„LIETUVOS ENERGIJA“, UAB
BENDROVĖS IR GRUPĖS
KONSOLIDUOTAS
TARPINIS PRANEŠIMAS
2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d.

Turinys
Apie Bendrovę ir Grupę

3

Pokyčiai Grupėje

4

Valdymas

10

Veikla

12

Socialinė atsakomybė

15

Grupės veiklos rezultatų analizė

19

Pagrindinė informacija apie Bendrovę

24

Bendrovės ir Grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas

|2

Apie Bendrovę ir Grupę
Valstybės valdomos „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės (toliau tekste „Lietuvos energijos“ grupė arba
Grupė) veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos importą, eksportą,
prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis ir jų tiekimą, taip pat elektros energetikos ūkio
aptarnavimą ir plėtrą.
Grupės įmonės valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus,
užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą, įgyvendina
strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų.
„Lietuvos energijos“ grupę sudaro: elektros ir šilumos gamybos, elektros importo, eksporto ir prekybos
bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – „Lietuvos energijos gamyba“), elektros skirstomųjų tinklų
operatorė AB LESTO (toliau – LESTO) bei jų dukterinės bendrovės, taip pat UAB LITGAS ir UAB „VAE SPB“.¹
Grupės įmonės aptarnauja daugiau nei 1,5 mln. klientų visoje Lietuvoje, siūlo elektros tiekimo paslaugas
klientams užsienyje. Per 2013 m. dvylika mėnesių buvo pagaminta 1,96 TWh ( 10,9 proc. mažiau nei per
2012 metus) ir klientams persiųsta 8,2 TWh (1,2 proc. daugiau lyginant su 2012m.) elektros energijos.

Bendra „Lietuvos energijos“ grupės įmonių valdomo turto vertė siekia daugiau
nei 9,740 mlrd. litų. 2013 metų konsoliduotos pajamos sudarė 2,907 mlrd. litų ir
išaugo 3,9 proc. palyginus su 2012 metais. Grupės EBITDA išaugo 29 proc. ir siekė
678 mln. litų. Grynasis 2013 m. dvylikos mėnesių pelnas pasiekė 117,4 mln. litų,
kai 2012 metų tuo pačiu laikotarpiu grynasis nuostolis sudarė 33,7 mln. litų.

Patronuojanti Grupės įmonė – „Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ arba Bendrovė) yra
atsakinga už skaidrų Grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą, siekiant teikti
konkurencingas paslaugas klientams bei socialiai atsakingai didinti ilgalaikę vertę akcininkams.
Bendrovė analizuoja Grupės veiklą, reprezentuoja Grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato
veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros,
žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

¹ Detalus „Lietuvos energijos“ grupės įmonių sąrašas pateikiamas šio pranešimo 25 psl.
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Pokyčiai Grupėje
Valdymo pertvarka
Siekiant didinti „Lietuvos energijos“ grupės veiklos efektyvumą ir skaidrumą, Grupės akcininkės Finansų
ministerijos iniciatyva 2013 metų pirmąjį pusmetį buvo pradėta ir iki gruodžio 31 dienos iš esmės baigta
Grupės valdymo pertvarka.
Jos esmė – išgryninti valdymo ir priežiūros organų atsakomybes, išrenkant stebėtojų tarybas ir valdybas,
bei stiprinti korporatyvinį valdymą, sukuriant valdymo ir kontrolės sistemą, skirtą užtikrinti efektyvų
akcininko tikslų įgyvendinimą ir socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

Grupės korporatyvinio valdymo pricipai:
Sudaromos prielaidos efektyviam korporatyviniam valdymui. Aplinka, kurioje veikia įmonių grupė ar
atskiros įmonės skatina skaidrią veiklą rinkoje, atitiktį teisės aktams, užtikrina valdymo, priežiūros ir
reguliavimo funkcijų atskyrimą.
Akcininkų akcijų suteikiamų teisių realizavimas. Užtikrinamos iš akcijų valdymo kylančių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo galimybės, tuo pačiu užtikrinant mažumos akcininkų interesus.
Suinteresuotų šalių vaidmuo. Pripažįstami suinteresuotų šalių lūkesčiai ir teisės, kylančios iš susitarimų
ar teisinio reglamentavimo, taip pat skatinamas aktyvus bendradarbiavimas kuriant tvarią pridėtinę vertę.
Atvirumas ir skaidrumas. Užtikrinamas savalaikis ir tikslus informacijos apie Grupę atskleidimas.
Valdymo ir priežiūros organų atsakomybė ir atskaitomybė. Užtikrinama, kad Grupės ar atskirų įmonių
valdymo ir priežiūros organai tinkamai vykdytų savo funkcijas ir būtų atskaitingi akcininkams.
Suinteresuotų šalių
lūkesčiai
Perkeliami į
tikslus

Tikslai

Ištekliai

Procesai

Rezultatai

Užtikrina
atitiktį

Formuojasi
nauji lūkesčiai

Grupės valdymo modelis remiasi
integruota valdymo ir kontrolės
sistema, susietai ir kompleksiškai
apimančia
visus
svarbiausius
veiklos elementus – nuo cikliško
veiklos
planavimo,
nustatant
siektinus veiklos rodiklius, veiklos
vykdymą iki rodiklių pasiekimo bei
pasiektų
veiklos
rezultatų
vertinimo. Kartu užtikrinama, kad
procesas yra nenutrūkstamas ir
vieno ciklo pabaigos rezultatai
tampa
kito
ciklo
pradžios
duomenimis.

Atitiktis lūkesčiams
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Rengiant naująją energetikos įmonių Grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia
tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei
kitų tarptautinių institucijų rekomendacijomis, atsižvelgta į NASDAQ OMX Vilnius biržoje listinguojamų
bendrovių valdymo kodeksą, BICG (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) rekomenduojamas
valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms.
Energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas pagal 2013 m. birželio 7 d.
Finansų ministerijos patvirtintas valdymo gaires (su gairėmis susipažinti galima www.le.lt).
Pagal naująjį valdymo modelį, „Lietuvos energijoje“ ir jai pavaldžiose NASDAQ OMX Vilnius biržoje
listinguojamose dukterinėse Grupės įmonėse LESTO bei „Lietuvos energijos gamyba“ buvo
suformuotos stebėtojų tarybos ir valdybos. Stebėtojų tarybos ketverių metų kadencijai išrinko penkių
narių įmonių valdybas, o jos iš savo narių – pirmininką.
„Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybą, kurią renka visuotinis akcininkų susirinkimas, sudaro septyni
nariai. Trys iš jų yra nepriklausomi, o keturi atstovauja Finansų, Energetikos, Ūkio ministerijoms ir
Vyriausybės kanceliarijai. Taip pat suformuoti „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos komitetai: audito,
rizikų valdymo priežiūros, skyrimo ir atlygio.
LESTO ir „Lietuvos energijos gamybos“ stebėtojų tarybas sudaro trys nariai, iš kurių vienas yra
nepriklausomas.
Detalus „Lietuvos energijos“, LESTO ir „Lietuvos energijos gamybos“ priežiūros bei valdymo organų ir jų
narių sąrašas pateikiamas 26-28 psl.
Kitose aptarnavimo veiklą vykdančiose Grupės įmonėse stebėtojų tarybos nesudaromos, įmonių
valdymas organizuojamas per valdybas, kuriose dirba nepriklausomi ir akcininko interesams
atstovaujantys valdybos nariai. Iki gruodžio 31 dienos buvo išrinkti šešių antrinio „Lietuvos energijos“
grupės lygmens įmonių valdybų nariai.
Kryptingai vykdant valdymo pertvarkos darbus patronuojančioje bendrovėje „Lietuvos energija“ bei
kitose Grupės įmonėse buvo vertinamos alternatyvos ir priimami bei įgyvendinami sprendimai dėl
pagrindinių korporatyvinių finansų, teisės, strategijos, rizikų valdymo, audito, komunikacijos, projektų
bei procesų valdymo, pirkimų ir kitų veiklos sričių realizavimo visos įmonių grupės mastu. Taip pat
formuojamos politikos – bendros nuostatos ir normos, kurios bus taikomos visoms Grupės įmonėms
atskirose veiklos srityse.
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Svarbiausi su pertvarka susiję įvykiai
LR Finansų ministras patvirtino Finansų ministerijos valdomos UAB „Visagino atominė elektrinė“
(nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. – „Lietuvos energija“, UAB) įmonių grupės, kuriai priklauso elektros
energijos gamybos, skirstymo ir aptarnavimo įmonės, valdymo gaires (2013 m. birželio 7 d.).
Finansų ministerijos sprendimu pakeisti valstybės valdomos UAB „Visagino atominė elektrinė“ (nuo
2013 m. rugpjūčio 30 d. – „Lietuvos energija“, UAB) įstatai ir 4 metų kadencijai išrinkta septynių narių
stebėtojų taryba (2013 m. liepos 16 d.).
Patronuojančios Grupės įmonės UAB „Visagino atominė elektrinė“ (nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. –
„Lietuvos energija“, UAB) stebėtojų tarybos posėdyje pirmininku išrinktas Šarūnas Kliokys bei
suformuotas skyrimo ir atlygio komitetas (2013 m. liepos 17 d.).
Stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai išrinko patronuojančios įmonės UAB „Visagino atominė
elektrinė“ (nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. – „Lietuvos energija“, UAB) valdybą.
Valdybos pirmininku ir Bendrovės generaliniu direktoriumi valdybos nariai išrinko Dalių Misiūną (2013
m. liepos 22 d.).
AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkti 2 stebėtojų tarybos nariai (2013 m.
liepos 26 d.)
Lietuvos energija, AB akcininkai pritarė įmonės pavadinimo keitimui į „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir
išrinko 3 narių stebėtojų tarybą, kurios nepriklausomas narys - Pranas Vilkas (2013 m. liepos 29 d.).
Lietuvos energija, AB tapo „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Naujas pavadinimas ir įstatai įregistruoti
Juridinių asmenų registre (2013 m. rugpjūčio 5 d.).
Paskelbta atranka į „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir AB LESTO valdybas (2013 m. rugpjūčio 8 d.).
UAB „Visagino atominė elektrinė“ tapo „Lietuvos energija“, UAB (2013 m. rugpjūčio 30 d.).
Išrinkta „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdyba, jos pirmininku ir įmonės generaliniu direktoriumi
paskirtas Juozas Bartlingas (2013 m. rugsėjo 17 d.).
Išrinkta nauja AB LESTO valdyba, jos pirmininku ir bendrovės generaliniu direktoriumi paskirtas
Aidas Ignatavičius (2013 m. rugsėjo 17 d.).
Išrinktas AB LESTO stebėtojų tarybos nepriklausomas narys – Petras Povilas Čėsna (2013 m. rugsėjo
30 d.)
Išrinkti „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės antrinio lygmens įmonių – NT Valdos, UAB, UAB,
„Kauno energetikos remontas“, UAB Technologijų ir inovacijų centras, UAB LITGAS, UAB „ELEKTROS
TINKLO PASLAUGOS, Energijos tiekimas UAB valdybos nariai (2013 m. lapkričio – gruodžio mėn.).
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Įmonių pavadinimų keitimai
2013 m. rugpjūčio 5 d. elektros energijos gamybos, tiekimo, elektros energijos importo bei eksporto ir
prekybos elektra įmonė Lietuvos energija, AB pakeitė pavadinimą į „Lietuvos energijos gamyba“, AB.
2013 m. rugpjūčio 30 d. Grupės patronuojanti įmonė UAB „Visagino atominė elektrinė“ pakeitė pavadinimą
į „Lietuvos energija“, UAB.
Toliau šiame pranešime naudojami pranešimo skelbimo dieną aktualūs įmonių pavadinimai.

