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„Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai

„Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai

„Lietuvos energija“, UAB grupės esminiai veiklos rodikliai

2014 m. 
9 mėn.

2013 m. 
9 mėn.

Pokytis

+/- %

Pagaminta elektros 
energijos TWh 1,46 1,55 -0,08 -5,4

Paskirstyta elektros 
energijos vartotojams 
vidutinės ir žemos
įtampos tinklais TWh 6,18 6,07 0,11 1,7

Visuomeninis ir
garantinis tiekimas TWh 2,38 2,27 0,12 5,1

Elektros pardavimai 
laisvoje rinkoje TWh 0,89 0,81 0,08 9,2

Parduotas dujų kiekis mln. m3 595,20 737,54 -142,34 -19,3

Paskirstytas dujų kiekis mln. m3 498,92 622,93 -124,01 -19,9

Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai

SAIDI, min.
(su „force majeure“) min. 113,30 109,31

SAIFI, vnt.
(su „force majeure“) vnt. 1,02 1,06

Dujų tiekimo kokybės rodikliai

SAIDI, min.
(su „force majeure“) min. 0,14 0,08

SAIFI, vnt.
(su „force majeure“) vnt. 0,0021 0,0014

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 Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas 
laikotarpio pabaigoje.

2014 m.
9 mėn.

2013 m.
9 mėn.

Pokytis

+/- %

Pajamos tūkst. Lt 2 202 332 2 139 029 63 303 3,0
Elektros, kuro, ir
susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos tūkst. Lt (1 568 359) (1 281 943) -286 416 22,3

Veiklos sąnaudos1 tūkst. Lt (367 037) (311 649) -55 388 17,8

EBITDA2 tūkst. Lt 543 756 550 399 -6 643 -1,2

EBITDA marža3 % 24,7 25,7

Grynasis pelnas tūkst. Lt 130 837 127 454 3 383 2,7

2014 m.
9 mėn.

2013 m.
9 mėn.

Visas turtas tūkst. Lt 10 347 402 9 727 225 620 177 6,4

Nuosavas kapitalas tūkst. Lt 6 374 425 6 252 705 121 720 1,9

Finansinės skolos tūkst. Lt 1 262 886 1 180 088 82 798 7,0

Finansinės skolos 
grynąja verte4 tūkst. Lt 689 060 442 005 247 055 55,9

Nuosavybės
pelningumas (ROE)5 % 4,2 2,7

Nuosavo kapitalo 
lygis6 % 61,6 64,3

Finansinės skolos 
grynąja verte /
EBITDA 12 mėnesių % 102,6 65,2

Finansinės skolos
grynąja verte /
Nuosavybės
santykis % 10,8 7,1

Lietuvos energija, UAB grupės esminiai finansiniai rodikliai
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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, fi nansų, 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, prekybą gamtinėmis dujomis, 
jų skirstymą, tiekimą taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavi-
mą ir plėtrą. „Lietuvos energijos“ grupės akcininko teises ir parei-
gas įgyvendina LR fi nansų ministerija.

Daugiau kaip 5,600 darbuotojų turinti „Lietuvos energijos“ gru-
pė valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos 
gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, 
visą šalies teritoriją apimantį elektros skirstomąjį tinklą bei aptar-
nauja daugiau kaip 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje, siūlo elektros 
tiekimo paslaugas klientams užsienyje, taip pat eksploatuoja 8,2 
tūkst. km skirstomųjų dujotiekių, dujas tiekia daugiau kaip 560 
tūkst. klientų, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros pro-
jektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų. Per pir-
muosius 2014 m. devynis mėnesius buvo pagaminta 1,46 TWh ir 
klientams persiųsta 6,18 TWh elektros energijos, o skirstomaisiais 
dujotiekiais transportuota 498,92 mln. m3 gamtinių dujų.

Apie Grupę ir Bendrovę1

 Apie Grupę ir Bendrovę

2014 m. devynių mėnesių konsoliduotos 
Grupės pajamos sudarė 2 202,3 mln. litų, 
Grupės EBITDA siekė 543,8 mln. litų.
Grynasis devynių mėnesių pelnas
sudarė 130,8 mln. litų.
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Kryptingi „Lietuvos energijos“ grupės įmonių veiksmai elektros 
energijos sektoriuje leis pagerinti paslaugų kokybę ir mažinti elek-
tros tarifus ne tik 2015 m., bet užtikrinti palankiausias kainas to-
limesnėje perspektyvoje. „Lietuvos energijos gamyba“ per 9 mė-
nesius sutaupė 39,1 mln. litų vartotojų lėšų efektyviau ir mažiau 
gamindama kvotinės elektros energijos, o LESTO – 44 mln. litų, 
nes mažiau elektros energijos pirko iš termofikacinių jėgainių ir 
daugiau elektros įsigijo biržoje. Perkeldama gamybą iš senų blokų 
į modernų, „Lietuvos energijos gamyba“ kitąmet galės pagaminti 
daugiau elektros už mažesnę kainą. Taip pat mažinamos sąnaudos 
atsisakant neefektyvių pajėgumų ir modernizuojant likusius.

„Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 2014 m. 9 mėnesius su-
darė 2 202,3 mln. litų ir buvo 3 proc. didesnės, lyginant su 2013 m. 
9 mėnesiais. Grupės grynasis pelnas per 2014 m. 9 mėnesius su-
darė 130,8 mln. litų ir lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 2,7 proc. 
Grynojo pelno rezultatui reikšmingą įtaką darė teigiami elektros 
gamybos ir elektros paskirstymo, perdavimo sektorių veiklos re-
zultatai.

Lapkričio 1 dieną Lietuvos gamtinių dujų sektoriuje buvo baig-
tas įgyvendinti Europos Sąjungos III paketo reikalavimas atskirti 
gamtinių dujų tiekimo ir prekybos bei skirstymo veiklas. Įsteigta 
nauja bendrovė „Lietuvos dujų tiekimas“, besirūpinanti dujų tieki-
mu vartotojams, o „Lietuvos dujose“ sukoncentruotas skirstomojo 
tinklo valdymas ir plėtra. Šiose įmonėse buvo įdiegtas vieningas 
visai grupei korporatyvinio valdymo modelis.

Dirbdami toliau planuojame pasiekti šiems metams užsibrėžtus 
tikslus ir artėti strateginio tikslo link – iki 2020 m. įmonių grupės 
vertę padidinti du kartus.

Dr. Dalius Misiūnas
Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius

„Lietuvos energija“, UAB

Mieli klientai, partneriai, 
darbuotojai, akcininkai,

Valstybės valdoma energetikos įmonių 
grupė „Lietuvos energija“ per trečiąjį 
šių metų ketvirtį ir antrąją rudens dalį 
įgyvendindama svarbius grupei bei 
valstybei sprendimus, tikslingai inves-
tuodama paskatino konkurenciją elek-

tros bei gamtinių dujų rinkoje, padėjo pamatus energijos išteklių 
kainų mažėjimui bei užtikrino dividendų išmokėjimą į valstybės 
biudžetą.

Šių metų svarbiausi įvykiai „Lietuvos energijos“ grupėje – „Lietu-
vos dujų“ įsigijimas, gamtinių dujų kainos nuolaidos išsiderėji-
mas iš „Gazprom“, pasirašyta LITGAS sutartis su „Statoil“, atverianti 
gamtinių dujų tiekimo alternatyvą, sprendimai dėl kogeneracinių 
elektrinių Vilniuje ir Kaune projektų plėtojimo turės ilgalaikės tei-
giamos naudos šalies ūkiui bei vartotojams.

Per paskutiniuosius keletą mėnesių galėjome akivaizdžiai įsitikinti 
mūsų strateginių investicijų į gamtinių dujų sektorių kuriama verte 
visam Lietuvos ūkiui. Įsigijus „Lietuvos dujas“ ir pagerinus tiekimo 
sąlygas bei LITGAS su „Statoil“ suderėjus konkurencingas suskys-
tintųjų gamtinių dujų (SGD) kainas, pradėjo veikti rinkos dėsniai 
Lietuvos gamtinių dujų sektoriuje. LITGAS nupirkus ir užtikrinus 
terminalo bandymams reikalingo SGD krovinio atgabenimą, pir-
mą sykį Lietuvos istorijoje į dujų sistemą plūstelėjo gamtinės du-
jos ne iš Rusijos.

Šių sprendimų naudą realiai pajus ir vartotojai – nepaisant dėl 
objektyvių priežasčių padidėjusių infrastruktūros sąnaudų, įverti-
nus mažėjančią vidutinę dujų kainą ir racionaliai paskirsčius gautą 
kompensaciją už permoką, pavyks atpiginti dujas vartotojams ir 
sudaryti prielaidas mažinti šildymo kainas.

Valdybos pirmininko pranešimas2

Valdybos pirmininko pranešimas
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100 %100 %

 Apie Grupę ir Bendrovę

Grupės struktūra

Ataskaitos parengimo dieną „Lietuvos energijos“ grupę sudarė 18 
bendrovių: patronuojanti Bendrovė ir 17 tiesiogiai bei netiesiogiai 
valdomų įmonių. Pagrindinė Grupės veikla – elektros ir šilumos 
gamyba, elektros prekyba, skirstymas ir tiekimas, prekyba gamti-
nėmis dujomis, jų skirstymas. Šias pagrindines veiklas aptarnau-
jančiųjų Grupės įmonių veikla apima informacinių technologijų ir 

Grupės struktūra, aktuali 2014 m. rugsėjo 30 d. 

telekomunikacijų (ITT), nekilnojamojo turto, transporto, energeti-
kos įrenginių remonto, statybos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, 
viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo ir 
kitas paslaugas.

Detalus Grupės įmonių sąrašas pateikiamas šio dokumento 46 psl.

94,39 % 96,64 % 96,13 %

100 %

100 %100 %

100 %

100 %100 %

56 %80 %67 %50 %57 %100 %

UAB 
„Elektros

tinklo 
paslaugos“ 

NT Valdos, 
UAB

UAB 
Verslo 

aptarnavimo 
centras

UAB
LITGAS

UAB
Lietuvos

dujų
tiekimas

AB „Lietuvos dujos“

UAB 
Duomenų
logistikos

centras

UAB 
„VAE SPB“

UAB 
Technologijų

ir inovacijų
centras

Energijos 
tiekimas

UAB

UAB 
„Kauno

energetikos
remontas“

VŠĮ
Energetikų
mokymo
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 
dukterinių įmonių valdymo ir priežiūros organų.

AB LESTO „Lietuvos energijos
gamyba“, AB

„Lietuvos energija“, UAB
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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, Lietu-
vos ūkio konkurencingumo didinimo ir atsakomybės darbuotojų, 
visuomenės bei aplinkos atžvilgiu.

Grupės vertė didinama vykdant plėtrą – diversifi kuojant veiklą, 
plėtojant naujus ekonomiškai pagrįstus projektus ir veiklas, įsigy-
jant įmones, taip pat kasdien veikiant efektyviai bei siekiant akci-
ninko iškeltų tikslų. Prie ūkio konkurencingumo didinimo Grupė 
prisidės užtikrindama stabilų elektros energijos ir gamtinių dujų 
tiekimą, siūlydama naujus produktus, skatindama racionalų elek-
tros energijos ir gamtinių dujų vartojimą. Grupės socialinė atsa-
komybė realizuojama per kryptingą veiklą aplinkosaugoje, santy-
kiuose su darbuotojais, su visuomene ir veikla rinkoje.

Veiklos efektyvumo didinimas. Efektyvumo siekiama pagrindi-
nėse Grupės veiklose, taip pat vykdant aptarnaujančias funkcijas, 
valdant turtą ar kitus išteklius visose Grupės įmonėse. Siekiant di-
desnio efektyvumo integruojama Grupės įmonių valdymo ir kon-
trolės sistema, nustatant bendrus veiklos valdymo, atsakomybių 
pasidalijimo, koordinavimo ir kontrolės principus. Taip pat tęsia-
mos efektyvumą didinančios priemonės, apimančios visas Gru-
pės įmones arba vienodas ar labai panašias kiekvienoje įmonėje 
veiklas. Skatinama ir siekiama aktyvaus dalinimosi gerąja praktika 
tarp įmonių.

Naujos organizacinės kultūros formavimas. Kuriama moderni, 
efektyvi ir dinamiška organizacija, kurioje veikla grindžiama ben-
dromis vertybėmis, reikiamos kompetencijos ir pagrindinių dar-
buotojų pamaina formuojama nuosekliai bei kryptingai, o vidinė 
aplinka didina darbuotojų įsitraukimą.

Pagrindinės Grupės strateginės kryptys:

Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimas. Rūpina-
masi geresniu klientų aptarnavimu, elektroninių (taupančių klien-
tų laiką) ir naujų poreikius atitinkančių paslaugų kūrimu, klientų 
pasirinkimo galimybių plėtimu; taip pat užtikrinamą energijos 
gamybos, skirstymo ir tiekimo, taip pat gamtinių dujų skirstymo 
ir tiekimo patikimumą.

Veiklos diversifi kavimas 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 siekiama panaudo-
jant turimus išteklius ir infrastruktūrą, investuojant į naujos infras-
truktūros 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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Reikšmingiausi įvykiai3

Centralizuojami ir efektyvinami procesai

2014 m. liepos 22 d. Viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santy-
kių administravimo paslaugas Grupės įmonėms pradeda teikti UAB 
Verslo aptarnavimo centras. Nuo 2014 m. spalio Verslo aptarnavimo 
centras iš Grupės įmonių perėmė viešųjų pirkimų funkcijas, gruodį 
įmonė pradės centralizuotai teikti apskaitos paslaugas, o 2015 m. 
pavasarį – administruoti ir darbo santykius. (Plačiau – 22 psl.)

Pradedamas dujų tiekimas iš SGD terminalo

2014 m. rugpjūčio 21 d. LITGAS pasirašė suskystintų gamtinių 
dujų (SGD) tiekimo sutartį su geriausias sąlygas pasiūliusia Nor-
vegijos kompanija „Statoil“ – ji nuo 2015 m. pradžios penkerius 
metus tieks po 540 mln. kub. metrų dujų kasmet Klaipėdos SGD 
terminalo veiklai palaikyti. Spalį LITGAS pradėjo prekybą SGD termi-
nalo bandomiesiems darbams skirtomis dujomis. (Plačiau – 18 psl.)

Pradedamas kogeneracijos projektų įgyvendinimas

2014 m. rugpjūčio 28 d. „Lietuvos energija“, plėtojanti kogenera-
cinių elektrinių projektus Vilniuje ir kaune, išnuomojo 3,33 ha plo-
to žemės sklypo dalį, esančią adresu Jočionių g. 13, kuri galės būti 
naudojama naujos elektrinės statybai. 2014 m. spalio 3 d. pradėta 
partnerių, suinteresuotų kartu plėtoti naujų kogeneracinių elektri-
nių projektus Vilniuje ir Kaune, atranką. (Plačiau – 17 psl.)

Įsteigtas paramos fondas

2014 m. spalio 15 d. „Lietuvos energija“ įsteigė paramos fondą, 

kuris apjungs ir koordinuos visų grupės įmonių teikiamą paramą 
visuomenei reikšmingiems projektams, programoms bei veikloms. 
(Plačiau – 40 psl.)

Gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimas

2014 m. spalio 31 d. AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tiekimo 
paslaugą perdavė naujai įmonei UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kuri 
nuo lapkričio 1 d. užtikrina gamtinių dujų tiekimą buitiniams varto-
tojams, verslo ir kitiems klientams. (Plačiau – 22 psl.)

Išmokėti tarpiniai dividendai

2014 m. lapkritis. „Lietuvos energija“, UAB gavo 197,283 mln. litų 
tarpinių dividendų iš valdomų bendrovių AB LESTO, „Lietuvos ener-
gijos gamyba“, AB ir AB „Lietuvos dujos“. Vyriausybės sprendimu, 
„Lietuvos energija“ valstybei išmokės 84,95 mln. litų tarpinių divi-
dendų. Pagal rugsėjo 30 d. įvykusių akcininkų susirinkimų sprendi-
mus AB LESTO akcininkams išmokėjo 66,4 mln. Lt dividendų, „Lie-
tuvos energijos gamyba“, AB – 69,9 mln. Lt, o AB „Lietuvos dujos“ 
– 69,8 mln. Lt dividendų.

Teisminiai ginčai su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės 
komisija

2014 m. spalis–lapkritis. AB LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“, 
AB, inicijavo teisminius procesus dėl Valstybinės kainų ir energeti-
kos kontrolės komisijos (VKEKK) priimtų sprendimų, kurie, bendro-
vių vertinimu, netinkamai nustato teikiamų paslaugų kainų viršuti-
nes ribas. (Plačiau – 49-50 psl.)

Reikšmingiausi įvykiai



9Grupės fi nansinių ir veiklos rezultatų analizė

Esminiai veiklos ir fi nansiniai rodikliai
Per 2014 m. 9 mėnesius „Lietuvos energijos“ grupė pagamino 
1,46 TWh elektros energijos (-5,4 proc. arba 0,08 TWh mažiau, ly-
ginant su 2013 m. 9 mėnesiais). Elektrėnų komplekse per 2014 m. 
9 mėn. buvo pagaminta 0,77 TWh kvotinės elektros energijos. 
Tai 13,1 proc. mažiau negu per 2013 m. 9 mėn. Pirmąjį šių metų 
ketvirtį elektra Elektrėnuose iš viso nebuvo gaminama. Mažiau 
elektros pagaminta ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje. 
Dėl palyginti žemo vandens lygio per 2014 m. 9 mėnesius elektros 
energijos gamyba Kauno hidroelektrinėje buvo 20,1 proc. mažes-
nė lyginant su 2013 m. 9 mėnesiais. Kruonio hidroakumuliacinėje 
elektrinėje per ataskaitinį laikotarpį elektros gamybos apimtys iš-
augo 27,4 proc.

Per 2014 m. 9 mėnesius Grupės paskirstytos elektros energijos 
kiekis vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais padidėjo 
ir sudarė 6,17 TWh (+1,7 proc., +0,11 TWh, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu 2013 m.). Paskirstytos elektros energijos kiekio augimui 
didžiausią įtaką turėjo 2014 m. III ketvirtis per kurį paskirstytos elek-
tros energijos kiekis padidėjo 4,0 proc., nuo 1,93 TWh iki 2,01 TWh.

„Lietuvos energijos“ grupės visuomeninis ir garantinis elek-
tros energijos tiekimas per 2014 m. 9 mėnesius buvo 2,38 TWh 
(+5,1 proc., +0,12 TWh). Šios veiklos apimčių augimą lėmė kelių 
nepriklausomų elektros energijos tiekėjų neplanuotasveiklos nu-
traukimas 2013 metų pabaigoje. Grupės elektros energijos par-
davimai laisvoje rinkoje per ataskaitinį laikotarpį siekė 0,89 TWh 
(+9,2 proc., + 0,08 TWh).

Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų 
trukmė, įskaitant stichinių reiškinių („force majeure“) priežastis, 
(SAIDI rodiklis) per 2014 m. 9 mėnesius vienam vartotojui siekė 
113,3 minutės, o vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius 
vienam vartotojui (SAIFI) sudarė 1,02 karto. LESTO elektros ener-
gijos tiekimo kokybės rodiklis SAIDI 2013 m. tuo pačiu laikotar-
piu sudarė 109,31 min., o SAIFI – 1,06 karto. Pagrindinė nežymaus 
rodiklių pablogėjimo priežastis yra susijusi su nepalankiomis oro 
sąlygomis 2014 m. pavasarį. Apie 78 proc. Lietuvos skirstomųjų 
tinklų sudaro oro linijos, todėl elektros energijos tiekimo patiki-
mumas išlieka labai priklausomas nuo oro sąlygų. 

Nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, elek-
tros energijos persiuntimo nutraukimų trukmės SAIDI rodiklis per 
2014 m. 9 mėnesius, palyginus su 2013 m. 9 mėnesiais, pagerėjo 
ir sudarė 53,81 minutės (per 2013 m. 9 mėnesius buvo 55,24 mi-
nutės), o SAIFI rodiklis per 2014 m. 9 mėnesius siekė 0,69 karto, 
palyginti su 0,74 karto per 2013 m. 9 mėnesius.

Per 2014 m. 9 mėnesius Grupės paskirstytas dujų kiekis sumažėjo 
ir sudarė 498,92 mln. kub. metrų (-19,9 proc. arba 124,01 mln. kub. 
metrų mažiau palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2013 m.). Parduo-
tas dujų kiekis per 2014 m. 9 mėn. sumažėjo 19,3 proc. arba 142,34 
mln. kub. metrų, nuo 737,54 mln. kub. metrų iki 595,20 mln. kub. 
metrų. Paskirstyto ir parduoto dujų kiekio mažėjimui didžiausios 
įtakos turėjo sumažėję dujų kiekių pardavimai nebuitiniams var-
totojams (-20,5 proc.) mažėjant dujų vartojimui. Per 2014 m. 9 mė-
nesius nebuitiniams vartotojams parduota 84 proc. viso parduoto 
dujų kiekio.

Grupės fi nansinių ir veiklos rezultatų analizė4
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„Lietuvos energija“, UAB grupės esminiai rodikliai

2014 m.
9 mėn.

2013 m.
9 mėn.

Pokytis

+/- %

Veiklos rodikliai

Pagaminta elektros 
energijos TWh 1,46 1,55 -0,08 -5,4

Paskirstyta elektros 
energijos vartotojams 
vidutinės ir žemos 
įtampos tinklais TWh 6,18 6,07 0,11 1,7

Visuomeninis ir garan-
tinis tiekimas TWh 2,38 2,27 0,12 5,1

Elektros pardavimai 
laisvoje rinkoje TWh 0,89 0,81 0,08 9,2

Parduotas dujų kiekis mln. m3 595,20 737,54 -142,34 -19,3

Paskirstytas dujų kiekis 
vartotojams mln. m3 498,92 622,93 -124,01 -20,0

Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai

SAIDI, min.
(su „force majeure“) min. 113,30 109,31

SAIFI, vnt.
(su „force majeure“) vnt. 1,02 1,06

Dujų tiekimo kokybės rodikliai

SAIDI, min.
(su „force majeure“) min. 0,14 0,08

SAIFI, vnt.
(su „force majeure“) vnt. 0,0021 0,0014

Finansiniai rodikliai

Pajamos 2 202 332 2 139 029 63 303 3,0

Elektros, kuro, ir 
susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos (1 568 359) (1 281 943) -286 416 22,3

Veiklos sąnaudos1 (367 037) (311 649) -55 388 17,8

EBITDA2 543 756 550 399 -6 643 -1,2

EBITDA marža3 % 24,7 25,7

Grynasis pelnas 130 837 127 454 3 383 2,7

2014 09 30 2013 12 31
Pokytis

+/- %

Finansiniai rodikliai (tęsinys)

Visas turtas 10 347 402 9 727 225 620 177 6,4

Nuosavas kapitalas 6 374 425 6 252 705 121 720 1,9

Finansinės skolos 1 262 886 1 180 088 82 798 7,0

Finansinės skolos 
grynąja verte4 689 060 442 005 247 055 55,9

Nuosavybės
pelningumas (ROE)*5 % 4,2 2,7 

Nuosavo kapitalo 
lygis6 % 61,6 64,3

Finansinės skolos 
grynąja verte /
EBITDA 12 mėnesių % 102,6 65,2

Finansinės skolos 
grynąja verte /
Nuosavybės santykis % 10,8 7,1

„Lietuvos energija“, UAB 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 Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas 
laikotarpio pabaigoje.

Teigiamą nuosavo kapitalo pokytį iš esmės lėmė per ataskaitinį lai-
kotarpį uždirbtas grynasis pelnas iš įprastos veiklos.

Per 2014 m. 9 mėnesius Grupės turtas padidėjo +6,4 proc. (+620,2 
mln. litų) ir 2014 m. rugsėjo 30 d. siekė 10 347,4 mln. litų. „Lietuvos 
energijos“ grupės nuosavas kapitalas padidėjo +1,9 proc. (+121,7 
mln. litų) ir 2014 m. rugsėjo 30 d. sudarė 6 374,4 mln. litų. Grupės 

Grupės finansinių ir veiklos rezultatų analizė

nuosavo kapitalo lygio rodiklis beveik nepakito ir 2014 m. rugsė-
jo 30 d. buvo lygus 61,6 proc. (2013 m. gruodžio 31 d. dieną jis 
siekė 64,3 proc.).
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per 2014 m. 9 mėnesius, „Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 
2014 m. 9 mėnesius, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, su-
mažėjo -112 mln. litų, arba -5,2 proc., nuo 2 139 mln. litų iki 2 027 
mln. litų. Grupės pajamų sumažėjimą lėmė pajamų iš persiuntimo 
paslaugos sumažėjimas (-11,7 proc., arba -123,9 mln. litų), pajamų 
iš balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo sumažėjimas 
(-56,2 proc., -60,5 mln. litų) ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pa-
jamų iš viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) sumažė-
jimas (-15,9 proc., -39,1 mln. litų).

Pajamos

„Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 2014 m. 9 mėnesius su-
darė 2 202,3 mln. litų (+3 proc. arba +63,3 mln. litų pokytis, lygi-
nant su 2013 m. 9 mėnesių rezultatu). Per ataskaitinį laikotarpį di-
džioji pajamų dalis gauta iš elektros energijos persiuntimo veiklos 
(42 proc. arba 933,3 mln. litų) ir pagamintos elektros pardavimo, 
elektros tiekimo ir prekybos (30 proc. arba 656,3 mln. litų).

Nevertinant į Grupės 2014 m. 9 mėnesių bendrųjų pajamų atas-
kaitą įtrauktų AB „Lietuvos dujos“ pajamų, kurios nuo 2014 m. bir-
želio 20 d. sudarė 175,1 mln. litų, arba 8 proc. visų Grupės pajamų 
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Kitos pajamos
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Šilumos energija

VIAP LEG
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galios rezervavimas

Elektros energijos persiuntimas

30%

1%

8%

2%

2%

42%

6%

9%

2014 m. 9 mėn.

