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2011 FINANSINI! MET! LIETUVOS ENERGIJA, AB 
IR JOS DUKTERINI! "MONI! 
KONSOLIDUOTAS METINIS PRANE#IMAS

I. BENDRA INFORMACIJA

1. APIE BENDROV$

Esmin! informacija
Lietuvos energija, AB !registruota Juridini" asmen" registre 2011 m. liepos 21 d. Lietuvos energija, AB buvo !steigta !gyven-
dinant Nacionalin# energetikos strategij$, reorganizuojant sujungimo b%du dvi akcines bendroves – AB „Lietuvos energija“, 
!mon&s kodas 220551550, ir AB Lietuvos elektrin#, !mon&s kodas 110870933. 

 AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrin& buvo reorganizuotos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straips-
nio 4 dal! sujungimo b%du, sujungiant reorganizuojamas bendroves, kurios po reorganizavimo baig& savo veikl$ kaip juridiniai 
asmenys, ! Lietuvos energija, AB, kuri po reorganizavimo t#sia reorganizuot" bendrovi" veikl$ ir kuriai per&jo visas reorgani-
zuojam" bendrovi" turtas, teis&s ir pareigos, t.'y. nustojusi" egzistuoti bendrovi" pagrindu atsirado ir toliau veikl$ t#sia naujas 
juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB. Reorganizavimu buvo siekiama sujungti ir optimizuoti valstyb&s kontroliuojamus elek-
tros energijos gamybos paj&gumus suformuojant elektros energijos gamybos blok$.

Ataskaitinis laikotarpis, u" kur# parengtas metinis prane$imas
Konsoliduotame metiniame prane(ime pateikiama informacija bendrov&s akcininkams, kreditoriams ir kitiems suinteresuo-
tiems asmenims apie bendrov&s ir visos !moni" grup&s 2011 )nansini" met" veikl$.

Metinio prane$imo reglamentavimas
Konsoliduot$ Lietuvos energija, AB (toliau tekste – !mon&, Lietuvos energija, AB arba bendrov&) ir jos dukterini" !moni" (ben-
drov& ir jos dukterin&s !mon&s toliau tekste – grup&) metin! prane(im$ pareng& !mon&s administracija ir patvirtino valdyba 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos !moni" )nansin&s atskaitomyb&s !statymo penktojo  skirsnio 25 straipsniu ir Lietuvos 
Respublikos !moni" konsoliduotos )nansin&s atskaitomyb&s !statymo tre*iojo skirsnio 9 straipsniu, taip pat Lietuvos Respubli-
kos vertybini" popieri" komisijos 2007 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 1K-3 „D&l periodin&s ir papildomos informacijos rengimo 
ir pateikimo taisykli" patvirtinimo“, !skaitant 2008 m. vasario 14 d. pakeitim$. 

Asmenys, atsakingi u" metiniame prane$ime pateikt% informacij%

Pareigos Vardas, pavard! Telefono Nr.

Lietuvos energija, AB generalinis direktorius Dalius Misi%nas (8-528) 33207

Lietuvos energija, AB L. e. p. Finans" ir teis&s 
departamento direktor&

Gitut& Malakait& (8-528) 33272
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Pagrindiniai duomenys apie emitent%

Bendrov!s pavadinimas Lietuvos energija, AB

+mon&s kodas 302648707

+statinis kapitalas 635 083 615 Lt

Apmok&tas !statinis kapitalas 635 083 615 Lt

Adresas Elektrin&s g. 21, LT-26108 Elektr&nai

Telefonas (8-528) 33207

Faksas (8-528) 33272

Elektroninis pa(tas info@le.lt

Interneto svetain& www.le.lt

Teisin& organizacin& forma Akcin& bendrov&, ribotos civilin&s atsakomyb&s privatus juridinis 
asmuo

+registravimo data ir vieta 2011 m. liepos 21 d. Juridini" asmen" registras

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi

duomenys apie bendrov#

Juridini" asmen" registras

Bendrov!s pagrindin!s veiklos pob&dis
Pagrindin& Lietuvos energija, AB veikla – elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir 
prekyba elektra.  

Informacija apie grup'
Lietuvos energija, AB grup# steigiant bendrov# sudar& UAB'„Kauno energetikos remontas“ (100 proc. akcij"), Energijos tieki-
mas UAB (100 proc. akcij"), UAB Data Logistics Center (100 proc. akcij"). Bendrov& taip pat dalyvavo (i" asocijuot" !moni": AS 
„Nordic Energy Link“ (25 proc. akcij"), UAB'„Geoterma“ (23,44 proc. akcij"), UAB Technologij" ir inovacij" centras (20,72 proc. 
akcij"), UAB „NT Valdos“ (41,10'proc. akcij"). Netiesiogiai, per UAB „Kauno energetikos remontas“, !mon& tur&jo bals" daugum$ 
UAB'„Gotlitas“, taip pat – reik(ming$ !tak$ UAB ,,Enma(as“ (33,33 proc. akcij"). 

2011 met" gruod,io 23 d. Lietuvos energija, AB sudar& akcij" pasira(ymo sutart! ir !sigijo UAB Technologij" ir inovacij" centro 
naujai i(leid,iam" akcij", kurias apmok&jo nepiniginiu !na(u perleisdama dukterin&s !mon&s UAB „Data Logistics Center“ akci-
jas. Tokiu b%du bendrov& !gijo reik(ming$ UAB Technologij" ir inovacij" centro kontrol#.

2011 m. gruod,io 31'd. bendrov& tur&jo tiesiogin# kontrol# (iose dukterin&se !mon&se: UAB'„Kauno energetikos remontas“, 
Energijos tiekimas UAB, Technologij" ir inovacij" centre. Dukterin&se !mon&se UAB'„Kauno energetikos remontas“, Energijos 
tiekimas bendrov& turi 100'proc. !moni" akcij", UAB Technologij" ir inovacij" centre bendrov& turi 54,04'proc. !mon&s akcij". 

Be min&t" dukterini" !moni", bendrov& dalyvavo (i" asocijuot" !moni" valdyme: UAB „Geoterma“ (23,44 proc. akcij"), AS „Nor-
dic Energy Link“ (25 proc. akcij"), UAB „NT valdos“ (41,10'proc. akcij"). Netiesiogiai, per UAB „Kauno energetikos remontas“, 
bendrov& tur&jo bals" daugum$ (100 proc.) UAB „Gotlitas“ ir reik(ming$ !tak$ UAB „Enma(as“ (33,33 proc. akcij") bei per UAB 
Technologij" ir inovacij" centr$ tur&jo bals" daugum$ UAB „Data Logistics Center“ (54,04 proc. akcij") .
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Grup!s #moni( kontaktiniai duomenys pateikti lentel!je:

Pavadinimas Teisin! 
forma

)registravimo data 
ir vieta

)mon!s 
kodas

Buvein!s 
adresas

Telefonas, faksas, el. 
pa$tas

Lietuvos energija, AB Akcin& 
bendrov&

2011.07.21 

Lietuvos Respu-
blikos juridini" 
asmen" registras

302648707 Elektrin&s g. 
21, LT-26108 
Elektr&nai

Tel.   +370 528 33207

Faks. +370 528 33272

www.le.lt;

 info@le.lt

UAB „Kauno energeti-
kos remontas“

U,daroji 
akcin& 
bendrov&

2000-04-27

Lietuvos Respu-
blikos juridini" 
asmen"  registras

135617795 Chemijos g. 17, 
LT-51331

Kaunas

Tel. +370 37 456702

Faks. +370 37 452948

www.ker.lt; 

ker@ker.lt

Energijos tiekimas UAB U,daroji 
akcin& 
bendrov&

2009-10-21

Lietuvos Respu-
blikos juridini" 
asmen" registras

302449388 P.'Luk(io g. 1,

LT-08221

 Vilnius

Tel. +370 700 55088

Faks +370 527 82750

www.etiekimas.lt

info@etiekimas.lt

UAB Technologij" ir 
inovacij" centras

U,daroji 
akcin& 
bendrov&

2009-10-21

Lietuvos Respu-
blikos juridini" 
asmen" registras

302527488 A.'Juozapavi-
*iaus g. 13

LT-09311

 Vilnius

Tel. + 370 527 82272

Faks + 370 527 82299

www.etic.lt

info@etic.lt

)moni( grup' sudaran*i( bendrovi( pagrindin!s veiklos pob&dis

)mon! Grup!s valdom( 
akcij( dalis

Pagrindin! veikla

Lietuvos energija, AB - Elektros energijos gamyba, importas / eksportas, didmeni-
n& elektros energijos prekyba, elektros energetikos sistemi-
n&s paslaugos

UAB „Kauno energetikos remontas“ 100 proc. Energetini" !rengini" remontas, metalo konstrukcij" 
gamyba 

Energijos tiekimas UAB 100 proc. Elektros energijos nepriklausomas tiekimas

UAB Technologij" ir inovacij" centras 54,04 proc. Inovacij" ir naujovi", ,ini" bei kompetencij" valdymo, in-
formacini" technologij", taikom"j" sistem" bei j" valdymo 
paslaug" teikimas 
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2. VEIKLOS AP%VALGA

BENDROV&S REORGANIZAVIMAS

2011 m. sujungus dvi bendroves – AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrin# – buvo u,baigtas gamybos bloko formavimo 
procesas. Nuo rugpj%*io 1 d. veikl$ o)cialiai prad&jo naujoji bendrov&'Lietuvos energija, AB.

Vykdant reorganizacij$, buvo sujungtos bendrovi" „Lietuvos energijos“ ir Lietuvos elektrin&s administracin&s veiklos – apskai-
ta ir )nans" valdymas, teis&s, komunikacijos, saugos, rizik" prevencijos paslaugos, personalo valdymas, taip pat centralizuotai 
vykdomi pirkimai, j" prie,i%ra bei kontrol&. 

Be to, siekiant didesnio efektyvumo, nuo !mon&s pagrindin&s veiklos atskirta elektrini" remonto tarnyba. „Lietuvos energijos“ 
valdom" Lietuvos elektrin&s, Kruonio hidroakumuliacin&s elektrin&s ir Kauno hidroelektrin&s remonto darbai nuo (. m. liepos 
18 d. patik&ti konkurs$ laim&jusiai UAB „Kauno energetikos remontas“. Atskyrusi remonto funkcij$, bendrov& gali lanks*iau 
planuoti elektrini" remont" apimtis ir gra)kus, atsi,velgdama ! elektrini" gamybos re,imus.

2011 m. bendrov& daug d&mesio skyr& ilgalaikiam strateginiam planavimui, nes artimiausius 10 met" Lietuvos ir aplinkini" 
rink" energetikos sektoriuje planuojama !gyvendinti daug strategi(kai svarbi" projekt", kurie tur&s tiesiogin&s !takos bendro-
v&s veiklai. Pati bendrov& ketina jau 2012 m. prad&ti elektros energijos gamyb$ naujai statomame kombinuoto ciklo bloke, 
kuris padidins Lietuvos elektrin&s elektros gamybos paj&gum$, patikimum$ ir efektyvum$ bei suma,ins elektros gamybos 
savikain$.