2014-2020 m. Grupės veiklos strategija
Ketvirtą 2013 m. ketvirtį, išanalizavus Grupės vidinę aplinką bei išorinius veiksnius (politinius,
ekonominius, socialinius, teisinius, aplinkosauginius ir technologinius), buvo parengta Grupės veiklos
strategija 2014-2020 metams (susipažinti su strategija galima www.le.lt), kurioje numatytos strateginės
kryptys, šių krypčių tikslų įgyvendinimo programos bei įtvirtintas pagrindinis tikslas – iki 2020 metų
Grupės vertę padidinti du kartus.

VERTĖ

MISIJA

Suvokimas

Išraiška
VERTĖ

Tvarus balansas

Turto grąža

Plėtra per veiklos diversifikavimą

Efektyvumas kasdienėje veikloje

Grąža akcininkui

Ūkio konkurencingumo
didinimas

Atsakomybė

Tiekimo saugumas ir stabilumas.
Atsakingas energetinių išteklių
vartojimas

Atsakomybė prieš visuomenę ir
darbuotojus

Skaidri ir racionali veikla
Dalyvavimas rinkos vystime
siūlant naujus produktus

Proaktyvus aplinkosaugos
reikalavimų įgyvendinimas
Sektoriaus kompetencijų tęstinumo
ir augimo užtikrinimas

Vieną svarbiausių strategijoje numatytų tikslų – tvaraus Grupės vertės didinimą – bus siekiama
įgyvendinti išlaikant balansą tarp Grupės turto grąžos, indėlio didinant šalies ūkio konkurencingumą bei
atsakingos ir skaidrios veiklos. Planuojama, kad Grupės veiklos efektyvumas, taupaus išteklių vartojimo
skatinimas, plėtra bei į vertės kūrimą orientuota vieninga organizacinė kultūra padės įgyvendinti
„Lietuvos energijos“ viziją – tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse. Grupė sieks dar
didesnio efektyvumo optimizuodama ar centralizuodama ir pagalbines funkcijas, diegdama inovacijas,
nuolat tobulindama veiklos procesus. Bendrųjų vertybių – atsakomybės, bendradarbiavimo ir
orientacijos į rezultatą – diegimas, kryptingas kompetencijų formavimas ir visos organizacijos brandos
didinimas taip pat bus itin svarbūs siekiant strategijos tikslų.
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„Lietuvos energijos“ grupės strateginės 2014-2020 metų kryptys:
Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimo („Paslaugų“) kryptis – tai patikimas kokybiškų
paslaugų teikimas sutartu laiku. Tai – užtikrintas klientų pasitenkinimas. Įgyvendinant šią kryptį bus
siekiama didinti klientui teikiamų paslaugų vertę, pasirinkimo galimybes.
Veiklos diversifikavimo („Diversifikavimo“) kryptis – siekiama įgyvendinti projektus, kurie didintų
Lietuvos energijos grupės ir viso šalies ūkio konkurencingumą bei šalies energetinę nepriklausomybę.
Šių tikslų bus siekiama išnaudojant turimus išteklius ir infrastruktūrą, investuojant į naujos infrastruktūros
kūrimą ir efektyvų valdymą, vykdant įsigijimus.
Veiklos efektyvumo didinimo („Efektyvumo“) kryptis – efektyvumo didinimas Lietuvos energijos
grupės įmonėse suprantamas kaip tęstinis procesas visoje paslaugų vertės kūrimo grandinėje.
Efektyvumo siekiama pagrindinėse veiklose, taip pat vykdant aptarnaujančias funkcijas, valdant turtą ar
kitus išteklius visose grupės įmonėse.
Naujos organizacinės kultūros formavimo („Žmogiškųjų išteklių“) kryptis – susijusi su Lietuvos
energijos grupės, kaip vieningos organizacijos, vystymusi: siekiama sukurti modernią, efektyvią ir
dinamišką organizaciją. Siekiama organizacijos, kurioje veikla grindžiama bendromis vertybėmis,
reikiamos kompetencijos ir pagrindinių darbuotojų pamaina formuojama nuosekliai bei kryptingai, o
vidinė aplinka didina darbuotojų įsitraukimą.
Nustatant Grupės strategines kryptis ir tikslus buvo remtasi pasaulyje pripažinta gerąja strategijų
rengimo praktika – subalansuotų veiklos rodiklių metodika (angl. Balanced Scorecard).

Kiti pokyčiai grupėje

„Lietuvos energijos“ grupėje – nauja įmonė
2013 m. spalio 15 d. „Lietuvos energija“ tapo pagrindine suskystintų gamtinių dujų tiekimo per SGD
terminalą bei prekybos gamtinėmis dujomis UAB LITGAS akcininke. „Lietuvos energija“, UAB valdo 67
proc. UAB LITGAS akcijų. Likusios akcijos priklauso UAB LITGAS steigėjai – AB „Klaipėdos nafta“, kuri
įmonės valdyme dėl III Europos Sąjungos energetikos paketo reikalavimų nedalyvauja. UAB LITGAS
prisidės prie efektyvios SGD terminalo veiklos užtikrinimo, tiekdama jam minimalų būtinąjį suskystintųjų
gamtinių dujų kiekį, taip pat siekia tapti konkurencingu žaidėju regiono gamtinių dujų ir SGD tiekimo
komercinėje rinkoje.

Atskirtos TIC veiklos
2013 m. spalio 25 d. įvykusiame UAB Technologijų ir inovacijų centras (TIC) visuotiniame akcininkų
susirinkime bendrovės akcininkai priėmė sprendimą pakeisti jos pavadinimą į UAB Duomenų logistikos
centras (DLC). Nuo DLC atskirta nekomercinė veikla – didžiųjų energetikos sektoriaus įmonių ITT ūkio
priežiūra ir aptarnavimas bei perduota 2013 m. lapkričio mėnesį naujai įsteigtai įmonei UAB Technologijų
ir inovacijų centras, kurios akcininkais tapo „Lietuvos energija“, UAB bei jos dukterinės įmonės „Lietuvos
energijos gamyba“, AB ir AB LESTO bei LITGRID AB. Po šio atskyrimo, UAB Duomenų logistikos centras
koncentruojasi į komercines duomenų perdavimo ir duomenų centrų nuomos paslaugas.
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Valdymas
„Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba
(veikia nuo 2013 m. liepos 16 d.)

Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, iš jų – 3 nepriklausomi, o 4
atstovauja Finansų, Energetikos, Ūkio ministerijoms ir Vyriausybės kanceliarijai.

PIRMININKAS (Nepriklausomas narys)
Šarūnas
Kliokys

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

NEPRIKLAUSOMI NARIAI
Antanas Danys

Dr. Virginijus Lepeška

Viešosios įstaigos „Lietuvos Junior
Achievement“ valdybos narys,
buvęs „Swedbank“, AB valdybos
pirmininkas ir administracijos vadovas

UAB „Organizacijų vystymo centras“
steigėjas ir valdybos pirmininkas

VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI
Aloyzas Vitkauskas

Žydrūnė Juodkienė

Finansų ministerija,
viceministras

Energetikos ministerija,
viceministrė

Rasa Noreikienė

Tomas Garasimavičius

Ūkio ministerija,
viceministrė

Vyriausybės kanceliarija,
Ministro pirmininko patarėjas
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„Lietuvos energijos“ valdyba
(veikia nuo 2013 m. liepos 22 d.)

Bendrovės valdybą, kurią 4 metų kadencijai renka stebėtojų taryba, sudaro 5 nariai. Jie iš savo narių
išrenka pirmininką.