2 202 mln. Lt

Grupės pajamų struktūra per 2014 m. 9 mėnesius Grupės pajamų pokyčiai per 2014 m. 9 mėn. pagal sektorius

Grupės finansinių ir veiklos rezultatų analizė
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Veiklos ir pirkimų sąnaudos

Per 2014 m. 9 mėnesius Grupės visos veiklos sąnaudos sudarė 
367 mln. litų ir, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 
išaugo +17,6 proc., arba +55 mln. litų. Veiklos sąnaudų augimui 
didžiausią įtaką darė išaugusios subrangos ir medžiagų sąnaudos, 
susijusios su skirstomojo tinklo remonto ir priežiūra (+29 mln. Lt, 
arba +116 proc.), bei nuo 2014 m. birželio mėn., Grupei įsigijus kon-
trolinį AB „Lietuvos dujos“ akcijų paketą, į Grupės veiklos sąnaudas 
įtraukiamos AB „Lietuvos dujos“ veiklos sąnaudos (+29 mln. Lt). Ne-
įvertinant subrangos, medžiagų bei AB „Lietuvos dujos“ veiklos 
sąnaudų, Grupės veiklos sąnaudos lyginamuoju laikotarpiu suma-
žėjo -3 mln. Lt, nuo 287 mln. Lt iki 284 mln. Lt.

Grupės elektros, dujų, kuro ir kitų susijusių paslaugų pirkimo
sąnaudos, mln. Lt

-4,6 %

+103,2 %

+22,3 %
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Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės elektros, dujų, kuro ir susijusių pas-
laugų pirkimų sąnaudos, palyginti su 2013 m. 9 mėnesiais, padi-
dėjo +22,3 proc. (+286 mln. litų). Tai daugiausia lėmė AB „Lietuvos 
dujos“ pirkimų sąnaudų įtraukimas į Grupės pirkimų sąnaudos nuo 
2014 m. birželio mėn. Per 2014 m. 9 mėnesius, palyginus su 2013 m. 
9 mėnesiais, dujų ir mazuto pirkimai padidėjo +103,2 proc. arba 
+331 mln. litų, nuo 321 mln. litų iki 652 mln. litų. Elektros ir susiju-
sių paslaugų pirkimai per 2014 m. 9 mėnesius sumažėjo 4,5 proc. 
arba 44 mln. litų, nuo 961 mln. litų iki 917 mln. litų, dėl sumažėju-
sios elektros energijos gamybos apimčių Grupės Elektrėnų kom-
plekse.

AB „Lietuvos dujos“
veiklos sąnaudos

Veiklos sąnaudos
Elektros ir susijusių
paslaugų pirkimai

Subranga ir medžiagos
Dujų ir mazuto
pirkimai

Grupės finansinių ir veiklos rezultatų analizė
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EBITDA ir grynasis pelnas

Grupės 2014 m. 9 mėnesių EBITDA sudarė 543,8 mln. litų (-1,2 proc. 
arba -6,6 mln. litų, palyginus su 2013 m. 9 mėnesių EBITDA, kuri 
buvo lygi 550,4 mln. litų.). Ataskaitinio laikotarpio EBITDA pelnin-
gumo marža beveik nepakito ir sudarė 24,7 proc. (2013 m. 9 mė-
nesių EBITDA pelningumo marža buvo 25,7 proc.). Mažesnį gru-
pės EBITDA lėmė elektros gamybos veiklos EBITDA sumažėjimas 
per 2014 m. 9 mėnesius, sumažėjus elektros gamybos apimčiai.

Grynasis Grupės pelnas per 2014 m. 9 mėnesius sudarė 130,8 mln. 
litų ir, palyginti su 2013 m. 9 mėnesių rezultatu (127,5 mln. litų), 
padidėjo +2,7 proc. arba +3,4 mln. litų.

Grynojo pelno rezultatui reikšmingą įtaką turėjo vienkartinis ben-
dras teigiamas nuosavybės metodu apskaitytų investicijų į AB „Lie-
tuvos dujos“ pervertinimo bei prestižo, susijusio su AB „Lietuvos 

dujos“ įsigijimu, rezultatas, kuris sudarė 205 mln. litų, taip pat vien-
kartinis neigiamas rezultatas, kurį lėmė AB „Lietuvos dujos“ valdy-
bos 2014 m. liepos 21 d. sprendimas suformuoti papildomus 
277 mln. Lt atidėjimus, atliktas įvertinant pareigą importuotinų 
dujų kainos sumažinimo dalį skirti nebuitinių vartotojų kainos 
sumažinimui 2015-2016 m.

Grynojo pelno teigiamam rezultatui reikšmingiausią įtaką darė 
teigiami elektros gamybos ir elektros paskirstymo, perdavimo vei-
klos rezultatai.

Grupės EBITDA 2013 m. 9 mėn. ir
2014 m. 9 mėn., mln. Lt
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Investicijos

2014 metų Grupės įmonių 2014 m. 9 mėnesių investicijos sudarė 
326,5 mln. litų, arba +45 proc., +101 mln. litų daugiau negu per tą 
patį 9 mėnesių laikotarpį 2013 m. (225 mln. Lt). Per 2014 m. 9 mėne-
sius, palyginus su 2013 m., investicijos elektros skirstomojo tinklo 
plėtrai ir elektros generacijos pajėgumų vystymui išliko panašios, 
kituose sektoriuose investicijos didėjo. Per 2014 m. 9 mėnesius 
daugiausia investicijų buvo atlikta į skirstomojo tinklo plėtrą (134 

mln. Lt) ir skirstomojo tinklo palaikymą (93 mln. Lt). Per 2014 m. 9 
mėnesius taip pat reikšmingai išaugo investicijos į naujų šilumos 
gamybos pajėgumų plėtrą (51 mln. Lt) – Elektrėnų komplekse 
buvo sumontuoti nauji biokuro katilai ir kiti pagalbiniai įrenginiai. 
Grupės įmonių investicijos į dujų sistemų rekonstrukciją ir statybą 
per ataskaitinį laikotarpį sudarė 21 mln. Lt.

Elektros skirstomojo tinklo plėtra

ITT (IT, telekomunikacijų ir valdymo
sistemos)

Šilumos gamybos pajėgumai

Dujų sistemų statyba

Dujų sistemų rekonstrukcija

Kitos investicijos

Elektros skirstomojo tinklo palaikymas

Elektros generacijos pajėgumai
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326,5 mln. Lt
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2014 m. III ketvirčio pabaigoje Grupės finansinės skolos grynąja ver-
te sudarė 689 mln. litų ir, palyginti su 2013 m. pabaigoje buvusia 
finansinių skolų grynąją verte, išaugo 247 mln. litų. Grupės finansi-
nės skolos grynąja verte padidėjimui didžiausia įtaką turėjo AB „Lie-
tuvos dujos“ kontrolinio akcijų paketo įsigijimas 2014 m. I pusmetį, 

Finansinės skolos
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kuris buvo atliktas naudojant Bendrovės sukauptus vidinius pinigi-
nius išteklius. Per 2014 m. 9 mėnesius Grupės paskolų lygis, įverti-
nant Grupės paskolų ir turto santykį, reikšmingai nepakito ir sudarė 
1 263 mln. litų, palyginus su 1 180 mln. litų 2013 m. pabaigoje.

Grupės finansinės skolos grynąja verte 2013 m. rugsėjo mėn. ir
2014 m. rugsėjo mėn., mln. Lt

Grupės finansinių ir veiklos rezultatų analizė
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paketo įsigijimui. Žemas Grupės finansinių skolų ir aukštas nuo-
savybės lygis, lyginant su atitinkamais Europos energetikos sekto-
riaus įmonių rodikliais, atspindi tvirtą ir stabilią Grupės finansinę 
padėtį bei perspektyvą, pakankamas Grupės finansines galimybes 
įgyvendinti ir finansuoti investicija, naujus projektus ir užtikrinti 
tolimesnę Grupės plėtrą.

Dabartinis Grupės finansinių skolų lygis 2014 m. III ketvirčio pa-
baigoje ir toliau išlieka žemas tiek uždirbamų pajamų, pelningu-
mo, tiek ir kapitalo struktūros, atžvilgiu. Grupės finansinės skolos 
grynąja verte per 2014 m. 9 mėnesius išaugo 1,5 karto, tačiau tokį 
augimą lėmė žemas finansinių skolų grynąja verte lygis 2013 m. 
pabaigoje ir tai, kad 2014 m. I pusmetį Grupės vidiniai piniginiai 
ištekliai buvo panaudoti AB „Lietuvos dujos“ kontrolinio akcijų 
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„Lietuvos energijos“ grupės veiklos apžvalga apima laikotarpį nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (2014 m. 
rugsėjo 30 d.) ir po ataskaitinio laikotarpio – iki ataskaitos paren-
gimo dienos. 

Veiklos diversifi kavimas

Grupės įmonių veiklos diversifi kavimas – 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.

Pradedamas strateginių kogeneracijos projektų Vilniuje ir 
Kaune įgyvendinimas

2014 m. gegužės 28 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo 
pavedė „Lietuvos energijai“ įgyvendinti Vilniaus ir Kauno miestų 
centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo projektus, 
pritraukiant savivaldybių ir (arba) privačių partnerių investicijas. 
Vyriausybė naujų jėgainių projektus yra pripažinusi valstybei svar-
biais ekonominiais projektais. Šių projektų tikslas - maksimaliai 
sumažinti Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemoms tiekiamos šilumos energijos gamybos kainą, užtikri-
nant didžiausią ekonomiškai pagrįstą elektros energijos iš vietinių 
ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos kiekį.

2014 m. birželio 20 d. „Lietuvos energija“ pradėjo kogeneracijos 
projektų potencialių partnerių analizę - Bendrovė Vilniaus ir Kau-
no miesto savivaldybėms bei jų valdomoms įmonėms išsiuntė 
neįpareigojančius kvietimus dalyvauti pirminėje apklausoje, in-
formaciją apie apklausą viešai paskelbė internetinėje svetainėje 
www.kogen.lt, tarptautinius rinkos dalyvius apie apklausą infor-
mavo ir nepriklausoma energetikos naujienų agentūra „Platts“. At-
siliepimai gauti ir biokuro, ir atliekomis kūrenamų kogeneracinių 
elektrinių projektams abiejuose miestuose. Potencialūs partneriai 
domėjosi ir dalyvavimu akcininkų teisėmis, ir rangos darbais, ir fi -
nansavimu, ir elektrinių eksploatavimu. Siūlomi galimi įnašai apė-
mė tiek žemės sklypus, tiek pinigines lėšas, tiek technologijas. 

2014 m. rugpjūčio 28 d. „Lietuvos energija“ išnuomojo 3,33 ha plo-
to žemės sklypo dalį, esančią adresu Jočionių g. 13, kuri galės būti 
naudojama naujos elektrinės statybai. Valstybinės žemės nuomos 
sutartis sudaryta su Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus miesto skyriumi.

2014 m. spalio 3 d. pradėta partnerių, suinteresuotų kartu plėtoti 
naujų kogeneracinių elektrinių projektus Vilniuje ir Kaune, atran-
ka. Pirmajame konkurso etape iki spalio 19 d. „Lietuvos energija“ 
gavo 18 paraiškų iš 8 valstybėse įsikūrusių juridinių subjektų. Iš-
ankstinės atrankos kvalifi kacinius kriterijus atitikusiems pareiškė-
jams pateikta „Lietuvos energijos“ siūloma projektų teisinė ir eko-
nominė struktūra, verslo vertinimo prielaidos ir kita reikšminga 
informacija, reikalinga konkurso pasiūlymams rengti. 

Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga5
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Potencialiems partneriams pateikus konkurso pasiūlymus ir juos 
įvertinus, su geriausiai projekto tikslus atitinkančius pasiūlymus 
pateikusiais partneriais bus vykdomos konsultacijos ir galiausiai 
pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.

2014 m. spalį Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) iš-
reiškė paramą naujų kogeneracinių elektrinių Vilniuje ir Kaune sta-
tybai ir pateikė valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos ener-
gija“ bei būsimiems projekto partneriams pasiūlymą dėl galimo 
ilgalaikio finansavimo ar investavimo į tokius projektus.

Vilniuje ir Kaune planuojama įrengti modernias atliekomis ir 
biokuru kūrenamas elektrines, kurios gamindamos šilumą ir elek-
trą užtikrins apie 30 proc. mažesnes šilumos gamybos kainas šių 
miestų vartotojams, lyginant su 2013 m., pagamins apie 60 proc. 
šių miestų šilumos poreikio ir Lietuvai užtikrins apie dešimtadalį 
reikalingos elektros energijos per metus (1,1 TWh). Nacionalinėje 
šilumos ūkio plėtros programoje numatyta, kad preliminari inves-
ticijų į projektus suma galėtų siekti apie 138,4 mln. EUR Kaune ir 
apie 328,4 mln. EUR Vilniuje. Tiek techniniai elektrinių parametrai, 
tiek ir investicijų dydis gali kisti, kuomet kartu su partneriais bus 
galutinai pasirinkti optimalūs sprendimai. Potencialių partnerių 
kapitalo dalis būsimose specialiosios paskirties bendrovėse gali 
sudaryti iki 49 proc.

Pradedamas suskystintų gamtinių dujų tiekimas ir prekyba, 
plečiamasi į dujų sektorių

Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir prekybos gamti-
nėmis dujomis Grupės įmonė LITGAS 2014 m. vasarį patvirtinta 
paskirtuoju tiekėju, turėsiančiu tiekti nepertraukiamai minimaliai 
SGD terminalo veiklai būtiną gamtinių dujų kiekį – 540 mln. kub. 
metrų per metus nuo 2015 metų. 

2014 m. I ketvirtį LITGAS baigė pirmąjį tiesioginių derybų su poten-
cialiais SGD tiekėjais dėl ilgalaikės 5 metų tiekimo sutarties etapą. 
Jo metu buvo surengti susitikimai su visais trimis atrinktais poten-
cialiais tiekėjais, buvo aiškinamasi pasiūlymo sąlygas, jų traktuotė, 
derinamos pozicijos, siekiant gauti palankiausias sąlygas Lietuvai. 
Derybose Norvegijos kompanija „Statoil“ pasiūlė konkurencin-
giausią pasiūlymą ir jos pasiūlymas buvo pasirinktas vadovaujan-
tis ekonominio naudingumo kriterijumi. 2014 m. gegužės mėnesį 

derybų rezultatai bei pagrindinės būsimosios sutarties sąlygos 
buvo pristatytos LR Vyriausybei, kuri protokoliniu sprendimu pri-
tarė derybų rezultatams ir įpareigojo LITGAS suderinti galutines 
technines sutarties sąlygas ir pasirašyti tiekimo sutartį. 

2014 m. liepos 8 d. LITGAS pasirašė bendrąsias, neįpareigojančias 
prekybos SGD sutartis (Master Trade Agreement – MTA) su sep-
tyniomis pasaulinėmis SGD tiekimo bendrovėmis. Tarptautinėje 
rinkoje atsiradus pigesnių suskystintų gamtinių dujų ir esant jų 
poreikiui Lietuvoje, pagal šias sutartis būtų galima įsigyti papildo-
mus SGD kiekius.

2014 m. rugpjūčio 21 d. LITGAS pasirašė suskystintųjų gamtinių 
dujų (SGD) tiekimo sutartį su geriausias sąlygas pasiūliusia Nor-
vegijos kompanija „Statoil“. Pagal sutartį nuo 2015 metų pradžios 
„Statoil“ penkerius metus tieks LITGAS po 540 mln. kub. metrų 
gamtinių dujų (apie 950 tūkst. kub. m. SGD) kasmet Klaipėdos 
SGD terminalo veiklai palaikyti. Ši sutartis padės užtikrinti neper-
traukiamą terminalo veikimą, įves naują gamtinių dujų kainodarą, 
susietą su Europos gamtinių dujų rinkų kainomis. Sutartis apima 
ir galimybę plėtoti naują komercinę veiklą Baltijos jūros regione 
– SGD perkrovą. Kiekvienais metais į Klaipėdos uostą „Statoil“ pri-
statys po 6-7 suskystintų gamtinių dujų krovinius.

2014 m. spalį LITGAS pradėjo prekybą suskystintųjų gamtinių dujų 
(SGD) terminalo bandomiesiems darbams skirtomis dujomis. Iki 
šių metų gruodžio 31 dienos LITGAS Lietuvos gamtinių dujų biržo-
se „GET Baltic“ ir „Baltpool“ pasiūlys įsigyti iki 50 mln. kubinių me-
trų SGD terminalo testavimui skirtų dujų. Terminalo bandymams 
skirtas SGD krovinys buvo įsigytas iš bendrovės „Statoil“, įvertinus 
16 pasiūlymų iš 9 skirtingų tiekėjų, su kuriais LITGAS yra pasirašiusi 
neįpareigojančias bendrąsias prekybos sutartis.

Šiemet per tris ketvirčius „Lietuvos energija“ intensyviai plėtėsi į 
gamtinių dujų sektorių.

2014 m. vasario 21 d. LR finansų ministerija „Lietuvos energijai“ 
perdavė valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinės ben-
drovės „Lietuvos dujos“ 51 454 638 paprastąsias vardines nema-
terialias akcijas, kurios suteikia 17,7 proc. balsų „Lietuvos dujų“ 
visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga
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2014 m. gegužės 21 d. „Lietuvos energija“, gavusi LR Konkurenci-
jos tarybos, VKEKK pritarimus, pasirašė sutartis su Vokietijos įmo-
ne „E.ON Ruhrgas International“, pagal kurias perėmė 38,9 proc. 
akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ir 11,76 proc. AB LESTO akcijų. 
Bendra akcijų paketo kaina sudarė 336,9 mln. litų, vien „Lietuvos 
dujų“ akcijų paketo kaina pagal sutartį sudarė 219 mln. Lt. Po šio 
sandorio Grupė valdė daugiau nei pusę „Lietuvos dujų“ akcijų. 

Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu, peržengus trečdalio 
balsų ribą, „Lietuvos energija“ pateikė oficialų siūlymą supirkti li-
kusias „Lietuvos dujų“ akcijas, priklausančias OAO „Gazprom“ ir 
mažiesiems akcininkams. Oficialaus siūlymo kaina - 0,653 EUR 
(kas atitinka 2,255 lito) už vieną paprastąją vardinę vieno lito no-
minalios vertės emitento akciją. Oficialiojo siūlymo metu LE įsigi-
jo 40,03 proc., arba 116.357.288 vnt., AB „Lietuvos dujos akcijų už 
262 mln. litų. 

2014 m. birželio 17 d. „Lietuvos energija“ oficialiojo siūlymo metu 
įsigijo 40,03 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų. Po šio įsigijimo „Lietuvos 
energijai“ priklauso 96,63 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų. 

Nuo 2014 m. lapkričio, Vykdant Europos Sąjungos teisės aktų rei-
kalavimus atskirti gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo veiklas, nuo 
„Lietuvos dujų“ atskirta bendrovė „Lietuvos dujų tiekimas“, kuri 
bus atsakinga už gamtinių dujų tiekimą Lietuvos vartotojams. 
Naujoji įmonė iš „Lietuvos dujų“ perėmė visus dujų vartotojus ir su 
jais sudarytas dujų tiekimo sutartis. „Lietuvos dujos“ valdys gam-
tinių dujų skirstomąjį tinklą ir teiks skirstymo paslaugas. Taip pat 
atlikta abiejų dujų bendrovių valdymo pertvarka. „Lietuvos dujų“ 
Stebėtojų taryba ir valdyba buvo sudarytos pagal Finansų minis-
tro patvirtintas korporatyvinio valdymo gaires, taikomas visoje 
valstybės valdomoje energetikos įmonių grupėje „Lietuvos ener-
gija“. Įgyvendinus šį modelį, išgryninamos įmonės valdymo ir prie-
žiūros organų atsakomybės, užtikrinamas didesnis skaidrumas, 
geresnis akcininko keliamų tikslų realizavimas.

Investuojama į gamybą iš biokuro Elektrėnuose, analizuoja-
mas vėjo energijos potencialas Kruonio HAE

„Lietuvos energijos gamyba“ toliau tęsė 2011 metais pradėtą 
naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros Elektrėnų komplekse 
projektą. Laiku ir numatyta apimtimi baigiami biokuro sandėlio 

pastato skardinimo ir technologinės įrangos montavimo darbai, 
atlikti dūmų kondensacinio ekonomaizerio ir susijusių vamzdy-
nų montavimo darbai, taip pat įrengti dūmų kanalai, sumontuoti 
elektrostatiniai dūmų filtrai, įrengtos biokuro svarstyklės, mon-
tuojamos būsimo svarstyklių pastato metalinės konstrukcijos. 
Įrengtas vidinis kelias, kuriuo į katilinės teritoriją vilkikai šaltuo-
ju metų laiku pristatys biokuro atsargas. Katilinės statybvietėje 
pradėti dalies sumontuotos įrangos derinimo darbai – išbandyti 
naujai pakabinti greiferiniai kranai, dirbsiantys katilinės sandėlio 
patalpose. Taip pat biokuro katilinėje vykdyti šilumos tinklų vamz-
dynų montavimo darbai.

Nustatytais terminais atlikti pagrindiniai šilumos tinklų vamzdyno 
pertvarkymo mechaniniai darbai, kurie būtini užtikrinti šilumos 
tiekimą Elektrėnų miestui ir kitiems vartotojams. Vykdomi vamz-
dyno elektrotechniniai ir automatikos dalies darbai. 

Pirmieji šilumą iš biokuro gaminsiantys įrenginiai turėtų pradėti 
veikti jau 2014–2015 metų šildymo sezono metu. Planuojama, kad 
per paskutinįjį metų ketvirtį bus atlikti naujai sumontuotų įrengi-
nių ir sistemų bandymai ir nauji garo gamybos įrenginiai veiklą 
pradės jau gruodžio mėnesį. Įrengta nauja 50 MW galios garo ka-
tilinė užtikrins šilumos rezervų palaikymą, šilumos gamybą šalčių 
piko metu, taip pat rezervinių senosios elektrinės blokų paleidimo 
galimybę. Naujosios katilinės užtikrins Elektrėnų miesto, įmonės 
„Kietaviškių gausa“, taip pat „Lietuvos energijos gamybos“ valdo-
mos rezervinės elektrinės šilumos energijos bei garo poreikius, 
padės sumažinti VIAP lėšų poreikį.

2014 m. pradžioje Kruonio HAE teritorijoje pradėti kompleksiniai 
vėjo greičio, krypčių ir kitų meteorologinių sąlygų matavimai, sie-
kiant atlikti pirminį sklypo potencialo vėjo elektrinių parkui įreng-
ti įvertinimą. Remiantis matavimų rezultatais „Lietuvos energijos 
gamyba“ priims sprendimus dėl galimų vėjų elektrinių įrengimo 
darbų.

Įrengiama pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje infras-
truktūra

2014 m. I ketvirtį „Lietuvos energijos gamyba“ baigė suplanuotus 
pramoninio parko, išsidėsčiusio Kruonio HAE teritorijoje, inžineri-
nės infrastruktūros įrengimo projekto darbus. Teritorija dabar la-
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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.

Prisijungta prie NASDAQ OMX Commodities biržos, grupės 
atstovė prisidės prie REMIT įgyvendinimo

2014 m. rugpjūčio 14 d. „Lietuvos energijos gamyba“ prisijun-
gė prie išvestinių finansinių priemonių rinkos NASDAQ OMX 
Commodities, taip siekiama aktyviai prisidėti prie Šiaurės Europos 
ir Baltijos šalių elektros energijos rinkų integracijos. NASDAQ OMX 
Commodities yra išvestinių priemonių birža, kurioje prekiaujama 
finansiniais instrumentais, susietais su elektros energijos kaina 
Nord Pool Spot biržoje. Prekyba finansinėmis priemonėmis leidžia 
valdyti elektros energijos kainų svyravimo rizikas.

2014 m. spalį „Nord Pool Spot“ REMIT įgyvendinimo tikslinėje gru-
pėje (angl. Member Focus Group for REMIT) Lietuvos energetikos 
sektoriui ir Baltijos šalių rinkos dalyviams atstovauti pakviesta 
elektros energija biržoje prekiaujančios „Lietuvos energijos gamy-
ba“ teisininkė Diana Kazakevič. REMIT – tai Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo 
ir skaidrumo. Ši grupė, į kurią pakviesta „Lietuvos energijos gamy-
bos“ atstovė, orientuojasi į bet kokių rinkos dalyviams kylančių 
klausimų dėl REMIT įgyvendinimo sprendimą. Narių atstovai su-
teikia grįžtamąjį ryšį, išsako biržos narių poreikius, idėjas ir pasiū-
lymus įgyvendinant pokyčius.

Startavo efektyviausias Rytų Europoje „Tier 3“ duomenų 
centras

Grupei priklausanti viena didžiausių duomenų perdavimo bei 
duomenų centro operatorių Baltijos šalyse Duomenų logistikos 
centras 2014 m. gegužės 6 d. vieną moderniausių Baltijos šalyse 

duomenų centrą „Data Inn“ – vienintelį Lietuvoje sertifikuotą tre-
čiojo patikimumo lygio „Uptime Institute Tier III“ sertifikatu. Tau-
piu elektros energijos vartojimu išsiskiriantis „Data Inn“ leis ma-
žinti sąnaudas informacinėms technologijoms, gerinti jų veikimo 
patikimumą ir taip didinti Lietuvos bei jos verslo konkurencingu-
mą tarptautinėje erdvėje. Jo energetinio efektyvumo koeficientas 
(angl. power usage effectiveness – PUE) tėra 1,3 ir gerokai lenkia 
pasaulio vidurkį, siekiantį apie 1,65.

Naujasis duomenų centras yra pirmasis viso „Data Inn“ projekto eta-
pas. Šiuo metu duomenų centro naudingasis plotas siekia 500 kv. 
metrų, galia – 1000 kilovatų, o talpumas – 100 serverių stovų. Inves-
ticijos 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 serverių 
stovų. Viso projekto vertė sieks 42 mln. litų.