2014 m. u,baigus suskystint" gamtini" duj" terminalo statyb$ sustipr&t" konkurencija tarp suskystint" gamtini" ir vamzdy-
nais importuojam" duj" tiek&j" ir taip suma,&t" duj" kainos. 2016 m. per elektros jungtis ! Lenkij$ ir -vedij$ Lietuvos energe-
tikos sistema bus sujungta su -iaur&s (ali" ir kontinentin&s Europos energetikos sistemomis. Jungtys sudarys prielaidas laisvai 
prekybai elektra tarp ES (ali", kita vertus, daugiau jung*i" u,tikrins ir patikimesn! energijos tiekim$, diversi)kuojant tiekimo 
(alis ir (altinius. 

SVARB'S "VYKIAI, BUV$ NUO FINANSINI! MET! PABAIGOS

2011 m. sausio 19 d. neeiliniame bendrov&s akcinink" susirinkime akcininkai nutar& pavesti bendrov&s valdybai, bendradar-
biaujant su AB Lietuvos elektrin&s valdyba, parengti bendrov&s ir AB Lietuvos elektrin&s reorganizavimo jungimo b%du (Lietu-
vos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 2 dalis) s$lygas. 

Tame pa*iame susirinkime buvo nuspr#sta pakeisti bendrov&s !status, nustatant papildom$ AB „Lietuvos energija” valdybos 
kompetencij$ tvirtinti bendr$ (maksimal") darbuotoj" skai*i", nustatyti bendrov&s vidaus audito funkcijas atliekan*io struk-
t%rinio padalinio vadovo atlyginim$ ir kitas darbo sutarties s$lygas, tvirtinti jo pareiginius nuostatus, skatinti j! ir skirti nuobau-
das, priimti sprendimus d&l labdaros ir paramos skyrimo, svarstyti !moni", kuri" dalyv& yra Lietuvos energija, AB (!skaitant ir 
dukterines (!mones), )lial" ir atstovybi" steigimo, j" veiklos nutraukimo klausimus bei valdybos nari", si%lom" nuo Lietuvos 
energija, AB kandidat%ras, analizuoti ir vertinti klausimus, d&l kuri" ! valdyb$ kreipiasi generalinis direktorius, taip pat pakei-
*iant bendrov&s prane(im" skelbimo tvark$ nenumatant papildom" skelbimo b%d".

2011 m. vasario 11 d. bendrov&s valdybos sprendimu buvo patvirtintas Aloyzo Koryznos atsistatydinimas i( generalinio di-
rektoriaus pareig". Aloyzas Koryzna taip pat pateik& pra(ym$ atsistatydinti ir i( AB „Lietuvos energija“ valdybos nario pareig". 
Valdyba naujuoju AB „Lietuvos energija“ generaliniu direktoriumi paskyr& Dali" Misi%n$.

2011 m. vasario 21 d. bendrov&s ir AB „Kauno energija“ valdybos pri&m& sprendimus d&l bendros !mon&s, kuri vykdys naujos 
biokuru k%renamos kogeneracin&s elektrin&s statybos projekt$ Kaune, steigimo. Planuojama, kad steigiamos bendrov&s akci-
nis kapitalas sudarys 200 t%kst. Lt., o  bendrov& ir AB „Kauno energija“ !sigys atitinkamai 67 proc. ir 33 proc. steigiamos !mon&s 
akcij".
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2011 m. kovo 3 d. UAB „Visagino atomin&s elektrin&s“ (juridinio asmens kodas 301844044), kuriai nuosavyb&s teise priklauso 
477 063 400 paprast"j" vardini" bendrov&s akcij", t.'y. 97,5 proc. vis" bendrov&s akcij", akcininkai pri&m& sprendim$ sudaryti 
UAB „Visagino atomin&s elektrin&s“ audito komitet$. Akcininkai patvirtino audito komiteto veiklos dokumentus ir nustat&, kad 
jo veikla taikoma UAB „Visagino atomin&s elektrin&s“ ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai valdomoms dukterin&ms !mon&ms bei kitos 
teisin&s formos bendrov&s tiesiogiai ir netiesiogiai valdomiems juridiniams asmenims.

2011 m. kovo 15 d. bendrov& prane(&, kad atsi,velgdama ! prad&t$ bendrov&s ir AB Lietuvos elektrin&s reorganizavimo jungi-
mo b%du proced%r$ bei b%tinyb# !vertinti po reorganizavimo veiksian*ios !mon&s )nansines galimybes vykdyti investicinius 
projektus, kreip&si ! Vie("j" pirkim" tarnyb$ (VPT) d&l sutikimo nutraukti Kruonio HAE 5-ojo hidroagregato !rengimo darb" 
pirkimo proced%ras. Gavusi VPT sutikim$, bendrov& nutrauk& pirkimo proced%ras. Sprendimus d&l tolimesn&s Kruonio HAE 
5-ojo hidroagregato !rengimo projekto !gyvendinimo eigos bendrov& planuoja priimti u,baigusi bendrov&s ir AB Lietuvos 
elektrin&s reorganizavim$.

2011 m. kovo 17 d. !vykusiame neeiliniame visuotiniame bendrov&s akcinink" susirinkime vietoj atsistatydinusio bendrov&s 
valdybos nario Aloyzo Koryznos ! bendrov&s valdybos narius, iki (ios valdybos kadencijos pabaigos, i(rinktas Dalius Misi%nas.

2011 m. bir,elio 3 d. !steigta Nacionalin& Lietuvos elektros asociacija, kurios steig&jos yra Lietuvos elektros energetikos sekto-
riaus !mon&s AB „Lietuvos energija“, AB LESTO, LITGRID AB ir UAB Technologij" ir inovacij" centras. -ios asociacijos viena svar-
biausi" funkcij" yra u,tikrinti tinkam$ Lietuvos energetikos sektoriaus atstovavim$ Europos elektros energetikos asociacijoje 
EURELECTRIC. 

2011 m. liepos 18 d. siekiant efektyvesn&s ir skaidresn&s veiklos ir remiantis kit" valstybi" s&kminga patirtimi bendrov&s valdo-
mose Lietuvos elektrin&je, Kauno hidroelektrin&je ir Kruonio hidroakumuliacin&je elektrin&je remonto veikla buvo perduota 
i(or&s rangovui –vie($j! pirkim$ laim&jusiai UAB „Kauno energetikos remontas“.

2011 m. liepos 20 d. remiantis AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrin&s reorganizavimo s$lygomis, Lietuvos Respublikos 
juridini" asmen" registre buvo !registruota Lietuvos energija, AB, kuriai reorganizavimo s$lygose nustatyta tvarka pereis ben-
drovi" turtas, teis&s ir pareigos. 

2011 m. liepos 29 d. Valstybin& kain" ir energetikos kontrol&s komisija i(dav& Lietuvos energija, AB' atestatus, suteikian*ius' 
teis# verstis elektros, (ilumos, gamtini" duj" ir naftos bei naftos produkt"'  !rengini" eksploatavimu ir prie,i%ra. Valstybin& 
kain" ir energetikos kontrol&s komisija taip pat nutar& i(duoti Lietuvos energija, AB'nepriklausomo elektros energijos tiek&jo 
licencij$, kuri !sigalioja nuo 2011 m. rugpj%*io 1 d.

2011 m. rugpj%*io 1 d. buvo pasira(ytas perdavimo–pri&mimo aktas, kuriuo remdamasi Lietuvos energija, AB per&m& vis$ 
Lietuvos energijos gamybos ir Lietuvos elektrin&s turt$, teises ir pareigas. Veikl$ prad&jo naujoji Lietuvos energija, AB.

2011 m. rugpj%*io 29 d. AB NASDAQ OMX Vilnius valdyba pri&m& sprendim$ !traukti'bendrov&s akcijas ! NASDAX OMX Vilnius 
bir,os O)cial"j! prekybos s$ra($ nuo 2011 m. rugs&jo 1 d.

2011 m. lapkri*io 3 d. buvo suderinta ir pasira(yta bendra bendrov&s kolektyvin& sutartis, pagal kuri$ darbuotojams suteikia-
mos ne tik socialin&s garantijos, bet ir motyvacinis paketas. Kolektyvin& sutartis u,tikrina efektyv" bendrov&s darb$ bei atsto-
vauja vis" jos darbuotoj" teis&ms bei teis&tiems interesams. Iki bendrov&s reorganizacijos visos elektrin&s (Lietuvos elektrin&, 
Kauno hidroelektrin&, Kruonio hidroakumuliacin& elektrin&) ir bendrov& tur&jo skirtingas kolektyvines sutartis. 

2011 m. gruod,io 12 d. vietoj valdybos nario -ar%no Vasiliausko ! valdybos narius iki (ios valdybos kadencijos pabaigos i(-
rinktas Rimantas Vaitkus. Vietoj valdybos nario Arvydo Darulio ! valdybos narius iki (ios valdybos kadencijos pabaigos i(rinkta 
Sonata Matulevi*ien&.

2011 m. gruod,io 19 d. bendrov& ir AB „Klaip&dos nafta“ pasira(& preliminari$ sutart!, kuri tapo pirmuoju ,ingsniu tariantis d&l 
duj" pirkimo i( b%simojo suskystint"j" duj" terminalo apim*i" ir s$lyg". Terminalo projekto !gyvendinimo laikotarpiu sutar-
ties dalyviai !sipareigojo keistis informacija ir tikslinti pagrindinei sutar*iai pasira(yti reikalingus duomenis. Sutartis taip pat 
numato, kad projekt$ !gyvendinanti bendrov& „Klaip&dos nafta“ sieks, kad terminalo paj&gumas leist" u,tikrinti vis$ bendrovei 
reikaling$ duj" kiek!. 

2011 m. gruod,io 23 d. perdavusi UAB „Data Logistics Center“ akcijas UAB Technologij" ir inovacij" centrui (TIC), bendrov& 
!sigijo UAB TIC akcij" paket$. Bendrov& valdo 41 350 181 paprast$sias vardines nematerialias 1 lito nominalios vert&s UAB 
Technologij" ir inovacij" centro akcijas, arba 54,04 proc. viso (ios bendrov&s !statinio kapitalo.
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GRUP&S VEIKLA 

Lietuvos energija, AB veiklos ap"valga 2011 m.
Lietuvos energija, AB parduoda elektros energij$ ir teikia elektros energijos balansavimo'paslaugas Lietuvos rinkoje veikl$ 
vykdantiems visuomeniniams ir nepriklausomiems tiek&jams, taip pat eksportuoja bei parduoda elektros energij$ Lietuvos 
ir Estijos elektros energijos bir,ose. Reikaling$ elektros energijos kiek! bendrov& gamina trijose savo valdomose elektrin&se, 
pagal sudarytas sutartis perka i( kit" tiek&j" bei gamintoj", taip pat importuoja ir perka Lietuvos bei Estijos elektros energijos 
bir,ose.