PIRMININKAS
Dr. Dalius
Misiūnas

Generalinis direktorius

NARIAI
Ilona Daugėlaitė

Darius Kašauskas

Organizacinio vystymo direktorė

Finansų ir iždo direktorius

Mindaugas Keizeris

Liudas Liutkevičius

Strategijos ir plėtros direktorius

Gamybos ir paslaugų direktorius
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Veikla
Verslo plėtra ir inovacijos

Stiprinome savo pirmaujančias pozicijas laisvoje elektros energijos rinkoje ir pradėjome plėtrą į užsienio
rinkas, auginome žaliosios elektros energijos klientų ratą. Grupei priklausančios „Lietuvos energijos gamybos“
valdoma bendrovė „Energijos tiekimas“ per 2013 metus klientų ratą išaugino iki daugiau nei 5,5 tūkst.
Padaugėjo ir sertifikuotos, Kauno hidroelektrinėje pagamintos „Žalios lietuviškos energijos“ vartotojų. 2013 m.
liepos mėnesį „Energijos tiekimas“ įžengė į Latvijos ir Estijos rinkas, kur jos pirmaisiais klientais, įvertinusios
geriausią pasiūlytą kainą, tapo Lietuvos ambasados Rygoje ir Taline.

Plėtėme veiklą šilumos sektoriuje. „Lietuvos energijos gamyba“ išrinko naujojo šilumos komplekso
Elektrėnuose – 40 MW galios biokuro ir 50 MW garo katilinių rangovą, kuriuo tapo „Filter and Vapor“ ir UAB
„Kauno energetikos remontas“ konsorciumas, ir užsitikrino maksimalią, 6 mln. litų siekiančią Europos Sąjungos
paramą šiam projektui. Šilumą, kurios kaina bus viena mažiausių šalyje, planuojama pradėti tiekti 2014-2015
metais. Naujosios katilinės užtikrins Elektrėnų miesto, įmonės „Kietaviškių gausa“, taip pat „Lietuvos energijos
gamybos“ valdomos rezervinės elektrinės šilumos energijos bei garo poreikius, padės sumažinti Viešuosius
interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų poreikį. Taip pat buvo pradėti šilumos ir elektros gamybos
pajėgumų plėtros Vilniuje ir Kaune vertinimai.
Žengiame į dujų tiekimo verslą. Grupės įmonė – didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas elektros

energijos tiekėjas „Energijos tiekimas“ gavo gamtinių dujų tiekimo licenciją. Bendrovė ateityje planuoja
vartotojams siūlyti kartu įsigyti ir elektros energiją, ir gamtines dujas. Taip pat 2013 m. spalio mėnesį Grupę
papildė nauja įmonė LITGAS, kurios paskirtis – padėti užtikrinti efektyvią statomo SGD terminalo veiklą,
tiekiant jam būtiną minimalų suskystintų gamtinių dujų kiekį, bei plėsti veiklą SGD tiekimo ir gamtinių dujų
prekybos regiono komercinėje rinkoje. Šiai įmonei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)
2013 m. gruodį suteikė gamtinių dujų tiekimo licenciją, o 2014 metų vasarį įmonė buvo patvirtinta
paskirtuoju tiekėju.

Žvelgdami į ateitį, pradėjome tirti praktines elektromobilių taikymo galimybes Lietuvoje. Grupės įmonė
LESTO, būdama viena elektromobilių ir jiems reikalingos infrastruktūros plėtros Lietuvoje iniciatorių,
išanalizavo rinkoje esamus elektromobilius. Apie šio ekologiško transporto galimybes visuomenė
informuojama www.lesto.lt/elektromobiliai internetinėje svetainėje. LESTO taip pat planuoja įrengti ir pirmąją
elektromobilių greitojo įkrovimo stotelę.

Tiriame

energijos taupymo galimybes apšvietimo sistemose. Kartu su projekto partneriais LESTO
keturiuose skirtingų miestų daugiabučiuose modernizavo laiptinių ir jų įėjimų apšvietimą, šviestuvus su
kaitrinėmis lemputėmis pakeičiant į šviestuvus su LED lempomis, lauko judesio davikliais ir (arba) tūrio
davikliais. Per pirmąsias dienas laiptinėse užfiksuotas 26-32 procentų taupesnis elektros energijos
suvartojimas – bendrosiose patalpose elektros energiją vartoja ne tik apšvietimas, bet ir cirkuliaciniai siurbliai,
kita sumontuota įranga. Apskaičiuota, kad tokių namų laiptinėse kaitrines lemputes pakeitus LED, investicija
atsipirktų per 8 mėnesius. LESTO taip pat ėmėsi efektyvaus gatvių apšvietimo bandymų. Kartu su partneriais
vienoje Birštono gatvių buvo sumontuota 14 šviestuvų su LED lempomis. LED šviestuvų techninės
charakteristikos atspindi, kad modernizavus miestų gatvių apšvietimą savivaldybės galėtų sutaupyti iki 50-60
proc. suvartojamos elektros energijos.
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Baigėme tyrimus gręžiniuose Telšių rajone, Syderių geologinėje struktūroje. Jais siekiama nustatyti, ar joje

galima įrengti pirmąją Lietuvoje gamtinių dujų saugyklą. Išgręžus keturis daugiau nei 1,5 kilometro gylio
gręžinius ir horizontalias atšakas, „Lietuvos energijos gamybos“ vykdomi saugyklos tiriamieji darbai,
analizuojami surinkti duomenys. Susisteminus ir įvertinus visus 2010 – 2013 metais surinktus duomenis apie
Syderių geologinės struktūros sandarą ir parametrus, bus sukurtas rezervuaro modelis, leisiantis įvertinti
saugyklos charakteristikas. Modelio pagrindu bus apskaičiuota ir įvertinta, koks potencialus dujų kiekis gali
būti saugomas rezervuare, kokie galimi dujų įpumpavimo ir išpumpavimo scenarijai. Taip pat bus įvertinta,
kiek ir kokių saugyklos gręžinių tikslinga įrengti, kokie finansiniai ištekliai reikalingi šiam projektui įgyvendinti.
Darbus planuojama baigti iki šių metų pabaigos.

Tęsėme

parengiamuosius darbus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) plėtros projekte, kurį
įgyvendinus elektrinė galės lanksčiau veikti, padidinti sistemos rezervą bei gauti ekonominės naudos. Greta
keturių jau esamų agregatų, „Lietuvos energijos gamyba“ planuoja įrengti penktąjį, 225 MW galios agregatą,
kuris bus efektyvesnis ir lankstesnis nei senieji įrenginiai. Jo techninės charakteristikos leis Kruonio HAE
panaudoti reguliuojant vėjo jėgainių gamybos disbalansą, kuris augs regiono valstybėms plečiant elektros
energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Taip pat šis agregatas leis efektyviai pasinaudoti
„NordBalt“ ir „LitPol Link“ jungčių suteikiamomis galimybėmis importuoti pigesnę naktinę elektros energiją iš
aplinkinių rinkų ir transformuoti ją į pikinę dienos meto elektros energiją. Be to, išplėsta Kruonio HAE padės
tenkinti rezervo poreikius. Šis projektas pateko į Europos Komisijos paskelbtą 250 svarbiausių energetikos
projektų, kurie galės pretenduoti į Europos Sąjungos paramą, sąrašą.

Vykdėme

parengiamuosius naujos branduolinės elektrinės projekto darbus. Projektą įgyvendinanti
įmonė, kartu su regioniniais partneriais bei strateginiu investuotoju, toliau atlieka projekto ekonominio
gyvybingumo vertinimą, ieškoma galimybių užtikrinti maksimalų projekto finansavimą žemiausiais kaštais iš
tarptautinių finansinių institucijų bei eksporto kredito agentūrų. Vykdomos derybos su regioniniais
partneriais dėl jų dalyvavimo projekte sutartinio įteisinimo, siekiant užtikrinti projekto įgyvendinimo išlaidų,
atsakomybės ir rizikos pasidalinimą. Taip pat buvo baigti projektiniai geologiniai geotechniniai naujos statybų
aikštelės grunto tyrimai ir suderinta jų ataskaita su valstybės institucijomis. Atlikta ir branduolinės elektrinės
aikštelės saugos analizė bei pagrindimas, o Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (VATESI)
įvertinti ir jos išvadai gauti pateikta ataskaita.

Plėtėme bendradarbiavimą branduolinės energetikos mokslo ir tyrimų srityse. „Visagino atominė
elektrinė“ ir Vilniaus, Latvijos, Tartu, Talino technikos universitetai, Fizinių ir technologijos mokslo centras
(Lietuva), Nacionalinio branduolinių tyrimų centras (Lenkija) bei „Hitachi“ ir „GE-Hitachi Nuclear Energy“
pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Numatyta, kad projekte dalyvaujantys universitetai plėtos
mokslo, mokymų bei tyrimų programas, susijusias su branduoline energetika, kurs platformą branduolinės
energetikos specialistams paruošti. „Hitachi“ ir „GE-Hitachi Nuclear Energy“ taps šios programos inžineriniais ir
techniniais konsultantais, o mokslo ir tyrimų centrai prisidės savo žiniomis ir suteiks patalpas bei
žmogiškuosius išteklius regioninės branduolinės energetikos tyrimų programos eksperimentiniams darbams.
„Lietuvos energija“ buvo įgaliota ir parengė bei Vyriausybei pristatė bendrą visų potencialių investuotojų –
Lietuvos, Latvijos, Estijos energetikos kompanijų ir Japonijos „Hitachi“ poziciją dėl Visagino AE ekonominio
gyvybingumo.
Pasirašėme supratimo memorandumą su Japonijos „Hitachi“ kompanija dėl bendradarbiavimo ieškant

salyčių taškų efektyvių elektros ir šilumos gamybos, pastatų energijos valdymo sistemų, elektros energijos
kaupimo, išmaniųjų tinklų, elektromobilių ir jų infrastruktūros bei kitų novatoriškų energetikos technologijų
srityse.
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Tiekimo saugumas

Užtikrinome Lietuvos elektros energetikos sistemos stabilumą, kai sumažėjo importo iš trečiųjų

šalių galimybės ir ėmė trūkti elektros energijos šalyje. Pagrindinį darbą atliko ir nenutrūkstamą elektros
energijos tiekimą užtikrino bei prie elektros energijos kainų biržoje stabilizavimo prisidėjo „Lietuvos
energijos gamybos“ valdomas kombinuotojo ciklo blokas, taip pat – rezervinės elektrinės blokai.