Tiriama Syderių geologinė struktūra

2014 m. pradžioje „Lietuvos energijos gamyba“ analizavo pože-
minės gamtinių dujų saugyklos įrengimo Telšių rajone galimybes, 
baigė visų seisminių ir geologinių tyrimų metu surinktų duome-
nų apdorojimą ir parengė saugyklos rezervuaro imitacinį modelį. 
Šis modelis leidžia įvertinti saugyklos geologinį tinkamumą, jos 
elgseną dujų įpumpavimo ir išgavimo procesų metu, nustatyti 
saugyklos veiklos darbinius parametrus. Visi tyrimų metu gauti 
rezultatai ir išvados buvo pateiktos Energetikos ministerijai. Sie-
kiant užtikrinti, kad projektą inicijavusi Vyriausybė galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą dėl tolesnės projekto eigos, „Lietuvos energi-
jos gamybos“ specialistai ministerijos pavedimu atlieka projekto 
kaštų ir naudos analizę. Jos rezultatai parodė, kad finansiškai pers-
pektyvi tik regioninė 500 mln. m3 darbinio tūrio saugyklos alterna-
tyva, dalį saugyklos pajėgumų panaudojant Lenkijos rinkos porei-
kiams tenkinti, tačiau tam turi būti įgyvendintas Lietuvos-Lenkijos 
dujotiekio (GIPL) projektas. Studijoje konstatuota, kad projekto 
įgyvendinimui tikslinga pritraukti ES finansinę paramą iš Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) fondo. Projekto tyrimų re-
zultatai spalio-lapkričio mėn. pristatomi Energetikos ministerijai ir 
Vyriausybei sprendimui dėl tolimesnės projekto eigos.
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Vykdomi 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.

2014 m. liepos 30 d. Energetikos ministerija ir strateginis naujos 
branduolinės elektrinės investuotojas – „Hitachi“ – pasirašė Su-
pratimo memorandumą dėl bendrų veiksmų rengiantis įsteigti 
tarpinę projekto bendrovę. Šiuo memorandumu įsipareigojama 
kartu atlikti parengiamuosius tarpinės projekto bendrovės stei-
gimo darbus, kuriuos atlikus potencialiems investuotojams bus 
pateiktas pasiūlymas dėl tarpinės projekto bendrovės steigimo. 
Iki rugsėjo vidurio numatyta parengti detalų tarpinės projekto 
bendrovės įkūrimo planą, kuriame bus apibrėžta šios bendrovės 
struktūra ir funkcijos. Parengtas planas ir jo įgyvendinimo eiga 
bus išsamiai pristatyti ir aptarti su regioninių partnerių – Latvijos ir 
Estijos – atstovais siekiant priimti sprendimus dėl tarpinės projek-
to bendrovės. Ši bendrovė steigiama siekiant užtikrinti projekto 
brandą, toliau gerinti projekto konkurencingumą ir įgyvendinimo 
sąlygas. 

2014 m. spalio 30 d. VATESI suderino naujos branduolinės elektri-
nės statybos vietos saugos vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje, kurią 
parengė „Lietuvos energija“, yra vertinamos dvi branduolinės elek-
trinės statybai pasirinktos alternatyvios vietos, esančios šalia galu-
tinai sustabdytos Ignalinos atominės elektrinės Visagino savival-
dybės teritorijoje. Ataskaitoje pateikta informacija apie statybos 
vietos savybes, kurios gali turėti įtakos branduolinės elektrinės 
saugai, suformuluota išvada, kad abi pasirinktos statybos vietos 
naujos branduolinės elektrinės projektavimui yra tinkamos. Atas-
kaitoje išnagrinėti geotechniniai, geologiniai ir seismologiniai sta-
tybos vietos duomenys, galutinio šilumos sugėriklio (Drūkšių eže-
ro) savybės, vietai būdingi meteorologinių reiškinių (ekstremalūs 

vėjai, krituliai, ekstremali sniego danga, ekstremalios temperatū-
ros, viesulai, pūgos ir pan.) pavojai ir kiti saugai svarbūs klausimai.

Siekiant atskirti ir išgryninti šią veiklą bei sutelkti visą su bran-
duoline energetika sukauptą įdirbį, kompetencijas, pradėtus ir 
užbaigtus projektus, buvo nuspręsta naujos branduolinės elektri-
nės projektą, kaip „Lietuvos energijos“ verslo dalį, iškelti į atskirą 
bendrovę VAE SPB, UAB. 2014 m. spalio 13 d. buvo paskirtas VAE 
SPB vadovas Rimvydas Štilinis, spalio 21 d. į VAE SPB perkelti su 
projektu dirbę „Lietuvos energijos“ Projekto valdymo tarnybos 
darbuotojai. Pagal pakeistus įstatus VAE SPB veikla išplečiama, 
neapribojant jos tik naujos branduolinės elektrinės projektu. VAE 
SPB bendrovei numatyta galimybė veikti naujų technologijų kū-
rimo ir jų taikymo srityje, dalyvauti jau vykdomuose projektuose, 
taip pat plėtoti mokslinę veiklą, teikti ekspertines konsultacijas ki-
toms grupės įmonėms.

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 
atsakomybes. 2014 m. II ketvirtį, „Lietuvos energijai“ tapus pagrin-
dine „Lietuvos dujų“ akcininke, pradėta „Lietuvos dujų“ valdymo 
pertvarka pagal korporatyvinio valdymo gaires, taikomas visoje 
Grupėje. 2014 m. lapkričio 3 d. valdymo pertvarka buvo baigta. 

Taip pat Grupėje šiuo metu yra diegiama vieninga valdymo ir kon-
trolės sistema, kuria siekiama nustatyti bendrus „Lietuvos energi-
jos“ grupės poreikius atitinkančius valdymo ir kontrolės sistemos 
principus, atsakomybių už atskiras veiklas bei procesus, rizikų val-
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dymą ir kontrolę pasidalijimą, veiklų bei procesų kuravimo, koor-
dinavimo ar kontrolės Grupės mastu ar atskirose įmonėse princi-
pus. Ši sistema padės siekti efektyvumo, sinergijos Grupės įmonių 
veikloje bei iškeltų tikslų įgyvendinimo.

Centralizuojami ir efektyvinami procesai

Siekiant pagerinti pagrindinę Grupės veiklą aptarnaujančius pro-
cesus ir sumažinti jų sąnaudas, „Lietuvos energijos“ grupės įmo-
nės sutarė dėl dalies pagrindinę veiklą aptarnaujančių funkcijų 
sukoncentravimo atskiroje įmonėje – UAB Verslo aptarnavimo 
centras. Ji Grupės įmonėms pradeda teikti viešųjų pirkimų, aps-
kaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. 2014 m. lie-
pą UAB Verslo aptarnavimo centro steigimo sutartį pasirašė pen-
kios Grupei priklausančios įmonės – „Lietuvos energija“, „Lietuvos 
energijos gamyba“, LESTO, LITGAS ir UAB Technologijų ir inovacijų 
centras. 

Centralizuojant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių 
administravimo procesus siekiama juos standartizuoti, užtikrinti 
didesnį skaidrumą ir efektyvumą, užtikrinti greitesnį jų vykdymą. 
Toks aptarnaujančių procesų koncentravimo modelis atitinka ge-
riausias pasaulyje taikomas praktikas.

Pirmiausiai – nuo š. m. spalio Verslo aptarnavimo centras iš Gru-
pės įmonių perėmė viešųjų pirkimų funkcijas. Planuojama, gruo-
dį įmonė pradės centralizuotai teikti apskaitos paslaugas, o kitų 
metų pavasarį – administruoti ir darbo santykius Grupės įmonėse. 
Spalio 2 d. „Lietuvos energijos“ valdyba pritarė grupės perkančiųjų 
organizacijų viešųjų pirkimų politikai, kuri nustato vieningus įmo-
nių grupės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo principus.

„Lietuvos energija“, įgijusi „Lietuvos dujų“ kontrolinį akcijų paketą, 
valdo dvi paslaugas gyventojams ir verslui teikiančias įmones – 
dėl sinergijos elektros ir dujų vartotojams bus siūlomos geresnės 
paslaugos ir aptarnavimas, koordinuojama įmonių veikla leis siek-
ti didesnio efektyvumo, auginti veiklos rezultatus.

Paskelbtos LESTO ir „Lietuvos energijos gamybos“ 2014-
2020 m. veiklos strategijos

2014 m. rugpjūčio 20 d. LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“ vie-
šai paskelbė patvirtintas naujas 2014-2020 m. veiklos strategijas.

LESTO per septynerius metus sieks beveik dešimtadaliu pagerinti 
elektros skirstomojo tinklo patikimumą. Pagal patvirtintą ilgalai-
kę strategiją, LESTO sieks nuosekliai investuoti į projektus, užti-
krinančius patikimesnį ir saugesnį elektros energijos skirstymą, 
įmonės vertės, veiklos efektyvumo bei nuosavo kapitalo grąžos 
didinimą. Vienas pagrindinių LESTO siekių – dar labiau supapras-
tinti elektros įvedimo procedūras ir sutrumpinti prisijungimo prie 
tinklų trukmę.

„Lietuvos energijos gamyba“ strategijoje numato, kad jos bendro-
sios pajamos per ateinančius metus mažės dėl išaugusios konku-
rencijos ir mažėjančių Elektrėnų komplekso gamybos apimčių. 
Nepaisant to, įgyvendinant strateginius tikslus bendrovės pel-
ningumas turėtų didėti. „Lietuvos energijos gamyba“ savo vertę 
numato didinti nuosekliai didindama komercinės veiklos pelnin-
gumą, atsisakydama nenaudojamų gamybos pajėgumų, inves-
tuodama į kitų pajėgumų modernizavimą, didindama procesų 
efektyvumą ir mažindama veiklos sąnaudas.

 Atskyrus veiklas „Lietuvos dujos“ integruojamos į grupę

2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos dujų“ valdyba patvirtino įmonės 
skirstymo veiklos atskyrimo būdo aprašymą su veiksmų planu, 
kuriame numatyta, kad įmonės skirstymo ir tiekimo veiklos bus 
atskiriamos įmonei parduodant turtinį kompleksą (įmonės dalį), 
t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei 
pareigomis įmonės akcininko – „Lietuvos energijos“ kontroliuoja-
mai bendrovei pagal pirkimo – pardavimo sutartį. Šiam veiksmų 
planui 2014 m. liepos 24 d. pritarė VKEKK bei konstatavo, kad šis 
skirstymo veiklos atskyrimo veiksmų plano pakeitimas neturės 
įtakos numatytam galutiniam „Lietuvos dujų“ teisiniam, funkci-
niam ir organizaciniam veiklų atskyrimo terminui. 

„Lietuvos energijos“ valdyba š. m. liepos 30 d. pritarė „Lietuvos 
dujų“ integravimo į „Lietuvos energijos“ grupę veiksmų plano gai-
rėms, atitinkančioms „Lietuvos energijos“ grupės korporatyvinio 
valdymo gaires. Pradėta bendrovės integracija apima tokias sritis, 
kaip valdymo modelis, pirkimai ir apskaita, planavimas ir stebė-
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sena, ITT, vidaus auditas ir kt. funkcines sritis. 2014 m. spalio 31 d. 
„Lietuvos dujos“ perdavė, o UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (kurios 
100 proc. akcijų priklauso „Lietuvos energija“) perėmė įmonės dalį, 
t. y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su visu jai priskirtu turtu, teisė-
mis bei pareigomis. Įmonės dalies kaina sudarė 60,457 mln. litų. 
Parduodamos Įmonės dalies kaina atitiko nepriklausomų turto 
vertintojų nustatytą įmonės dalies rinkos vertę. 

Spalio 29 d. vykusiame „Lietuvos dujų“ neeiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime buvo patvirtinti nauji „Lietuvos dujų“ įstatai, 
kurių pagrindu šioje bendrovėje suformuojama stebėtojų taryba, 
išrinkta stebėtojų taryba, kurią sudaro Darius Kašauskas, Ilona 
Daugėlaitė ir Petras Povilas Čėsna, patvirtintos stebėtojų tarybos 
narių veiklos sutarčių ir konfidencialios informacijos apsaugos 
sutarčių sąlygos, panaikintas „Lietuvos dujose“ veikęs audito ko-
mitetas. Šiais veiksmais bendrovės valdymas pertvarkytas pagal 
korporatyvinio valdymo gaires. Naujos valdybos nariai kuruoja 
konkrečias „Lietuvos dujų“ veiklos sritis ir eina atitinkamų padali-
nių vadovų pareigas. 

Nuo „Lietuvos dujų“ atskirtos bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“ 
valdybos nariais lapkričio 4 d. paskirti „Lietuvos energijos“ Teisės 
tarnybos direktorė Ieva Lauraitytė ir „Lietuvos energijos“ Strate-
gijos ir plėtros direktorius Mindaugas Keizeris, valdyba įmonės 
vadovu paskyrė Mantą Mikalajūną, kuris prieš paskyrimą dvylika 
metų dirbo „Lietuvos dujose“, buvo laikinuoju įmonės vadovu, ko-
ordinavo „Lietuvos dujų“ veiklų atskyrimą. Ateityje į valdybą bus 
pasiūlytas ir nepriklausomas narys.

Diegiama vieninga projektų valdymo politika

Įmonių grupėje diegiama vieninga projektų valdymo politika, pa-
gal kurią bus formuojami portfeliai įmonių grupės strategijai įgy-
vendinti. Kontroliuojančioje bendrovėje „Lietuvos energija“ die-
giamas įmonių grupės projektų valdymo kompetencijų centras 
(angl. Enterprise Project Management Office – EPMO), kuris užti-
krins gerosios projektų valdymo praktikos dalijimąsi tarp grupės 
įmonių. EPMO konsultuos įmonėse įsteigtus/atnaujintus projektų 
valdymo centrus (angl. Project management Office – PMO), visus 
įmonių grupės projektų vadovus projektų valdymo klausimais bei 
stebės vykdomų projektų būklę. 

Taip pat EPMO bus steigiami Projektų priežiūros komitetai (PPK) – 
organai, valdantys/teikiantys ekspertines konsultacijas dėl Įmonių 
grupės projektų portfelių valdymo, vykdantys projektų priežiūrą 
bei teikiantys rekomendacijas programų ir projektų vadovams dėl 
programų ar projekto vykdymo. Bus nustatyti portfelių, programų 
ir projektų valdymo rodikliai. Parinkti, stebimi ir reguliariai vado-
vybei pateikiami projektų portfelio rodikliai, indikuojantys pro-
jektų, vykstančių pagal planą, skaičių, portfelio nuokrypių dydį, jų 
pasiskirstymą pagal projektų etapus bei priežastis.

Nustatytas optimalus Elektrėnų komplekso veiklos scenarijus

Remiantis „Lietuvos energijos gamybos“ inicijuoto „Elektrėnų 
komplekso perspektyvų“ projekto analizės rezultatais nustatytas 
rekomenduojamas optimalus Elektrėnų komplekso, kurį sudaro 
senieji Lietuvos elektrinės blokai bei kombinuoto ciklo dujų turbi-
nos blokas, veiklos scenarijus.

Pagal nustatytą optimalų Elektrėnų komplekso veiklos scenarijų, 1 
ir 2 rezervinės elektrinės blokai (kiekvieno galia siekia po 150 MW) 
iš eksploatacijos turėtų būti išvesti pradėjus veikti šiuo metu Elek-
trėnuose statomai naujajai biokuro katilinei, o 5 ir 6 blokai (kiekvie-
no galia siekia po 300 MW) – pradėjus veikti jungtims su Švedija ir 
Lenkija. Tokiu būdu nuo 2016 metų elektros energijos gamybos 
pajėgumus Elektrėnų komplekse sudarytų modernus 455 MW ga-
lios kombinuoto ciklo dujų turbinos blokas bei 7 ir 8 rezervinės 
elektrinės blokai (kiekvieno galia – po 300 MW), galintys gaminti 
elektros energiją naudojant tiek dujas, tiek mazutą. Bendra insta-
liuota elektrinės galia siektų 1055 MW.

Atsižvelgdama į situaciją rinkoje ir įgyvendinama bendrovės vei-
klos strategiją „Lietuvos energijos gamybos“ valdyba spalio 20 d. 
priėmė sprendimą nutraukti rezervinės elektrinės Elektrėnuose 1 
ir 2 blokų eksploatavimą. Planuojama, kad 2015 metų sausį bus 
pradėtas demontuoti 1 blokas, o balandžio mėnesį – 2 blokas.

Prekiaujama „Gross Bidding“ principu

2014 m. kovą „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energija „Nord 
Pool Spot“ biržoje pradėjo prekiauti pagal „Gross Bidding“ princi-
pą. Tai reiškia, kad įmonė visus savo elektros energijos pirkimo ir 
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pardavimo sandorius vykdo atskirai, o tai leidžia didinti neregu-
liuojamos rinkos skaidrumą bei didinti jos efektyvumą. Dabar „Lie-
tuvos energijos gamyba“ gali lengviau įvertinti sudarytų fiksuotų 
kainų sandorių naudingumą, o tai sudaro geresnes prielaidas pre-
kybinės veiklos efektyvumo didinimui. Tuo pačiu įmonė prisideda 
prie skaidrios didmeninės elektros energijos rinkos vystymo Bal-
tijos 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.

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 ekonomi-
nę, ir socialinę naudą, didina elektros energijos tiekimo patiki-
mumą ir kokybę, sudaro geresnes sąlygas elektros energiją var-
toti racionaliau.

Per 2014 m. devynis mėnesius LESTO prijungė 13.641 naujų var-
totojų objektą – 33 proc. daugiau nei 2013 m., kuomet prijungti 
10.244 naujų vartotojų objektai. Taip pat LESTO tęsė sodininkų 
bendrijų elektros tinklų išpirkimą, taip užtikrindama patikimą, 
saugų elektros energijos tiekimą bei vykdė tinklų modernizavi-
mo projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų, – per 
devynis šių metų mėnesius įmonė užbaigė darbus septyniolikos 

sodininkų bendrijų objektuose, atliko keturių transformatorių 
pastočių modernizavimą (pagal projektą bus modernizuotos 7 
pastotės), oro elektros linijas keitė kabelinėmis. 

Per devynis mėnesius LESTO pakeitė 95 658 vnt. metrologiškai 
pasenusių elektros apskaitos prietaisų, naujiems klientams įren-
gė 17 891 vnt. elektros apskaitos prietaisų, atliko daugiau kaip 
619 tūkst. vnt. elektros apskaitos prietaisų eksploatavimo darbų. 
Investuodama į elektros apskaitos prietaisų modernizavimą bei 
jų automatizavimą, LESTO per 2014 m. devynis mėnesius prie au-
tomatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos prijungė 4 514 vnt. 
elektros apskaitos prietaisus, taip padidindama įmonės eksploa-
tuojamų elektros apskaitos prietaisų, kurių duomenys nuskaitomi 
nuotoliniu būdu, skaičių iki 24 581. Elektros apskaitos prietaisų 
automatizavimas suteikia galimybę automatiškai pateikti klien-
tams sąskaitas už per laikotarpį sunaudojamą elektros energijos 
kiekį, patiems klientams nedeklaruojant suvartojamo elektros 
kiekio.

LESTO, atsižvelgia į klientų poreikius bei besikeičiančią jų elg-
seną – klientai linkę taupyti savo laiką ir nori operatyviai gauti 
informaciją jiems rūpimais klausimais, todėl pastaraisiais metais 
vis daugiau klientų paslaugas įsigyja ne klientų aptarnavimo 
centruose, o paskambinę telefonu ar paslaugą užsisakę savitar-
nos svetainėje www.manoelektra.lt. Trečiąjį 2014 metų ketvirtį 
LESTO pertvarkė klientų aptarnavimo tinklą. Pasitelkiant partne-
rius – Lietuvos paštą ir šalies bibliotekas – LESTO pasiūlė klien-
tams dar daugiau galimybių patogiai gauti paslaugas. Tai mažins 
bendrovės patiriamas išlaidas ir didins efektyvumą ilguoju laiko-
tarpiu.

LESTO savo klientams pristatė mobiliąją savitarnos svetainės 
www.manoelektra.lt versiją. Nuo šiol prie manoelektra.lt išma-
niaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais prisijungę var-
totojai išvys specialiai pritaikytą ir patogią LESTO savitarnos sve-
tainės mobiliąją sąsają.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 484 tūkst. savitarnos 
svetainėje www.manoelektra.lt užsiregistravusių naudotojų, lan-
kytojų skaičius išaugo iki 2 mln. 80 tūkst. Per devynis šių metų 
mėnesius trumpuoju LESTO klientų aptarnavimo telefonu 1802 
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informacija buvo suteikta daugiau nei 740 tūkst. klientų, gauta ir 
išspręsta daugiau nei 324 tūkst. klientų kreipimųsi įvairiais klau-
simais, penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose esančiuose 
klientų aptarnavimo centruose buvo aptarnauta daugiau kaip 
190 tūkst. klientų. 2014 m. III ketvirčio pabaigoje daugiau kaip 
41 proc. visų mokėjimų už suvartotą elektros energiją atliekami 
elektroniniais kanalais.

Per šių metų devynis mėnesius Grupės įmonė - „Lietuvos dujos“, 
kuri dujas tiekia daugiau kaip 560 tūkst. klientų, gavo 3,6 tūkst. 
prašymų prijungti prie gamtinių dujų sistemų. Bendrovės dar-
buotojai per devynis mėnesius 274 tūkst. kartų patikrino varto-
tojų gamtinių dujų apskaitos prietaisų rodmenis. 

„Lietuvos dujos“ kartu su LESTO rugpjūčio mėnesį Vilniuje, Viršu-
liškių sk. 34, atidarė bendrą klientų aptarnavimo centrą, kuriame 
klientams abiejų bendrovių paslaugos gali būti suteiktos vieno 
apsilankymo metu. Tai bandomasis projektas, kurio metu abi 
bendrovės vertins sinergijos galimybes, siekiant elektros ir dujų 
vartotojams pasiūlyti paslaugas ir aptarnavimą vienoje vietoje.

„Lietuvos dujų“ klientų aptarnavimo padaliniuose, tiekimo klau-
simais, per pirmus devynis 2014 m. mėnesius klientai apsilankė 
daugiau kaip 93 tūkst. kartų. Siekdama užtikrinti dujų skirstymo 
sistemos patikimumą bei atsižvelgiant į klientų poreikius, įmonė 

vykdo skirstymo sistemos plėtrą. Per šių metų 9 mėnesius gauta 
apie 3,6 tūkst. prašymų naujus vartotojus prijungti prie gamtinių 
dujų sistemų. Pernai per tą patį laikotarpį pateikta apie 3,2 tūkst. 
prašymų. Per 2014 metus planuojama prijungti apie 3,7 tūkst. 
naujų vartotojų ir pastatyti apie 95 km skirstomųjų dujotiekių, 
tam investuojant apie 19,7 mln. Lt. 

Vienas stambesnių investicijų į naujų dujų sistemų statybą pro-
jektų, pradėtų įgyvendinti 2014 m.– vidutinio slėgio dujotiekis į 
Pilaitės mikrorajono šiaurinės dalies gyvenamųjų namų kvartalą 
Zujūnų, Varnės, Smalinės, Karaliaučiaus gatvėse, Vilniuje. Pirmas 
šio projekto etapas jau baigtas. Pastatyta 4,6 km dujų skirstymo 
sistemos ir investuota 0,5 mln. Lt, prijungti 37 nauji vartotojai. 
Vėliau projektas bus plėtojamas atsižvelgiant į vartotojų porei-
kius.

2014 m. taip pat vystoma Vilniaus dujų skirstymo sistema Vis-
maliukuose. Planuojama pastatyti 4,2 km. vidutinio slėgio dujo-
tiekio ir investuoti 0,9 mln. Lt. Šį projektą ketinama užbaigti dar 
2014 metais.
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„Lietuvos energijos“ grupei, kurios akcininkas yra Lietuvos vals-
tybė, yra svarbu užtikrinti efektyvią ir skaidrią veiklą. To siekiant 
2013 metais buvo 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 fi nansų 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 fi nansų ministerija, priimanti pa-
grindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius 
sprendimus.

Korporatyvinis valdymas6
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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. birželio 30 d.) veikusi „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba :

Šarūnas Kliokys 
(g. 1959)

Pirmininkas, 
nepriklausomas narys

Vyrauto Didžiojo
universitetas,
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
ekonomikos
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 iki 2014-09-12

Rasa Noreikienė
(g. 1959)

Narė
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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, fi nansinių 
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 iš-
vadų ar siūlymų dėl audito ir kontrolės sistemos Grupėje veiki-
mo 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 – 34 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. rugsėjo 30 d.) veikusi „Lietuvos energijos“ valdyba:

Listinguojamų Grupės įmonių valdymo organų aprašymas – 37 psl.

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,
Ekonomikos 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;
AB „Lietuvos dujos“ valdybos 
pirmininkas;
Asociacija „Eurelectric“
Direktorių tarybos narys;
Nacionalinė Lietuvos elektros 
asociacija, Prezidentas;
KTU Alumnų Asociacija,
Prezidentas.

„Lietuvos energija“, UAB 
valdybos narė, Organizacinio 
vystymo tarnybos direktorė;
LESTO AB stebėtojų
tarybos narė;
UAB Technologijų ir inovacijų 
centras valdybos pirmininkė;
UAB „Elektros tinklo
paslaugos“ valdybos narė,
AB „Lietuvos dujos“
valdybos narė.

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

„Lietuvos energija“, UAB
valdybos narys, Strategijos ir 
plėtros tarnybos direktorius;
UAB „Elektros tinklo
paslaugos“ valdybos narys;
Energijos tiekimas UAB
valdybos narys;
AB „Lietuvos dujos“
valdybos narys.