Gamyba
Lietuvos energija, AB turi neribotos galiojimo trukm&s leidimus gaminti elektros energij$. Elektros energija gaminama'Lietu-
vos elektrin&je (LEL),'Kauno hidroelektrin&je (Kauno HE) ir Kruonio hidroakumuliacin&je elektrin&je (Kruonio HAE). 2011 m. 
LEL pagamino 1,20 TWh, Kruonio HAE – 0,53 TWh, Kauno HE – 0,39 TWh elektros energijos. Lietuvos energijos, AB valdom" 
elektrini" pagamintos elektros energijos kiekis 2011 m. sudar& apie 22 proc. viso (alies poreikio.
Lietuvos energija, AB orientuojasi ! atsinaujinan*ius energijos (altinius. Tiek Kauno HE, tiek Kruonio HAE elektros gamybai'nau-
doja hidroenergij$ – nei(senkant!, lankst" bei (var" nacionalin! energijos (altin!.
2011 m. (alyje i( viso buvo pagaminta 1,09 TWh „,aliosios“ elektros energijos, i( kurios daugiau nei 35 proc. sudar& Kauno HE 
patiekta „,alioji“ energija.
Siekdama geriau diversi)kuoti valdomus energijos generacijos (altinius bei skatinti tolesn# atsinaujinan*i" i(tekli" pl&tr$ Lie-
tuvoje, bendrov& planuoja ateityje energijos gamybai naudoti ir biokur$.

Prekyba Lietuvoje
Lietuvos energija, AB u,siima elektros energijos prekyba didmenin&je rinkoje (t.'y. elektros gamintoj" bei tiek&j" bendravimo 
aplinkoje). 2011 m. bendrov& vidaus rinkai (visuomeniniams tiek&jams ir kitiems nepriklausomiems tiek&jams) pardav& 4,22 
TWh elektros energijos. Be to, 2011 m. bendrov& supirko bei pardav& prie perdavimo tinklo prijungt" v&jo j&gaini" pagamint$ 
elektros energij$ visuomeniniam tiek&jui LESTO. Pra&jusiais m. i( v&jo j&gaini" nupirkta ir visuomeniniam tiek&jui parduota 
0,24 TWh elektros energijos.

Prekyba su u"sienio $alimis
Bendrov& turi neribotos galiojimo trukm&s leidimus importuoti ir eksportuoti elektros energij$. 2011 m. bendrov& importavo 
elektros energij$ i( Baltarusijos, Estijos ir Latvijos bei eksportavo elektr$ ! Estij$ ir Latvij$. 2011 m. bendrov& i( viso importavo 
1,08 TWh, eksportavo – 0,29 TWh elektros energijos.

Kitos paslaugos
Lietuvos energija, AB taip pat teikia sistemines paslaugas Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui (PSO). 

Sistemin!s paslaugos u,tikrina energetin&s sistemos darbo stabilum$ ir patikimum$, sistemini" avarij" prevencij$ ir likvidavi-
m$ bei reikaling$ galios rezerv$ laikantis nustatyt" elektros energijos tiekimo kokyb&s ir patikimumo reikalavim". Sistemin&s 
paslaugos apima galios rezervavim", prekyb" reguliavimo elektros energija ir reaktyviosios galios valdymo bei sistemos atstatymo 
paslaugas.

Galios rezervavimo paslauga – tai priemon& patikimam elektros energetikos sistemos darbui u,tikrinti, kai nenumatytais (ava-
riniais) atvejais suma,&ja elektros energijos gamyba arba i(auga jos suvartojimas. Tokiais atvejais gamintojas teikia galios 
rezervo u,tikrinimo ir rezervin&s galios palaikymo besisukan*iuose ar stovin*iuose rezervin&s b%kl&s gamybos !renginiuose 
paslaug$. T.'y. tokiais atvejais naudojami antrinis ir / ar tretinis rezervai. Antrinis galios rezervas – tai gamintojo palaikoma be-
sisukan*i" !rengini" arba hidroagregat" galia, aktyvuojama per 15 minu*i" laikotarp!. Tretinis ((altas) rezervas – tai gamintojo 
palaikoma stovin*i" generuojan*i" (altini" galia, aktyvuojama i( rezervin&s ((altos) b%kl&s per 12 valand" laikotarp!. Visos trys 
Lietuvos energija, AB valdomos elektrin&s teikia galios rezervo u,tikrinimo ir rezervin&s galios palaikymo besisukan*iuose ar 
stovin*iuose rezervin&s b%kl&s gamybos !renginiuose paslaug$. Antrinis galios rezervas u,tikrinamas Kauno HE bei Kruonio 
HAE, tretinis – LEL. Lietuvos energija, AB 2011 m. pardav& apie 2,1 TWh antrinio galios rezervo ir 2,9 TWh tretinio galios rezervo.

Reguliavimo elektros energija paslauga reikalinga elektros energijos pertekliui / tr%kumui energetikos sistemoje subalansuoti. 
Prekyba reguliavimo elektros energija vykdoma realiu laiku bei u,tikrina patikim$ elektros energetikos sistemos darb$ kie-
kvien$ valand$. Kai sistemoje tr%ksta elektros energijos ir Perdavimo sistemos operatorius (PSO) duoda nurodym$ padidinti 
jos gamyb$, bendrov& padidina generuojamos elektros energijos apimtis ir parduoda tr%kstam$ reguliavimo elektros energij$ 
PSO. Sistemoje atsiradus elektros energijos pertekliui ir PSO nurod,ius suma,inti gamyb$, bendrov& suma,ina generuojamos 
elektros energijos apimtis ir perka perteklin# reguliavimo energij$ i( PSO. Lietuvos energija, AB 2011 m. pardav& 0,042 TWh ir 
nupirko 0,023 TWh reguliavimo elektros energijos.

Reaktyviosios galios valdymo paslauga – tai sistemin& paslauga, kurios tikslas yra i(lyginti elektros energetikos sistemos ap-
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krov" netolygumus bei u,tikrinti reikaling$ !tampos ir da,nio lyg!. Reaktyviosios galios valdymo paslaug$ teikia Kruonio HAE 
agregatai dirbdami sinchroninio kompensatoriaus re,imu.

Sistemos atstatymo po totalin!s avarijos paslauga – tai paslauga, kurios tikslas yra operatyviai paleisti generuojant! (altin! ne-
naudojant maitinimo i( elektros tinklo, visi(kai ar i( dalies u,gesus elektros energetikos sistemai. Sistemos atstatymo po tota-
lin&s avarijos paslaug$ teikia tiek Kruonio HAE, tiek Kauno HE.

DUKTERINI! BENDROVI! VEIKLA

UAB „Kauno energetikos remontas“ pagrindin& veikla – energetini" !rengini" diagnostika, modernizavimas, remontas, mon-
tavimas, atsargini" dali" energetiniams !renginiams gamyba, energetin&s ir pramonin&s paskirties metalo konstrukcij", katil" 
ir varikli" atsargini" dali", alyvini" hermetini" transformatori" gamyba. Po energetikos sektoriaus reorganizavimo 2010 m. 
bendrov& tapo pagrindine gamybos bloko !mones aptarnaujan*ia bendrove. 

UAB „Kauno energetikos remontas“ turi tiesiogin# !tak$ UAB „Gotlitas“, kurios pagrindin& veikla – vie(bu*io–bendrabu*io ap-
gyvendinimo paslaug" teikimas, patalp" nuoma, prekybos veikla. 

Energijos tiekimas UAB (ET) yra nepriklausomas elektros energijos tiek&jas. ET tiekia elektros energij$ ma,menin&je rinkoje 
vartotojams, kurie po 2010'm. sausio 1 d.'privalo pirkti elektros energij$ laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrov& turi nepri-
klausomo tiek&jo licencij$ (Nr. L1-NET-36), kuri$ suteik& Valstybin& kain" ir energetikos kontrol&s komisija (VKEKK), bei elektros 
energijos importo leidim$. 2011'm. pardavimai siek& 1,234 TWh.

Pagrindin& UAB „Data Logistics Center“ (DLC) veikla – duomen" centr", duomen" perdavimo, (viesolaid,i" tinklo skaidu-
l" nuomos ir kitos telekomunikacin&s paslaugos. +mon& aktyvi$ veikl$ prad&jo 2010 m gruod,io m&nes!. 2011 m. gruod,io 
23 d. perdavusi DLC akcijas UAB Technologij" ir inovacij" centrui (TIC), bendrov& !sigijo TIC akcij" paket$. Bendrov& valdo 
41 350 181 paprast$sias vardines nematerialias 1 lito nominalios vert&s UAB Technologij" ir inovacij" centro akcijas, arba 54,04 
proc. viso (ios bendrov&s !statinio kapitalo.

UAB Technologij" ir inovacij" centras teikia (ias paslaugas: strategini" informacini" sistem" prie,i%ra ir pl&tra, infrastrukt%ros, 
biuro paslaugos, verslo valdymo sistem" prie,i%ra ir pl&tra, buhalterin&s apskaitos, inovacij" ir kompetencij"' paslaugos. 

INFORMACIJA APIE "MONI! GRUP&S TYRIM! IR PL&TROS VEIKL(

Bendrov& techni(kai ir ekonomi(kai pagr!stai investicij" politikai vykdyti atlieka ilgalaik! strategin! planavim$, padedant! nu-
statyti bendrov&s pl&tros kryptis bei reikalingas investicijas technologiniams !renginiams keisti ar modernizuoti.

2011 m. buvo prad&ti vykdyti (ie tyrimai, susij# su bendrov&s pl&tros veikla:

#ilumos gamybos )rengim* pl+tros Elektr+nuose galimybi* studija. 2011 m. spalio m&n. 'bendrov&je inicijuotas galimy-
bi" studijos, kurioje siekiama !vertinti galimybes i(pl&sti biokuro panaudojim$ Elektr&n" regione (ilumos energijai gaminti, 
pirkimas. Studijoje numatoma !vertinti galimybes, leid,ian*ias u,tikrinti palankias (ilumos energijos kainas vietos bendruo-
menei, suma,inti aplinkos tar($, !vertinti galimybes verslo !mon&ms pl&sti atsinaujinan*i" energijos i(tekli" (AEI) perdirbim$ 
ir tiekim$. Vienas svarbiausi" nauj" (ilumos gamybos technologij" sprendim" !diegimo tiksl" – pasi%lyti konkurencing$ (ilu-
mos kain$ Elektr&n" regiono gyventojams. Numatoma, kad AEI naudojan*ios (ilumos energijos gamybos technologijos tur&t" 
pakeisti esamas Lietuvos elektrin&s technologijas, energijai pagaminti naudojan*ias importuojam$ kur$. Atlikus galimybi" 
studij$, bus pasi%lytas konkretus projekto techninis sprendimas ir detalus !gyvendinimo planas. Planuojama, kad galimybi" 
studija bus baigta 2012 m.