Veiklos efektyvumo didinimas

Pasirengėme

tolimesniam Grupės veiklos efektyvinimui pagal naują modelį pertvarkydami
„Lietuvos energijos“ grupės valdymą. Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“ sutelkė Grupės įmonių
veiklos koordinavimą. Išrenkant stebėtojų tarybas ir valdybas, atskirtos valdymo ir priežiūros organų
atsakomybės. Bus įdiegta vieninga valdymo ir kontrolės sistema. Pertvarka suteiks galimybes efektyviai
valdyti Grupę, įgyvendinti keliamus tikslus ir didinti jos vertę.

Efektyvinome elektros vartotojų aptarnavimą – diegėme naujoves ir optimizavome veiklą. LESTO

sėkmingai užbaigė savitarnos svetainės www.manoelektra.lt funkcionalumo vystymo projektą, kuris
užtikrino daugiau kaip 30 paslaugų teikimą privatiems ir verslo klientams. 2013 metais savitarnos
svetainės lankytojų skaičius išaugo nuo 1,711 mln. iki 2,462 mln., unikalių sistemos lankytojų – nuo 0,891
mln. iki 1,098 mln. 2013 m. pabaigoje buvo 385 tūkst. sistemoje užsiregistravusių naudotojų, iš jų 334
tūkst. – buitiniai. Siekiant sumažinti klientų aptarnavimo centro apkrovimą, LESTO įdiegė galimybę gauti
pranešimus apie dingusią elektrą ir gedimų šalinimo trukmę SMS žinutėmis bei elektroniniu paštu.
Įdiegus funkcionalesnę savitarną internetu ir 1802 telefono linija, išanalizavus vartotojų aptarnavimo
tendencijas, buvo nuspręsta optimizuoti klientų aptarnavimo tinklą, dešimties mažiausių miestų centrų
veiklą perkeliant į didesnius miestus.

Siekdami sumažinti nuostolius, pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti patikimesnį elektros energijos

tiekimą vykdėme skirstomojo tinklo ir įrenginių modernizavimo projektus. 2013 metais LESTO įrengė ar
modernizavo 877-ias 10/0,4 Kv įtampos transformatorines bei, siekiant išvengti elektros oro linijų
pažeidžiamumo ir žalų gamtos stichijų metu, nutiesė 1326,27 kilometrus 10/6/0,4 Kv įtampos kabelių linijų.
Nuolat atnaujindama eksploatuojamus elektros apskaitos prietaisus, 2013 m., lyginant su 2012 metais, LESTO
sumažino elektros apskaitos prietaisų gedimų kiekį 20 proc. Taip pat per 2013 metus buvo pakeista 113,608
tūkst. pasenusių elektros apskaitos prietaisų, prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos prijungti
2294 elektros apskaitos prietaisai. 2013 m. gruodį LESTO pradėjo iš dalies ES struktūrinių fondų finansuojamą
projektą, kurio metu 724 nusidėvėjusios komplektinės transformatorinės bus pakeistos moderniomis
stulpinėmis. Tai leis patenkinti didėjančias apkrovas ir elektros tiekimo patikimumo bei kokybės reikalavimus,
sumažinti nuostolius.

Augo klientų pasitenkinimas paslaugomis. 2014 m. sausį atliktas kasmetinis tyrimas atskleidė, kad klientų