„Lietuvos energija“, UAB 
valdybos narys,
Gamybos ir paslaugų
tarnybos direktorius;
„Lietuvos energijos gamyba“, 
AB stebėtojų tarybos narys;
UAB Duomenų logistikos 
centras valdybos pirmininkas;
UAB LITGAS valdybos
pirmininkas;
NT Valdos, UAB
valdybos narys;
Energijos tiekimas UAB
valdybos narys;
UAB „Kauno energetikos 
remontas“ 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)

Valdybos narys iki
2014-11-03
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Organizacinė kultūra ir darbuotojai

„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 stipri-
namas dėmesys koordinuotam organizacijos vystymui, žmogiš-
kųjų išteklių valdymui, naujos organizacinės kultūros formavimui, 
veiklos organizavimo efektyvumui, kompetencijų stiprinimui ir 
išlaikymui. 2014 ir artimiausiais metais, toliau vystant organiza-
ciją, 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.

Įmonė Viso darbuotojai

„Lietuvos energija“, UAB 73

AB LESTO 2368

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 502

AB „Lietuvos dujos“ 1280

UAB Technologijų ir inovacijų centras 172

UAB Duomenų logistikos centras 18

Energijos tiekimas UAB 19

Geton Energy SIA 1

UAB „Kauno energetikos remontas“ 236

UAB „Gotlitas" 9

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ 545

NT Valdos, UAB 229

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras 160

UAB LITGAS 11

UAB VAE SPB 1

UAB Verslo aptarnavimo centras 2

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 6

Iš viso 5632 1 Galiojančių darbo sutarčių skaičius.

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. rugsėjo 30 d. Grupėje dirbo 5 6321 darbuotojai. „Lietuvos 
energijos“ grupės darbuotojų skaičius nežymiai sumažėjo paly-
ginti su 2014 m. II ketvirčiu.

2014 m. rugsėjo 30 d. kontroliuojančioje bendrovėje „Lietuvos 
energija“ dirbo 73 darbuotojai. 97,2 proc. Bendrovėje dirbančių 
darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų – 8 moks-
lo daktarai. Bendrovėje dirba 3 sertifikuoti profesionalūs projektų 
vadovai (PMP ir PRINCE2), 1 sertifikuotas finansų analitikas (CFA) 
ir 1 ekspertas, turintis 2 CFA lygius, 1 ekspertas, turintis 1 CIIA lygį, 
1 sertifikuotas vidaus audito ekspertas (CIA), 1 sertifikuotas ne-
teisėtų veiksmų ekspertas (Certified Fraud Examiner; CFE), 6 dar-
buotojai, turintys Baltijos korporatyvinio valdymo instituto (Baltic 
Institute of Corporate Governance) profesionalaus valdybos nario 
kvalifikaciją, branduolinės energetikos specialistai. Darbuotojai 
yra aktyvūs asociacijų ir sąjungų (TBTA, EGIA, LBEA, FAA, LSIS, LGS, 
NLEA) nariai, akademinės visuomenės dalyviai (KTU verslo taryba, 
LEI stebėtojų taryba, VU FF taryba, Mokslo, inovacijų ir technologi-
jų agentūros Technologinės plėtros komitetas ir kt.).

Bendrovės darbuotojų išsilavinimo struktūra, proc.

Aukštasis Aukštesnysis Nebaigtas aukštasis

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1,4

1,4

97,2
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Bendras Bendrovės darbo užmokesčio fondas už 2014 m. sau-
sio-rugsėjo mėn. buvo 4 965 tūkst. Lt.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2014 m. sau-
sio-rugsėjo mėn.

2014 m. rugsėjo 30 d. Grupėje dirbo 5 632 darbuotojai (su AB „Lietu-
vos dujos“). Bendras Grupės darbo užmokesčio fondas už 2014 m. 
sausio-rugsėjo mėn. buvo 148,31 mln. Lt.*

Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2014 m. sau-
sio-rugsėjo mėn.

Darbuotojų kategorija Vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis, litais

Įmonės vadovas 20 693
Aukščiausio lygmens vadovai 14 154
Vidurinio lygmens vadovai 11 630
Ekspertai, specialistai 5 596

* AB „Lietuvos dujos“ darbo užmokesčio fondas įtrauktas nuo 2014 liepos 1 d.

Darbuotojų kategorija Vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis, litais

Įmonių vadovai 14 948
Aukščiausio lygmens vadovai 13 324
Vidurinio lygmens vadovai 6 553
Ekspertai, specialistai, darbininkai 2 969
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Kompetencijų ugdymas ir organizacinės kultūros kūrimas

„Lietuvos energijos“ grupėje nuosekliai rūpinamasi darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimu bei užtikrinama, kad darbuotojai turėtų vi-
sus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus. 2014 m. III 
ketvirtį „Lietuvos energijos” grupės mokymuose dalyvavo 3717 
darbuotojai.

Grupės įmonė LESTO daug dėmesio skiria savo geriausiems dar-
buotojams, todėl jau kelintus metus iš eilės yra vystoma talentų 
valdymo sistema. 2014 m. III ketvirtį buvo atnaujintas talentų są-
rašas ir sudaryti talentų ugdymo planai. 

Kauno energetikos remontas dalyvavo susitikime su Kauno tech-
nologijos universiteto studentais, kurie pasirinko tikslinio finansa-
vimo studijas, o su 3 studentais pasirašytos studijų finansavimo 
sutartys.

2014 m. III ketvirtį tęsta Grupės Vidurinio lygmens vadovų forumo 
iniciatyva, kurioje dalyvauja 25 vidurinio lygmens vadovai, atsto-
vaujantys kiekvieną Grupės įmonę. Šios programos tikslas – per 
bendras diskusijas, seminarus, projektinę veiklą ugdyti vidurio ly-
gmens vadovų vadovavimo ir lyderystės kompetencijas, sudaryti 
sąlygas dalintis patirtimi ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, 
skatinti „Lietuvos energijos“ grupės vieningumą bei kartu siekti 
strateginių tikslų.

Mokymuose sudalyvavusių darbuotojų skaičius
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„Lietuvos energijos“ grupė, siekdama nuolat tobulėti ir didin-
ti Grupės vertę, supranta, kad šių siekių realizavimas daugiausia 
priklauso nuo darbuotojų įsitraukimo bei indėlio į organizacijos 
vystymąsi ir jos sėkmę. Siekiant įvertinti, kiek darbuotojai yra įsi-
traukę į organizacijos veiklą ir linkę skirti aktyvias pastangas sie-
kiant organizacijos sėkmės, inicijuotas Grupės įmonių darbuotojų 
įsitraukimo tyrimas. Gavus tyrimo rezultatus, jie bus analizuojami 
ir sudaromi darbuotojų įsitraukimo išlaikymo ir didinimo veiksmų 
planai 2015 metams. Tikimasi, kad sudaryti veiksmų planai leis 
LESTO išlaikyti „CV banko“ vykdomo geidžiamiausio darbdavio ty-
rime geidžiamiausio darbdavio energetikos įmonių tarpe poziciją, 
o kitoms Grupės įmonėms leis sustiprinti pozicijas energetikos 
įmonių tarpe.

Grupės įmonės, diegdamos bendras Lietuvos energijos grupės 
vertybes, organizavo vertybių diegimo renginius. Pvz., LESTO su-
organizavimo vasaros renginį LESTIADA, kuriame dalyvavo virš 
800 LESTO darbuotojų. Lietuvos energijos gamyba spalio 3 d. 
organizavo rudens renginį „Rudens energija“. Kauno energetikos 
remontas įgyvendino Bendrovės vertybių ambasadorių sesiją, ku-
rios metu sudarytas vertybių diegimo veiksmų planas, susitarta 
dėl atsakingų darbuotojų ir terminų. Vertybių ambasadoriai jau 
įvykdė 1 iniciatyvą - suorganizuota Vaikų piešimo popietė, šiuo 
metu planuojamas dar 3 iniciatyvų vykdymas.

Korporatyvinis valdymas
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Praktikos galimybės

Grupės įmonės sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų stu-
dentams pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Per 
2014 m. III ketvirtį Grupės įmonėse – „Lietuvos energija“, „Lietuvos 
energijos gamyba“, LESTO, „Lietuvos dujos“, „Kauno energetikos 
remontas“, „Elektros tinklo paslaugos“, „Respublikinis energetikų 
mokymų centras“ – praktiką atliko 123 studentai. Dvidešimt vie-
nas praktikantas, atlikęs praktiką „Kauno energetikos remontas“, 
LESTO, „Lietuvos energijos gamyba“, „Elektros tinklo paslaugos“, 
„Respublikiniame energetikų mokymų centre“ buvo įdarbintas su 
terminuota ar neterminuota darbo sutartimis.

„Lietuvos energijos gamyba“ gavo darbuotojų saugos ir 
sveikatos sertifi katą - OHSAS

2014 m. gegužės 19 d. „Lietuvos energijos gamyba“ gavo OHSAS 
18001:2007 sertifi katą, kuriuo patvirtinama, kad įmonės darbuo-
tojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistema atitinka šio vady-
bos standarto reikalavimus. Įmonė įvertinta už praktiškai nuolat 
gerinamą DSS politiką, kuri yra bendrosios įmonės vadybos siste-
mos dalis, apimanti organizacinę struktūrą, planinę veiklą, atsako-
mybės paskirstymą, veiklos praktiką, vidaus tvarkas ir procedūras, 
metodus, procesų valdymą ir išteklius, reikalingus DSS politikai 
įgyvendinti, palaikyti ir tobulinti. „Lietuvos energijos gamyba“ taip 
pat įvertinta už darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą maži-
nant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę.

Korporatyvinis valdymas
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Priežiūros organai
2014 m. rugsėjo 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB veikė ste-
bėtojų taryba, kurią sudarė:

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 
Grupės įmo-
nių kapitale, 

proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Dr. Dalius
Misiūnas
Pirmininkas

- 2013 m. rugpjūtis-
2017 m. rugpjūtis

„Lietuvos energija“, 
UAB valdybos 
pirmininkas, 
generalinis 
direktorius

Pranas Vilkas
Nepriklauso-
mas narys

- 2013 m. rugpjūtis -
2017 m. rugpjūtis -

Liudas
Liutkevičius 
Narys

- 2013 m. rugpjūtis-
2014 m. lapkričio 12 d.

AB „Lietuvos dujos“ 
generalinis
direktorius

Mindaugas 
Keizeris -

nuo 2014 m. lapkričio 
20 d.- 
2017 m. rugpjūtis

„Lietuvos energija“, 
UAB strategijos ir 
plėtros direktorius

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 
Grupės įmo-
nių kapitale, 

proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Darius
Kašauskas
Pirmininkas

- 2013 m. liepa -
2017 m. liepa 

„Lietuvos energija“, UAB 
Finansų ir iždo tarnybos 
direktorius

Petras Povilas 
Čėsna
Nepriklauso-
mas narys

- 2013 m. rugsėjis-
2017 m. liepa

LITEXPO valdybos 
pirmininkas

Ilona
Daugėlaitė
Narė

- 2013 m. liepa-
2017 m. rugsėjis 

„Lietuvos energija“, UAB 
Organizacinio vystymo 
direktorė

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir 
Grupės įmo-
nių kapitale, 

proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Darius
Kašauskas
Pirmininkas

- 2014 m. lapkritis-
2018 m. lapkritis

„Lietuvos energija“, UAB 
Finansų ir iždo tarnybos 
direktorius

Petras Povilas 
Čėsna
Nepriklauso-
mas narys

- 2014 m. lapkritis-
2018 m. lapkritis

LITEXPO valdybos 
pirmininkas

Ilona
Daugėlaitė
Narė

- 2014 m. lapkritis-
2018 m. lapkritis

„Lietuvos energija“, UAB 
Organizacinio vystymo 
direktorė

2014 m. rugsėjo 30 d. AB LESTO veikė stebėtojų taryba, kurią su-
darė:

Nuo 2014 m. spalio 30 d. AB „Lietuvos dujos“ suformuota stebėto-
jų taryba, kurią sudarė:

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

Irena Petruškevičienė 
(Nuo 2014-10-28)

Europos Komisijos audito 
vystymo komiteto narė

Stebėtojų tarybos komitetai

2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrovėje, kaip Grupės patronuojančioje 
įmonėje, veikė šie Stebėtojų tarybos komitetai: audito, rizikų val-
dymo priežiūros, skyrimo ir atlygio.

Audito komitetas 
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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. 

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.

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

Tomas Garasimavičius
Narys - LR Ministro Pirmininko 

patarėjas energetikai

Rizikų valdymo priežiūros komitetas
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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;

Skyrimo ir atlygio komitetas •	 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;

•	 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.
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Grupės įmonių valdymo organai
2014 m. rugsėjo 30 d. „Lietuvos energijos gamybos“, AB valdybą sudarė:

Vadovas: Aidas Ignatavičius, AB LESTO generalinis direktorius

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

2014 m. rugsėjo 30 d. AB LESTO valdybą sudarė:

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir Grupės 

įmonių kapitale, proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Juozas Bartlingas
Pirmininkas - 2013 m. rugsėjis -

2017 m. rugsėjis „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinis direktorius

Adomas Birulis
Narys - 2013 m. rugsėjis -

2017 m. rugsėjis „Lietuvos energijos gamyba“, AB, verslo plėtros departamento direktorius

Eglė Čiužaitė
Narė - 2013 m. rugsėjis -

2017 m. rugsėjis „Lietuvos energijos gamyba“, AB, finansų ir teisės departamento direktorė

Darius Kucinas
Narys - 2013 m. rugsėjis -

2017 m. rugsėjis „Lietuvos energijos gamyba“, AB, gamybos departamento direktorius

Vidmantas Salietis
Narys - 2013 m. rugsėjis -

2017 m. rugsėjis
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, didmeninės elektros prekybos 
departamento direktorius

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir Grupės 

įmonių kapitale, proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Aidas Ignatavičius
Pirmininkas - 2013 m. rugsėjis -

2017 m. rugsėjis AB LESTO generalinis direktorius

Andrius Bendikas
Narys - 2013 m. rugsėjis -

2017 m. rugsėjis AB LESTO finansų ir administravimo tarnybos direktorius

Dalia Andrulionienė
Narė - 2013 m. rugsėjis -

2017 m. rugsėjis AB LESTO personalo ir komunikacijos tarnybos direktorė

Sergejus Ignatjevas
Narys - 2013 m. rugsėjis -

2017 m. rugsėjis AB LESTO klientų aptarnavimo tarnybos direktorius

Virgilijus Žukauskas
Narys - 2013 m. rugsėjis -

2017 m. rugsėjis AB LESTO elektros tinklo tarnybos direktorius

Korporatyvinis valdymas



38

2014 m. rugsėjo 30 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybą sudarė:

Nuo 2014 m. lapkričio 3 d. AB „ Lietuvos dujos“ valdybą sudarė:

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir Grupės 

įmonių kapitale, proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Dr. Dalius Misiūnas
Pirmininkas - 2014 m. birželis -

2014 m. spalio 29 d „Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininkas, generalinis direktorius

Ieva Lauraitytė - 2014 m. birželis -
2014 m. spalio 29 d „Lietuvos energija“, UAB Teisės tarnybos direktorė

Ilona Daugėlaitė - 2014 m. birželis -
2014 m. spalio 29 d „Lietuvos energija“, UAB Organizacinio vystymo tarnybos direktorė

Mindaugas Keizeris - 2014 m. birželis -
2014 m. spalio 29 d „Lietuvos energija“, UAB Strategijos ir plėtros tarnybos direktorius

Vardas, 
pavardė

Dalyvavimas 
Bendrovės ir Grupės 

įmonių kapitale, proc. 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė

Liudas Liutkevičius - 2014 m. lapkričio 3 d. -
2018 m. lapkritis AB „Lietuvos dujos“ generalinis direktorius

Giedrė Ginskienė 2014 m. lapkričio 3 d. -
2018 m. lapkritis AB „Lietuvos dujos“ Finansų ir iždo tarnybos direktorė

Tomas Šidlauskas 2014 m. lapkričio 3 d. -
2018 m. lapkritis AB „Lietuvos dujos“ Dujų tinklo tarnybos direktorius

Nemunas Biknius 2014 m. lapkričio 3 d. -
2018 m. lapkritis AB „Lietuvos dujos“ Paslaugų teikimo ir plėtros tarnybos direktorius

Valentina Birulienė 2014 m. lapkričio 3 d. -
2018 m. lapkritis AB „Lietuvos dujos“ Organizacijos vystymo tarnybos direktorė

Vadovas: iki 2014 m. rugsėjo 8 d. – Viktoras Valentukevičius, AB „Lietuvos dujos“ generalinis direktorius. Nuo rugsėjo 9 d. iki lapkri-
čio 3 d. – Mantas Mikalajūnas, laikinai einantis AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pareigas. Nuo lapkričio 4 d. – Liudas 
Liutkevičius, AB „Lietuvos dujos“ generalinis direktorius.
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„Lietuvos energijos“ grupėje skiriamas ypatingas dėmesys so-
cialinei 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 
skatina įmones nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems 
verslas ir bendromis pastangomis su Jungtinių Tautų, valdžios 
institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti 

LR Finansų ministras 2014 m. rugpjūtį pasirašė įsakymą dėl „Lie-
tuvos energijos“ paramos fondo steigimo. Fondo veiklos tikslas 
– teikti paramą ir kitokią pagalbą juridiniams asmenims Lietuvos 
Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos 
labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka mokslo, švie-
timo, kultūros, meno, sporto ir kitose visuomenei naudingoms ir 
su naudos sau siekimu nesiejamose srityse.

„Lietuvos energija“ š. m. spalio 15 d. įsteigė paramos fondą, kuris 
apjungs ir koordinuos visų grupės įmonių teikiamą paramą visuo-

socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie 
visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. „Pasaulinis susitarimas“ 
grindžiamas žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos, 
kovos su korupcija principais. 

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

menei reikšmingiems projektams, programoms bei veikloms. Pa-
ramos fondas leis užtikrinti paramos skyrimo skaidrumą ir sukurs 
tvirtą pamatą grupės socialinei atsakomybei. Grupės kiekvienais 
metais Fondui skiriamos paramos dydis turi būti ne didesnis kaip 
1 (vienas) procentas nuo „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės 
praėjusių ataskaitinių metų konsoliduotojo grynojo pelno. Paraiš-
kos fondui turės būti teikiamos vieną kartą per metus nustatyta 
tvarka ir terminais. iš viso šiemet fondas sulaukė 95 paraiškų pa-
ramai gauti.

Socialinė atsakomybė7

Aplinkosaugoje Santykiuose su 
darbuotojais ir visuomene Veiklą rinkoje
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2014 m. rugsėjo 3 d. visos įmonės, sudarančios energetikos įmo-
nių grupę „Lietuvos energija“, prisijungė prie LR Ūkio ministerijos 
kuruojamo Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo 
– taip įmonės pasižadėjo užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių 
kainų perskaičiavimą, aiškiai ir suprantamai nurodyti kainas litais 
ir eurais, neklaidinti vartotojų ir nenaudoti valiutos keitimo kaip 
preteksto kelti kainų.

2014 m. rugsėjo 4 d. „Lietuvos energija“ pateko tarp dinamiškiausių 
ir pažangiausių bendrovių iš 33 Europos valstybių – grupė kartu su 
dar devyniomis Lietuvos įmonėmis, pakviesta atstovauti Lietuvai 
prestižinėje 2014 m. Europos Verslo apdovanojimų („European 
Business Awards 2014“) programoje. Šis pripažinimas suteiktas 
709-ioms iš 24 tūkst. paraiškas pateikusių Europos bendrovių, jis 
suteikia galimybę kovoti dėl pagrindinio apdovanojimo – „Ruban 
d’Honneur“ garbės juostos.

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

2014 m. pradžioje LESTO išrinkta Lietuvos atsakingo verslo aso-
ciacijos (LAVA) Kongreso nare. LAVA misija – skatinti atsakingos 
veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. Asociacijai 
vadovauja kolegialūs organai – trijų narių Taryba, septynių narių 
Kongresas bei Visuotinis narių susirinkimas. 

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 
įvairius aplinkosaugos projektus, siekia ne tik sumažinti neigiamą 

energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai, bet ir skatinti 
visuomenės dalyvavimą įvairiose su aplinkosauga susijusiose 
iniciatyvose.

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. 

2014 m. balandį visų Grupės įmonių darbuotojai aktyviai 
prisijungė prie tradicinės kasmetinės švaros iniciatyvos „Darom 
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2014“ – rinko įvairias atliekas, tvarkė aplinką įvairiuose Lietuvos 
miestuose, Elektrėnų marių pakrantėje pastatė naujų sporto 
įrenginių, šiukšliadėžių.

LESTO nuolat skatina ir savo klientus atsisakyti popierinių sąskai-
tų ir atsiskaitymo knygelių. Daugiau kaip 90 proc. LESTO verslo 
klientų jau yra perėję prie elektroninių sąskaitų. Bendrovė LESTO 
apie įvykusį elektros energijos tiekimo sutrikimą ir numatomą jo 
pašalinimo trukmę apie 80 proc. elektros naudotojų informuoja 
siunčiant nemokamus pranešimus SMS žinutėmis ir elektroninius 
laiškus.

„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.

Elektrėnų komplekse per 2014 m. 9 mėn. perduota utilizuoti 68 t 
pabėgių, 1 354 t nuotekų dumblo pavojingų atliekų, 1092 t skysto 
kuro pelenų, 1220 t statybinio laužo, parduota 533 t elektrotechni-
kos laužo, 3 348 t juodojo metalo laužo atliekų. Objekto teritorijoje 
surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmo-
nė, per sausį–rugsėjį susidarė apie 130 m3 buitinių atliekų.

Kruonio HAE 2014 m. sausį–rugsėjį perdavė utilizuoti 10,8 t pavo-
jingų atliekų, 0,57 t nepavojingų atliekų, pardavė 12,9 t juodojo 
metalo laužo. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal 
sutartį išveža specializuota įmonė, per 9 mėn. susidarė apie 25 t 
buitinių atliekų.

Kauno HE 2014 m. sausį–rugsėjį perdavė utilizuoti 0,476 t pavojin-
gų atliekų, 0,565 t nepavojingų atliekų. Objekto teritorijoje surink-
tas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė, per 
9 mėn. susidarė apie 4,86 t buitinių atliekų. 

Popieriaus ir kartono atliekos visose elektrinėse perduodamos 
šias atliekas perdirbančioms įmonėms.

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. 

2014 m. liepos mėnesį LESTO kartu su partneriais „Nissan“ ir ben-
drove „NT Valdos“ Vilniuje, J. Lelevelio g., atidarė pirmąją šalyje 
elektromobilių greitojo įkrovimo stotelę. Naudojantis šia stotele, 
išsikrovusią elektromobilio bateriją galima įkrauti per 30 minu-
čių. Pirmosios elektromobilių greitojo įkrovimo stotelės projektas 
– reikšmingas lūžis, plečiant elektromobilių infrastruktūrą. Šiuo 
metu nemokamą elektros energijos tiekimą stotelei užtikrina di-
džiausias lietuviško kapitalo elektros energijos tiekėjas „Energijos 
tiekimas“. Iki šiol Lietuvoje buvo įrengtos tik lėtojo įkrovimo sto-
telės – pirmoji tokia Vilniuje įrengta 2011 m. šalia Energetikos ir 
technikos muziejaus. Šiuo metu Lietuvoje yra iki 15 elektromobilių 
lėtojo įkrovimo stotelių. Naudojant tokio tipo stoteles, elektromo-
bilių įkrovimas trunka 4-8 valandas.

„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 2014 m. 9 mėn. elektrinėse apsilankė daugiau 
nei 1700 dalyvių iš įvairių įmonių, mokyklų ir kitų institucijų, taip 
pat sulaukta delegacijų iš užsienio šalių. Per minėtą laikotarpį dau-
giausiai ekskursijų – 59 – buvo surengta Kruonio HAE, 29 ekskur-
sijos įvyko Kauno HE, o į KCB atvyko 11 ekskursantų delegacijų.

Rugsėjo 1-osios išvakarėse Elektrėnų vaikų globos namų auklėti-
niams – pradinių klasių moksleiviams – įteikti pradinukų rinkiniai. 
Pradinukų krepšelių, bendradarbiaujant su Elektrėnų savivaldybe, 
perduota socialiai remtinoms šeimoms. Krepšeliai įteikti ir „Lietu-
vos energijos gamybos“ darbuotojams, auginantiems pradinių 
klasių moksleivius. 

„Lietuvos energijos gamyba“, kartu su Elektrėnų biblioteka, 
organizuoja tradicinius renginius „Lietuvos energijos gamyba“ 
pristato“ Elektrėnų regiono, kur koncentruota pagrindinė jos 
veikla, bendruomenei. 2014 m. per 9 mėn. įvyko du susitikimai – 
kovą su dainuojančiais aktoriais, tėvu ir sūnumi Sauliumi ir Jokūbu 
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Bareikiais, o birželį – su režisieriumi ir dainų autoriumi Vytautu 
V. Landsbergiu. Iš viso surengti jau septyni šio ciklo susitikimai. 
Įmonė siekia į vieną vietą suburti miesto ir krašto bendruomenę, 
taip pat įmonės darbuotojus ir pasiūlyti jiems unikalių susitikimų 
su žinomais, įdomiais, originaliais žmonėmis.

2014 m. prasidėjus projektui „Bibliotekos pažangai 2“ LESTO tęsia 
bendradarbiavimą su bibliotekomis. Šio bendradarbiavimo tiks-
las – sudaryti galimybes klientams naudotis savitarnos svetaine 
www.manoelektra.lt jiems patogiose lankomose vietose. Šiuo 
metu jau 18-oje bibliotekų yra įrengtos kompiuterizuotos LESTO 
paslaugų savitarnos vietos, ateityje įmonė planuoja dar plėsti sa-
vitarnos vietų skaičių bibliotekose.

LESTO Kauno klientų aptarnavimo centras yra maksimaliai pritai-
kytas žmonėms su negalia. Tai konstatavo projekto „Be slenksčių“, 
kurio tikslas mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, ekspertai. Apsi-
lankymo Kauno klientų aptarnavimo centre metu projekto „Be 
slenksčių“ specialistai tikrino, kiek šalia centro yra automobilių 
stovėjimo vietų žmonėms su negalia, atstumą iki įėjimo į pastatą, 
nuolydžio nuo važiuojamosios dalies ant šaligatvio būklę, įvažia-
vimo į klientų aptarnavimo centrą pritaikymą klientams su negalia 
bei daugelį kitų aspektų. Specialistų parengtoje išvadoje pateikta 
keletas rekomendacijų, ką būtų galima tobulinti. 