Syderi* geologin+s strukt,ros tyrimai. Siekiant Lietuvoje !rengti po,emin# gamtini" duj" saugykl$, leisian*i$ sukaupti rei-
kaling$ gamtini" duj" rezerv$, u,baigtas 2010 m. inicijuotas 1-asis Syderi" geologin&s strukt%ros galimybi" studijos etapas, 
kurio metu 2D/3D seismin&s ,valgybos metodu i(analizuota Syderi" geologin&s strukt%ros sandara, i(skirti tektoniniai l%,iai, 
j" sandara ir u,darumas, !vertinta kambro kolektoriaus savybi" kaita, strukt%ros efektyvus t%ris ir kauptinas gamtini" duj" 
kiekis, !vertintas kit" b%tin" strukt%ros tyrim" poreikis, apimtis ir (i" tyrim" s$naudos. Siekiant patikslinti seismini" tyrim" 
duomenis, inicijuotas 2-asis galimybi" studijos etapas gr#,iant tiriamuosius gr#,inius. Parengtos konkursin&s s$lygos atrinkti 
tarptautin! rangov$, rizikingiausiose strukt%ros vietose atliksiant! geologinius-geo)zinius strukt%ros tyrimus, leisian*ius !ver-
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tinti rezervuaro ir jo apsauginio sluoksnio savybes ir ar j! galima pritaikyti po,eminei duj" saugyklai. Konkurso b%du atrink-
tas rangovas, atliksiantis gr#,imo aik(teli" ir priva,iavimo keli" projektavimo ir statybos technin&s prie,i%ros darbus, prad&ti 
objekt" projektavimo darbai. Planuojama 2-ojo galimybi" studijos etapo pabaiga – 2013 m. II ketvirtis. 

Lietuvos elektrin+s technologinis auditas. Vie($ konkurs$ laim&j# Suomijos konsultacij" !mon&s „AF Consult Ltd“ energe-
tikos ekspertai atlieka kompleksin# esam" gamybini" paj&gum" analiz#: vertinama elektrin&s dabartin& technin& b%kl& bei 
technologinio, operatyvinio valdymo, prie,i%ros ir remonto procesai. Taip pat nagrin&jamos elektrin&s technini" ekonomini" 
veikl" perspektyvos, lyginamos jos eksploatavimo, prie,i%ros ir remonto s$naudos su kit" (ali" elektrini" rodikliais. Ekspertai 
taip pat teikia rekomendacijas d&l optimali" elektrin&s !rengini" ap,i%ros ir remonto gra)k" sudarymo bei operatyvinio elek-
trin&s valdymo ir prie,i%ros personalo strukt%ros tobulinimo. Drauge suomiai atlieka elektrin&s veiklos rizik" !vertinim$ iki 
2020 m., atsi,velgiant ! grie,t&jan*ius Europos S$jungos ir Lietuvos Respublikos teis&s akt" reikalavimus. Planuojama audito 
pabaiga – 2012 m. I ketvirtis.

INVESTICIJOS " ILGALAIK" TURT(

2011 m. bendrov&s investicijos ! ilgalaik! material"j! turt$ sudar& 269 mln. Lt., grup&s – 271 mln. Lt. Did,i$j$ investicij" dal!, 
263 mln. Lt, (!skaitant kapitalizuotas pal%kanas) sudar& investicijos ! Lietuvos elektrin&s nauj$j! kombinuoto ciklo (KC) blok$. 
Palyginimui, 2010 m. investicijos ! KC blok$ siek& 550 mln. Lt. Papildomai, 2012 m. bendrov& ! KC blok$ planuoja investuoti 
182 mln. Lt.  

2011 m. buvo baigta Kauno hidroelektrin&s rekonstrukcija, po kurios trigubai padid&jo elektrin&s patikimumas, o efektyvumas 
pakilo 4 proc. Taip pat 25 m. buvo prat#stas jos eksploatavimo laikas, o agregat" kapitalini" remont" periodi(kumas pailgintas 
nuo 5 iki 20 met".

3. FINANSINI! VEIKLOS REZULTAT! IR VEIKLOS RIZIK! ANALIZ&

Lentel&je ,emiau pateikti bendrov&s ir bendrov&s !moni" grup&s )nansiniai rezultatai 

+ Bendrov! Grup!

' 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 

FINANSINIAI REZULTATAI ,T-KST. LIT./ ' ' ' '

Pardavimo pajamos 1 365 573 1 212 831 1 374 155 1 220 564

Kitos veiklos pajamos 23 480 650 55 352 40 253

EBITDA (pelnas prie( apmokestinim$ + pal%kan" 
s$naudos – pal%kan" pajamos – gauti dividendai + 
nusid&v&jimas ir amortizacija + ilgalaikio ir trumpa-
laikio turto vert&s suma,&jimo s$naudos*)

83 160 102 216 68 410 119 633

Veiklos pelnas

15 146 57 293 13 161 80 619

Grynasis pelnas** 10 756 70 512 1 526 91 260

Pagrindin&s veiklos pinig" srautai 93 380 243 957 106 423 295 137

Finansiniai !sipareigojimai 640 997 534 992 642 166 548 526

Investicijos*** 269 499 326 752 271 059 326 804
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+ Bendrov! Grup!

' 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 

FINANSIN0 STRUKT-RA ,KOEFICIENTAS/: ' '

+sipareigojimai / nuosavas kapitalas 1,23 1,06 1,23 1,08

Finansiniai !sipareigojimai / nuosavas kapitalas 0,39 0,31 0,38 0,32

Finansiniai !sipareigojimai / turtas 0,17 0,15 0,17 0,15

PASKOL. PADENGIMO RODIKLIS ' '

Paskol" padengimo rodiklis (EBITDA/ (pal%kan" s$-
naudos + einamaisiais metais gr$,intinos paskolos))

1,64 3,75 1,36 3,99

MAR1OS IR PELNINGUMAS: ' ' ' '

Nuosavo kapitalo gr$,a (grynasis pelnas**/nuosa-
vas kapitalas) (proc.)

0,65% 4,09% 0,09% 5,28%

Turto gr$,a (grynasis pelnas**/turtas) (proc.) 0,29%  1,98% 0,04% 2,54%

* Vert&s suma,&jimas investicijoms ! asocijuotas ir dukterines !mones ir nutrauktos veiklos rezultatas ! skai*iavimus ne!traukia-
mas

** Grynasis pelnas i( t#stin&s veiklos

*** Investicijos apima ilgalaikio materialaus turto !sigijimus.

.emus bendrov&s pelningumo rodiklius  i( esm&s lemia Bendrov&s veiklos speci)ka – apie 40 proc. pajam" sudaro reguliuoja-
mos veiklos pajamos – Lietuvos elektrin&s elektros energijos ir (ilumos energijos gamyba bei Bendrov&s teikiamos sistemin&s 
paslaugos.  Nustatant Lietuvos elektrin&s gamybos bei sistemini" paslaug" kain$ n&ra !traukiama pelno norma. 

Finansin!s pad!ties ataskaita
Bendrov&s 2011 m gruod,io 31 d. )nansiniai !sipareigojimai sudar& 641 mln. Lt., kuri" pagrindin# dal! sudaro !sipareigojimai 
pagal ilgalaikes paskol" sutartis. Grup&s )nansiniai !sipareigojimai sudaro  643 mln. Lt. UAB „Kauno energetikos remontas“ 
periodo pabaigai tur&jo 0,58 mln. Lt. i(perkamosios nuomos u, !rengimus ir automobilius !sipareigojim". Energijos tiekimas 
UAB )nansiniai !sipareigojimai bankui pagal overdraft‘o sutart! met" pabaigoje buvo 1,17 mln. Lt.

Bendrov& 2011 m. gruod,io 31 d. buvo suteikusi 6,5 mln. Lt. paskol$ UAB „Kauno energetikos remontas“.

Pagrindiniai bendrov&s ir grup&s balanso strukt%ros poky*iai 2011 m., lyginant su 2010 m., yra susij# su ilgalaikio turto ir do-
tacij" padid&jimu. 

BENDR!J! PAJAM! ATASKAITA

Pajamos
Bendrov&s pajam" strukt%ra pakito d&l strukt%rini" grup&s poky*i". 2010 met" rugpj%*io m&n. AB Lietuvos elektrin& tapo AB 
„Lietuvos energija“ dukterine !mone, o 2011 met" rugpj%*io m&n. buvusi AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrin& buvo 
reorganizuotos sujungimo b%du. 2010 met" )nansin&se ataskaitose AB Lietuvos elektrin& rezultatas konsoliduotas nuo rug-
s&jo m&n., t. y. u, keturis 2010 met" m&nesius. -ie poky*iai tur&jo !takos bendrov&s pajam" 2011 metais padid&jimui palyginti 
su 2010 metais.

Bendrov&s 2011 met" pajamos sudar& 1 389  mln. lit". Pagrindin# pajam" dal! sudaro elektros energijos pardavimo ir eksporto, 
balansavimo elektros energijos, VIAP pajamos.
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Bendrov&s 2010 m. perdavimo tinklo nuomos ir aptarnavimo, IT sistem" infrastrukt%ros ir aptarnavimo, nekilnojamo turto 
nuomos, apgyvendinimo pajamos priskiriamos nutrauktai veiklai.

S%naudos
Ir bendrov&s pajamos, ir s$naudos 2011 metais padid&jo d&l strukt%rini" poky*i". Veiklos s$naud" dalis, tenkanti atskirtai nuo 
bendrov&s veiklai, priskiriama nutrauktai veiklai.

2011 metais bendrov& patyr& 1 373,9 mln. lit" s$naud", grup& – 1 416,3 mln. lit" s$naud". Did,i$j$ dal! bendrov&s s$naud" 
(1160,1 mln. Lit", arba 84,4 proc.) ir grup&s s$naud" (1160,3 mln. Lit", arba 81,9 proc.) sudar& elektros energijos ar susijusi" 
paslaug" pirkimo ir duj" elektros energijos gamybai s$naudos. Nusid&v&jimo ir amortizacijos s$naudos bendrov&s ir grup&s 
atitinkamai buvo  57,8 mln. lit" ir  60,5 mln. lit".

D&l apyvartini" tar(os leidim" (ATL) rinkos kain" kritimo 2011 metais bendrov& patyr& 63,3 mln. Lt. ATL vert&s suma,&jimo 
s$naud".

