti rekomendacijas dėl Bendro-
vės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus audito padali-
nių 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 vei-
kla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, 
įstatus ir veiklos strategiją;

•	 Vertinti ir analizuoti kitus klausimus, Stebėtojų tarybos spren-
dimu priskirtas Komiteto kompetencijai;

•	 Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei vertybi-
nių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų ben-
drovių valdymo kodekse numatytas funkcijas, susijusias su 
Komiteto funkcijomis. 

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 
Grupės įmo-
nių kapitale, 

proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Darius Kašauskas
Pirmininkas - 2013-07-31 - 

2017-07-31 
„Lietuvos energija“, 
UAB Finansų ir iždo 
tarnybos direktorius

Petras Povilas Čėsna
Nepriklausomas 
narys

- 2013-09-30 - 
2017-07-31 

LITEXPO valdybos 
pirmininkas

Ilona Daugėlaitė
Narė - 2013-07-31 - 

2017-07-31 
„Lietuvos energija“, 
UAB organizacinio 
vystymo direktorė

2014 m. kovo 31 d. AB LESTO veikė stebėtojų taryba, kurią sudarė:
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Komiteto narys
Turimų Bendrovės 
ir Grupės įmonių 

akcijų skaičius
Darbovietė

Aloyzas Vitkauskas 
Komiteto pirmininkas - LR finansų ministerija, 

viceministras

Virginijus Lepeška 
Nepriklausomas narys -

UAB „Organizacijų 
vystymo centras“ 
valdybos pirmininkas

Tomas Garasimavičius
Narys - LR Ministro Pirmininko 

patarėjas energetikai

Pagrindinės komiteto funkcijos:

•	 Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Bendrovės įmonių 
grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos (fiksuoto pagrin-
dinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, 
pensijų draudimo, kitų garantijų ir atlygio formų, kompensa-
cijų, išeitinių išmokų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su as-
mens veikla susijusių išlaidų kompensavimo principų;

•	 Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Bendrovės įmonių 
grupės įmonių tantjemų politikos;

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

•	 Teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant Bendrovės, Bendro-
vės įmonių grupės įmonių atitinkamų finansinių metų paskirs-
tytinąjį pelną (nuostolius);

•	 Vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių sutarčių 
su Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo or-
ganų nariais sąlygas;

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

•	 Nuolat vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių 
valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą;

Pagrindinės komiteto funkcijos:

•	 Stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos Ben-
drovės ir Bendrovės įmonių grupės tikslų pasiekimui aktualios 
rizikos;

•	 Vertinti vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos valdymo priemo-
nių adekvatumą identifikuotoms rizikoms;

•	 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 įmo-
nių rizikų valdymo planą;

•	 Vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo ciklą;

•	 Kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoja jų duome-
nis, teikia pasiūlymus;

•	 Stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų valdymu, rengi-
mą;

•	 Vykdyti kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas 
Komiteto kompetencijai.

Rizikų valdymo priežiūros komitetas

Komiteto narys
Turimų Bendrovės 
ir Grupės įmonių 

akcijų skaičius
Darbovietė

Antanas Danys 
Komiteto pirmininkas -

Viešosios įstaigos „Lietu-
vos Junior Achievement“ 
valdybos narys

Raimundas Petrauskas 
Nepriklausomas narys -

Schmitz Cargobull 
Baltic, UAB generalinis 
direktorius

Donatas Kaubrys 
Nepriklausomas narys - Dovirma, UAB direktorius

Žydrūnė Juodkienė
Narė - LR  energetikos 

ministerija, viceministrė

Tomas Garasimavičius
Narys - LR Ministro Pirmininko 

patarėjas energetikai

Skyrimo ir atlygio komitetas
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Valdymo organai
2014 m. kovo 31 d. „Lietuvos energijos gamybos“, AB valdybą sudarė:

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

Vadovas: Aidas Ignatavičius, AB LESTO generalinis direktorius

2014 m. kovo 31 d. AB LESTO valdybą sudarė:•	 Prižiūrėti, kaip Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių 
valdymo organų nariai ir darbuotojai informuojami apie gali-
mybes kelti kvalifikaciją ir reguliariai ją kelia;

•	 Prižiūrėti ir vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmo-
nių valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinan-
čių priemonių įgyvendinimą;

•	 Vykdyti kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas 
Komiteto kompetencijai.

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 
Grupės įmo-
nių kapitale, 

proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Juozas Bartlingas
Pirmininkas - 2013-09-17 -

2017-09-17 
„Lietuvos energijos 
gamyba“, AB 
generalinis direktorius

Adomas Birulis
Narys - 2013-09-17 -

2017-09-17

„Lietuvos energijos 
gamyba“, AB verslo 
plėtros departamento 
direktorius

Eglė Čiužaitė
Narė - 2013-09-17 -

2017-09-17

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

Darius Kucinas
Narys - 2013-09-17 -

2017-09-17

„Lietuvos energijos 
gamyba“, AB gamybos 
departamento 
direktorius

Vidmantas Salietis
Narys - 2013-09-17 -

2017-09-17

„Lietuvos energijos 
gamyba“, AB 
didmeninės elektros 
prekybos departa-
mento direktorius

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 
Grupės įmo-
nių kapitale, 

proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Aidas Ignatavičius
Pirmininkas - 2013-09-17 -

2017-09-17
AB LESTO generalinis 
direktorius

Andrius Bendikas
Narys - 2013-09-17 -

2017-09-17
AB LESTO finansų 
ir administravimo 
tarnybos direktorius

Dalia Andrulionienė
Narė - 2013-09-17 -

2017-09-17
AB LESTO personalo 
ir komunikacijos 
tarnybos direktorė

Sergejus Ignatjevas
Narys - 2013-09-17 -

2017-09-17
AB LESTO klientų 
aptarnavimo 
tarnybos direktorius
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„Lietuvos energijos gamyba“, AB

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

2014 m. kovo 31 d. įmonė buvo išleidusi 635 083 615 paprastąsias 
vardines vieno lito nominaliosios vertės akcijas. 

Emisijos ISIN kodas LT0000128571.

AB LESTO

Nuo 2011 m. sausio 17 d. LESTO paprastosios vardinės akcijos yra 
įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą.

2014 m. kovo 31 d. įmonė buvo išleidusi 603 944 593 paprastąsias 
vardines vieno lito nominaliosios vertės akcijas.

Emisijos ISIN kodas LT0000128449. 

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 tvar-
kymo sutartis dėl emitento 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.

Generalinis direktorius 
2014 m. gegužės 30 d. Dr. Dalius Misiūnas 
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