2014 m. „Lietuvos dujos“ tęsė bendradarbiavimą su dailiųjų amatų 
centru jaunimui su negalia – prieš šv. Velykas buvo surengta tradi-
cinė rankdarbių mugė, kurios metu įmonės darbuotojai pirkdami 
rankdarbius parėmė jaunimą su negalia. Birželio mėn. buvo orga-
nizuota kraujo donorų akcija, kurios metu gausus būrys įmonės 
darbuotojų padovanojo savo kraujo sergantiesiems. 

Ilgalaikiai projektai
Grupės įmonė LESTO įgyvendina plataus masto ilgalaikius socia-
linės atsakomybės projektus, skirtus vaikams, jaunimui ir plačia-
jai visuomenei, kuriuos vienija aktyvus bendruomenių, įvairių vi-
suomenės grupių įsitraukimas, saugumo ir efektyvaus energijos 
naudojimo ir aplinkos tausojimo idėjos. Šie projektai 2014 m. III 
ketvirtį buvo aktyviai toliau vystomi.

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

2014 m. LESTO tęsia aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos savi-
valdybių seniūnų asociacija, dalyvauja seniūnų organizuotose 
sueigose ir pasitarimuose. Didžiausias ramstis kovoje su vagystė-
mis yra gyventojų pilietiškumas – gyventojų pranešimai padeda 
operatyviai nustatyti pažeidėjus, suremontuoti pažeistus trans-
formatorius, kol jie nespėjo sudegti ir nutraukti elektros energijos 
tiekimo gyventojams. 2014 m. per devynis, lyginant su tuo pačiu 
laikotarpiu 2013 m., vagysčių iš skirstomojo tinklo įrenginių skai-
čius beveik nepakito. Į gyventojų pasitikėjimo liniją gauti 128 gy-
ventojų pranešimai apie nelegalius elektros energijos vartojimo 
atvejus. Gyventojų pranešimų dėka surašyti aktai, kurių suma sie-
kia beveik 72 tūkst. Lt.

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

„Žaliasis protokolas“, „Energetinio efektyvumo konferencija 
verslui“, „Energetinis dialogas 2014“. Įmonės jau ketvirtus me-
tus kviečiamos prisijungti prie „Žaliojo protokolo“. Tai – LESTO ini-
cijuotas vienintelis šalyje tokio pobūdžio susitarimas, kuriuo įmo-
nės ir organizacijos patvirtina, kad yra susipažinusios su aplinką 
tausojančiomis idėjomis, skatinančiomis racionalų elektros ener-
gijos vartojimą, šioms idėjoms pritaria ir pasižada jas taikyti prakti-
koje. Kasmetinėje racionalaus energijos naudojimo konferencijoje 
2014 m. vasario 14 d. dalyvavo 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 „Žaliojo ambasadoriaus“ nominacija, kurią pelnyti 
gali „Žaliojo protokolo“ įmonės darbuotojas, per praėjusius metus 
kūrybiškiausiai ir efektyviausiai skatinęs taupumo idėjas įmonėje, 
įtraukęs kitus darbuotojus, diegęs arba skatinęs diegti inovatyvias 
technologijas. 
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Nepriklausomi tiekėjai elektros energiją tiekia 13 000 LESTO verslo 
klientų (58 000 objektų), kurie suvartoja apie 80 proc. visos verslo 
klientams persiunčiamos elektros energijos. LESTO, kaip elektros 
energiją skirstanti bendrovė, siekdama glaudesnio bendradarbia-
vimo surengė antrąją konferenciją nepriklausomiems tiekėjams 
„Energetinis dialogas 2014“. Konferencijos metu daug dėmesio 
buvo skirta ne tik esamos situacijos elektros rinkoje analizei, bet ir 
artėjančių energetinio efektyvumo direktyvos įgyvendinimo rei-
kalavimų apžvalgai. Po renginio atlikta apklausa parodė, kad dau-
giau nei 90 proc. dalyvių ši konferencija buvo aktuali ir joje sutiktų 
dalyvauti antrą kartą.

Energetinio efektyvumo konferencijų ciklas pramonės 
įmonėms. LESTO kartu su partneriais 2014 m. rugsėjį pradėjo 
energetinio efektyvumo konferencijų ciklą „Tiek, kiek reikia 
pramonei“. Pirmojoje konferencijoje, kuri įvyko Šiauliuose, 
dalyvavo per 70 Šiaulių ir Panevėžio regionų pramonės įmonių 
atstovų. Konferencijų cikle „Tiek, kiek reikia pramonei“ kalbama 
apie praktines energijos taupymo priemones pramonės įmonėse, 
energijos valdymo automatizavimo sprendimus, pramonės 
įrengimų aptarnavimo strategijas ir jų pritaikymo pavyzdžius 
ir kt. Patirtimi ir žiniomis dalinosi konferencijos partneriai iš 
tarptautinių bendrovių „Schneider Electric Lietuva“, „Mano būstas 
LT“, „SKF Lietuva“ bei Energetikų mokymo centro.

Racionalaus ir saugaus elektros vartojimo dienos Lietuvos 
bibliotekose. Siekdama paskatinti gyventojus prisidėti prie 
aplinkos ir energetinių išteklių tausojimo, LESTO organizuoja 
racionalaus ir saugaus elektros vartojimo renginių ciklą 14 šalies 
bibliotekų. Renginių metu LESTO specialistai gyventojams pataria, 
kaip tausoti elektros energiją ir sumažinti savo elektros sąskaitas.

Nacionalinė edukacinė programa „Darni mokykla“. Siekdama 
skatinti mokyklų bendruomenių sąmoningumą bei prisidėti prie 
darnios, energiją ir aplinką tausojančios Lietuvos visuomenės 
kūrimo, LESTO ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su 
partneriais pakvietė šalies ugdymo įstaigas dalyvauti visus metus 
truksiančioje edukacinėje programoje „Darni Mokykla“. Programoje 
dalyvaujančios 70 ugdymo įstaigos, geografi škai išsidėsčiusios 
po įvairius Lietuvos rajonus, atliko pirmąją programos užduotį – 
ekologinio pėdsako tyrimą. Jo rezultatai buvo pristatyti Vilniuje 
vykusiame „Darni Mokykla“ dalyvaujančių mokyklų vadovų 

forume. Ekologinis pėdsakas – tai matas, rodantis, kiek planetos 
išteklių reikia tam, jog būtų patenkinti žmonijos vartojimo po-
reikiai. Ekologinio pėdsako tyrimas Lietuvos mokykloms parengtas 
pagal Austrijos mokslininkų sukurtą specialiai ugdymo įstaigoms 
skirtą metodiką. Projekto „Darni mokykla“ tikslas – prisidėti 
prie darnių ugdymo įstaigų bendruomenių kūrimo, gebančių 
veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, 
socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi. Šį projektą padeda 
įgyvendinti VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, bendrovės UAB 
„Schneider Electric Lietuva“, UAB „Mano būstas“ 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 fi zikos žinias, 
susijusias su elektra, žaidimas lavina loginį mastymą, skatina pa-
žinti elektros ir technologijų pasaulį, ir, žinoma, ugdo kūrybišku-
mą, piešimo įgūdžius. Projektas Elektromagija.lt taip pat buvo pri-
statytas ir nauju interaktyvių pamokų, skirtų mokyklinio amžiaus 
vaikams, būdu. 

Socialinė atsakomybė
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„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. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d. 
buvo padalintas į 1 lito nominaliosios vertės paprastąsias vardi-
nes 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 fi nansų ministerijos 4 179 849 100
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Įmonė Įmonės buveinės 
adresas

Valdomų akcijų
efektyvioji dalis,

2014 09 30 (proc.)

Įstatinis kapitalas 
(tūkst. Lt)

2014 09 30
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 94,4 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas 
vartotojams 

AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams

NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo 
susijusi veikla ir paslaugų teikimas

UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius 79,6 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų 

aptarnavimo paslaugos

UAB „ELEKTROS TINKLO 
PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 18 904

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

VšĮ Respublikinis energetikų
mokymo centras

A.Jeruzalės g. 21, 
Vilnius 79,6 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis 

ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

UAB „ELEKTROS TINKLO 
PASLAUGOS“

Motorų g. 2, 
Vilnius 94,4 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 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą 

ir prekyba gamtinėmis dujomis

Gotlitas UAB R.Kalantos g. 119, 
Kaunas 96,1 1 100 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 97,9 20 000 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir 

kitų paslaugų teikimas

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

UAB Verslo aptarnavimo centras P. Lukšio g. 5 b, Vilnius 50 100 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo,
apskaitos, personalo administravimo paslaugos

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (įsta-
tinis padidintas iki 3 mln.; 2014 09 
30 apmokėta 750 tūkst. Lt)

Aguonų g. 24, Vilnius 100 3 000 Dujų tiekimas

Informacija apie dukterines įmones, filialus ir atstovybes

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014 m. rugsėjo 30 d.) „Lietuvos energija“, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones: 
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AB LESTO

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

2014 m. rugsėjo 30 d. įmonė buvo išleidusi 603 944 593 paprastą-
sias vardines vieno lito nominaliosios vertės akcijas.

Emisijos ISIN kodas LT0000128449. 

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

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

2011 m. rugsėjo 1 dieną „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos 
buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius ofi cialųjį prekybos sąrašą. 

2014 m. rugsėjo 30 d. įmonė buvo išleidusi 635 083 615 paprastą-
sias vardines vieno lito nominaliosios vertės akcijas. 

Emisijos ISIN kodas LT0000128571. 

„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 „Lietuvos dujos“ 

AB „Lietuvos dujos“ akcijos 2008 m. sausio 1 d buvo įtrauktos į 
NASDAQ OMX Vilnius ofi cialųjį prekybos sąrašą. Įmonės akcijomis 
prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje.

2014 m. rugsėjo 30 d. įmonė buvo išleidusi 290 685 740 paprastą-
sias vardines vieno lito nominaliosios vertės akcijas.

Emisijos ISIN kodas LT0000116220.

AB „Lietuvos dujos“ yra sudariusi sutartį su AB SEB banku dėl ben-
drovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybi-
nių popierių sąskaitų tvarkymo, dividendų smulkiesiems akcinin-
kams mokėjimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo.
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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 tarnybos direk-
torius Liudas Liutkevičius bei „Lietuvos energija“, UAB Strategi-
jos ir plėtros tarnybos 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 ga-
myba“, AB ir AB LESTO įsigijo atitinkamai 54,04 proc. ir 24,94 proc. 
jų valdytus UAB Duomenų logistikos centras akcijų paketus. Po 
šio sandorio „Lietuvos energija“, UAB valdo 79,34 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.).

•	 NT valdos, UAB valdybos pirmininku išrinktas Darius Kašaus-
kas, „Lietuvos energija“, UAB , Finansų ir iždo tarnybos direkto-
rius (2014 m. gegužės 15 d.).

•	 UAB LITGAS valdybos pirmininku išrinktas Liudas Liutkevičius, 
„Lietuvos energija“, UAB Gamybos ir paslaugų tarnybos direk-
torius (2014 m. gegužės 20 d.).

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

•	 UAB Duomenų logistikos centras valdybos pirmininku išrink-
tas Liudas Liutkevičius, „Lietuvos energija“, UAB Gamybos ir 
paslaugų tarnybos direktorius, įmonės generaliniu direktoriu-
mi paskirtas Andrius Markevičius (2014 m. gegužės 27 d.).

•	 „Lietuvos energija“, UAB oficialiojo siūlymo metu įsigijo 
40,03 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Po šio įsigijimo „Lie-
tuvos energijai“, UAB priklauso 96,63 proc. AB „Lietuvos dujos“ 
akcijų (2014 m. birželio 17 d.).

•	 UAB LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė spren-
dimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą iki 45 mln. litų išleidžiant 
naują 42 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės 
akcijų emisiją. „Lietuvos energija“, UAB priklauso 66,7 proc., 
AB „Klaipėdos nafta“ – 33,3 proc. UAB LITGAS akcijų (2014 m. 
birželio 27 d.).

•	 AB „Lietuvos dujos“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susi-
rinkime priimti sprendimai patvirtinti valdybos narių, deleguo-
tų „E.ON Ruhrgas International“ GmbH, dr. Achim Saul ir Uwe 
Fip atsistatydinimą, atšaukti valdybos narius, deleguotus OAO 
„Gazprom“, dr. Valery Golubev ir Kirill Seleznev. Taip pat buvo 
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išrinkti trys nauji AB „Lietuvos dujos“ valdybos nariai – Ieva 
Lauraitytė, „Lietuvos energija“, UAB Teisės tarnybos direktorė, 
Ilona Daugėlaitė, „Lietuvos energija“, UAB Organizacinio vysty-
mo tarnybos direktorė, Mindaugas Keizeris, „Lietuvos energija“, 
UAB Strategijos ir plėtros tarnybos direktorius (2014 m. birželio 
30 d.). 

•	 AB „Lietuvos dujos“ valdybos posėdyje priimtas nutarimas AB 
„Lietuvos dujos“ valdybos pirmininku išrinkti dr. Dalių Misiūną, 
„Lietuvos energija“, UAB generalinį direktorių (2014 m. birželio 
30 d.).

•	 UAB Technologijų ir inovacijų centras įstatinis kapitalas padi-
dintas nuo 10 tūkst. iki 20 mln. litų. „Lietuvos energija“, UAB 
įsigijo 11,106 mln. vienetų naujos emisijos akcijų ir padidino 
valdomą įmonės įstatinio kapitalo dalį nuo 50 proc. iki 55,55 
procento. „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir AB LESTO įsigijo 
po 4,442 mln. vienetų naujų akcijų, jų valdomi akcijų paketai 
padidėjo nuo 20 proc. iki 20,22 procento (2014 m. liepos 10 d.).

•	 „Lietuvos energija“, UAB su kitomis Grupės įmonėmis – „Lietu-
vos energijos gamyba“, AB, AB LESTO, UAB LITGAS ir UAB Tech-
nologijų ir inovacijų centras - pasirašė UAB Verslo aptarnavimo 
centro steigimo sutartį. Įmonės veikla – teikti įmonės akcinin-
kams viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių adminis-
travimo paslaugas (2014 m. liepos 21 d.).

•	 AB „Lietuvos dujos“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovei 
tikėtinai galinčios atsirasti pareigos importuotų gamtinių dujų 
kainos sumažinimo efekto dalį skirti nebuitinių vartotojų kainos 
sumažinimui, finansinėse ataskaitose apskaityti 281,1 mln. litų 
atidėjinį galimoms papildomoms išlaidoms padengti nuo 2015 
m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. (2014 m. liepos 21 d.).

•	 AB „Lietuvos dujos“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susi-
rinkime buvo priimtas sprendimas dividendams išmokėti 53,3 
mln. Lt, arba po 18,3 cento vienai akcijai. Taip pat, siekiant su-
vienodinti visų „Lietuvos energijos“ grupės įmonių finansinėse 
atskaitomybėse taikomus rezervų formavimo principus, akci-
ninkų susirinkime buvo priimtas sprendimas, anksčiau per ke-
lerius metus, AB „Lietuvos dujų“ suformuotus 328 mln. Lt kitus 
rezervus perkelti į nepaskirstytąjį bendrovės pelną. (2014 m. 
liepos 22 d.).

•	 LR Juridinių asmenų registre įregistruota nauja Grupės įmonė – 
UAB Verslo aptarnavimo centras, jos akcinis kapitalas 100 000 Lt. 
„Lietuvos energija“, UAB įsigijo 50 proc. įmonės akcijų. UAB 
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Verslo aptarnavimo centras valdybos pirmininkas ir l.e.p gene-
ralinis direktorius – Darius Kašauskas, „Lietuvos energija“, UAB 
Finansų ir iždo tarnybos direktorius, valdybos nariai – Andrius 
Bendikas, Eglė Čiužaitė, Marius Juknevičius, Augustas Dragū-
nas (2014 m. liepos 30 d.).

•	 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) 
posėdyje priėmė nutarimą „Dėl elektros energijos gamybos 
rinkos tyrimo rezultatų“ (toliau – Nutarimas). Nutarimu VKEKK 
pripažino „Lietuvos energijos gamybą“ didelę įtaką turinčiu as-
meniu elektros energijos gamybos rinkoje bei, be kita ko, nuo 
2015 m. sausio 1 d. nustatė su kainų taikymu ir informacijos 
apie reguliuojamos veiklos sąnaudas skelbimu susijusių pave-
dimų. (2014 m. rugpjūčio 7 d.).

•	 Paskelbta apie AB „Lietuvos dujos“ valdymo pertvarkymą pa-
gal korporatyvinio valdymo gaires, taikomas visoje valstybės 
valdomoje energetikos įmonių grupėje „Lietuvos energija“. Pa-
gal šias gaires pradėta formuoti nauja „Lietuvos dujų“ valdyba 
ir paskelbta vieša valdybos narių atranka. (2014 m. rugpjūčio 
11 d.).

•	 Vilniuje esančiame LESTO klientų aptarnavimo centre nuo 
rugpjūčio 14 d. pradėjo veikti ir „Lietuvos dujų“ klientų aptar-
navimo erdvė. Tai bandomasis projektas, kurio metu abi ben-
drovės vertina sinergijos galimybes, siekiant elektros ir dujų 
vartotojams pasiūlyti paslaugas ir aptarnavimą vienoje vieto-
je. (2014 m. rugpjūčio 14 d.).

•	 „Lietuvos energijos gamyba“ tapo NASDAQ OMX Commodi-
ties biržos nare (2014 rugpjūčio 14 d.).

•	 LESTO paskelbė 2014-2020 metų veiklos strategiją. Vienas pa-
grindinių tikslų, įtvirtintų ilgalaikėje strategijoje, per septyne-
rius metus beveik dešimtadaliu pagerinti elektros skirstomojo 
tinklo patikimumą. LESTO sieks nuosekliai investuoti į projek-
tus, užtikrinančius patikimesnį ir saugesnį elektros energijos 
skirstymą, įmonės vertės, veiklos efektyvumo bei nuosavo ka-
pitalo grąžos didinimą. (2014 m. rugpjūčio 20 d.).

•	 „Lietuvos energijos gamyba“ viešai paskelbė savo 2014–
2020 m. veiklos strategiją. Savo strategijoje bendrovė 
numato, kad jos bendrosios pajamos per ateinančius metus 
mažės dėl išaugusios konkurencijos ir mažėjančių Elektrėnų 
komplekso gamybos apimčių. Nepaisant to, įgyvendinant 
strateginius tikslus bendrovės pelningumas turėtų didėti. 
(2014 m. rugpjūčio 20 d.).
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•	 „Lietuvos energijos gamyba“ pakeitė 2011 m. balandžio 18 d. 
išleistą garantiją 1 766 000 EUR sumai kredito gavėjui UAB „Kau-
no energetikos remontas“ (sutarties Nr. BG 07/01/01). Bendrovė 
garantuoja už kitą kredito gavėjo prievolę Nordea Bank Fin-
land Plc bankui (sąskaitos kredito sutartis Nr. OS 14/09/01) su 
visais pakeitimais ir papildymais dėl 1 448 100 EUR banko sąs-
kaitos kredito suteikimo. (2014 m. rugsėjo 8 d.).

•	 Iš AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pareigų pasitrau-
kė Viktoras Valentukevičius, įmonei vadovavęs nuo 2002 m. Lai-
kinai eiti AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pareigas 
paskirtas Strateginio vystymo skyriaus vadovas Mantas Mika-
lajūnas. (2014 m. rugsėjo 8 d.).

•	 UAB LITGAS paskirtojo tiekimo veiklai vykdyti bei bandomojo 
suskystintų gamtinių dujų krovinio įsigijimui finansuoti sudarė 
kredito sutartį su „Swedbank“, AB. Maksimalus kredito dydis, 
kuris gali būti suteikiamas pagal šią sutartį yra 83,3 mln. eurų. 
(2014 m. rugsėjo 17 d.)

•	 „Lietuvos energijos gamyba“, AB, apskundė VKEKK 2014 m. 
rugpjūčio 7 d. nutarimą „Dėl elektros energijos gamybos rin-
kos tyrimo rezultatų“, kuriuo VKEKK pripažino bendrovę dide-
lę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje. 
(2014 rugsėjo 23 d.)

•	 AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas spren-
dimas dividendams išmokėti 66,4 mln. Lt, arba po 11 centų 
vienai akcijai. (2014 m. rugsėjo 30 d.).

•	 „Lietuvos energija“ su UAB LITGAS pasirašė laidavimų arba ga-
rantijų limito sutartį, pagal kurią Bendrovė suteikia UAB LITGAS 
atlygintiną užtikrinimą 100 mln. eurų, kuris gali būti didinamas 
25 mln. eurų. (2014 m. spalio 3 d.)

•	 „Lietuvos energijos gamyba“, AB visuotiniame akcininkų susirin-
kime priimtas sprendimas dividendams išmokėti 69,9 mln. Lt, 
arba po 11 centų vienai akcijai. (2014 m. rugsėjo 30 d.).

•	 LESTO ir AB SEB bankas pasirašė sutartį dėl 85 mln. eurų (293,488 
mln. litų) ilgalaikės paskolos suteikimo. Paskolos lėšos bus skir-
tos Bendrovės finansinių įsipareigojimų finansų įstaigoms refi-
nansavimui ir investicijų, skirtų didinti tinklo patikimumą ir tei-
kiamų paslaugų kokybę, finansavimui. (2014 m. spalio 8 d.).

•	 „VAE SPB“, UAB generaliniu direktoriumi paskirtas Rimvydas 
Štilinis. (2014 m. spalio 13 d.).

•	 „Lietuvos energija“ išleido garantiją, kurios naudos gavėjas yra 

Statoil ASA. Garantija yra skirta UAB LITGAS įsigyto bandomojo 
suskystintų gamtinių dujų krovinio apmokėjimo užtikrinimui. 
Maksimali šios garantijos suma negali viršyti 29 275 860 USD, o 
jos galiojimo pabaigos data yra 2014 metų gruodžio 15 diena. 
(2014 m. spalio 14 d.)

•	 „Lietuvos energijos gamyba“ priėmė sprendimą nutraukti 
valdomos Lietuvos elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimą nuo 
2015 m. sausio 1 d. 1 bloko demontavimo pradžia nuo 2015 m. 
sausio 1 d., 2 bloko demontavimo pradžia nuo 2015 m. balan-
džio 1 d. (2014 m. spalio 20 d.).

•	 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. spalio 20 d. nutari-
mu Nr. 1121 nustatė, kad pasikeitus esminėms gamtinių dujų 
tiekimo sutarties sąlygoms, nuolaidą gavusios dujų tiekimo 
įmonės per du mėnesius parengia ateinančių laikotarpių gam-
tinių dujų kainodaros tvarką, pagal kurią gamtinių dujų kainų 
pokytis įtraukiamas į gamtinių dujų kainą dvejų metų laikotar-
piu. Minėta tvarka per du mėnesius privalo būti suderinta su 
Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. (2014 m. 
spalio 20 d.)

•	 UAB Verslo aptarnavimo centro visuotinis akcininkų susirin-
kimas priėmė sprendimą UAB Verslo aptarnavimo centro įstatinį 
kapitalą padidinti nuo 100 000 Lt iki 1 500 000 Lt. Įstatinis kapitalas 
didinamas papildomais bendrovės akcininkų įnašais, išleidžiant 
1 400 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali 
vertė ir emisijos kaina yra lygi 1 Lt. (2014 m. spalio 28 d.).

•	 Visuotiniame akcininkų susirinkime paskirta „Lietuvos dujų“ 
stebėtojų taryba, kurią sudaro „Lietuvos energijos“ Finansų ir 
iždo direktorius Darius Kašauskas, „Lietuvos energijos“ organi-
zacinio vystymo direktorė Ilona Daugėlaitė bei nepriklausomas 
narys – Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO valdybos 
pirmininkas Petras Povilas Čėsna. Stebėtojų tarybai atskaitinga 
bendrovės valdyba. Taip pat neeiliniame visuotiniame akcinin-
kų susirinkime buvo patvirtinti nauji AB „Lietuvos dujos“ įstatai 
(2014 m. spalio 29 d.).

•	 AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tiekimo paslaugą perdavė 
naujai įmonei - UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kuri nuo lapkričio 
1 d. užtikrina gamtinių dujų tiekimą buitiniams vartotojams, 
verslo ir kitiems klientams. Lapkričio mėn. su AB „Lietuvos 
dujos“ valdymo pertvarka gamtinių dujų sektoriuje baigtas 
įgyvendinti Europos Sąjungos III paketo reikalavimas atskirti 
gamtinių dujų tiekimo ir prekybos bei skirstymo veiklas. Gam-
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tinių dujų tiekimo veiklą perdavus naujai „Lietuvos energijos“ 
grupės įmonei „Lietuvos dujų tiekimas“, „Lietuvos dujos“ valdo 
gamtinių dujų skirstomąjį tinklą ir teikia skirstymo paslaugas. 
(2014 m. spalio 31 d.).

•	 Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB skundas dėl Valstybinės kainų ir energeti-
kos kontrolės komisijos (VKEKK) 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo 
„Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, planinio patikrinimo“, Nr. 
O3-818, panaikinimo. VKEKK pritarė 2014 m. rugsėjo 19 d. pla-
ninio patikrinimo aktui Nr. E3-2 ir nusprendė mažinti Bendro-
vės valdomos Lietuvos elektrinės gautinas remiamos elektros 
energijos gamybos veiklos pajamas 21,2 mln. Lt (6,14 mln. EUR) 
suma bei mažinti Bendrovės gautinas elektros energijos rezer-
vinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos pajamas 25,7 
mln. Lt (7,44 mln. EUR) suma. Nutarime numatytas šių Valsty-
binės kainų ir energetikos kontrolės sprendimų įgyvendinimo 
laikotarpis – 2015–2016 ataskaitiniai metai. Bendrovės vertini-
mu šis nutarimas yra neargumentuotas, prieštaraujantis anks-
tesniems VKEKK sprendimams tais pačiais klausimais. (2014 m. 
spalio 31 d.).