Grup&s veiklos s$naudos, ne!skaitant pirkim", susijusi" su elektros energija ir elektros gamyba bei nusid&v&jimo ir amortizaci-
jos s$naud", ATL perkainavimo s$naud", bei vert&s suma,&jimo s$naud"  2011 metais buvo 123,2 mln. lit", i( kuri" 75,9 mln. 
lit" buvo bendrov&s patirtos s$naudos.

Pelnas 
Per 2011 metus, skai*iuojant pagal Tarptautinius )nansin&s atskaitomyb&s standartus, Grup& u,dirbo 2,3 mln. lit" pelno iki 
apmokestinimo, grynasis pelnas  yra 1,5 mln. lit".

Bendrov& u,dirbo 10,8 mln. lit" grynojo pelno.  Per 2011 metus  UAB „Kauno energetikos remontas“ grup& u,dirbo 1,7 mln. Lt 
grynojo pelno, Energijos tiekimas UAB– 4,9 mln. lit" grynojo pelno, UAB „Data Logistics Center“ – 4,4 mln. lit" grynojo pelno.

Pinig( sraut( ataskaita
Grynieji pagrindin&s veiklos pinig" srautai 2011 metais bendrov&je sudar& 93,4 mln. lit". Grup&je – 106,4 mln. lit". 2010 metais 
grynieji pagrindin&s veiklos srautai bendrov&je buvo 244, mln. lit" ir 295,1 mln. lit" grup&je.

2011 metais Grup&s grynieji investicin&s veiklos pinig" srautai sudar& –141,1 mln. lit" (2010 metais –316,4 mln. lit"). Grup&s 
)nansin&s veiklos srautai 2011 metais buvo  - 4,3 mln. lit" (2010 m. 27,4 mln. lit"). Finansin&s veiklos pinig" srautams reik(min-
g$ !tak$ tur&jo dividend" i(mok&jimas.

+vertinus )nansin# ir investicin# veiklas 2011 metais, lyginant su 2010 metais,  bendrov&s gryn"j" pinig" srautas suma,&jo 67,5 
mln. lit", o grup&s suma,&jo 39,1 mln. lit".
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4. PERSONALO POLITIKA

Lietuvos energija, AB personalo politikai 2011 m. didel# !tak$ tur&jo rugpj%*io 1 d. !vykusi reorganizacija, kai buvo sujungtos 
AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrin&.

Susijungusi" bendrovi" darbuotoj" po,i%ris ! vykstan*ius poky*ius ir organizacin& kult%ra labai skiriasi. Naujos vieningos or-
ganizacin&s kult%ros formavimas tapo pagrindiniu i((%kiu personalo valdymo srityje. Daug d&mesio skiriama vidinei komuni-
kacijai ir bendradarbiavimui stiprinti, kompetencijoms ugdyti, darbuotoj" motyvacijai ir veiklos efektyvumui didinti. 

Prie( reorganizacij$ abiejose !mon&se ir po reorganizacijos naujoje bendrov&je buvo per,i%r&ti veiklos procesai ir padidintas 
j" efektyvumas, atsisakyta funkcij" dubliavimo, nepagrindin&s funkcijos perduotos i(or&s rangovams ir paslaug" teik&jams, 
suma,intos administravimo s$naudos. D&l (i" prie,as*i" reorganizuotose !mon&se ir naujai !steigtoje „Lietuvos energija, AB 
2011 m. suma,&jo darbuotoj" (1 pav.).

Siekiant efektyvesn&s ir skaidresn&s veiklos, taip pat remiantis kit" valstybi" s&kminga patirtimi, bendrov&s valdomose Lie-
tuvos elektrin&je ir Kruonio HAE nuspr#sta remonto veikl$ perduoti i(or&s rangovui. Nuo 2011 m. liepos 18 d. (i" elektrini" 
remontas buvo patik&tas konkurs$ laim&jusiai UAB „Kauno energetikos remontas“. 

Bendradarbiaujant darbdaviams, darbuotojams ir bendrov&je veikian*ioms profesin&ms s$jungoms, Lietuvos elektrin&s ir 
Kruonio HAE remonto tarnyb" darbuotojai, remontav# elektrines, buvo kvie*iami !sidarbinti UAB „Kauno energetikos remon-
tas“. Tam sudarytos itin palankios s$lygos – darbuotojams suteikta galimyb& i(laikyti sukaupt$ darbo sta,$, kasmetines atosto-
gas ir tuo metu gaunam$ darbo u,mokest! vienerius metus nuo sutarties pasira(ymo. Lietuvos energija, AB taip pat !sipareigo-
jo atsiskaityti su darbuotojais, jei UAB „Kauno energetikos remontas“ nevykdyt" )nansini" !sipareigojim" darbuotojams. Be to, 
UAB „Kauno energetikos remontas“ !sipareigojo vienerius metus be darbuotojo sutikimo nekeisti jo darbo vietos ir nenutraukti 
darbo santyki". Si%loma galimybe pasinaudojo 15 bendrov&s darbuotoj". Kiti Lietuvos elektrin&s ir Kruonio HAE remonto 
tarnyb" darbuotojai nutrauk& darbo santykius su bendrove (ali" susitarimu, darbuotojams buvo sumok&tos pagal LR darbo 
kodekso nuostatas priklausan*ios i(eitin&s kompensacijos.
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2011 m. pabaigoje bendrov&je dirbo 509 darbuotojai (!skaitant ir vaiko prie,i%ros atostogose esan*ius darbuotojus), i( j" 56 
proc. – specialistai ir vidutin&s grandies vadovai, 42 proc. – darbininkai, 2 proc. – vadovaujantis personalas. Darbuotoj" pasis-
kirstymas pagal kategorijas ir vidutinis darbo u,mokestis pateiktas ,emiau lentel&je.

Darbuotoj( pasiskirstymas 
pagal kategorijas

Vadovaujantis 
personalas

Specialistai 
ir vidutin!s 
grandies vadovai

Darbininkai I$ viso darbuotoj(

„Lietuvos energija“, AB darbuo-
toj" skai*ius  2011'12'31

11 285 213 509

Vidutinis darbo u,mokestis, Lt 9515 3970 2840

79 proc. bendrov&s darbuotoj" sudar& vyrai, 21 proc. – moterys. 36 proc. bendrov&s darbuotoj" turi auk(t$j! i(silavinim$, 16 
proc. – auk(tesn!j! i(silavinim$, 48 proc. – vidurin! profesin! i(silavinim$.

Darbuotoj( pasiskirstymas 
pagal i$silavinim%

Auk$tasis Auk$tesnysis Vidurinis ar spec. 
vidurinis

I$ viso darbuotoj(

„Lietuvos energija“, AB darbuo-
toj" skai*ius 2011'12'31

183 83 243 509

2011 m. !mon&je daugiausiai dirbo 35–54 met" darbuotoj", turin*i" 10 ir daugiau met" darbo sta,$ bendrov&je. Tai kvali)-
kuoti, patyr# specialistai, sudarantys kolektyv" pagrind$ bendrov&s gamybos padaliniuose, kur yra ypa* svarbios darbuotoj" 
sukauptos ,inios ir patirtis. 

22 proc. bendrov&s darbuotoj" buvo 25–34 met" am,iaus, turintys iki 10 met" darbo sta,$ bendrov&je (2 ir 3 pav.). Daugiausia 
toki" darbuotoj" yra administracijoje ir Didmenin&s elektros prekybos padalinyje. 
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3 pav. Darbuotoj" pasiskirstymas pagal darbo sta,$ 

28

40

54

387

iki 1 met!

1-3 metai

3-10 metai

vir" 10 met!

2011 m. pabaigoje bendrov&je dirbo 34 pensinio am,iaus darbuotojai arba kuriems iki pensinio am,iaus liko ma,iau nei 3 
metai. Tai patyr# auk(tos kvali)kacijos specialistai, tod&l svarbu, kad jie perduot" savo sukauptas ,inias ir patirt! jauniems 
specialistams. + pensij$ besiruo(ian*i" darbuotoj" ,ini" perdavimo proces$ planuojama koordinuoti pasitelkiant bendrov&s 
kompetencij" model!, kuris buvo prad&tas kurti 2011 m. Kuriant (! model! nustatoma, koki" profesini" kompetencij" reikia 
s&kmingai bendrov&s veiklai, kuri" i( t" kompetencij" darbuotojams pakanka, kuri" tr%ksta arba prad&s tr%kti artimiausiu 
metu, ir numatomas veiksm" planas, kaip bendrovei i(laikyti ar !gyti reikalingas kompetencijas. Kompetencij" modelis bus 
susietas su bendrov&s ilgalaike strategija, siekiant i( anksto pasiruo(ti patenkinti tam tikru laikotarpiu atsirasiant! speci)ni" 
kompetencij" poreik!. Baigus kurti (! model! (planuojama data – 2012 m. vidurys), taps ai(kesni ir efektyvesni ,mogi(k"j" i(te-
kli" planavimo bei darbuotoj" kvali)kacijos k&limo procesai.

Siekdama pritraukti jaun" kvali)kuot" specialist", kurie ilgainiui gal&t" pakeisti ! pensij$ i(eisian*ius darbuotojus, bendro-
v& aktyviai bendradarbiauja su mokymo !staigomis, priima atlikti praktik$ auk(t"j" ir profesini" mokykl" studentus. 2011 m. 
!mon& dalyvavo Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organizuotuose Karjeros dien" 
renginiuose. 2011 m. bendrov&je atliko praktik$ 28 auk(t"j" ir auk(tesni"j" mokykl" studentai, dviem i( j" buvo pasi%lytas 
darbas bendrov&je.

)diegta darbuotoj( saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001:2007
2011 m. rugs&jo 6 d. Lietuvos energija, AB buvo !teiktas darbuotoj" saugos ir sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 / 
LST 1977:2008 serti)katas. -iuo serti)katu „Bureau Veritas“ patvirtina, kad !vertino organizacijos vadybos sistem$ ir nustat&, jog 
ji atitinka vadybos sistemos standarto reikalavimus. -is serti)katas liudija, kad bendrov& !sipareigoja nuosekliai laikytis darbo 
saugos ir sveikatos reikalavim" kasdienin&je veikloje ir atspindi bendrov&s ir jos vadov" po,i%r! ! savo darbuotojus, saugi$ j" 
darbo aplink$.