pasitenkinimas LESTO teikiamomis paslaugomis per metus išaugo. Elektros vartotojai Lietuvoje jaučiasi labiau
patenkinti, lyginant su panašias paslaugas teikiančių bendrovių vartotojais Europoje – LESTO vidutiniai įverčiai
aplenkė Suomijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Čekijos ir kitų valstybių elektros energijos vartotojų
pasitenkinimo rodiklius.
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Socialinė atsakomybė
„Lietuvos energijos“ grupėje skiriamas ypatingas dėmesys socialinei atsakomybei, siekiama, kad Grupėje veikla
būtų vykdoma vadovaujantis Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) atsakingos
veiklos principais. „Pasaulinis susitarimas“ apima 10 atsakingos veiklos principų diegimą ir skatina įmones nedaryti
žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su Jungtinių Tautų, valdžios
institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime,
prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. „Pasaulinis susitarimas“ grindžiamas žmogaus teisių,
darbuotojų teisių, aplinkosaugos, kovos su korupcija principais.
2013 metais „Lietuvos energijos“ grupės įmonė - LESTO buvo pakviesta pirmininkauti Nacionaliniam atsakingo
verslo įmonių tinklui (NAVĮT). NAVĮT yra socialiai atsakingo verslo įmones vienijantis subjektas Lietuvoje. Pagrindinė
tinklo misija – skatinti atsakingo verslo idėjas ir jų plėtrą, kaip esminę darnaus vystymosi sąlygą Lietuvoje.
„Lietuvos energijos“ grupės 2013 m. 12 mėnesių socialinės atsakomybės veikla:
Stiprinome savo, kaip socialiai atsakingos, aktyvios visuomenės narės vaidmenį. Tobulindama klientų
aptarnavimą, LESTO ištyrė galimybes, kaip pagerinti paslaugų teikimą klientams su specialiaisiais poreikiais.
Kitaip tariant, žmonėms su laikina arba nuolatine negalia, pagyvenusiems asmenims, turintiems su amžiumi
susijusią negalią, taip pat žmonėms su laikinu jų mobilumo apribojimu, pavyzdžiui, su ramentais, motinoms,
stumiančioms kūdikius vežimėliuose, ar pan. Buvo atlikta analizė, gauti įvertinimai ir rekomendacijos, kurios
įgyvendinamos klientų aptarnavimo centruose. Darbuotojams paruoštos atmintinės, kaip geriau aptarnauti
tokių poreikių klientus.
Užsiėmėme švietėjiška veikla, skatinome racionalų ir atsakingą elektros energijos vartojimą. LESTO surengė jau
trečią konferenciją, skirtą racionaliam elektros energijos vartojimui versle, tuo pačiu palaiko ir plečia savo
sukurtą „Tiek, kiek reikia“ (www.tiekkiekreikia.lt) atsakingo vartojimo iniciatyvą, keturiuose daugiabučiuose kartu
su partneriais įrengė pavyzdines taupias bendrųjų patalpų apšvietimo sistemas.
Aktyviai prisidėjome prie Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos (NLEA) organizuojamų tradicinių
„Energetikų dienų“ renginio. Mūsų Grupės įmonių atstovai moksleiviams, studentams ir kitiems
besidomintiems skaitė paskaitas apie elektros energijos gamybą, skirstomojo tinklo operatoriaus veiklą,
išmaniąją bei branduolinę energetiką.
„Lietuvos energijos gamyba“ tapo daugiausiai – 160 mokinių iš visos Lietuvos priėmusia švietėjiškos iniciatyvos
„Kam to reikia?!“ nare. Moksleiviams buvo siūloma apsilankyti įmonės valdomose elektrinėse – rezervinėje
elektrinėje Elektrėnuose, Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir Kauno hidroelektrinėje – ir patiems
pamatyti, kur ir kaip gimsta elektra bei sužinoti viską apie energetiko profesiją iš pirmų lūpų.
LESTO baigė 2009 metais pradėtą ir drauge su Lietuvos ornitologų draugija, Gamtos tyrimų centro Ekologijos
institutu bei partneriais įgyvendinamą, iš dalies ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą, gandrų apsaugos
projektą. Jo metu ant elektros energijos linijų atramų buvo įrengtos saugios platformos, skirtos gandralizdžiams.
„Lietuvos energijos gamyba“ aktyviai dalyvavo Elektrėnų bendruomenės veikloje. Tęsė renginių ciklą
„Lietuvos energijos gamyba pristato“, per kuriuos elektrėniškiai galėjo susitikti su įmonės pakviestais
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žinomais kultūros, meno, sporto bei verslo žmonėmis, padiskutuoti aktualiomis temomis. „Lietuvos
energijos gamybos“ kolektyvas taip pat prisidėjo prie tradicinės akcijos „Darom“ – tvarkė Elektrėnų
miesto teritoriją, miesto paplūdimyje įrengė sporto įrenginius, renovavo lauko sporto aikštelę, sodino
medžius.
„KTU Karjeros dienose 2013“ Grupės įmonė „Lietuvos energijos gamyba“ originaliai ir inovatyviai
pristatė įvairias įmonės specialistų pozicijas, suteikdama galimybę energetika besidomintiems
studentams suvokti, ką reiškia ir ko reikia norint dirbti „Lietuvos energijos gamyboje“.
„Lietuvos energijos gamybos“ padaliniai aktyviai prisijungė prie Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerijos ir UAB „EMP“ inicijuotos akcijos „Mesk į konteinerį“. Įmonės teritorijoje buvo pastatyti
specialūs elektronikos atliekoms skirti konteineriai, į kuriuos darbuotojai gali išmesti namuose
susidariusias elektronikos atliekas.
Stiprinamas bendradarbiavimas su akademine bendruomene - LESTO prisideda prie ISM Executive
School Vadovų magistrantūroje pradėto dėstyti naujo Energetikos ekonomikos modulio turinio
ruošimo ir skiria kvalifikuotus lektorius. Moderni ISM magistrantūros kvalifikacinio lygmens mokymo
programa suteiks galimybę įgyti sisteminį požiūrį į šio sektoriaus organizavimą bei išvystys strateginį
požiūrį į energetikos klausimus.
2013 m. lapkričio 6 d. LESTO įteiktas Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas – bendrovė
pripažinta „Metų bendruomeniškiausia įmone 2012“ Lietuvos didelių įmonių kategorijoje.
Apdovanojimas įteiktas už įvairiapusę partnerystę bei gerųjų pavyzdžių sklaidą užsienyje. Nacionalinį
atsakingo verslo apdovanojimą LESTO pelno trečius metus iš eilės.
„Lietuvos energijos“ grupė, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Policijos
departamentas pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir sutarė glaudžiai bei konstruktyviai dirbti
užtikrinant strategiškai svarbių energetikos objektų saugumą.
Trečius metus tęsiami LESTO inicijuoti projektai - „Žaliasis protokolas“ ir „Energetinio efektyvumo
konferencija verslui“. Lietuvos įmonės yra kviečiamos prisijungti prie „Žaliojo protokolo“, kuriuo
įmonės patvirtina, kad yra susipažinusios su aplinką tausojančiomis idėjomis, skatinančiomis
racionalų elektros energijos vartojimą, šioms idėjoms pritaria ir pasižada jas taikyti praktikoje. 2013
metais LESTO ir „Verslo žinių“ organizuotame racionalaus energijos naudojimo konferencijoje verslui
dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių iš daugiau nei 160 šalies įmonių.
2014 m. sausio 23 d. LESTO už socialiai atsakingą veiklą pelnė apdovanojimą – Vilniaus universiteto
Ryšių su visuomene magistrantų organizuotame konkurse „PR Lapės“ buvo pripažinta „Metų socialiai
atsakingiausia Lape 2013“. Apdovanojimą bendrovė pelnė už įgyvendinamą socialinės atsakomybės
ir darnaus vystymosi projektą „Tiek, kiek reikia daugiabučiui“.
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Darbuotojai
Įgyvendindami akcininko keliamus tikslus ir vykdydami socialiai atsakingą verslą, siekiame į Grupę
pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus bei užtikrinant abipusę naudą, kurti su jais ilgalaikės
partnerystės santykius ir bendrą sėkmingą ateitį.
Kryptingai tęsiant Grupės korporatyvinio valdymo modelio įgyvendinimą, 2013 m. ketvirtą ketvirtį buvo
parengta ir patvirtinta Grupės žmogiškųjų išteklių valdymo politika, kuri įtvirtina sisteminį požiūrį į
žmogiškųjų išteklių valdymą, apibrėžia vieningas pagrindines šios srities valdymo nuostatas. Taip pat
parengta aukščiausio ir vidurinio lygmens vadovų atlygio politika, kurioje apibrėžti atlygio principai.
„Lietuvos energijos“ grupėje yra vertinama darbuotojų nuomonė, todėl 2013 metais Grupėje tradiciškai
buvo organizuotas darbuotojų nuomonės tyrimas. Jo rezultatai pristatyti Grupės įmonių vadovams ir
darbuotojams, sudarytas priemonių planas, kurį įgyvendinus bus išspręstos per tyrimą nustatytos
problemos.
2014 metų pradžioje Grupės įmonėse buvo atliekamas 360° visų grupės įmonių vadovų (aukščiausio ir
vidurinio lygmens), o „Lietuvos energijoje“, „Lietuvos energijos gamyboje“ ir „Technologijų ir inovacijų
centre“ – visų darbuotojų kompetencijų vertinimas. Šio vertinimo tikslas – gauti įvairiapusį – kolegų,
tiesioginių vadovų, pavaldinių savo kompetencijų įvertinimą ir pagal rezultatus numatyti tobulėjimo
kryptis bei išsikelti tikslus ateinantiems metams.
Grupės įmonėse nuosekliai rūpinamasi savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrinama, kad
darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus. 2013 metais „Lietuvos
energijos“ grupės darbuotojai dalyvavo 212 mokymų, iš kurių 80 buvo techninės srities, o 132 vadybinės srities. LESTO 2013 metais privalomuosiuose techninės srities mokymuose dalyvavo 1313
darbuotojų, bendrųjų kompetencijų lavinimui skirtuose mokymuose – 1640 darbuotojų. Grupės
įmonėje LESTO jau trečius metus sėkmingai veikia vidinių lektorių programa, kur mokymus savo
kolegoms vedė daugiau kaip 25 įmonės darbuotojai. Vidiniuose mokymuose 2013 metais dalyvavo 1391
dalyvių. Taip pat LESTO didelį dėmesį skiria savo geriausiems darbuotojams, todėl jau kelintus metus iš
eilės yra vystoma talentų valdymo sistema. Per 2013 metus darbuotojai, esantys patvirtintame LESTO
talentų sąraše, dalyvavo įvairiose ugdymo programose – kompetencijų ugdymo centruose ir
mokymuose.
Siekiant pritraukti į Grupę jaunus kvalifikuotus specialistus, „Lietuvos energijos“ grupė aktyviai
bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, sudaromos sąlygos aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams
pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Per 2013 metus Grupės įmonėse – „Lietuvos energijos
gamyba“ bei LESTO praktiką atliko 92 studentai. Dvylika praktikantų, atlikę praktiką LESTO, buvo įdarbinti
su terminuota ar neterminuota darbo sutartimi.
2013 m. gruodžio 31 d. Grupėje dirbo 4 379 darbuotojai. Bendras Grupės darbo užmokesčio fondas už
2013 m. sausio - gruodžio mėnesius buvo 182 297 tūkst. litų.
Darbuotojų kategorija

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt

Vadovaujantis personalas

13 062

Specialistai ir vidurinės grandies vadovai, darbininkai

3 388

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

Ženklių „Lietuvos energijos“ grupės ir Bendrovės darbuotojų skaičiaus pokyčių, lyginant su 2012 m.
gruodžio 31 d., nebuvo.
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„Lietuvos energija“, UAB
AB LESTO
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
UAB Technologijų ir inovacijų centras ir UAB „Duomenų logistikos centras”
Energijos tiekimas UAB
UAB „Kauno energetikos remontas“
UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“
NT Valdos, UAB
VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras
UAB LITGAS
Iš viso

Viso darbuotojai

Pokytis %*

53
2420
503
191
18
224
559
233
168
10
4379

4
-5
-2
-23
13
-10
-4
-6
6
-5

* pokytis su 2012 m. vertintas be LITGRID AB grupės įmonių darbuotojų

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

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt

Vadovaujantis personalas

12 818

Specialistai ir vidurinės grandies vadovai

8 371

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

Pagal patvirtintas gaires pertvarkius „Lietuvos energijos“ grupės valdymą dar labiau sustiprės dėmesys
koordinuotam organizacijos vystymui, žmogiškųjų išteklių valdymui, naujos organizacinės kultūros
formavimui, veiklos organizavimo efektyvumui, kompetencijų stiprinimui ir išlaikymui. Tai leis efektyviai
panaudoti Grupėje turimas ir identifikuoti reikalingas kompetencijas, didinti darbuotojų pasitenkinimą.

Aplinkos apsauga
„Lietuvos energijos“ grupė skatina sąnaudas ir taršą mažinančių darbo priemonių naudojimą, taupų
gamtos išteklių naudojimą, Grupės įmonių veikloje siekiama diegti modernias, efektyvias ir poveikio
aplinkai požiūriu saugias technologijas, vadovautis aplinkosaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir
normomis, profesionaliai taikyti prevencines priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.
Grupės įmonė LESTO nuolat skatina savo klientus atsisakyti popierinių sąskaitų ir atsiskaitymo knygelių,
pereinant prie nuotolinių aptarnavimo kanalų ir atsiskaitymo už paslaugas tiesioginio debeto būdu. Per
90 proc. LESTO verslo klientų jau perėję prie elektroninių sąskaitų. Taip pat yra vykdoma atliekų tvarkymo
iniciatyva, skirta plastiko ir popieriaus rūšiavimui bei, bendradarbiaujant su elektronikos supirkimo
asociacija EEPA, LESTO vykdo taupiųjų lempučių ir smulkios elektronikos, baterijų surinkimo taškus
darbuotojams klientų aptarnavimo centruose.
„Lietuvos energijos gamyba“ nuolat vykdo taršos iš stacionariųjų ir mobiliųjų taršos šaltinių skaičiavimus,
cheminių medžiagų apskaitą, atlieka naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų, susidarančių atliekų ir
nuotekų tvarkymo vidaus auditą.
Lietuvos elektrinės energetiniuose blokuose Nr. 1 ir Nr. 2 įrengtos naujos teršalų emisijų nuolatinių
išmetimų automatinės monitoringo sistemos.
2013 m. Lietuvos elektrinės naftos produktais užteršto vandens nuotekų valymo įrenginiai po
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rekonstrukcijos įvesti į eksploataciją. Rekonstruoti valymo įrenginiai leido sumažinti išlaidas nuotekų
valymui iki 50 proc.
2013 m. „Lietuvos energijos gamybos“ administracijoje ir gamybiniuose padaliniuose įdiegta aplinkos
apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001:2005 reikalavimus. Bendrovė
nustatė prioritetus ir patvirtino darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos politiką.
Atlikus išsamų akredituotą auditą, „Lietuvos energijos gamybai“ išduotas tarptautinis aplinkosaugos
vadybos sertifikatas ISO 14001:2004, kuris galios iki 2016 m. pabaigos. Sertifikatas galioja produktams ir
paslaugoms, kurias teikia „Lietuvos energijos gamybos“ valdomos elektrinės Elektrėnuose, Kruonyje ir
Kaune. Tai reiškia, kad visa elektrinėse atliekama veikla – Elektrėnų komplekse vykdoma elektros ir
šilumos energijos gamyba, elektros, šilumos, turbinų, gamtinių dujų, naftos ir naftos produktų įrenginių
eksploatacija, Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje vykdoma elektros energijos gamyba, tiekimas,
įrenginių eksploatavimas ir galios rezervavimas, taip pat elektros energijos gamyba, tiekimas ir įrenginių
eksploatavimas Kauno hidroelektrinėje – atitinka griežtus tarptautinius aplinkosaugos reikalavimus.
Kaip rodo tarptautinė praktika, įdiegus sertifikuotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagerėja veiklos
sąnaudų valdymas, sumažėja žalą aplinkai sukeliančių incidentų tikimybė, atsiranda palankesnės sąlygos
gauti įvairius leidimus ir licencijas.
Įgyvendindama aplinkosaugos projektus Grupė siekia sumažinti neigiamą energetikos objektų įtaką
žmonėms ir aplinkai bei paskatinti visuomenės dalyvavimą įvairiose su aplinkosauga susijusiose
iniciatyvose.