•	 „Lietuvos energija“ pasirašė laidavimo sutartį su „Swedbank“, AB. 
Laidavimo sutartis yra skirta laiduoti už dalį UAB LITGAS įsiparei-
gojimų, kylančių iš kredito sutarties su „Swedbank“, AB. Maksi-
mali šio laidavimo suma negali viršyti 41,6 mln. eurų. (2014 m. 
lapkričio 17 d.).

•	 Išrinkta nauja AB „Lietuvos dujos“ valdyba ir generalinis di-
rektorius. Juo tapo Liudas Liutkevičius, kuris eina ir „Lietuvos 
dujų“ valdybos pirmininko pareigas. Bendrovės valdybos na-
riais išrinkti Giedrė Glinskienė, vadovaujanti Finansų ir iždo tar-
nybai, Tomas Šidlauskas, vadovaujantis Dujų tinklo tarnybai, 
Nemunas Biknius, vadovaujantis Paslaugų ir plėtros tarnybai 
bei Valentina Birulienė, vadovaujanti Organizacijos vystymo 
tarnybai. (2014 m. lapkričio 4 d.).

•	 Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo priim-
tas dar vienas „Lietuvos energijos gamyba“, AB skundas dėl 
VKEKK 2014 m. spalio 17 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos ener-
gijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrini-
mo paslaugų kainų viršutinių ribų 2015 metams nustatymo“, 
bei 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos 
gamyba“ padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elek-
tros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“ 
panaikinimo. Bendrovės vertinimu, nutarimuose pateikti in-
vesticijų grąžos skaičiavimai yra netikslūs ir klaidingi. (2014 
lapkričio 18 d.)

•	 LESTO paskelbė apie ketinimą pradėti viešąjį pirkimą ilgalaikei 
paskolai gauti. Planuojama pasiskolinti 75 mln. eurų (258,96 
mln. litų) penkerių metų laikotarpiui. Lėšos bus skirtos Bendro-
vės fi nansinių įsipareigojimų refi nansavimui ir apyvartinėms 
lėšoms. Numatoma kintama paskolos palūkanų bazė – 1 mėn. 
EURIBOR. (2014 m. lapkričio 20 d.).

•	 2014 m. spalio 28 d. gavus AB „Lietuvos energijos gamyba“ 
stebėtojų tarybos nario Liudo Liutkevičiaus pranešimą apie 
atsistatydinimą iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų, 
lapkričio 20 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime į bendrovės Stebėtojų tarybą išrinktas Mindaugas 
Keizeris. (2014 lapkričio 20 d.).

•	 Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas AB LES-
TO skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės ko-
misijos (VKEKK) 2014 m. spalio 17 dienos nutarimų Nr. O3-841 
ir Nr.O3-845 dalinio panaikinimo. Bendrovės nuomone, VKEKK 
neteisėtai pratęsė 2011–2013 m. reguliavimo periodą 2015 me-
tams ir netinkamai nustatė viršutines elektros energijos skirsty-
mo paslaugos kainų ribas 2015 metams, (2014 lapkričio 24 d.)

„Lietuvos energija“, UAB
Generalinis direktorius 
2014 m. lapkričio 28 d.

Dr. Dalius Misiūnas 
„Lietuvos energija“, UAB

Generalinis direktorius 
2014 m. lapkričio 28 d.

Dr. Dalius Misiūnas 
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3SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.

Pas-
ta-
bos

Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

TURTAS

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas 4 334 349  336 017 - -

Ilgalaikis materialusis turtas 5 7 700 131 7 318 650 22  33

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą 7 836  132 - -

Investicinis turtas 126 874  121 626 - -

Dukterinės įmonės ir kitos investicijos 6 - - 3 539 795 2 763 355

Investicijos į asocijuotas įmonės 26 117  28 800 - -

Po vienerių metų gautinos sumos 7 833 310  712 888 825 131  690 000

Ilgalaikės investicijos 8 16 657  57 302 16 657  57 302

Kitas ilgalaikis turtas 21 101  17 850 - -

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 48 673  1 160 163  71

Ilgalaikio turto iš viso 9 115 048 8 594 425 4 381 768 3 510 761

Trumpalaikis turtas

Atsargos 9 69 665  34 614 - -

Išankstiniai apmokėjimai 10 160 966  16 292 56  8

Prekybos gautinos sumos 365 259  304 437 2  2

Kitos gautinos sumos 70 169  85 641 199 541  38 537

Kitas trumpalaikis turtas 562  227 - -

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 8 278  10 190 - -

Trumpalaikės investicijos 8 258  122 385 258  122 385

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 556 911  558 396 4 375  309 974

1 232 068 1 132 182 204 232  470 906

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 493  618 266  266

Trumpalaikio turto iš viso 1 232 561 1 132 800 204 498  471 172

TURTO IŠ VISO 10 347 609 9 727 225 4 586 266 3 981 933

Sutrumpinta tarpinė finansinės būklės ataskaita (neaudituota)
2014 m. rugsėjo 30 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Tęsinys kitame puslapyje



4SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas  12 4 179 849 4 067 164 4 179 849 4 067 164

Rezervai  13 848 084 1 456 119 250 -

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 1 065 475  30 194 402 988 (87 060)

Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams 6 093 408 5 553 477 4 583 087 3 980 104

Nekontroliuojanti dalis 280 344  699 228 - -

Nuosavo kapitalo iš viso 6 373 752 6 252 705 4 583 087 3 980 104

Įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikės paskolos  14 865 868  805 826 - -

Išperkamosios nuomos įsipareigojimai 167  36 - -

Dotacijos ir subsidijos 1 079 080 1 091 511 - -

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 405 338  409 339 - -

Atidėjiniai  15 179 485  4 588 - -

Ateinančių laikotarpių pajamos 184 969  189 523 - -

Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 71 434  77 559 - -

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso 2 786 341 2 578 382 - -

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis  14 370 406  302 656 - -

Trumpalaikės paskolos  14 26 367  71 562 - -

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis 78  8 - -

Prekybos mokėtinos sumos 195 470  268 561 458  409

Gauti išankstiniai apmokėjimai 126 138  69 470 - -

Pelno mokesčio įsipareigojimai 26 906  7 765 67 -

Atidėjiniai  15 147 027  12 437 - -

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 295 124  163 679 2 654  1 420

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso 1 187 516  896 138 3 179  1 829

Įsipareigojimų iš viso 3 973 857 3 474 520 3 179  1 829

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 347 609 9 727 225 4 586 266 3 981 933

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

Pas-
ta-
bos

Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė
Apskaitos departamento vadovė

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius Apskaitos departamento vadovė
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Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.

Grupė Pastabos
Grupė Įmonė

2014 m. 
I-III ketv.

2014 m.
III ketv.

2013 m. 
I-III ketv.

2013 m.
III ketv.

2014 m. 
I-III ketv.

2014 m.
III ketv.

2013 m. 
I-III ketv.

2013 m.
III ketv.

Pajamos
Pardavimo pajamos 2 093 670 765 630 2 053 426 669 848 - - - -

Kitos veiklos pajamos 108 027 45 513 85 603 34 795 6 2 6 2

Pajamos, iš viso 2 201 697 811 143 2 139 029 704 643 6 2 6 2

Veiklos sąnaudos
Elektros ir susijusių paslaugų pirkimai (916 773) (191 505) (961 312) (198 564) - - - -

Dujų ir mazuto pirkimai (651 586) (567 387) (320 631) (224 238) - - - -

Nusidėvėjimas ir amortizacija (336 836) (117 504) (359 494) (111 470) (11) (2) (13) (5)

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos (185 323) (70 795) (167 294) (52 751) (7 263) (2 501) (5 150) (1 802)

Remontų ir priežiūros sąnaudos (73 765) (33 834) (50 524) (20 821) - - - -

Kitos sąnaudos 16 (121 559) (60 258) (131 150) (36 138) (3 429) (1 280) (1 973) (721)

Veiklos sąnaudos, iš viso (2 285 842) (1 041 283) (1 990 405) (643 982) (10 703) (3 783) (7 136) (2 528)
Veiklos pelnas (nuostoliai) (84 145) (230 140) 148 624 60 661 (10 697) (3 781) (7 130) (2 526)

AB „Lietuvos dujos“ įsigijimo neigiamas prestižas 19 154 203 - - - - - - -

Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos rezultato dalis 19 149 194 - - - - - - -

Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos pervertinimas 19 (97 987) - - - - - - -

Finansinės veiklos pajamos 17 19 366 5 101 14 759 4 348 501 089 253 332 120 507 3 773

Finansinės veiklos sąnaudos 18 (20 381) (4 809) (21 050) (7 315) (413) (192) (3) (3)

Kitų asocijuotų įmonių rezultatų dalis (992) (691) 348 - - - - -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 119 258 (230 539) 142 681 57 694 489 979 249 359 113 374 1 244

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos (35 011) (10 477) (29 805) (8 697) (67) (42) - -

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) 45 916 41 687 14 578 1 500 136 49 (630) (191)

Grynasis pelnas (nuostoliai) 130 163 (199 329) 127 454 50 497 490 048 249 366 112 744 1 053

Sutrumpinta tarpinė pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita (neaudituota)
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Tęsinys kitame puslapyje
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Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.

Priskirtinas:

patronuojančios įmonės savininkams 125 392 (193 088) 117 202 46 491 490 048 249 366 112 744 1 053

nekontroliuojančiai daliai 4 771 (6 241) 10 252 4 006 - - - -

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

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

Straipsniai, kurie nebus perklasifi kuojami į pelną (nuostolius), iš viso - - (65) - - - - -
Straipsniai, kurie bus perklasifi kuojami į pelną (nuostolius)

Galimo parduoti fi nansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas 250 61 - - 250 61 - -

Straipsniai, kurie bus perklasifi kuojami į pelną (nuostolius), iš viso 250 61 - - 250 61 - -
Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso 250 61 (65) - 250 61 - -
Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso 130 413 (199 268) 127 389 50 497 490 298 249 427 112 744 1 053

Priskirtinos:

patronuojančios įmonės savininkams 125 642 (193 027) 117 381 46 732 490 298 249 427 112 744 1 053

nekontroliuojančiai daliai 4 771 (6 241) 10 008 3 765 - - - -

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

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė
Apskaitos departamento vadovė

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius
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Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.

Grupė Bendrovė

2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Grynasis pelnas (nuostoliai) 130 163 127 454 490 048 112 744
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4,5 367 350 389 686 11 13
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 5 - 77 - -
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) (10 645) (20) - -
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis 992 (348) - -
Pelno mokesčio sąnaudos (10 905) 15 227 (69) 630
Dotacijų (nusidėvėjimas) (30 514) (30 611) - -
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) 309 487 (1 345) - -
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto
perleidimo / nurašymo 8 405 9 214 - -
Rezultatas, susidaręs įsigyjant verslą 19 (205 568) - - -
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:
Palūkanų pajamos 17 (11 806) (11 573) (11 320) (11 252)
Palūkanų sąnaudos 18 19 284 22 831 401 -
Kitos fi nansinės veiklos sąnaudos (pajamos) (6 463) (4 967) (489 757) (109 252)

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas 18 220 23 982 (27) 2 076
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto
(padidėjimas) sumažėjimas 107 189 24 330 (48) 107
Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių 
apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (35 293) 100 064 1 327 (490)
(Sumokėtas) pelno mokestis (31 649) (48 303) - -

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 618 247 615 698 (9 434) (5 424)
Investicinės veiklos pinigų srautai

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (289 108) (344 042) - (5 676)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas 3 298 4 889 - -
(Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos (100 851) 25 286 (100 131) 25 000
Terminuotų indėlių pasikeitimas 722 64 090 - 61 070
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas - - (64 511) (5)
Gautos dotacijos 9 695 5 618 - -
Obligacijų įsigijimas - (160 941) - (160 941)
Obligacijų perleidimas 162 461 90 316 162 461 90 316
Gautos palūkanos 14 112 14 067 13 618 13 295
Gauti dividendai 6 643 - 292 043 109 255
AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos 6 - - (117 887) -
AB „Lietuvos dujos“ akcijų įsigijimas 19 (354 763) - (481 357) -
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 254 7 - -

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (547 537) (300 710) (295 764) 132 314
Finansinės veiklos pinigų srautai

Gautos paskolos 727 492 164 327 - -
Sugrąžintos paskolos (598 723) (155 092) - -
Išperkamosios nuomos mokėjimai 201 (267) - -
Sumokėtos palūkanos (19 160) (20 101) (401) -
Išmokėti dividendai (24 540) (18 525) - -
AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos 6 (117 887) - - -
Kiti fi nansinės veiklos pinigų srautai 4 836 (39) - -

Grynieji fi nansinės veiklos pinigų srautai (27 781) (29 697) (401) -
Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį)
padidėjimas (sumažėjimas) 42 929 285 291 (305 599) 126 890

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 530 617 282 076 4 375 184 655

Sutrumpinta tarpinė pinigų srautų ataskaita (neaudituota)
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

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

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė
Apskaitos departamento vadovė

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

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius



8SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.

Grupė
Pas-
ta-
bos

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams Nekontro-
liuojanti 

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) - - - - 117 202 117 202 10 252 127 454
Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso - - (62) - 117 202 117 140 10 249 127 389
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną
(perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) - - (55 445) - 55 445 - - -
Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai - 1 595 - (38 453) 36 858 - - -
Dividendai - - - - - - (18 818) (18 818)
Nekontroliuojančios dalies pasikeitimai dėl grupės struktūros pertvarkymo - 12 164 - (2 162) (1 986) (6 036) (8 022)
Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d. 4 067 164 77 074 747 591 651 469 (226) 5 543 072 697 259 6 240 331

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
Galimo parduoti fi nansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas,
atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką - - - 250 - 250 - 250
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso - - - 250 - 250 - 250
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) - - - - 125 392 125 392 4 771 130 163
Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso - - - 250 125 392 125 642 4 771 130 413
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną
(perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) - - (60 808) - 60 808 - - -
Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai 13 - 1 250 - (651 556) 650 306 - - -
Dividendai - - - - - - (36 690) (36 690)
Akcinio kapitalo didinimas 12 112 685 - - - - 112 685 - 112 685
Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies 6 - 5 792 97 044 (7) 198 775 301 604 (419 491) (117 887)
Dukterinės įmonės įsigijimas 19 - - - - - - 27 762 27 762
Nekontroliuojančios dalies įnašas į dukterinių įmonių įstatinį kapitalą - - - - - - 4 764 4 764
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d. 4 179 849 84 116 763 812 156 1 065 475 6 093 408 280 344 6 373 752

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

Sutrumpinta tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (neaudituota)
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė
Apskaitos departamento vadovė

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius Apskaitos departamento vadovė
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Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.

Bendrovė
Pas-
ta-
bos

Kapitalas Privalomasis 
rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytasis 

pelnas Iš viso

Likutis 2013 m. sausio 1 d. 4 067 164 - - (200 328) 3 866 836
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) - - 112 744 112 744
Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d. 4 067 164 - - (87 584) 3 979 580

Likutis 2014 m. sausio 1 d. 4 067 164 - - (87 060) 3 980 104
Akcinio kapitalo didinimas 12 112 685 - - - 112 685
Galimo parduoti fi nansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką - - 250 - 250
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) - - - 490 048 490 048
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d. 4 179 849 - 250 402 988 4 583 087

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

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė
Apskaitos departamento vadovė

Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius

Darius Kašauskas
Finansų ir iždo direktorius Apskaitos departamento vadovė
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Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.

Šioje finansinėje informacijoje yra pateikiama neaudituo-
ta tarpinė ataskaitinio laikotarpio, pasibaigusio 2014 m. 
rugsėjo 30 d. „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Įmonė arba 
Bendrovė) bei jos dukterinių įmonių (toliau – Grupė) su-
trumpinta finansinė informacija (toliau tekste - Finansinė 
informacija arba Tarpinė finansinė informacija). 

„Lietuvos energija“, UAB yra Lietuvos Respublikoje įre-
gistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - 
Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos 
civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 
2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asme-
nų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. 
Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas 
LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

„Lietuvos energija“, UAB yra patronuojanti įmonė, kuri at-
sakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos 
energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei 

eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų skirstymu ir 
tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir 
plėtra, valdymą ir veiklos koordinavimą.

Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuo-
ja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato 
veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, 
teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos 
valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose 
srityse.

„Lietuvos energija“, UAB siekia efektyvios įmonių grupės 
veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose 
teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų 
įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės 
vertės didinimą.

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybei.

1 Bendroji informacija

Bendrovės akcininkas
2014-09-30 2013-12-31

Akcinis kapitalas % Akcinis kapitalas %

Lietuvos Respublika, atstovaujama
LR finansų ministerijos 4 179 849 100,00 4 067 164 100,00

Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas (neaudituota)
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip



11SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d.

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

Įmonės Įmonės buveinės 
adresas

Valdomų akcijų 
efektyvioji dalis, 

2014-09-30 (proc.)

Įstatinis kapitalas 
(tūkst. Lt)

2014-09-30
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 94,4 603 945 Elektros energijos tiekimas ir

skirstymas vartotojams 

AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24,
Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas 

vartotojams

NT Valdos, UAB Geologų g. 16,
Vilnius 94,7 295 408

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

UAB Duomenų logistikos 
centras

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

Informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų aptarnavimo 
paslaugos

UAB „ELEKTROS TINKLO 
PASLAUGOS“

Motorų g. 2,
Vilnius 94,4 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 45 000

Suskystintų gamtinių dujų tiekimas 
per terminalą ir prekyba gamtinėmis 
dujomis

Gotlitas UAB R. Kalantos g. 119, 
Kaunas 96,1 1 100 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 97,9 20 000

Informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų ir kitų paslaugų 
teikimas

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

veikla

UAB Verslo aptarnavimo 
centras

P. Lukšio g. 5 b,
Vilnius 50 100

Viešųjų pirkimų organizavimo ir 
vykdymo, apskaitos, personalo 
administravimo paslaugos

UAB „Lietuvos dujų 
tiekimas“ (įstatinis 
padidintas iki 3 mln.; 
2014 09 30 apmokėta
750 tūkst. Lt)

Aguonų g. 24,
Vilnius 100 3 000 Dujų tiekimas

2014 m. rugsėjo 30 d. Grupėje buvo 5 632 darbuotojai 
(2013 m. gruodžio 31 d. – 4 378), Bendrovėje – 73 darbuo-
tojai (2013 m. gruodžio 31 d. - 53).

Ši finansinė informacija buvo patvirtinta „Lietuvos energi-
ja“, UAB vadovybės 2014 m. lapkričio 28 d.



12SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)
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2 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Ši tarpinė finansinė informacija už laikotarpį, pasibaigusį 
2014 m. rugsėjo 30 d. yra parengta pagal 34 Tarptautinį 
apskaitos standartą (toliau - TAS) „Tarpinė finansinė atskai-
tomybė“.

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 Bendro-
vės finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarp-
tautinius 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.

Pelno mokestis

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

Atskirai pateikiame apskaitos principus, pritaikytus reikš-
mingiems Grupės sandoriams, susijusime su Grupės struk-
tūros pokyčiais, kurie aprašyti 6-oje ir 19-oje pastabose. 

Verslo jungimai

Dukterinės įmonės – tai visos įmonės (įskaitant struktūri-
zuotas įmones), kurias kontroliuoja Grupė. Grupė kontro-
liuoja įmonę, jei jai tenka arba ji turi teisę į kintamąją grąžą 
iš savo dalyvavimo šioje įmonėje ir ji gali daryti įtaką šiai 
grąžai, kontroliuodama įmonę. Dukterinės įmonės pilnai 
konsoliduojamos nuo datos, kai Grupei perduodama šių 
įmonių kontrolė ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši 
kontrolė prarandama.

Verslo jungimams, įvykusiems tarp bendro pavaldumo 
įmonių, nėra taikomas 3-iasis TFAS „Verslo jungimai“. Vers-
lo jungimo sandoriai tarp bendro pavaldumo ūkio subjek-
tų yra apskaityti taikant dalyvavimo (kontrolės) sujungi-
mo (angl. pooling of interest) metodą.

Dukterinių įmonių, nepriklausančių Bendrovės grupei, 
įsigijimas yra apskaitomas taikant įsigijimo metodą. Įsi-
gijimo savikaina yra tikroji vertė, kurią sudaro mainais 
suteikto turto, išleistų nuosavybės priemonių, gautų ar 
prisiimtų įsipareigojimų tikroji vertė mainų dieną. Su įsi-
gijimu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo 
laikotarpiu, kai yra patiriamos. Įsigyjamojoje įmonėje 
identifikuojamas įsigytas turtas, įsipareigojimai ir neapi-
brėžtieji įsipareigojimai, atitinkantys 3 TFAS „Verslo jungi-
mai“ pateiktus pripažinimo kriterijus. Jie yra pripažįstami 
jų tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną.

Perleisto atlygio ir nekontroliuojančios dalies įsigyjama-
me ūkio subjekte sumos bei anksčiau turėtos nuosavybės 
dalies įsigyjamame ūkio subjekte tikrosios vertės perviršis 
lyginant su įsigyto identifikuojamo grynojo turto tikrąja 
verte yra pripažįstamas prestižu. Jeigu bendra perleisto 
atlygio, pripažintos nekontroliuojančios dalies ir anksčiau 
turėtos nuosavybės dalies suma yra mažesnė už įsigytos 
dukterinės įmonės grynojo turto tikrąją vertę (perkant pi-
giau nei rinkos kaina), skirtumas pripažįstamas tiesiogiai 
pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Akcininkų mažumos dalis įgytoje įmonėje pirminio pripa-
žinimo metu yra įvertinama kaip apskaityto grynojo tur-
to, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų tikrosios 
vertės proporcinga dalis, tenkanti mažumai.

Nuosavybės dalies dukterinėse įmonėse pasikeiti-
mas, neturintis įtakos kontrolės pasikeitimui

Sandoriai su nekontroliuojančios dalies akcininkais, dėl 
kurių kontrolė neprarandama, apskaitomi kaip sandoriai, 
kurie pripažįstami nuosavybės dalyje, t. y. kaip sandoriai 
su akcininkais. Skirtumas tarp sumokėto atlygio tikrosios 
vertės ir įsigytos dukterinės įmonės atitinkamos grynojo 
turto dalies balansinės vertės apskaitomas nuosavybės 
dalyje. Vykdant perleidimo nekontroliuojančiai daliai san-
dorius, pelnas ar nuostoliai taip pat apskaitomi nuosavy-
bės dalyje.

Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai

Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai, įsi-
galioję nuo 2014 m. sausio 1 d., nurodyti Bendrovės ir 
Grupės 2013 m. gruodžio 31 d. audituotose finansinėse 
ataskaitose. Nauji standartai, jų pakeitimai ir aiškinimai, 
įsigalioję nuo 2014 m. sausio 1 d., ir aktualūs Bendrovei 
ir Grupei rengiant šią 2014 m. rugsėjo 30 d. sutrumpintą 
tarpinę finansinę informaciją, pateikiami žemiau.

10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansinės atas-
kaitos“ (paskelbtas 2011 m. gegužės mėn.). 10-asis 
TFAS pakeitė kontrolės sąvokos apibrėžimą taip, kad 
nustatant kontrolę būtų taikomi vienodi kriterijai vi-
siems ūkio subjektams. Šį sąvokos apibrėžimą papil-
do įvairios taikymo gairės. Standartas neturėjo įtakos 
sandorių ir likučių vertinimui Grupės konsoliduotoje 
finansinėje informacijoje. 

11-asis TFAS „Jungtinė veikla“ (paskelbtas 2011 m. 
gegužės mėn.). Standartas pakeitė sąvokų apibrė-
žimus, jungtinės veiklos tipų skaičius sumažintas 
iki dviejų: bendra veikla ir bendra įmonė. Galimybė 
taikyti proporcingo konsolidavimo principą ben-
drai kontroliuojamoms įmonėms buvo panaikinta. 
Bendrų įmonių dalininkai privalo taikyti nuosavy-
bės metodą. Standartas neturėjo įtakos sandorių ir 
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likučių vertinimui, Grupė taikė šį standartą 2014 m. 
sandoriams.

12-asis TFAS „Investicijų į kitus ūkio subjektus at-
skleidimas“ (paskelbtas 2011 m. gegužės mėn.). 
Šis standartas taikomas ūkio subjektams, turintiems 
nuosavybės dalį dukterinėje įmonėje, jungtinėje vei-
kloje, asocijuotoje įmonėje ar nekonsoliduotame 
struktūrizuotame ūkio subjekte. 12-asis TFAS numato 
privalomą atskleisti informaciją toms įmonėms, kurios 
taiko du naujus standartus: 10-ąjį TFAS „Konsoliduo-
tosios finansinės ataskaitos“ ir 11-ąjį TFAS „Jungtinė 
veikla“. Standartas neturėjo įtakos sandorių ir likučių 
vertinimui; Bendrovė ir Grupė atsižvelgė į standarto 
reikalavimus rengdama atskleidimus šioje finansinėje 
informacijoje. 

27-asis TAS „Atskiros finansinės ataskaitos“ (per-
žiūrėtas 2011 m. gegužės mėn.). Šio peržiūrėto stan-
darto tikslas – nustatyti apskaitos ir atskleidimo rei-

kalavimus investicijoms į dukterines įmones, bendras 
įmones ir asocijuotas įmones, kai ūkio subjektas ren-
gia atskiras finansines ataskaitas. Gaires, susijusias su 
kontrole ir konsoliduotosiomis finansinėmis ataskai-
tomis, pakeitė 10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansi-
nės ataskaitos“. Standartas neturėjo įtakos sandorių ir 
likučių vertinimui; Bendrovė ir Grupė atsižvelgė į stan-
darto reikalavimus rengdama atskleidimus šioje finan-
sinėje informacijoje.