GRUP&S DARBUOTOJAI

Lietuvos energija, AB !moni" grup&je, kuri$ sudaro Lietuvos energija, AB ir jos dukterin&s  !mon&s UAB „Kauno energetikos 
remontas”, Energijos tiekimas UAB ir UAB Technologij" ir inovacij" centras bei netiesiogiai valdomos !mon&s UAB „Data 
Logistics Center“, UAB „Gotlitas“, V-+ Respublikinis energetik" mokymo centras,  2011 m. pabaigoje  dirbo 1179 darbuotoj". 
I( j", kaip min&ta auk(*iau, bendrov&je dirbo 509 darbuotojai (!skaitant vaiko prie,i%ros atostogose esan*ius darbuotojus), 
UAB „Kauno energetikos remontas” grup&je – 277 darbuotojai, Energijos tiekimas UAB – 15 darbuotoj", UAB Technologij" 
ir inovacij" centras – 226 darbuotojai, UAB „Data Logistics Center“ - 7, V-+ Respublikinis energetik" mokymo centras,145
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39 proc. !moni" grup&s darbuotoj" sudar& darbininkai, 58 proc. – specialistai ir vidutin&s grandies vadovai, 3 proc. – vado-
vaujantis personalas.

80 proc. !moni" grup&s darbuotoj" sudar& vyrai, 20 proc. – moterys.

Darbuotoj( pasiskirstymas pagal 
kategorijas

Vadovaujantis 
personalas

Specialistai ir 
vidutin!s grandies 
vadovai

Darbininkai Viso darbuotoj(

Lietuvos energija, AB 11 285 213 509

Energijos tiekimas UAB 2 13 '- 15

UAB „Kauno energetikos remontas” 7 86 184 277

UAB Technologij" ir inovacij" centras 8 212 6 226

UAB „Data Logistics Center“ 1 6 - 7

V-+ Respublikinis energetik" mokymo 
centras

2 143 - 145

Viso: 31 745 397 1179

5. APLINKOS APSAUGA

Lietuvos energija, AB savo veikloje siekia pagarbiai ir atsakingai ,velgti ! aplink$, taupiai naudoti gamtos i(teklius, gamybin&je 
veikloje diegti naujas, nekenksmingas aplinkai technologijas, vadovautis aplinkosaug$ reglamentuojan*i" teis&s akt" ir nor-
m" reikalavimais, profesionaliai taikyti prevencines priemones, ma,inan*ias neigiam$ !tak$ aplinkai.

Svarbiausi keliami aplinkos apsaugos klausimai – saugi !rengini" eksploatacija, saugus ekologiniu po,i%riu pavojing" med,ia-
g" naudojimas, susidariusi" atliek" tvarkymas, Kauno mari" ir Nemuno ,emiau Kauno HE vandens lygi" leistin" svyravim" 
u,tikrinimas ir kt. 

„LIETUVOS ENERGIJOS“ KOMBINUOTO CIKLO BLOKO STATYBA

Lietuvos elektrin&s kombinuoto ciklo bloko statybos gen. rangovas ispan" kompanija AB „Iberdrola Ingenieria y Construccion“, 
S.A.U. iki 2011 m. pabaigos atliko daugiau nei 95 proc. statybos darb". Blokas ma,iau ter( aplink$ ir efektyviau i(naudos naudo-
jamo kuro energetin# vert# elektros gamybai. Aplinkosaugos problem" prevencija ir sprendimas patik&tas statybos rangovui 
– „Iberdrola Ingenieria y Construccion“, S.A.U., remiantis statybos Aplinkos apsaugos planu. -iame plane numatytos priemon&s, 
kurias rangovas turi !gyvendinti siekdamas suma,inti arba panaikinti statybos darb" poveik! aplinkai.

Pagarba kaimynams
Siekiant i(vengti purvo ir dulki" priva,iavimo prie statyb" aik(tel&s keliuose, jais va,in&jant sunkiajam transportui, keliai pri-
,i%rimi, o ,iem$ – valomas sniegas. Priva,iavimo keliuose !rengtos ! statyb" aik(tel# nukreipian*ios rodykl&s padeda i(vengti 
krovininio transporto klaid,iojimo, statybin&s med,iagos ir !ranga ! aik(tel# pristatomi tik dien$.

Nat&ralios aplinkos i$saugojimas
Statybin&s atliekos utilizuojamos remiantis geriausia praktika, rengiami ir nuolat atnaujinami atliek" tvarkymo protokolai. Sie-
kiant i(saugoti nat%rali$ aplink$, projektuojant buvo parengtas aplinkos sutvarkymo planas. Plane numatytos priemon&s bus 
!gyvendintos atlikus statybos darbus ir atk%rus ankstesn! kra(tovaizd!.



Lietuvos energija | metin! ataskaita 201120

Dirvo"emio ir gruntini( vanden( apsauga
Siekiant u,tikrinti dirvo,emio ir gruntini" vanden" apsaug$ nuo u,ter(imo, visos statybin&s med,iagos ir !ranga saugomi i(be-
tonuotuose sand&liuose. U,ter(t$ dirvo,em! pa(alina specializuota licencijuota kompanija. I(kastame vir(utiniame dirvo,emio 
sluoksnyje yra did,iausia koncentracija organini" med,iag" ir mikroorganizm", tod&l jis panaudojamas pakartotinai tvarkant 
aplink$.

KAUNO HIDROELEKTRIN&S MODERNIZAVIMAS

Kauno HE s&kmingai baig& atnaujinimo ir modernizavimo projekt$, kur! !gyvendinus daugiau nebereikia teikti ataskait" bei 
mok&ti mokes*i" u, stacionariuosius tar(os (altinius. 

ATLIEK! TVARKYMAS

Lietuvos energija, AB ir jos padaliniuose tvarkomos dirbant susidaran*ios atliekos: samdomos atitinkamos !mon&s, turin*ios 
(iai veiklai vykdyti reikalingas licencijas. Pagrindin&s susidaran*ios pavojingos atliekos: skysto kuro pelenai, izoliacin&s med,ia-
gos, turin*ios asbesto, tepaluotos pa(luost&s, ry(kalai, )ltr" med,iagos, liuminescencin&s lempos, alyva, tepaluotas vanduo ir 
kt. 

Lietuvos elektrin& 2011 m. perdav& utilizuoti 79,7't pavojing" atliek", pardav& 267't juodojo metalo lau,o atliek". Padalinio 
teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutart! i(ve,a specializuota !mon&, per metus susidar& apie 350 m3 buitini" atliek". 
Popieriaus ir kartono atliekos perduodamos (ias atliekas perdirban*iai !monei. 

Kauno HE 2011 m. perdav& utilizuoti 5,8 t pavojing" atliek", pardav& 39,4 t juodojo metalo lau,o atliek". Padalinio teritorijoje 
surinktas buitines atliekas pagal sutart! i(ve,a specializuota !mon&. Per metus susidar& apie 8 m3 buitini" atliek". Popieriaus ir 
kartono atliekos perduodamos (ias atliekas perdirban*iai !monei. 

Kruonio HAE 2011 m. perdav& utilizuoti 12,7 t pavojing" atliek". Padalinio teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutart! 
i(ve,a specializuota !mon&. Per metus susidar& apie 69 t buitini" atliek". Popieriaus ir kartono atliekos perduodamos (ias atlie-
kas perdirban*iai !monei. 

NUOTEK! TVARKYMAS

Nuolat stebimos stacionari"j" tar(os (altini" (vandens nuotek") tar(os integruotos prevencijos ir kontrol&s (TIPK) leidime ir 
Nuotek" tvarkymo reglamente nustatytos leistinos normos. Lietaus vandens ir buitini" nuotek" valymo !rengini" techninei 
prie,i%rai atlikti ()ltr" regeneravimas ir keitimas, dumblo i(ve,imas ir pan.) perkamos specializuot" !moni" paslaugos. 

2011 m. atlikt" tyrim" rezultatai rodo, kad Lietuvos elektrin&s, Kruonio HAE, Kauno HE TIPK leidimuose nustatytos did,iausios 
leid,iamo ir numatomo / pageidaujamo faktinio pavir(ini" (lietaus), buitini", gamybini" nuotek" u,ter(tumo reik(m&s nebuvo 
vir(ijamos.

Lietuvos elektrin& !reng& ! gamtin# aplink$ (up# Str&v$) i(leid,iam" pavir(ini" nuotek" apskaitos mazg$, remiantis jo parody-
mais bus galima mok&ti mokes*ius u, fakti(kai i(leist$ nuotek" kiek! ir faktin# tar($.  

PREVENCIN&S PRIEMON&S SAUGIAI APLINKAI U%TIKRINTI

Lietuvos energija, AB padaliniuose !gyvendinami Tar(os integruotos prevencijos ir kontrol&s leidimuose nurodyti reikalavimai 
oro, pavir(inio vandens, po,eminio vandens, dirvo,emio tar(os monitoringui ir apsaugos priemon&ms. Nuolat atliekami tar(os 
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i( stacionari"j" ir mobili"j" tar(os (altini" skai*iavimai, chemini" med,iag" apskaita, naudojam" chemini" med,iag" ir pre-
parat", susidaran*i" atliek" ir nuotek" tvarkymo vidaus auditas. 

Kauno HE rekonstravimas ,ymiai suma,ino gamtosaugos rizik$, kadangi hidrokeltuvuose sena alyva pakeista ekologi(ka, o 
u,tvankos (ildymo sistema u,pildyta neu,($lan*iu ekologi(ku skys*iu. Nauja hidroturbin" konstrukcija u,tikrina saugi$ eks-
ploatacij$ (alyva nepatenka ! Nemun$). Sumontuota (iuk(li" sulaikymo ir surinkimo !ranga prie( hidroagregatus. Mechanini" 
ter(al", patenkan*i" ! Nemun$ auk(*iau Kauno HE, valymo efektyvumas – net 90 proc.

UAB „Sweco“ pareng& Lietuvos elektrin&s u,ter(tos teritorijos (pelenyno) sutvarkymo projekt$, kur! !gyvendinus esamuose 
u,ter(tos teritorijos baseinuose bus suformuoti ir gruntu u,dengti nuos&d" kaupai bei !rengtas naujas avarini" nuotek" rezer-
vuaras. U,ter(tos teritorijos sutvarkymo darbus planuojama prad&ti 2012 m. 

Lietuvos elektrin& !teisino katilo 8B oro ter(al" automatizuoto monitoringo sistem$, kuri atitinka standarto LST EN 14181 rei-
kalavimus ir leid,ia kontroliuoti, kad nebut" vir(yta leistina aplinkos tar(a.

2011 m. nutarta !gyvendinti projekt$, pagal kur! Lietuvos elektrin&s chemijos bare iki 2014 m. bus sumontuoti modern%s tech-
nologinio vandens valymo !renginiai, kurie suma,ins technologinio vandens nuostolius iki 20 proc.

DIEGIAMI NAUJI ATSINAUJINAN-I! ENERGIJOS #ALTINI! "RENGINIAI

2011 m. bir,elio m&nes! Kruonio HAE prad&jo eksploatuoti did,iausi$ Lietuvoje saul&s energijos panaudojimo sistem$. Naujoji 
saul&s kolektori" baterija sumontuota ant Kruonio HAE elektrodin&s katilin&s stogo. -i alternatyvius energijos (altinius naudo-
janti sistema ne tik tausoja aplink$, bet ir leid,ia sutaupyti. 2011 m. pagaminta 37 MWh (ilumin&s energijos, kuri panaudota 
kar(tam vandeniui ruo(ti. Nuo (iol Kruonio HAE kar(to vandens poreikius (iltuoju met" laiku visi(kai tenkina saul&.