Grupės veiklos rezultatų analizė
Esminiai veiklos ir finansiniai rodikliai
„Lietuvos energijos“ grupės per 2013 metus pagamintos elektros energijos kiekis sudarė 1,96 TWh (-10,9
proc. ir -0,24 TWh pokytis lyginant su 2012 metų rezultatu). Mažesnį elektros energijos kiekį lėmė 2013
metams sumažinta remtinos elektros energijos gamybos kvota rezervinei elektrinei Elektrėnuose. Faktinį
sumažėjimą periode iš dalies kompensavo padidėjusios elektros energijos gamybos apimtys Kruonio
hidroakumuliacinėje elektrinėje ir Kauno hidroelektrinėje.
Grupės paskirstyta elektros energija vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais buvo 8,21 TWh (+1,2
proc., +0,10 TWh). Padidėjęs paskirstytos elektros energijos kiekis vartotojams atspindėjo besitęsiantį
Lietuvos ekonomikos augimą.
„Lietuvos energijos“ grupės visuomeninis ir garantinis elektros energijos tiekimas per lyginamąjį periodą
buvo 3,06 TWh (-15,2 proc., -0,55 TWh). Šios veiklos apimčių mažėjimas buvo nulemtas tolimesnio
aktyvaus Lietuvos elektros energijos rinkos liberalizavimo procesų. Elektros pardavimai laisvoje rinkoje
siekė 1,16 TWh (-38,9 proc., -0,74 TWh). „Energijos tiekimo“ parduotos elektros energijos kiekis mažėjo
įmonei koncentruojantis į pelningumo didinimą.
Nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, vidutinė neplanuotų elektros energijos
persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) 2013 metais vienam vartotojui siekė 72,51 minute, vidutinis
neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) 2013 metais siekė 0,97 karto. Per metus
LESTO elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai, lyginant su 2012 metais ženkliai pagerėjo (2012
metais SAIDI sudarė 76,50 min., o SAIFI – 1,06 karto).
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„Lietuvos energija“ grupės esminiai rodikliai
Tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip
Veiklos rodikliai
Pagaminta elektros energijos
TWh
Paskirstyta elektros energijos vartotojams
vidutinės ir žemos įtampos tinklais
TWh
Visuomeninis ir garantinis tiekimas
TWh
Elektros pardavimai laisvoje rinkoje
TWh
Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai
SAIDI (su „force majeure“)
min.
SAIFI (su „force majeure“)
vnt.
Finansiniai rodikliai
Pajamos
Elektros, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos
Veiklos sąnaudos¹
EBITDA2
EBITDA marža3
%
Grynasis pelnas*

2013 m. 12 mėn.

2012 m. 12 mėn.
(perskaičiuota)

Pokytis
+/-

%

1,96

2,20

-0,24

-10,9

8,21
3,06
1,16

8,11
3,61
1,90

0,10
-0,55
-0,74

1,2
-15,2
-38,9

153,43
1,43

287,70
1,82

2 907 162
(1 777 269)
(457 453)
678 027
23,3
117 377

2 799 090
(1 840 234)
(433 178)
525 457
18,8
-33 716

108 072
62 965
-24 275
152 571

3,9
-3,4
5,6
29,0

151 093

-

*2012 m. tęstinės veiklos pelnas

Grupės 2013 metų turto ir nuosavo kapitalo pokyčiai buvo -1,0 proc. (-102,7 mln. litų) ir 1,4 proc. (89,5 mln. litų).
Neigiamą turto pokytį iš esmės lėmė materialaus turto pokyčiai, kurie atspindėjo didesnį finansinio nusidėvėjimo
lygį lyginant su tame pačiame periode atliktomis investicijomis į ilgalaikį materialųjį turtą, bei metų gale apskaityti
ilgalaikio turto ir gautinių sumų vertės sumažėjimai. Grupės nuosavas kapitalas išaugo dėl pelningos 2013 metų
veiklos.

„Lietuvos energija“ grupės esminiai rodikliai (tęsinys)
Tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip
Finansiniai rodikliai (tęsinys)
Visas turtas
Nuosavas kapitalas
Finansinės skolos
Finansinės skolos grynąja verte4
Nuosavybės pelningumas (ROE)5
%
Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių
%
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis %

2013 12 31

9 740 460
6 264 495
1 180 088
441 998
1,9
65,2
7,1

2012 12 31

9 843 200
6 175 014
1 255 991
832 361
-0,5
158,4
13,5

Pokytis
+/-

%

-102 740
89 481
-75 903
-390 363

-1,0
1,4
-6,0
-46,9

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 – ilgalaikis
kitas finansinis turtas;
5 Nuosavybės pelningumas (ROE) = grynasis pelnas (nuostolis), perskaičiuota metinė išraiška ⁄ nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje.
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2013 metų lapkričio mėnesį „Lietuvos energijos“ dukterinė bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“ atliko
Lietuvos elektrinės ilgalaikio materialiojo turto perskaičiavimą. Perskaičiavimas atliktas siekiant
eliminuoti neatitikimus, susijusius su Lietuvos elektrinės materialiojo turto vertės atspindėjimu
finansinėse ataskaitose bei kylančius iš 2002 metais apskaityto Lietuvos elektrinės turto perkainavimo.

Tūkst. Lt

2012 12 31
Po Lietuvos elektrinės
turto perskaičiavimo
2013 lap.

2012 12 31
Prieš Lietuvos elektrinės
turto perskaičiavimą
2013 lap.

+/-

%

9 843 200

10 295 821

-452 621

-4,4

Visas turtas

Pokytis

Pajamos
„Lietuvos energijos“ grupės 2013 metų pajamos sudarė 2 907,2 mln. litų (+3,9 proc. ir +108,1 mln. litų
pokytis lyginant su 2012 metų rezultatu). Pagrindinės priežastys lėmusios pajamų augimą buvo
paskirstytos elektros energijos kiekio augimas (1,2 proc.), VIAP dedamosios persiuntimo paslaugos tarife
padidėjimas nuo 7,04 ct/kWh iki 9,38 ct/kWh bei elektros perdavimo vidutinės kainos padidėjimas nuo
3,09 ct/kWh iki 3,45 ct/kWh. Dėl trečiame ketvirtyje atsiradusio Lietuvos sistemos tiekimo ir vartojimo
grafiko neatitikimo LITGRID aktyvavo daugiau rezervinių pajėgumų, dėl ko „Lietuvos energija“ gavo
didesnį pajamų srautą iš balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo paslaugų teikimo. Bendrą
pajamų augimą slopino prekybos ir tiekimo pajamų sumažėjimas dėl tiekimo ir gamybos apimčių
kritimas. Pajamas taip pat neigiamai įtakojo 2013 metams sumažinta elektros gamybos kvota ir
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų mokestis rezervinei elektrinei Elektrėnuose.

27%

3.400

9%
1%

48

16

4,5

1,2

(46)

(232)

3.000
2.800

2.907
2.799
2.028

2.600
5%

Naujų vartotojų prijungimas
Kitos pajamos

VIAP LEG rėmimas

Šilumos energija

Pagamintos elektros pardavimas,
elektros prekyba ir tiekimas

Šilumos energija

Naujų vartotojų prisijungimas

VIAP LEG rėmimas

Kitos pajamos

Pagamintos elektros pardavimas,
elektros prekyba ir tiekimas

Balansavimas, reguliavimas ir
galios rezervavimas

2.200

Persiuntimas

Balansavimas, reguliavimas ir
galios rezervavimas
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2013 m. 12 mėn. pajamos

2.400

Persiuntimas

5%

317

2012 m. 12 mėn. pajamos

2%

3.200

51%

mln. Lt

2013 m. 12 mėn.
2.907 mln. Lt

Veiklos ir pirkimų sąnaudos
Veiklos sąnaudos buvo 457,5 mln. litų ir lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 5,6 proc.
(24,3 mln. litų), tai iš esmės lėmė metinių remontų ir priežiūros sąnaudų padidėjimas. Teigiamą poveikį
metinei sąnaudų bazei darė viena kitą papildančios pagrindinės priežastys - reguliuojamų veiklų efektyvumo
didėjimas ir naujos Visagino atominės elektrinės projekto sąnaudų sumažėjimas.
Sumažėjusios metinės elektros energijos tiekimo ir elektros gamybos apimtys Lietuvos elektrinės blokuose
lėmė –3,4 proc. (-63 mln. litų) elektros, kuro ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudų mažėjimą lyginant su 2012
metais.