28-asis TAS „Investicijos į asocijuotas ir bendrąsias 
įmones“ (peržiūrėtas 2011 m. gegužės mėn.). Ši pa-
taisa įtraukė bendrųjų įmonių apskaitą taikant nuosa-
vybės metodą į 28–ąjį TAS, nes šis metodas taikytinas 
ir bendrosioms įmonėms, ir asocijuotoms įmonėms. Iš-
skyrus šią išimtį, kitos gairės liko nepasikeitusios. Gru-
pė taikė šį standartą 2014 m. sandoriams.

3 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai,
naudojami rengiant finansines ataskaitas

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami 
remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant 
būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam 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 turė-
ti reikšmingos įtakos šiai finansinei informacijai. Sutrum-
pintoje tarpinėje finansinėje informacijoje buvo naudoti 
tokie patys apskaitiniai įvertinimai, kaip ir rengiant meti-
nes 2013 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas.

Turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas 

Grupė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus elektrinių turtą, 
skirstomuosius dujotiekius, dujų technologinę įranga, 
apskaito perkainota verte vadovaujantis 16-uoju Tarptau-
tiniu 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. gruo-
džio 31 d.

Vadovaujantis Tarptautiniais vertinimo standartais, turto 
vertę nustatant pagal nudėvėtosios atstatomosios vertės 
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 energetikos 
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 teikėjo licencijuoja-
moje 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 patvirtina 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau 
- VKEKK), remdamasi Komisijos parengtais ir Vyriausybės 
patvirtintais paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje 
naudojamo turto vertės nustatymo principais.

Remiantis 2009 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybės nutarimu 
Nr. 1142 „Dėl elektros energijos paslaugos teikėjo licen-
cijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustaty-
mo principų“, nustatant viršutines elektros energijos 
perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo pas-
laugų kainų ribas, paslaugos teikėjo licencijuojamoje 
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veikloje naudojamo turto vertė yra lygi ilgalaikio ma-
terialiojo turto likutinei (balansinei) vertei 2002 m. gruo-
džio 31 d., padidintai su VKEKK suderintų ir įgyvendintų 
investicijų suma ir sumažintai turto nusidėvėjimo suma, 
apskaičiuota Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įsta-
tymo 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. rugsėjo 30 d. finansinėje 
informacijoje.

Grupės įmonės planuoja įvertinti turtą 2014 m. gruodžio 31 d.

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.

2012 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertinimas 
Grupėje buvo atliktas NT Valdos, UAB. Turto vertinimą at-
liko nepriklausoma vertinimo bendrovė bei Grupės verti-
nimo specialistai.

UAB “Kauno energetikos remontas” ilgalaikio materialiojo 
turto vertinimas buvo atliktas 2011 m. gruodžio 31 d. ly-
ginamosios vertės ir naudojimo pajamų vertės metodais.

2010 m nepriklausomi turto vertintojai atliko ilgalaikio 
turto, kuris buvo įneštas kaip turtinis įnašas į UAB Techno-
logijų ir inovacijų centras, UAB Duomenų logistikos cen-
tras, NT Valdos, UAB įmonių įstatinio kapitalo formavimą, 
perkainojimą. 2013 m. UAB Duomenų logistikos centras ir 
NT Valdos, UAB atliko pasirinktų turto vienetų įvertinimą 
ir nustatė, kad ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 
reikšmingai nesiskiria nuo jo tikrosios vertės.

Atsižvelgdama tai, kada buvo atliktas paskutinis šio tur-
to perkainojimas bei jo įsigijimo laikotarpius, vadovybė 
mano, kad Grupės 2014 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio mate-
rialiojo turto, apskaitomo perkainota verte, tikroji vertė 
reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės.

Turto vertės sumažėjimas

Grupė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių 
nors požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė 
vertė gali būti sumažėjusi.
2014 m. birželio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 
atliktas, elektrinių turto grupei priklausančių Rezervi-
nės elektrinės ir Kombinuotojo ciklo bloko (toliau kartu 
- elektrinė) ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažė-

jimo testas ir nustatyta, kad elektrinės turto atsiperka-
moji vertė viršija jo balansinę vertę, lygią 2,066 mln. Lt 
(2013 m. gruodžio 31 d. – 2,090 mln. Lt), todėl vertės 
sumažėjimas nebuvo apskaitytas.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo testas 
2014 m. birželio 30 d. atliktas vadovaujantis 2013 m. gruo-
džio 31 d. finansinėse ataskaitose aprašytomis prielaido-
mis bei metodais. 2014 m. rugsėjo 30 d. vertės sumažėji-
mo testas nebuvo atliktas.

Investicijų į dukterines įmones vertinimas

Nors Bendrovės 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. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. 
gruodžio 31 d Bendrovė neatliko investicijos į dukterinę 
įmonę AB LESTO vertės sumažėjimo testo.

2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atliko investicijos į 
dukterinę įmonę „Lietuvos energijos gamyba“, AB vertės 
sumažėjimo testą ir nustatė, kad 2013 m. gruodžio 31 d. 
nėra investicijos į „Lietuvos energijos gamyba“, UAB vertės 
sumažėjimo. 2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės vadovybės 
vertinimu nėra investicijos į „Lietuvos energijos gamyba“, 
UAB vertės sumažėjimo požymių. 

2014 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į duk-
terinę įmonę AB „Lietuvos dujos“ vertinimą / vertės su-
mažėjimo testą, naudodama diskontuotų pinigų srautų 
metodą. Diskontuoti pinigų srautai buvo apskaičiuoti 
remiantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis, regla-
mentuojančiais skirstymo veiklą, ir atsižvelgiant į labiau-
siai tikėtiną tiekimo veiklos vystymosi scenarijų bei egzis-
tuojančius neapibrėžtumus dujų sektoriuje. Skaičiuojant 
diskontuotus pinigų srautus buvo naudota iki mokestinė 
7,09 proc. diskonto norma, kuri atitinka VKEKK taikomą 
grąžą kainų reguliavime. Remiantis atlikta analize, Ben-
drovės vadovybė nustatė, kad 2014 m. birželio 30 d. nėra 
investicijos į AB „Lietuvos dujos“ vertės sumažėjimo.

Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę „Duomenų 
logistikos centras“ UAB vertės sumažėjimo testą, naudo-
dama diskontuotų pinigų srautų metodą. Diskontuoti pi-
nigų srautai buvo apskaičiuoti atsižvelgiant į naujo duo-
menų centro veiklos pradžią nuo 2014 m. antro pusmečio 
bei įvertinus kitų pajamų nežymų augimą. Tiesiogines ir 
veiklos sąnaudas planuojama išlaikyti tame pačiame pro-
centiniame lygyje (t.y. fiksuotas procentinis dydis nuo pa-
jamų). Skaičiuojant diskontuotus pinigų srautus buvo 
naudota iki mokestinė 12,35 proc. diskonto norma. 
Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė nustatė, 
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kad 2014 m. birželio 30 d. nėra investicijos į „Duome-
nų logistikos centras“, UAB vertės sumažėjimo. 2014 m. 
rugsėjo 30 d. vertės sumažėjimo testas nebuvo atliktas.

LITGRID AB perleidimo kaina

Įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo reikalavimus, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 4 d. priė-
mė nutarimą Nr. 826 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 
steigimo ir valstybės turto investavimo“, kuriuo nurodė 
Energetikos ministerijai įsteigti uždarąją akcinę bendro-
vę ir priimti visus reikalingus sprendimus, kad „Lietuvos 
energija“, UAB valdomos LITGRID AB akcijos būtų atlygin-
tinai perduotos naujai įsteigtai uždarajai akcinei bendro-
vei UAB „EPSO-G“, atsižvelgiant į nepriklausomų vertinto-
jų nustatytą akcijų rinkos vertę. 

Vadovybė, siekdama įgyvendinti nurodytą LRV nutari-
mą, inicijavo Bendrovės valdomos elektros perdavimo 
sistemos operatorės LITGRID AB akcijų nepriklausomą 
vertinimą. Nepriklausomas vertintojas nustatė 97,5 proc. 
LITGRID AB akcijų rinkos vertę, naudodamas pajamų 
(naudojimo pajamų) vertės metodą. 

Atsižvelgiant į nepriklausomo vertinimo rezultatus, 
naudotas vertinimo prielaidas bei neapibrėžtumus dėl 
būsimų reguliuojamos veiklos paslaugų kainų nustaty-
mo principų pasikeitimų, kurių įgyvendinimą numato 
2012 m. sausio 17 d. priimto Lietuvos Respublikos Elek-
tros energetikos įstatymo naujosios nuostatos, LITGRID 
AB akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatytas 
galutinės kainos priedas, kurio realizavimas susietas su 
galimu reguliavimo aplinkos pasikeitimu ateityje. Galu-
tinės kainos priedo suma gali būti tiek teigiamas, tiek 
ir neigiamas dydis, kurio nustatymui esminę įtaką daro 
būsimųjų laikotarpių reguliacinės aplinkos vertinimo 
prielaidos. 2013 m. pabaigoje Valstybinė kainų ir ener-
getikos kontrolės komisija (toliau - VKEKK) nepriėmė 
sprendimo dėl Ilgo laikotarpio vidutinių sąnaudų pa-
didėjimo (Long run average incremental costs, LRAIC)   
metodikos taikymo, todėl Bendrovė negalėjo nustatyti 
pagrįstų prielaidų, reikalingų kainos priedui apskai-
čiuoti ir galutinę kainos priedo vertę 2013 m. gruodžio 
31 d.  įvertino nuliui. 2014 m. rugsėjo 30 d. VKEKK  dar 
nebuvo priėmusi sprendimo dėl  LRAIC metodikos tai-
kymo pradžios, nors 2014 m. rugsėjo 24 d. Vyriausybė 
nutarimu Nr. 1026 patvirtino Valstybės reguliuojamų 
kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo prin-
cipų aprašą (toliau – „Principai“), kurie įsigaliojo 2014 
m. spalio 1 dieną. Vyriausybės nutarimo, kuriuo buvo 
patvirtinti Principai, 2 punkte nustatyta, kad Principai 
taikomi nustatant reguliuojamų elektros energetikos 
paslaugų kainas nuo 2015 m. sausio 1 dienos. 2014 
m. rugsėjo 30 d. Bendrovė negalėjo nustatyti pagrįstų 
prielaidų, reikalingų kainos priedui apskaičiuoti ir galu-
tinę kainos priedo vertę įvertino nuliui.

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. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. dėl 3 pasta-
bos Turto perkainojimo ir vertės sumažėjimo dalyje aprašytų 
reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su pasikeitusių teisės 
aktų, reguliuojančių elektros skirstymo ir tiekimo kainas, įta-
kos Grupės įmonių ateities pinigų srautams, Grupė neatliko 
prestižo ir licencijų su neribotu naudingo tarnavimo laiku 
vertės sumažėjimo testo. Grupės vadovybė mano, jog šio 
Grupės turto vertė 2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. gruo-
džio 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-
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 
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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.

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 2014 m. rugsėjo 30 d. bei taršos kiekių, ku-
rie bus patvirtinti 2015 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.

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tikroji vertė

Grupės ir Bendrovės pagrindinis finansinis turtas ir įsipa-
reigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir ki-
tos gautinos sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaikės ir 
trumpalaikės paskolos.

Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip kaina, už kurią vertini-
mo dieną būtų parduodamas turtas arba perleidžiamas 
įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp rinkos daly-
vių. Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų ver-
tė yra ne mažesnė už sumą, mokėtiną pareikalavus, dis-
kontuotą nuo pirmos dienos, kurią gali būti pareikalauta 
ją sumokėti.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų, trumpalaikių prekybos ir kitų 
gautinų sumų, trumpalaikių prekybos skolų ir kitų mokė-
tinų sumų bei trumpalaikių paskolų apskaitinė vertė yra 
artima jų tikrajai vertei. 

Ilgalaikių paskolų tikroji vertė nustatoma remiantis to-
kios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba palūka-
nų norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino 
skoloms. Ilgalaikių paskolų, už kurias mokamos kintamos 
palūkanos, tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei tais 
atvejais, kai šių paskolų maržos atitinka šiuo metu rinkoje 
galiojančias paskolų maržas.
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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 2 720 1 222 1 105 - 5 063

Perklasifikuota į / iš IMT 652 - - 71 - 723

Nurašymai / Panaudoti aplinkos taršos
leidimai - - (13 895) (6) - (13 901)

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

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas - - (9 411) - - (9 411)

Amortizacija (571) (3 272) - (44) - (3 887)

Likutinė vertė 2013 m. rugsėjo 30 d. 118 970 6 035 29 288 3 803 178 103 336 199

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d. 118 781 6 205 28 704 4 224 178 103 336 017
AB „Lietuvos dujos“ įsigijimas 1 079 1 084 - 1 - 2 164

Įsigijimai 2 552 163 - 912 - 3 627

Perklasifikuota į / iš IMT - 2 169 - (916) - 1 253

Nurašymai / Panaudoti aplinkos taršos
leidimai - - (10 042) - - (10 042)

Pardavimai - - - (14) - (14)

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas - - 3 639 - - 3 639

Aplinkos taršos leidimų gauta dotacija - - 1 358 - - 1 358

Amortizacija (894) (2 685) - (74) - (3 653)

Likutinė vertė 2014 m. rugsėjo 30 d. 121 518 6 936 23 659 4 133 178 103 334 349
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5 Ilgalaikis materialusis turtas

Grupė Žemė Pastatai
Statiniai 

ir
mašinos

Skirs-
tomieji 
dujotie-
kiai ir jų 
įrengi-

niai

Dujų 
techno-
loginė 
įranga 
ir stati-

niai

Elektrinių 
turtas

Trans-
porto 
prie-

monės

Kitas
ilgalai-

kis
mate-

rialusis 
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 - 19 2 389 - - 687 3 918 3 349 207 246 217 608

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

Pardavimai - (36) (98) - - (165) (303) (246) - (848)

Nurašymai - (165) (9 175) - - (17) (1) (32) (3) (9 393)

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

Vertės sumažėjimo atstatymas - - 20 - - - - - 25 45

Perklasifikavimai tarp grupių - 2 382 198 874 - - 1 703 - 6 679 (209 638) -

Perklasifikavimas į turtą,
nematerialųjį turtą - 230 - - - - - 1 (724) (493)

Perklasifikavimas į investicinį turtą - (4 968) (40) - - - - - - (5 008)

Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų) - -  (5) - - 3 878 - (9) - 3 864

Nusidėvėjimas - (14 671) (260 479) - - (86 870) (5 313) (18 466) - (385 799)

Likutinė vertė 2013 m.
rugsėjo 30 d. 6 190 366 250 4 160 163 - - 2 584 173 48 569 93 498 70 267 7 329 110

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
AB „Lietuvos dujos“ įsigijimas 1 36 308  4 239 362 983 14 970 - 8 846 18 429 3 663 449 439

Įsigijimai - 621 2 570 102 - 646 3 254 6 326 300 381 313 900

Pardavimai - (115) (427) - (90) (477) (581) (566) - (2 256)

Nurašymai - (220) (9 069) (9) (10) (2) - (40) (9) (9 359)

Perklasifikavimai tarp grupių - 3 600 219 809 9 815 1 438 4 084 - 12 230 (250 976) -

Perklasifikavimas į turtą,
nematerialųjį turtą - (68) (42) - - - - - (1 253) (1 363)

Perklasifikavimas į investicinį turtą - (5 473) (387) - - - - - - (5 860)

Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų) - - - - - 677 - - - 677

Nusidėvėjimas - (15 987) (233 709) (2 585) (367) (86 092) (6 274) (18 683) - (363 697)

Likutinė vertė 2014 m.
rugsėjo 30 d. 6 944 380 221 4 147 366 370 306 15 941 2 485 938 59 304 108 476 125 635 7 700 131

Bendrovė Kitas ilgalaikis
materialusis turtas Nebaigta statyba Iš viso

Likutinė vertė 2013 m. sausio 1 d.  48 -  48
Įsigijimai - 34 34

Nusidėvėjimas (13) -

Likutinė vertė 2013 m. rugsėjo 30 d. 35 34 69

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d.  33 -  33
Nusidėvėjimas (11) - (11)

Likutinė vertė 2014 m. rugsėjo 30 d. 22 - 22

2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. Grupė ilgalaikį mate-
rialųjį turtą, išskyrus skirstomuosius dujotiekius ir jo 
įrenginius, hidroelektrinės, hidroakumuliacinės, kom-

binuotojo ciklo bloko bei rezervinės elektrinės turtą, 
apskaitė perkainota verte.
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6 Dukterinės įmonės ir kitos investicijos

Per 2014 metų pirmą pusmetį Bendrovė įsigijo 96,64 proc. 
AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Šios akcijos buvo įsigytos tri-
mis etapais:

•	 2014 m. vasario 21 d. didinant Bendrovės įstatinį 
kapitalą Finansų ministerija apmokėjo nepiniginiu 
įnašu – valstybei priklausančiomis AB „Lietuvos du-
jos“ 51 454 638 (17,7 proc.) akcijomis, kurių vertė 
112 685 657 Lt. (12 pastaba)

•	 2014 m. gegužės 21 d. Bendrovė pasirašė sutartį su 
Vokietijos koncernu „E.ON Ruhrgas International“, pa-
gal kurią įsigijo 113 118 140 (38,9 proc.) AB „Lietuvos 
dujos“ akcijų. Akcijų įsigijimo kaina - 219 008 617 Lt.

•	 2014 m. birželio 19 d. Bendrovė, vadovaudamasi Lie-
tuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 
straipsniu, įgyvendino privalomą nekonkurencingą 
oficialų siūlymą supirkti likusias AB „Lietuvos dujos“ 
akcijas ir iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ bei smulkių-
jų akcininkų įsigijo 116 357 288 (40,03 proc.) akcijas. 
Akcijų įsigijimo kaina 262 348 264 Lt.

2014 m. gegužės 21 d. Bendrovė pasirašė sutartį su Vo-
kietijos koncernu „E.ON Ruhrgas International“, pagal ku-
rią įsigijo 71 040 473 (11,76 proc.) AB LESTO akcijų. Akcijų 
įsigijimo kaina - 117 886 772 Lt.

2014

Įgytos nekontroliuojančios dalies balansinė vertė 419 491

Nekontroliuojančiai daliai sumokėtas atlygis (117 887)

Patronuojančios įmonės akcininkams tenkantis 
pelnas, pripažintas nuosavybėje 301 604

2014 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo par-
davimo sutartis su AB LESTO ir „Lietuvos energijos gamy-
ba“, AB, pagal kurias įsigijo 78,98 %, t.y. 46 525 904 UAB 
Duomenų logistikos centro akcijas. Akcijų įsigijimo kai-
na – 60 431 742 Lt. Po šio sandorio Bendrovė valdo 79,64 % 
UAB Duomenų logistikos centro akcijų.

2014 m. liepos 17 d. buvo sumažintas UAB Duomenų lo-
gistikos centro įstatinis kapitalas, siekiant akcininkams iš-
mokėti lėšas. Bendrovė iki akcinio kapitalo sumažinimo 
turėjo 46 910 850 akcijų, anuliavus Bendrovės turimas 
35 836 194 akcijas, liko 11 074 656 akcijos. 2014 m. 
liepos 31 d. UAB Duomenų logistikos centras pervedė 
bendrovei 30 mln. Lt. Likusią dalį 5 836 194 Lt įmonė 
pervedė rugpjūčio mėn.

2014 m. liepos 10 d. buvo padidintas UAB Technologijų ir 
inovacijų centro įstatinis kapitalas 19 990 000 Lt. Bendrovė 
įsigijo 11 105 556 akcijas, kurias 2014 m. gegužės mėn. buvo 
apmokėjusi papildomu piniginiu įnašu. Vienos akcijos ver-
tė 1 Lt. Akcijų apmokėjimas vyko tokia tvarka: 8 105 556 Lt 
buvo apmokėta piniginiu įnašu, o 3 000 000 Lt buvo užskai-
tyta UAB Technologijų ir inovacijų centro grąžintina paskolos 
suma. 2014 m. liepos mėn. 11 mln. Lt sumažėjo Bendrovės 
gautinos sumos ir padidėjo investicijos į dukterines įmones. 
Po šio sandorio Bendrovė valdo 97,89 % UAB Technologijų ir 
inovacijų centro akcijų.

2014 m. liepos 21 d. Bendrovė su kitomis Grupės įmo-
nėmis pasirašė UAB Verslo aptarnavimo centro steigimo 
sutartį. Naujos įmonės veiklos tikslas, teikti bendrovės 
akcininkams, perkančiosioms organizacijoms, paslaugas, 
būtinas bendrovės akcininkų, perkančiųjų organizacijų 
vykdomos veiklos užtikrinimui (akcininkų - perkančiųjų 
organizacijų poreikiams tenkinti ar akcininkų - perkan-
čiųjų organizacijų funkcijoms atlikti). Įmonė LR Juridinių 
asmenų registre registruota 2014 m. liepos 30 d., įmonės 
akcinis kapitalas 100 000 Lt. Bendrovė įsigijo 50 proc. visų 
įmonės akcijų.

2014 m. birželio 27 d. UAB LITGAS visuotinis akcininkų su-
sirinkimas priėmė sprendimą padidinti UAB LITGAS įstati-
nį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 3 mln. litų 
iki 45 mln. litų, išleidžiant naują 42 mln. paprastųjų vardi-
nių 1 lito nominalios vertės akcijų emisiją. 2014 m. liepos 
8 d. Bendrovė su UAB LITGAS pasirašė akcijų įsigijimo su-
tartį. Pagal šią sutartį Bendrovė įsigijo 28 mln. naujai išlei-
džiamų UAB LITGAS akcijų ir po sandorio valdo 30 mln. 
UAB LITGAS akcijų. Po sandorio Bendrovės valdoma dalis 
liko 50 proc.

2014 m. liepos 21 d. AB „Lietuvos dujos“ valdyba patvirtino, 
kad skirstymo ir tiekimo veiklos bus atskiriamos AB „Lie-
tuvos dujos“ parduodant turtinį kompleksą (įmonės dalį), 
t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, tei-
sėmis bei pareigomis. 2014 m. rugpjūčio 28 d. pasirašytas 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, naujai kuriamos dujų tiekimo 
bendrovės, steigimo aktas. Bendrovė yra UAB „Lietuvos 
dujų tiekimas“ steigėja ir akcininkė. UAB „Lietuvos dujų 
tiekimas“ įregistruota 2014 m. rugsėjo 2 d. UAB „Lietuvos 
dujų tiekimas“ įstatinis kapitalas 3 000 000 Lt. Bendrovė iki 
2014 m. rugsėjo 30 d. yra apmokėjusi 750 000 Lt įstatinio 
kapitalo.
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Grupės įmonė Įsigijimo vertė
Įnašas

nuostoliams 
padengti

Apskaitinė 
vertė

Dalies
procentas

Dukterinės įmonės:
„Lietuvos energijos gamyba“, AB 1 017 997 - 1 017 997 96,13
AB LESTO 1 860 624 - 1 860 624 94,39
AB „Lietuvos dujos“  594 043 -  594 043 96,64
UAB Duomenų logistikos centras  25 096 -  25 096 79,64
UAB LITGAS  30 000 -  30 000 66,67
UAB Technologijų ir inovacijų centras 11 110 -  11 110 97,89
UAB „VAE SPB“  10  15  25 100,00
UAB Verslo aptarnavimo centras 50 - 50 50
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (įstatinis 3 mln. Lt;
iki 2014 09 30 apmokėta 750 tūkst. Lt) 750 - 750 100

3 539 680  15 3 539 695  
Investicijos:

NT Valdos, UAB  100 -  100 0,03
 100 -  100  

3 539 780  15 3 539 795  

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

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

2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

Grupė Bendrovė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

Gautina suma už LITGRID AB pardavimą 725 000 690 000 725 000 690 000

Suteikta paskola 100 131 - 100 131 -

Kita 8 179 22 888 - -

Apskaitinė vertė 833 310 712 888 825 131 690 000

7 Po vienerių metų gautinos sumos

Vadovybės vertinimu iš UAB EPSO-G gautinos sumos už 
LITGRID AB pardavimą, suteiktos paskolos ir kitų sumų 
balansinė vertė 2014 m. rugsėjo 30 d. atitinka tikrąją ver-
tę. 2014 m. gegužės mėn. buvo suteikta paskola bei buvo 
pakeista LITGRID AB akcijų pirkimo – pardavimo sutartis. 
Atsižvelgiant į mokėjimo terminų pakeitimą buvo peržiū-
rėtos ir nustatytos naujos palūkanų normos.

2014 m. birželio 17 d. su banku, Bendrove ir UAB „EPSO-G“ 
buvo pasirašyta paskolų subordinavimo sutartis. Šia su-
tartimi Bendrovė 179 546 tūkst. Lt subordinuoja paskolą, 
suteiktą UAB „EPSO-G“, banko ir UAB „EPSO-G“ sudarytos 
kredito sutarties atžvilgiu.
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8 Investicijos ir kitas finansinis turtas

Ilgalaikes investicijas ir kitą finansinį turtą sudaro:

Trumpalaikes investicijas sudaro:

Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

Galimas parduoti finansinis turtas 16 657 - 16 657 -

Iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas:

LR Vyriausybės obligacijos - 57 302 - 57 302

Apskaitinė vertė 16 657 57 302 16 657 57 302

Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

Iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas:

LR Vyriausybės obligacijos - 40 131 - 40 131

Paskolos ir gautinos sumos:

Bankų obligacijos - 81 433 - 81 433

Gautinos palūkanos 258  821 258  821

Apskaitinė vertė 258 122 385 258 122 385

Grupės ir Bendrovės galimą parduoti finansinį turtą 
2014 m. rugsėjo 30 d. sudaro Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės vertybiniai popieriai litais, kurių išpirkimas 
2016 metais. Vertybinių popierių svertinė metinė palū-
kanų norma 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1,67 %.