II  INFORMACIJA APIE EMITENTO VERTYBINIUS POPIERIUS, "STATIN" 
KAPITAL( IR VALDYMO ORGAN! NARIUS

1. INFORMACIJA APIE EMITENTO VERTYBINIUS POPIERIUS

Lietuvos energija, AB !statinis kapitalas yra lygus 635,083,615 Lt. ir yra padalintas ! 635,083,615 vieno lito nominaliosios 
vert&s paprast$sias vardines akcijas. Visos akcijos visi(kai apmok&tos. 2011 m. rugs&jo 1 dien$ Lietuvos energija, AB akcijos 
buvo !trauktos ! NASDAQ OMX Vilnius O)cial"j! prekybos s$ra($. Bendrov&s akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius 
vertybini" popieri" bir,oje (toliau – VVPB). 

2011 m. gruod,io 31 d. bendrov& buvo i(leidusi 635,083,615 paprast$sias vardines vieno lito nominaliosios vert&s akcijas.

ISIN kodas LT0000128571. 

Vertybini" popieri" trumpinys LNR1L

Kitose reguliuojamose rinkose bendrov&s akcijomis nebuvo prekiaujama.

Visos bendrov&s akcijos yra vienos klas&s paprastosios vardin&s akcijos, suteikian*ios j" savininkams (akcininkams) vieno-
das teises. 

Bendrov& per ataskaitin! laikotarp! savo akcij" ne!sigijo ir neperleido.

Bendrov& savo akcij" n&ra !sigijusi. Dukterin&s !mon&s taip pat n&ra !sigijusios bendrov&s akcij".

+statinio kapitalo strukt%ra (lentel&)
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Akcij( r&$is Akcij( skai*ius, vnt. Nominalioji vert!, 
Lt

Bendroji nominalioji 
vert!, Lt

Dalis #statiniame 
kapitale, proc.

Paprastos vardin&s 635,083,615 1 635,083,615 100,00

Auk(*iausia bendrov&s vertybini" popieri" bir,os prekybos sesijos kaina 2011 m. buvo 0,499 lito u, akcij$, ,emiausia – 0,330 
lito u, akcij$. Per laikotarp! nuo prekybos bendrov&s akcijomis prad,ios iki 2011 met" gruod,io 31 d. akcij" apyvarta vienetais 
buvo 304 320. 

2011 m. baland,io 29 d. AB „Lietuvos energija“ eilinis visuotinis akcinink" susirinkimas pri&m& sprendim$ i(mok&ti dividendus 
0.182 Lt u, vien$ akcij$ i( nepaskirstytojo pelno, susidariusio iki 2011 met"'sausio 1 d. 2011 m. bendrov&s i(mok&ta dividend" 
suma sudaro 89,05 mln. Lt. 

Informacija apie sutartis su vertybini( popieri( vie$osios apyvartos tarpininkais
Emitento vertybini" popieri" apskaitos tvarkymo sutartis d&l emitento i(leist" vertybini" popieri" apskaitos ir asmenini" ver-
tybini" popieri" s$skait" tvarkymo sudaryta su „Swedbank“. Sutartis galioja iki 2012 m. gruod,io 31 d.

Emitent( sutartys su 2nans( maklerio #mon!mis ir (ar) kredito #staigomis, teikian*iomis investicines paslaugas ir 
(ar) vykdan*iomis investicin' veikl%.

Vertybini( popieri( perleidimo apribojimai
Bendrov&s vertybiniams popieriams nebuvo taikomi perleidimo apribojimai.

Akcij( klas!s suteikiamos teis!s ir pareigos

Paprastoji vardin! akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia #ias turtines teises:

gauti bendrov&s pelno dal! (dividend$);

gauti likviduojamos bendrov&s turto dal!;

nemokamai gauti akcij", kai !statinis kapitalas didinamas i( bendrov&s l&(", i(skyrus Lietuvos Respublikos akcini" bendro-
vi" !statymo numatytas i(imtis;

pirmumo teise !sigyti bendrov&s i(leid,iam" akcij" ar konvertuojam" obligacij", i(skyrus atvej!, kai visuotinis akcinink" 
susirinkimas Lietuvos Respublikos akcini" bendrovi" !statymo nustatyta tvarka nusprend,ia (i$ teis# visiems akcininkams 
at(aukti;

!statym" nustatytais b%dais skolinti bendrovei, ta*iau bendrov&, skolindamasi i( akcinink", neturi teis&s !keisti akcininkams 
savo turto. Bendrovei skolinantis i( akcininko, pal%kanos negali vir(yti paskolos dav&jo gyvenamojoje ar verslo vietoje esan-
*i" komercini" bank" vidutin&s pal%kan" normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendro-
vei ir akcininkams draud,iama susitarti d&l didesni" pal%kan" dyd,io;

perleisti visas ar dal! akcij" kit" asmen" nuosavyb&n;

reikalauti, kad kiti akcininkai jiems privalomai parduot" savo akcijas arba reikalauti, kad kiti akcininkai privalomai nupirkt" 
i( j" akcijas Vertybini" popieri" rinkos !statymo nustatytais atvejais ir tvarka;

kitas !statym" numatytas turtines teises.
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Paprastoji vardin! akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia #ias asmenines neturtines teises:

dalyvauti visuotiniuose akcinink" susirinkimuose; 

pagal akcij" suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcinink" susirinkimuose. Viena paprastoji vardin& akcija suteikia 
vien$ bals$;

gauti !statym" nustatytos apimties informacij$ apie bendrov#;

kreiptis ! teism$ su ie(kiniu, pra(ydami atlyginti bendrovei ,al$, kuri susidar& d&l bendrov&s vadovo ir valdybos nari" par-
eig", numatyt" !statymuose ar (iuose !statuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais !statym" nustatytais 
atvejais;

kitas !statym" numatytas neturtines teises.

2. AKCININKAI

Bendras akcinink" skai*ius – 6589. Akcininkai, kuriems 2011 m. gruod,io 31 d. priklaus& daugiau nei 5 proc. Lietuvos energija, 
AB !statinio kapitalo:

Pavadinimas Akcij( r&$is Akcij( skai*ius 
vnt.

)statinio kapitalo 
dalis (%)

)statinio 
kapitalo bals( 
dalis (%)

UAB „Visagino atomin& elektrin&“ 

+m. kodas 301844044,

.vej" g. 14A, Vilnius

Paprastosios 
vardin&s akcijos

610 515 512 96,13 96,13

Akcininkai, turintys specialias kontrol!s teises, ir t( teisi( apra$ymai
Ne vienas Lietuvos energija, AB akcininkas netur&jo speciali"j" kontrol&s teisi". Visi bendrov&s akcininkai tur&jo vienodas tei-
ses (turtines ir neturtines), numatytas Lietuvos Respublikos akcini" bendrovi" !statyme ir Bendrov&s !statuose.

Balsavimo teisi( apribojimai
+moni" grup&je nebuvo balsavimo teisi" apribojim".

Akcinink( tarpusavio susitarimai, apie kuriuos emitentas "ino ir d!l kuri( gali b&ti ribojamas vertybini( popieri( 
perleidimas ir (arba) balsavimo teis!s
Lietuvos energija, AB nebuvo akcinink" tarpusavio susitarim", d&l kuri" gal&jo b%ti ribojamas vertybini" popieri" perleidimas 
ir (arba) balsavimo teis&s.

)stat( pakeitimo tvarka
Bendrov&s ir jos dukterini" bendrovi" !statai gali b%ti kei*iami tik visuotiniame akcinink" susirinkime.

Bendrov!s organai:
visuotinis akcinink" susirinkimas;
valdyba;
generalinis direktorius.

Valdyba yra auk(*iausias ir nuolat veikiantis bendrov&s valdymo organas. Valdybos kompetencij$, sprendim" pri&mimo bei 
nari" rinkimo ir at(aukimo tvark$ nustato !statymai, kiti teis&s aktai ir !statai.

Valdyb$ sudaro 5 (penki) nariai ir j$ 4 (ketveriems) metams renka visuotinis akcinink" susirinkimas. Valdyba i( savo nari" renka 
valdybos pirminink$. Jeigu valdyba at(aukiama, atsistatydina ar d&l kit" prie,as*i" nustoja eiti pareigas nepasibaigus kaden-
cijai, nauja valdyba renkama likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavieniai valdybos nariai ren-
kami tik iki veikian*ios valdybos kadencijos pabaigos. 
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Teikiantis valdybos nari" kandidat%ras bendrov&s akcininkas (akcininko atstovas) privalo visuotiniam akcinink" susirinkimui 
pateikti paai(kinimus ra(tu d&l kiekvieno si%lomo valdybos nario kvali)kacijos, patirties einant vadovaujan*ias pareigas ir tin-
kamumo u,imti bendrov&s valdybos nario pareigas.

Valdyba priima sprendimus bendrovei tapti juridini" asmen" steig&ja, dalyve; sprendimus d&l bet kokio bendrov&s turim" 
akcij" (dali", paj") ar j" suteikiam" teisi" perleidimo kitiems asmenims ar suvar,ymo; sprendimus d&l bendrov&s )lial" ar at-
stovybi" steigimo bei j" veiklos nutraukimo; d&l obligacij" i(leidimo; d&l strategin# reik(m# nacionaliniam saugumui turin*i" 
!moni" ir !rengini" bei kit" nacionaliniam saugumui u,tikrinti svarbi" !moni" !statyme nurodyt" ir bendrovei priklausan*i" 
objekt" disponavimo; sprendimus d&l tam tikr" sutar*i", kuri" vert& didesn& kaip 10 mln. Lt, sudarymo; tam tikrais atvejais, 
prie( priimdama sprendimus, turi gauti visuotinio akcinink" susirinkimo pritarim$.

Valdyba renka ir at(aukia bendrov&s vadov$. Bendrov&s vadovas yra generalinis direktorius, kuris organizuoja einam$j$ ben-
drov&s %kin# veikl$ ir atlieka kitas teis&s aktuose ar !statuose numatytas funkcijas. 

Pagal Lietuvos Respublikos audito !statymo nuostatus, vie(ojo intereso !mon&, kuri yra antrin& !mon& ir kurios )nansin&s atas-
kaitos yra konsoliduojamosios, gali nesilaikyti Lietuvos Respublikos audito !statymo reikalavim" sudaryti Audito komitet$, 
jeigu jos patronuojan*ioji !mon& tok! sudaro. Kadangi patronuojan*iojoje bendrov&je UAB „Visagino atomin&je elektrin&je“ yra 
sudarytas Audito komitetas, atskiras Audito komitetas bendrov&je n&ra privalomas ir b%tinas.