-3,4%

2.000
1.600

1.840

1.777

1.200
800
400
0
2012 m. 12 mėn.

2013 m. 12 mėn.

Elektros, kuro, ir susijusių paslaugų
pirkimų sąnaudos, mln. Lt

EBITDA ir grynasis pelnas
Grupės 2013 metų EBITDA sudarė 678 mln. litų (+29 proc., +152,6 mln. litų). Daugiausiai įtakos „Lietuvos
energijos“ grupės EBITDA augimui turėjo išaugusios grynosios skirstymo pajamos, aukštesnis elektros
prekybos ir tiekimo veiklos bei balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo veiklų bendrasis pelnas bei
didesnės pajamos iš nepagrindinių veiklų. Neigiamą poveikį EBITDA augimui darė paaugusios metinės veiklos
sąnaudos. Einamojo laikotarpio EBITDA marža pasiekė 23,3 proc. (2012 metų EBITDA marža buvo 18,8 proc.).
Grynasis pelnas buvo 117,4 mln. litų, kuris išaugo 151,1 mln. litų, lyginant su 2012 metų rezultatu (-33,7 mln.
litų)*. Grupės grynojo pelno augimas iš esmės atspindėjo EBITDA didėjimo dinamiką. Grynojo pelno augimas
iš dalies buvo susilpnintas įvertinus ir apskaičius turimų apyvartinių taršos leidimų vertės sumažėjimą, kurį
sąlygojo taršos leidimų vertės pokyčiai rinkoje.
*tęstinės veiklos
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678

525

2012 m. 12 mėn.

117

(34)
2012 m. 12 mėn.

2013 m. 12 mėn.

EBITDA, mln. Lt

2013 m. 12 mėn.

Grynasis pelnas, mln. Lt

Investicijos
2013 metų Grupės investicijos sudarė 342,4 mln. litų (-35,7 proc., -190,1 mln. litų). Investicijos į skirstomojo
tinklo plėtrą siekė 175,5 mln. litų. Tai 7,5 proc. daugiau, lyginant su 2012 metų investicijomis į elektros tinklą
(163,2 mln. litų). Per 2013 metus LESTO prijungė 20 649 naujų vartotojų objektus – 26,7 proc. daugiau nei per
atitinkamą 2012 m. laikotarpį, kuomet prijungti 16 302 naujų vartotojų objektai. 2012 metais užbaigtos
Lietuvos elektrinės naujojo kombinuoto ciklo bloko statybos lėmė, kad 2013 metų investicijos į elektros
generacijos pajėgumus sumažėjo iki būtino investicijų į turimų gamybos pajėgumų palaikymą lygio.
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12
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0,9
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Šilumos gamybos pajėgumai
ITT (IT, telekomunikacijų ir valdymo sistemos)
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2013 m. 12 mėn. investicijos

Elektros energijos
gamybos pajėgumai

Skirstomojo tinklo palaikymas

Kitos investicijos

Kitos investicijos

Skirstomojo tinklo palaikymas

Šilumos gamybos pajėgumai

Elektros energijos gamybos pajėgumai

ITT (IT, telekomunikacijų ir
valdymo sistemos)

Skirstomojo tinklo plėtra

Skirstomojo tinklo plėtra

200

2012 m. 12 mėn. investicijos

250

Finansinės skolos
Grupės finansinės skolos grynąja verte 2013 m. laikotarpio pabaigoje sudarė 442 mln. litų (-46,9 proc. ir
-390,4 mln. litų pokytis lyginant su 2013 m. pradžioje buvusiu skolų lygiu). Per šiuos metus Grupės
paskolų lygis svariai nepakito, bet reikšmingai padidėjęs pinigų ir trumpalaikių investicijų turtas 47%
sumažino finansines grupės skolas grynąja verte. 2013 metais Grupė išlaikė ir sustiprino savo finansinį
pajėgumą.
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2013 12 31 Finansinės skolos
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Finansinės skolos

Pinigai, trumpalaikės investicijos ir
ilgalaikis kitas finansinis turtas
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Dabartinis finansinių skolų lygis išlieka žemas tiek uždirbamų pajamų, tiek ir kapitalo struktūros atžvilgiu.
Grupės finansinių skolų lygis, lyginant su Europos energetikos sektoriaus įmonių vidutiniais skolų rodiklių
dydžiais, atspindi tvirtą Grupės finansinę padėtį.
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Pagrindinė informacija apie Bendrovę
„Lietuvos energijos“ ir jos dukterinių įmonių tarpiniai pranešimai yra rengiami vadovaujantis 2010 m. liepos
14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo
užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ bei skelbiami viešai
Bendrovės internetinėje svetainėje adresu www.le.lt.

Bendrovės pavadinimas

„Lietuvos energija“, UAB

Bendrovės kodas

301844044

Įstatinis kapitalas

4 067 163 632 Lt

Apmokėtas įstatinis kapitalas

4 067 163 632 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

2013 m. vasario 13 d. Bendrovės akcijos patikėjimo teise perduotos Finansų ministerijai.
2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 4 067 163 632 litams. 2013 m. birželio 30 d.
įstatinis kapitalas buvo padalintas į 1 lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos
pilnai apmokėtos.

Bendrovės akcininkai

Akcinis kapitalas (tūkst. Lt)

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos
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Informacija apie dukterines įmones, filialus ir atstovybes
„Lietuvos energija“, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja šias įmones:
Įmonė

Įmonės
buveinės
adresas

Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas
efektyvioji dalis,
(tūkst. Lt)
2013 12 31 (%)
2013 12 31

Pagrindinė veikla

“Lietuvos energijos
gamyba”, AB

Elektrinės g. 21,
Elektrėnai

96,1

635 084

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

AB LESTO

Žvejų g. 14,
Vilnius

82,6

603 945

Elektros energijos tiekimas
ir skirstymas vartotojams

NT Valdos, UAB

Geologų g. 16,
Vilnius

87,9

314 001

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

UAB Duomenų
logistikos centras

A.Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius

73,2

58 907

UAB Technologijų ir
inovacijų centras2

A.Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius

85,8

10

Informacinių technologijų ir
telekomunikacijų, kitų paslaugų
teikimas

VšĮ Respublikinis
energetikų mokymo
centras

Jeruzalės g. 21,
Vilnius

73,2

294

Energetikos sektoriaus
specialistų profesinis ugdymas
ir tęstinis profesinis mokymas

UAB „ELEKTROS
TINKLO PASLAUGOS“

Motorų g. 2,
Vilnius

82,6

18 904

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

UAB „Kauno
energetikos remontas“

Chemijos g. 17,
Kaunas

96,1

14 245

Energetinių įrenginių remontas,
metalo konstrukcijų gamyba

Gotlitas UAB (valdoma
per UAB "Kauno
energetikos remontas")

R. Kalantos g. 119,
Kaunas

96,1

1 450

Energijos tiekimas
UAB

Jeruzalės g. 21,
Vilnius

96,1

750

Elektros energijos ir
gamtinių dujų tiekimas

Energijos tiekimas
OŪ

Narva mnt 5, 10117
Tallinn

96,1

121

Elektros energijos tiekimas

Energijos tiekimas
SIA

Elizabetes iela 45/47,
LV-1010 Rīga

96,1

99

Elektros energijos tiekimas

UAB „VAE SPB“

Žvejų g. 14,
Vilnius

100

10

Konsultacinė verslo ir
kito valdymo veikla

UAB LITGAS¹

Gedimino pr. 33-2,
LT-01104 Vilnius

66,7

3000

Informacinių technologijų ir
telekomunikacijų aptarnavimo
paslaugos

Apgyvendinimo paslaugos,
prekyba

Suskystintų gamtinių dujų tiekimas
per terminalą ir prekyba
gamtinėmis dujomis

¹ Nuo 2013 m. spalio 15 d.
2 Nuo 2013 m. gruodžio 4 d.
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Priežiūros organai
2013 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energija“, UAB veikė Stebėtojų taryba, kurią sudarė:
Vardas, pavardė

Pareigos

Dalyvavimas Bendrovės
ir Grupės įmonių kapitale, %

Darbovietė

Šarūnas Kliokys

Šarūnas Kliokys Pirmininkas,
Nepriklausomas narys

-

Antanas Danys

Nepriklausomas narys

-

Dr. Virginijus Lepeška

Nepriklausomas narys

-

Aloyzas Vitkauskas

Narys

-

Lietuvos Respublikos Finansų
ministerija, viceministras

Žydrūnė Juodkienė

Narė

-

Lietuvos Respublikos Energetikos
ministerija, viceministrė

Rasa Noreikienė

Narė

-

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija,
viceministrė

Tomas Garasimavičius

Narys

-

Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko patarėjas energetikai

UAB „Avestis“ direktorius ir valdybos
pirmininkas, UAB „Šiaulių plento grupė“,
UAB „Kilimai“ valdybos pirmininkas
Viešosios įstaigos „Lietuvos Junior
Achievement“ valdybos narys
LUAB „Organizacijų vystymo centras“
valdybos pirmininkas

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

Pareigos

Dalyvavimas Bendrovės
ir Grupės įmonių kapitale, %

Darbovietė

Dr. Dalius Misiūnas

Pirmininkas

-

„Lietuvos energija“,
UAB generalinis direktorius

Liudas Liutkevičius

Narys

-

„Lietuvos energija“, UAB gamybos ir
paslaugų direktorius

Pranas Vilkas

Nepriklausomas narys

-

-

2013 m. gruodžio 31 d. AB LESTO veikė Stebėtojų taryba, kurią sudarė:
Vardas, pavardė