2014 m. Grupė ir Bendrovė dalį vertybinių popierių, kurie 
2013 m. gruodžio 31 d. buvo klasifikuojami kaip laikomi 
iki išpirkimo termino, pardavė anksčiau termino, klasifika-
vo likusius vertybinius popierius kaip laikomus galimam 
pardavimui ir įvertino tikrąja verte. Bendrovė iki 2016 m. 
gegužės 31 d. neklasifikuos vertybinių popierių kaip lai-
komų iki termino. 

LR Vyriausybės obligacijos 2014 m. rugsėjo 30 d. yra aps-
kaitytos tikrąja verte, kuri priskiriama pirmam hierarchijos 
lygiui. Tikroji Skolos vertybinių popierių vertė apskaičiuo-
ta taikant aukščiausią 2014 m. rugsėjo 30 d. galiojusią 
vieno iš trijų Lietuvos bankų siūlomą pirkimo su sukaup-
tomis palūkanomis kainą atitinkamiems Skolos vertybi-
niams popieriams. Nominali investicijų vertė dauginta iš 
palankiausios pirkimo su sukauptomis palūkanomis kai-
nos, galiojusios 2014 m. rugsėjo 30 d.

Investicijų tikroji vertė

LR Vyriausybės obligacijų tikroji vertė 2013 m. gruo-
džio 31 d. lygi 98 284 tūkst. Lt. ir yra priskiriama pirmam 
hierarchijos lygiui. Tikroji Skolos vertybinių popierių ver-
tė apskaičiuota taikant aukščiausią 2013 m. gruodžio 31 d. 
galiojusią vidutinę trijų Lietuvos bankų siūlomą pirkimo 
su sukauptomis palūkanomis kainą atitinkamiems Skolos 
vertybiniams popieriams. Nominali investicijų vertė dau-
ginta iš palankiausios pirkimo su sukauptomis palūkano-
mis kainos, galiojusios 2013 m. gruodžio 31 d.

Tikroji Bankų obligacijų vertė 2013 m. gruodžio 31 d. lygi 
81 587 tūkst. Lt. ir yra apskaičiuota atsižvelgiant į palūka-
nų normą taikomą išperkant Obligacijas anksčiau termino 
ir Banko obligacijų Bendrovėje išlaikymo laikotarpį.

2014 m. rugsėjo 30 d. turimos investicijos apskaitytos ti-
krąja verte.
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Grupė

2014-09-30 2013-12-31

Medžiagos, žaliavos ir atsarginės dalys 24 524  20 881

Prekės skirtos perparduoti (įskaitant gamtines dujas) 34 722 -

Elektros skaitikliai 2 950  3 257

Mazutas 16 044  20 740

Kita 5 376  4 222

Iš viso 83 616  49 100
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės (13 951) (14 486)

Apskaitinė vertė 69 665  34 614

9 Atsargos

Atsargų nukainojimo iki grynosios realizacinės vertės judėjimas 2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2013 metais:

Grupė

Apskaitinė vertė 2013 m. sausio 1 d. 17 341
Papildomas vertės sumažėjimas 1 898

Vertės sumažėjimo atstatymas (4 753)

Apskaitinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. 14 486

Apskaitinė vertė 2014 m. sausio 1 d.  14 486
Papildomas vertės sumažėjimas 990

Vertės sumažėjimo atstatymas (1 525)

Apskaitinė vertė 2013 m. rugsėjo 30 d.  13 951

10 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai 2014 m. rugsėjo 30 d. sudarė 160 
966 tūkst. litų (2013 m. gruodžio 31 d. – 16 292 tūkst. litų), 
iš jų – 138 098 tūkst. litų išankstiniai apmokėjimai dėl OAO 
„Gazprom“ bendrovei AB „Lietuvos dujos“ retrospektyviai 
sumažintos gamtinių dujų importo kainos už laikotarpį 

nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d. Ši išankstinio 
apmokėjimo suma bus realizuota iki 2014 m. pabaigos su-
dengiant su OAO „Gazprom“ mokėtinomis sumomis, todėl 
yra apskaityta prie trumpalaikio turto straipsnių.

11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 556 911 558 396 4 375 309 974

Banko sąskaitos perviršis (26 294) (70 708) - -

Apskaitinė vertė 530 617 487 688 4 375 309 974
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12

13

Nuosavas kapitalas

Rezervai

Finansų ministerija (toliau – Ministerija), patikėjimo teise 
valdanti Bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausan-
čias akcijas, 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1K-060 „Dėl 
„Lietuvos energija“, UAB įstatinio kapitalo padidinimo ir 
finansų ministro 2013 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-251 
„Dėl UAB „Visagino atominė elektrinė“ įstatų pakeitimo ir 
stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ nusprendė padi-
dinti Bendrovės įstatinį kapitalą 112,7 mln. Lt. Ministerija ir 
Bendrovė 2014 m. vasario 21 d. pasirašė akcijų pasirašymo 
sutartį, kuria Bendrovė įsipareigojo pateikti 112 685 657 
paprastąsias vardines akcijas, o Ministerija įsipareigojo pa-
sirašyti ir apmokėti visą išleidžiamų akcijų emisijos kainą, 
apmokėdama nepiniginiu įnašu – valstybei priklausančio-
mis AB „Lietuvos dujos“ akcijomis.

Kitų rezervų pasikeitimas susijęs su dukterinės įmonės 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB pervedimais iš rezervo, 
susijusio su turtu, ir iš rezervo investicijoms. Pervedimai į 

2014 m. kovo 6 d. „Lietuvos energija“, UAB įstatinis kapi-
talas buvo padidintas nuo 4 mlrd. 067 mln. Lt iki 4 mlrd. 
180 mln. Lt. Išleidžiamų akcijų nominali vertė ir emisijos 
kaina – 1 litas. Ministerijos valdomo AB „Lietuvos dujos“ 
17,7 proc. akcijų paketo vertė nustatyta, remiantis Akcinių 
bendrovių įstatymo nuostatomis ir yra lygi vidutinei sver-
tinei 6 mėnesių rinkos kainai – 112 685 657 litams.

2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės 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. rugsėjo 
30 d. buvo padalintas į 1 lito nominaliosios vertės paprastą-
sias vardines akcijas. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

nepaskirstytąjį pelną atlikti remiantis 2014 m. visuotinio 
akcininkų susirinkimo sprendimu; Bendrovės akcininkams 
priklausanti pervedimų suma sudarė 651 556 tūkst. Lt.

Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

Ilgalaikės
Banko paskolos 865 868  805 826 - -

Trumpalaikės
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 370 406  302 656 - -

Kitos paskolos - - - -

Banko sąskaitos perviršis 26 294  70 708 - -

Mokėtinos palūkanos 73  854 - -

Iš viso paskolų 1 262 641 1 180 044 - -

14 Paskolos

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai

Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

Tarp 1 ir 2 metų 125 292  113 352 - -

Nuo 2 iki 5 metų 486 116  590 329 - -

Po 5 metų 254 460  102 145 - -

Iš viso 865 868  805 826 - -
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Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

Ilgalaikiai 179 485 4 588 - -

Trumpalaikiai 147 027 12 437 - -

Apskaitinė vertė 326 512 17 025 - -

15 Atidėjiniai

Grupė
Aplinkos taršos 

limitų
įsipareigojimai

Atidėjiniai
išmokoms

darbuotojams

Atidėjiniai
nuostolingoms 

sutartims

Kiti
atidėjiniai Iš viso

2013 m. sausio 1 d. 13 895 3 227 -  305 17 427
Padidėjimas per laikotarpį 8 379 6 399 - - 14 778

Panaudota per laikotarpį - (2 112) - (116) (2 228)

Sumažėjimas dėl prielaidų pasikeitimo (13 895) - - - (13 895)

2013 m. rugsėjo 30 d. 8 379 7 514 - 189 16 082

2014 m. sausio 1 d. 9 745 6 894 -  386 17 025
Padidėjimas per laikotarpį 7 162 193 282 350 179 289 884

Panaudota per laikotarpį (10 042) (2 279) - (265) (12 586)

Sumažėjimas dėl prielaidų pasikeitimo 297 - - - 297

AB „Lietuvos dujos“ įsigijimas - 7 964 23 928 - 31 892

2014 m. rugsėjo 30 d. 7 162 12 772 306 278 300 326 512

Paskolų sutartyse numatytos finansinės ir nefinansinės 
sąlygos, kurių atskiros Grupės įmonės įsipareigojusios 
laikytis. Vadovybės manymu, 2013 m. gruodžio 31 d. ir 
2014 m. rugsėjo 30 d. Grupė šiuos įsipareigojimus vykdo.

2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. paskolų 
tikroji vertė apytiksliai lygi jų balansinei vertei, išskyrus 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB paskolas, kurių balansi-
nė vertė atitinkamai sudarė 563 911 tūkst. Lt ir 555 390 
tūkst. Lt. Šių paskolų tikroji vertė 2014 m. rugsėjo 30 d. 
apytiksliai lygi 531 927 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. 
– 609 920 tūkst. Lt). Tikroji vertė buvo skaičiuojama nau-
dojant 2.55 proc. (2013 m. gruodžio 31 d. – 2.9 proc.) dis-
konto normą.

AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. gegužės 7 d. pasirašė susita-
rimą su gamtinių dujų tiekėju OAO „Gazprom“ dėl AB „Lie-
tuvos dujos“ importuotų gamtinių dujų kainos reikšmingo 
sumažinimo 2013 m. sausio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiu, pagal kurį Bendrovei retrospektyviai buvo pa-
koreguota dujų importo kainos skaičiavimo formulė už lai-
kotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d. 

AB „Lietuvos dujos“ su VKEKK suderinus, kad importuotų 
dujų kainos sumažėjimo efektu bus mažinami buitinių 
vartotojų 2014 m. II pusmečio – 2016 m. laikotarpio gam-
tinių dujų tarifai, Grupė 2015 m. kainos sumažinimo efek-
to daliai apskaitė 23,9 mln. litų atidėjinį nuostolingoms 
sutartims. Grupė apskaitė 277,7 mln. litų atidėjinį nuos-
tolingoms sutartims įvertinus kainos sumažėjimo efektą 
nebuitinių vartotojų gamtinių dujų tarifui.
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Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30

Komunalinės paslaugos 4 872 4 717 219 105

Telekomunikacijų ir IT paslaugos 9 114 9 158 607 388

Komandiruotės 1 024 1 003 132 159

Konsultacinės paslaugos 3 089 3 812 775 89

Personalo vystymas 1 020 1 131 115 70

Mažaverčių atsargų sąnaudos 1 839 1 574 - -

Viešieji ryšiai ir marketingas 1 457 1 656 172 52

Nuoma 7 401 6 158 421 353

Transportas 11 760 9 963 338 433

Klientų aptarnavimas 6 336 6 280 - -

Mokesčiai 14 707 14 852 71 82

Subranga ir medžiagos rangos darbams 32 264 24 566 - -

Gautinų sumų vertės sumažėjimas 4 608 5 048 - -

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas 9 334 9 364 - -

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos (105) 23 640 - -

Atsargų vertės sumažėjimas (535) 194 - -

Kitos sąnaudos 13 374 8 034 579 242

121 559 131 150 3 429 1 973

16 Kitos sąnaudos

Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30

Palūkanų pajamos 11 806 11 573 11 320 11 252

Gauti dividendai 6 644 - 489 331 109 255

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 9 4 - -

Kitos finansinės veiklos pajamos 907 3 182 438 -

19 366 14 759 501 089 120 507

17 Finansinės veiklos pajamos

Grupė Įmonė

2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30

Palūkanų sąnaudos 19 284 22 831 401 -

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 16 18 1 -

Kitos finansinės veiklos sąnaudos 1 081 (1 799) 11 3

20 381 21 050 413 3

18 Finansinės veiklos sąnaudos
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19 Verslo jungimai

„Lietuvos energijos“, UAB pradėta plėtra į dujų sektorių, 
kurią vykdė suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo 
ir prekybos gamtinėmis dujomis Grupės įmonė LITGAS 
2014 m. vasarį patvirtinta paskirtuoju tiekėju, turėsiančiu 
užtikrinti nepertraukiamą SGD terminalo veiklą Lietuvoje, 
intensyviai buvo tęsiama ir antrą ketvirtį. Energetikos ir 
Finansų ministerijoms įgyvendinus Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl 
valstybės turto investavimo ir bendrovių įstatinio kapitalo 
didinimo“, 2014 m. vasario 21 d. „Lietuvos energija“, UAB, 
tapo 17,7 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų valdytoja. 

Pagrindinė AB „Lietuvos dujos“ veikla – gamtinių dujų 
pirkimas (importas) ir pardavimas klientams, skirstymo 
paslaugų teikimas, racionalus gamtinių dujų skirstymo 
infrastruktūros vystymas. 

Turėdama 56,6 proc. AB „Lietuvos dujos“, Bendrovė pa-
skelbė privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą supirkti 
likusias akcijas. 2014 m. birželio 16 d. buvo baigtas šio siū-
lymo įgyvendinimas. Bendrovė iš OAO „Gazprom“ įsigijo 
107 734 925 (vieną šimtą septynis milijonus septynis šim-
tus trisdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus dvide-
šimt penkias), iš smulkiųjų akcininkų - 8 622 363 (aštuonis 
milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šim-
tus šešiasdešimt tris) AB „Lietuvos dujos“ akcijas.

Po privalomo oficialaus siūlymo Bendrovė valdo 96,6 proc. 
AB „Lietuvos dujos“ akcijų, o smulkieji akcininkai – 3,4 proc. 
akcijų.

2014 m. birželio mėn. Bendrovė įgijo AB „Lietuvos dujos“ 
kontrolę. Įsigijimas įvyko trimis etapais, kurie aprašyti 
6-oje pastaboje. 

2014 m. vasario mėn. įgytos 17,7 proc. akcijų suteikė Ben-
drovei teisę dalyvauti AB „Lietuvos dujos“ Valdyboje, todėl 
investicija buvo pripažinta investicija į asocijuotą įmonę ir 
pritaikytas nuosavybės metodas. 2014 m. gegužės mėn. 
papildomai įgyti 38,9 proc. akcijų nesuteikė kontrolės tei-
sės. Investicija atitiko jungtinės veiklos apibrėžimą, nes 
reikšmingi sprendimai, susiję su AB „Lietuvos dujos“ vei-
kla galėjo būti priimti bendru sutarimu su kitu akcininku. 
Investicijos apskaitai toliau buvo taikomas nuosavybės 
metodas, jo taikymo santrauka pateikiama žemiau: 

Investicijos įsigijimo savikaina (17,7 %) 112 686
Įsigyto grynojo turto tikroji vertė 100 152

Identifikuotas prestižas 12 534

Nuosavybės metodu apskaitomų investicijų rezultatų dalis už 2014 m. kovo - gegužės mėn. 46 249

Investicijos įsigijimo savikaina (38,9 %) 219 009
Įsigyto grynojo turto tikroji vertė 321 795

Identifikuotas prestižas, įtrauktas prie nuosavybės metodu apskaitomų investicijų rezultatų dalies 102 786
Nuosavybės metodu apskaitomų investicijų rezultatų dalis už 2014 m. birželio mėn. 159

Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos rezultato dalis 149 194
Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos vertė Iki kontrolės įgijimo 480 889

Iki kontrolės įgijimo turimos investicijos tikroji vertė 382 901

Privalomo nekonkurencinio siūlymo metu
sumokėtas atlygis 262 348

Bendra kontrolės įsigijimo kaina 645 249

Šio Įsigijimo metu buvo identifikuotas AB „Lietuvos dujos“ 
turtas bei įsipareigojimai, kurių tikrosios vertės įsigijimo 
momentui buvo tokios:

Tikroji vertė

Ilgalaikis materialusis turtas 449 439

Nematerialusis turtas 2 164

Kitas ilgalaikis turtas 6 180

Trumpalaikis turtas 350 819

Pinigai 126 594

Dotacijos -

Ateinančių laikotarpių pajamos -

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (7 964)

Trumpalaikiai įsipareigojimai (100 018)

Įsigytas grynasis turtas 827 214

Nekontroliuojanti dalis (27 762)

Prestižas susidaręs įsigijimo metu (154 203)

Bendra kontrolės įsigijimo kaina 645 249

Grupė pripažino 97 988 tūkst. LTL nuostolį pervertinusi iki 
kontrolės įgijimo turimą investiciją į AB „Lietuvos dujos“ 
tikrąja verte, sąnaudos apskaitytos per pelną (nuostolius). 
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20 Pelno mokesčio sąnaudos

Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio 
laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį.

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

21 Dividendai

Bendrovė 2013 metais ir 2014 metų I-III ketvirčiais divi-
dendų nemokėjo.

2013 m. balandžio 30 d. AB LESTO visuotinis akcininkų 
susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 102 670 tūkst. 
Lt dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 84 834 tūkst. Lt 
dividendų.

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

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

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

2014 m. balandžio 30 d. UAB Duomenų logistikos cen-
tras visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną 

paskyrė 1 933 tūkst. Lt dividendams išmokėti. Bendrovė 
gavo 1 539 tūkst. Lt dividendų.

2014 m. liepos 22 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akci-
ninkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 53 280 
tūkst. Lt dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 51 492  
tūkst. Lt dividendų.

2014 m. rugsėjo 30 d. AB LESTO neeilinis visuotinis akci-
ninkų susirinkimas paskyrė 66 434 tūkst. Lt dividendų už 
trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį akcininkams 
išmokėti. Bendrovei skirta 62 707 tūkst. Lt dividendų.

2014 m. rugsėjo 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB 
neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas paskyrė 69 859 
tūkst. Lt dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai 
laikotarpį akcininkams išmokėti. Bendrovei skirta 67 157 
tūkst. Lt dividendų.

2014 m. rugsėjo 30 d. AB „Lietuvos dujos“ neeilinis visuo-
tinis akcininkų susirinkimas paskyrė 69 765 tūkst. Lt di-
videndų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį 
akcininkams išmokėti. Bendrovei skirta 67 423 tūkst. Lt 
dividendų.

Bendrovė nustatė tikrąją vertę taikydama diskontuotų pi-
nigų srautų metodą tiekimo ir skirstymo veikloms, verti-
nimo prielaidos pateiktos 3 pastabos dalyje Investicijų į 
dukterines įmones vertinimas. 

Ilgalaikio materialaus turto tikroji vertė buvo nustatyta 
skaičiuojant naudojimo vertę diskontuotų pinigų srautu 
metodu. 

Ateinančių laikotarpių pajamos ir dotacijos buvo nura-
šytos įsigijimo metu. Trumpalaikio turto ir trumpalaikių 
įsipareigojimų tikroji vertė prilyginta jų balansinei vertei. 

Nekontroliuojanti dalis apskaičiuota proporciniu metodu. 

Su įsigijimu susijusios išlaidos nebuvo reikšmingos ir 
buvo priskirtos prie kitų sąnaudų pelno (nuostolių) ir kitų 
bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

Į konsoliduotą pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų 
ataskaitą traukiamos AB „Lietuvos dujos“ pajamos nuo 
2014 m. birželio 20 d.
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22 Sandoriai su susijusiomis šalimis

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. rugsėjo 30 d. patro-
nuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR 
finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams 
Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios 
institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su pa-

tronuojančia įmone, dukterinėmis, asocijuotomis įmonė-
mis bei vadovybe.

Su susijusiomis šalimis buvo įvykdyti tokie sandoriai:

Prekių ir paslaugų pardavimas

Prekių ir paslaugų pirkimas

Grupė Bendrovė

2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30

AB LESTO - - 6 6

UAB Technologijų ir inovacijų centras - - 11 -

UAB „EPSO-G“ 9 932 8 334 9 932 8 334

Grupės asocijuotos ir bendro valdymo įmonės 7 115 318 - -

17 047 8 652 9 949 8 340

Grupė Bendrovė

2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30

AB LESTO - - 118 27

„Lietuvos energijos gamyba“, AB - - 254 -

NT Valdos, UAB - - 863 721

UAB Technologijų ir inovacijų centras - - 613 410

Grupės asocijuotos ir bendro valdymo įmonės 42 700 4 280 - -

42 700 4 280 1 848 1 158

Gautinos sumos iš susijusių šalių

Mokėtinos sumos susijusioms šalims

Grupė Bendrovė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

AB LESTO - - 62 709 2

„Lietuvos energijos gamyba“, AB - - 67 157 -

AB „Lietuvos dujos“ - - 67 423 -

UAB Technologijų ir inovacijų centras - - - -

UAB „EPSO-G“ 825 862 727 469 825 862 727 469

Grupės asocijuotos ir bendro valdymo įmonės 1 019 77 - -

826 881 727 546 1 023 151 727 471

Grupė Bendrovė

2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31

AB LESTO - - 19 -

„Lietuvos energijos gamyba“, AB - - 40 -

NT Valdos, UAB - - 106 194

UAB Technologijų ir inovacijų centras - - 116 124

- - 281 318
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Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai ir vyr. finansininkai.

* AB „Lietuvos dujos“ atlyginimai ir kitos išmokos nuo 2014 m. liepos 1d.

Grupė Bendrovė

2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30

Atlyginimai ir kitos išmokos vadovams 8 245 6 896 1 573 707

Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis
valdybos nariams 992 401 240 -

Vadovų skaičius 74 55 10 7

23 Įvykiai po balanso datos

UAB Verslo aptarnavimo centro įstatinio kapitalo di-
dinimas

2014 m. spalio 28 d. UAB Verslo aptarnavimo centro visuo-
tiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta didinti įsta-
tinį kapitalą išleidžiant 1 400 000 Lt paprastųjų vardinių 
akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina 1 
Lt. Po naujų akcijų išleidimo UAB Verslo aptarnavimo cen-
tro įstatinis kapitalas bus 1 500 000 Lt. 2014 m. lapkričio 4 d. 
Bendrovė sumokėjo 700 000 Lt už jai tenkančią akcijų dalį.

UAB „VAE SPB“ įstatinio kapitalo didinimas

2014 m. spalio 17 d. Bendrovės, kaip vienintelio akcininko 
sprendimu buvo nutarta padidinti UAB „VAE SPB“ įstatinį 
kapitalą 1 000 000 Lt išleidžiant 1 000 000 naujų papras-
tųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų. UAB „VAE SPB“ 
įstatinis kapitalas didėja nuo 10 000 Lt iki 1 010 000 Lt. 
2014 m. spalio 31 d. Bendrovė pervedė 1 000 000 Lt už 
naujai išleidžiamas akcijas.

Dividendų mokėjimas

Lietuvos respublikos Finansų ministerija 2014 m. lapkričio 
14 d. įsakymu patvirtino Bendrovės tarpinių finansinių 
ataskaitų rinkinį už 6 mėnesių laikotarpį ir paskyrė divi-
dendams už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas 
išmokėti 60 procentų (84 953 tūkst. Lt) Bendrovės 2014 m. 
pirmo pusmečio pelno.

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ padidinto įstatinio ka-
pitalo apmokėjimai

Iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė buvo sumokėjus 
750 000 Lt už naujai išleistas 3 000 000 Lt vertės akcijas. 
2014 m. spalio 1 d. Bendrovė sumokėjo 800 000 Lt papil-
domai už išleistas akcijas.

Lietuvos energijos paramos fondas

2014 m. rugpjūčio 29 d. pritarus Lietuvos respublikos Fi-
nansų ministerijai ir 2014 m. spalio 2 d. nutarus Bendrovės 
valdybos posėdyje buvo įsteigtas ir 2014 m. spalio 7 d. įre-

gistruotas Lietuvos energijos paramos fondas. Bendrovė 
yra fondo steigėja. Fondo įstatinis kapitalas yra 10 000 Lt. 
2014 m. spalio 14 d. Bendrovė sumokėjo 10 000 Lt.

Suteiktos garantijos 

Bendrovė 2014 m. spalio 3 d. su UAB LITGAS pasirašė lai-
davimų arba garantijų limito sutartį, pagal kurią Bendrovė 
suteikia UAB LITGAS atlygintiną užtikrinimą 100 mln. eurų, 
kuris gali būti didinamas 25 mln. eurų. Bendrovės dukte-
rinė įmonė UAB LITGAS paskirtojo tiekimo veiklai vykdyti 
bei bandomojo suskystintų gamtinių dujų krovinio įsigi-
jimui finansuoti  2014 metų rugsėjo 17 dieną sudarė kre-
dito sutartį su „Swedbank“, AB. Maksimalus kredito dydis, 
kuris gali būti suteikiamas pagal šią sutartį yra 83,3 mln. 
eurų. 2014 metų spalio14 dieną Bendrovė išleido garan-
tiją, kurios naudos gavėjas yra Statoil ASA. Garantija yra 
skirta UAB LITGAS įsigyto bandomojo suskystintų gam-
tinių dujų krovinio apmokėjimo užtikrinimui. Maksimali 
šios garantijos suma negali viršyti 29.275.860 USD, o jos 
galiojimo pabaigos data yra 2014 metų gruodžio 15 die-
na. 

2014 metų lapkričio 17 dieną Bendrovė pasirašė laidavi-
mo sutartį su „Swedbank“, AB. Laidavimo sutartis yra skir-
ta laiduoti už dalį UAB LITGAS įsipareigojimų, kylančių iš 
kredito sutarties su „Swedbank“, AB. Maksimali šio laidavi-
mo suma negali viršyti 41,6 mln. eurų.

Ateinančių laikotarpių gamtinių dujų kainodaros 
tvarkos parengimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. spalio 20 d. nu-
tarimu Nr. 1121 nustatė, kad pasikeitus esminėms gam-
tinių dujų tiekimo sutarties sąlygoms, nuolaidą gavusios 
dujų tiekimo įmonės per du mėnesius parengia ateinan-
čių laikotarpių gamtinių dujų kainodaros tvarką, pagal 
kurią gamtinių dujų kainų pokytis įtraukiamas į gamtinių 
dujų kainą dvejų metų laikotarpiu. Minėta tvarka per du 
mėnesius privalo būti suderinta su Valstybine kainų ir 
energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK). Tvarkos 
projektas šiuo metu derinamas su VKEKK.