Pareigos

Dalyvavimas Bendrovės
ir Grupės įmonių kapitale, %

Petras Povilas Čėsna

Nepriklausomas narys

-

LITEXPO valdybos pirmininkas

Ilona Daugėlaitė

Narė

-

„Lietuvos energija“, UAB organizacinio
vystymo direktorė

Darius Kašauskas

Narys

-

„Lietuvos energija“, UAB finansų ir
iždo direktorius
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Valdymo organai
Pagal 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusius Bendrovės įstatus, Bendrovės valdymo organai buvo Bendrovės
valdyba ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.
Pagal 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusius Bendrovės įstatus, kolegialus valdymo organas, valdyba, buvo
sudaryta iš 5 narių.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 m. gruodžio 31 d.) Bendrovės valdybą sudarė:
Vardas, pavardė

Pareigos

Dalyvavimas Bendrovės
ir Grupės įmonių kapitale, %

Darbovietė

Valdyba
Dr. Dalius Misiūnas

Pirmininkas

-

„Lietuvos energija“, UAB
generalinis direktorius

Ilona Daugėlaitė

Narė

-

„Lietuvos energija“, UAB
organizacinio vystymo direktorė

Darius Kašauskas

Narys

-

„Lietuvos energija“, UAB
finansų ir iždo direktorius

Mindaugas Keizeris

Narys

-

„Lietuvos energija“, UAB
strategijos ir plėtros
direktorius

Liudas Liutkevičius

Narys

-

„Lietuvos energija“, UAB
gamybos ir paslaugų
direktorius

Vadovas: Dr. Dalius Misiūnas, „Lietuvos energija“, UAB generalinis direktorius
2013 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamybos“, AB valdybą sudarė:
Vardas, pavardė

Pareigos

Dalyvavimas Bendrovės
ir Grupės įmonių kapitale, %

Darbovietė

Valdyba
Juozas Bartlingas

Pirmininkas

-

„Lietuvos energijos gamyba“, AB
generalinis direktorius

Adomas Birulis

Narys

-

„Lietuvos energijos gamyba“, AB verslo
plėtros departamento direktorius

Eglė Čiužaitė

Narė

-

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

Darius Kucinas

Narys

-

„Lietuvos energijos gamyba“, AB
gamybos departamento direktorius

Vidmantas Salietis

Narys

-

„Lietuvos energijos gamyba“, AB
didmeninės elektros prekybos
departamento direktorius
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Vadovas: Juozas Bartlingas, „Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinis direktorius
2013 m. gruodžio 31 d. AB LESTO valdybą sudarė:
Vardas, pavardė

Pareigos

Dalyvavimas Bendrovės
ir Grupės įmonių kapitale, %

Darbovietė

Valdyba
Aidas Ignatavičius

Pirmininkas

-

AB LESTO generalinis
direktorius

Andrius Bendikas

Narys

-

AB LESTO finansų ir administravimo
tarnybos direktorius

Dalia Andrulionienė

Narė

-

AB LESTO personalo ir komunikacijos
tarnybos direktorė

Sergejus Ignatjevas

Narys

-

AB LESTO klientų aptarnavimo
tarnybos direktorius

Virgilijus Žukauskas

Narys

-

AB LESTO elektros tinklo tarnybos
direktorius

Vadovas: Aidas Ignatavičius, AB LESTO generalinis direktorius

Stebėtojų tarybos komitetai
2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje, kaip Bendrovės įmonių grupės patronuojančioje įmonėje, veikė šie
Stebėtojų tarybos komitetai: audito, rizikų valdymo priežiūros, skyrimo ir atlygio.

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

Turimų Bendrovės ir Grupės
įmonių akcijų skaičius

Darbovietė

Rasa Noreikienė
(komiteto pirmininkė)

-

Lietuvos Respublikos Ūkio
ministerija, viceministrė

Aušra Vičkačkienė

-

Lietuvos Respublikos Finansų
ministerija, turto valdymo
departamento direktorė

Danielius Merkinas
(nepriklausomas narys)

-

UAB „Nordnet“ finansų
direktorius

Gintaras Adžgauskas

-

Pasaulio energetikos tarybos
Lietuvos komiteto direktorius
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Pagrindinės komiteto funkcijos:
stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant
naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui;
stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą, atlikti
šių sistemų poreikio ir tinkamumo analizę, vykdyti jau egzistuojančių vidaus kontrolės valdymo
sistemų peržiūrą;
stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų,
teikti su tuo susijusias rekomendacijas, teikti rekomendacijas dėl pasirenkamos audito įmonės;
stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių audito atlikimo procesus, tikrinti audito veiksmingumą ir
administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei;
stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus audito funkcijos veiksmingumą, analizuoti šios funkcijos
poreikį ir tinkamumą, teikti rekomendacijas dėl vidaus audito funkcijos reikalingumo, veiksmingumo
ir kitais su vidaus auditu susijusiais klausimais;
teikti pasiūlymus dėl Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus audito planų, teikti rekomendacijas dėl
Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus audito padalinių nuostatų, vidaus audito funkcijas atliekančio
struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir
nuobaudų skyrimo;
stebėti ar Bendrovės ir Grupės įmonių veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės
aktus, įstatus ir veiklos strategiją;
vertinti ir analizuoti kitus klausimus, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai;
vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius
listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytas funkcijas, susijusias su Komiteto funkcijomis.

Rizikų valdymo priežiūros komitetas
Duomenys apie komiteto narius:
Komiteto narys

Turimų Bendrovės ir Grupės
įmonių akcijų skaičius

Darbovietė

Antanas Danys
(komiteto pirmininkas)

-

Viešosios įstaigos „Lietuvos
Junior Achievement“ valdybos narys

Žydrūnė Juodkienė

-

Lietuvos Respublikos Energetikos
ministerija, viceministrė

Tomas Garasimavičius

-

Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko patarėjas energetikai

Raimundas Petrauskas
(nepriklausomas narys)

-

Schmitz Cargobull Baltic, UAB
generalinis direktorius

Donatas Kaubrys¹
(nepriklausomas narys

-

Dovirma, UAB direktorius

¹ paskirtas 2013 m. spalio 15 d.
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Pagrindinės komiteto funkcijos:
stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos Bendrovės ir Grupės tikslų pasiekimui
aktualios rizikos;
vertinti vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos valdymo priemonių 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 Grupės įmonių rizikų valdymo planą;
vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo ciklą;
kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoja jų duomenis, teikia pasiūlymus;
stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų valdymu, rengimą;
vykdyti kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai.

Skyrimo ir atlygio komitetas
Duomenys apie komiteto narius:
Komiteto narys

Turimų Bendrovės ir Grupės
įmonių akcijų skaičius

Darbovietė

Aloyzas Vitkauskas
(komiteto pirmininkas)

-

Lietuvos Respublikos Finansų
ministerija, viceministras

Tomas Garasimavičius

-

Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko patarėjas energetikai

Virginijus Lepeška
(nepriklausomas narys)

-

UAB „Organizacijų vystymo centras“
valdybos pirmininkas

Pagrindinės komiteto funkcijos:
vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos (fiksuoto
pagrindinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, pensijų draudimo, kitų garantijų ir
atlygio formų, kompensacijų, išeitinių išmokų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens veikla
susijusių išlaidų kompensavimo principų;
vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Grupės įmonių tantjemų politikos;
prižiūrėti Bendrovės, Grupės įmonių atlyginimų ir tantjemų politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir
gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų, tantjemų
politikos tobulinimo;
teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant Bendrovės, Grupės įmonių atitinkamų finansinių metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius);
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vertinti Bendrovės, Grupės įmonių sutarčių su Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo
organų nariais sąlygas;
vertinti kandidatų į Bendrovės, Grupės įmonių organų narius ir vyresniąją vadovybę paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų nustatymą;
nuolat vertinti Bendrovės, Grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą;
prižiūrėti, kaip Bendrovės, Grupės įmonių valdymo organų nariai ir darbuotojai informuojami apie
galimybes kelti kvalifikaciją ir reguliariai ją kelia;
prižiūrėti ir vertinti Bendrovės, Grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą;
vykdyti kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai.

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos
tarpininkais
„Lietuvos energija“ nėra sudariusi sutarčių su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais, nes jos
vertybiniais popieriais biržoje neprekiaujama.
Grupės įmonės:
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
„Lietuvos energijos gamyba“ vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis dėl emitento išleistų vertybinių
popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo sudaryta su „Swedbank“, AB.
AB LESTO
LESTO įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra „Swedbank“, AB.
Prekyba Grupės įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
2011 m. rugsėjo 1 dieną „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį
prekybos sąrašą. Įmonės akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (toliau –
VVPB).
2013 m. gruodžio 31 d. įmonė buvo išleidusi 635 083 615 paprastąsias vardines vieno lito nominaliosios
vertės akcijas.
Emisijos ISIN kodas LT0000128571.
AB LESTO
Nuo 2011 m. sausio 17 d. LESTO paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį
prekybos sąrašą.
2013 m. gruodžio 31 d. įmonė buvo išleidusi 603 944 593 paprastąsias vardines vieno lito nominaliosios
vertės akcijas.
Emisijos ISIN kodas LT0000128449.
Generalinis direktorius

Dalius Misiūnas

2014 m. vasario 28 d.
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Lietuvos energija”, UAB
Žvejų g.14, Vilnius
www.le.lt