 3. VALDYMO NARIAI IR J! DALYVAVIMAS EMITENTO "STATINIAME KAPITALE 

Pareigos Vardas, pavard!, 
asmens kodas

Prad"ios data Pabaigos data Turim( 
emitento akcij( 
sk.

Valdyba

Valdybos narys

Valdybos narys

Valdybos narys

Valdybos narys

Valdybos nar&

Valdybos narys

Valdybos narys

Valdybos narys

Administracija

Generalinis direktorius

Vyr. )nansinink& / Apskaitos 
skyriaus vadov&

Vyriausioji )nansinink&

Generalinis direktorius

Arvydas Darulis

K#stutis .il&nas

Aloyzas Vitkauskas 

-ar%nas Vasiliauskas

Dalius Misi%nas

Sonata Matulevi*ien&

Rimantas Vaitkus

Aloyzas Koryzna

Dalius Misi%nas

Giedruol& Guobien&

Giedruol& Guobien&

Aloyzas Koryzna

 2010-07-21

2010-04-30

2011-01-19

2009-10-23

2011-03-17

2011-12-12

2011-12-12

2009-10-23

2011-02-12

2011-08-01

2010-12-01

2009-06-23

2011-12-12

Iki dabar

Iki dabar

2011-10-16

Iki dabar

Iki dabar

Iki dabar

2011-03-17

Iki dabar

Iki dabar

2011-07-31

2011-02-11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informacija apie emitento per ataskaitin! laikotarp! priskai*iuotas pinig" sumas, kit$ perleist$ turt$ ir suteiktas garantijas (iems 
asmenims bendrai ir vidutinius dyd,ius, tenkan*ius vienam kolegialaus organo nariui, bendrov&s vadovui, vyriausiajam )nan-
sininkui):
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2011 m. sausio–gruod"io m!n. 
pinig( sumos (Lt)

2011 m. metinis kitas turtas 
ir garantijos (Lt)

I$ viso

(Lt)

Vidutini(kai vienam 
bendrov&s valdybos nariui

323,303 323,303

Bendrai visiems bendrov&s 
valdybos nariams

323,303 323,303

Bendrov&s vadovui 323,303 323,303

Bendrov&s vyriausiajam 
)nansininkui

94,011 94,011

Visi emitento ir jo organ( nari( ar darbuotoj( susitarimai numato kompensacij%, jei jie atsistatydint( arba b&t( atleisti be 
pagr#stos prie"asties arba jei j( darbas baigt(si d!l emitento kontrol!s pasikeitimo.
Toki" susitarim" n&ra.

Nuosavyb!s vertybini( popieri( emitentai papildomai turi pateikti informacij% apie didesnius susijusi( $ali( sandorius – 
nurodyti $i( sandori( sumas, susijusi( asmen( santyki( pob&d# ir kit% informacij% apie sandorius, kuri yra b&tina norint 
suprasti bendrov!s 2nansin' pad!t#, jeigu tokie sandoriai yra reik$mingi arba buvo sudaryti ne #prastomis rinkos s%ly-
gomis. Informacija apie atskirus sandorius gali b&ti apibendrinama pagal j( pob&d#, i$skyrus atvejus, kai, norint suprasti 
sandori( tarp susijusi( asmen( poveik# bendrov!s 2nansinei pad!*iai, b&tina pateikti atskir% informacij%. S%voka „susij's 
asmuo“ turi toki% pa*i% reik$m', kaip ir emitento taikomuose apskaitos standartuose.

Susijusi" (ali" sandoriai atskleid,iami 2011 met" )nansini" ataskait" 34 pastaboje.

Visi reik$mingi susitarimai, kuri( $alis yra emitentas ir kurie #sigaliot(, pasikeist( ar nutr&kt( pasikeitus emitento kontro-
lei, taip pat j( poveikis, i$skyrus atvejus, kai d!l susitarim( pob&d"io j( atskleidimas padaryt( emitentui didel' "al%.
Toki" susitarim" n&ra.

5. PAGRINDINIAI VIDAUS KONTROL&S IR RIZIKOS VALDYMO SISTEM! PO%YMIAI

Bendrov& kiekvien$ m&nes! i( dukterini" !moni" gauna ir analizuoja )nansines ataskaitas. Bendrov& konsoliduoja dukterini" 
!moni" )nansines ataskaitas. Bendrov&s vyriausiasis )nansininkas pri,i%ri, kad )nansin&s ataskaitos b%t" tinkamai konsoliduo-
jamos bei rengiamos, r%pinasi, kad grup&s !moni" duomenys b%t" surinkti laiku ir teisingai. Bendrov&s )nansini" ataskait" 
rengimas, vidaus kontrol&s ir )nansin&s rizikos valdymo sistemos, teis&s aktai, reglamentuojantys konsoliduot" )nansini" atas-
kait" sudarym$, yra kontroliuojami ir valdomi. 
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POLITIN&S RIZIKOS

Bendrov&s veikl$ reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos !statymas ir jo !gyvendinim$ u,tikrinantys teis&s 
aktai. Min&to !statymo pakeitimai gali paveikti bendrov&s veikl$ ir rezultatus. Sprendimus d&l elektros energijos kainodaros 
priima Valstybin& kain" ir energetikos kontrol&s komisija (VKEKK). Nuo VKEKK sprendim" gali priklausyti bendrov&s veiklos 
rezultatai.

FINANSIN&S RIZIKOS

Grup&s !mon&s, vykdydamos veikl$, patiria )nansin# rizik$, t.'y. kredito, likvidumo ir rinkos rizik$ (u,sienio valiutos, pal%kan" 
norm" rizik$ tikrosios vert&s ir pinig" sraut" at,vilgiu, vertybini" popieri" kainos rizik$). Valdydamos (ias rizikas grup&s !mon&s 
siekia suma,inti veiksni", galin*i" neigiamai paveikti grup&s ir bendrov&s )nansinius veiklos rezultatus, !tak$. 

KREDITO RIZIKA

Bendrov&s kredito rizika, susijusi su gautinomis sumomis, yra ribota, nes pagrindiniai bendrov&s pirk&jai yra stambios ir patiki-
mos !mon&s. Kredito rizika valdoma atliekant nuolatin! monitoring$. 

Kredito rizika, susijusi su l&(omis bankuose, yra ribota, nes grup& ir bendrov& atlieka operacijas per bankus, turin*ius auk(tus 
u,sienio reitingavimo agent%r" suteiktus kredito reitingus.

LIKVIDUMO RIZIKA

Likvidumo rizika valdoma planuojant grup&s !moni" gryn"j" pinig" sraut" jud&jim$. Siekiant efektyviai valdyti  likvidumo 
rizik$, sudaromos pinig" sraut" prognoz&s. Trumpalaikiam pinig" sraut" (!plauk" ir mok&jim") subalansavimui naudojamos 
kredito s$skaitoje (overdraft‘o)  ir kredito linijos sutartys.

Bendrov&s likvidumo (trumpalaikis turtas/trumpalaikiai !sipareigojimai) ir skubaus padengimo ((trumpalaikis turtas-atsargos)/
trumpalaikiai !sipareigojimai) rodikliai 2010 m. gruod,io 31 d. atitinkamai buvo 1,48 ir 0,96. Grup&s likvidumo (trumpalaikis tur-
tas/trumpalaikiai !sipareigojimai) ir skubaus padengimo ((trumpalaikis turtas - atsargos)/trumpalaikiai !sipareigojimai) rodikliai 
2011 m. gruod,io 31 d. atitinkamai buvo 1,5 ir 1,03.

RINKOS RIZIKA 

Grup&s !moni" pajamoms bei pinig" srautams turi !takos rinkos pal%kan" normos svyravimai, kadangi visos 2011 m. gruod,io 
31 d. grup&s !moni" paskolos yra su kintamomis pal%kan" normomis. Pal%kan" normos rizikos did&jimui did,iausi$ !tak$ daro 
ilgalaik&s paskolos.  Grup&s ilgalaiki" paskol" sutartyse numatytos  kintamos pal%kan" normos susijusios su LIBOR–EUR. Ben-
drov& turi suteikusi paskol" grup&s !mon&ms su kintama pal%kan" norma.  Bendrov& yra sudariusi apyvartini" tar(os leidim" 
(ATL) ateities sandori" sutart!, tod&l susiduria su ATL rinkos kain" poky*i" rizika. Rekordinis ATL rinkos kainos kritimas 2011 
met" pabaigoje tur&jo neigiamos !takos bendrov&s metiniams veiklos rodikliams. 

Grup&s !mon&s 2011 m. netur&jo sudariusios pal%kan" norm" apsikeitimo sandori".
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U%SIENIO VALIUTOS RIZIKA

Siekdama valdyti u,sienio valiutos rizik$, grup& sudaro kredit" sutartis tik eurais arba litais. Grup&s pirkimo / pardavimo san-
doriai taip pat daugiausia sudaromi eurais arba litais. 

Nuo 2002 m. vasario 2 d. lito kursas buvo susietas su euru. D&l (ios prie,asties u,sienio valiut" kurs" pasikeitimai neturi didel&s 
!takos bendrov&s ir grup&s nuosavam kapitalui.

Grup&s !mon&s neturi reik(mingos u,sienio valiutos rizikos koncentracijos, tod&l 2011 m. nesinaudojo jokiomis )nansin&mis 
priemon&mis, padedan*iomis valdyti u,sienio valiutos rizik$.

VERTYBINI! POPIERI! KAINOS RIZIKA

Bendrov& neturi !sigijusi vertybini" popieri", tod&l nesusiduria su vertybini" popieri" kainos rizika.

TECHNINIAI TECHNOLOGINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI

Lietuvos energija, AB !mon& „Baltolink“, atlikusi rizik" valdymo studij$, sudar& bendr$ rizik" registr$  ir pateik& rekomendacijas 
rizikai valdyti.

Kauno hidroelektrin+ (Kauno HE). Atliekant Kauno HE rekonstrukcij$ darbo vietose buvo atlikti triuk(mo ir elektromagne-
tinio lauko stiprio matavimai. Elektromagnetinio lauko stipriai buvo i(matuoti 14 darbo viet". Stiprio vert&s yra ma,esn&s nei 
leistinos. Triuk(mo lygis buvo i(matuotas 7 darbo vietose ir jo vert& yra ma,esn& negu triuk(mo lygis, buv#s prie( rekonstruk-
cij$. +vertinus darbo viet" profesin# rizik$ nustatyta, kad pager&jo dirban*i"j" darbo s$lygos. +diegta nauja stacionari gaisro 
gesinimo sistema, rekonstruota v&dinimo sistema. Kauno HE rekonstravimas suma,ino gamtosaugin# rizik$, nes anks*iau 
!renginiuose naudota kenksminga alyva buvo pakeista ekologi(ka, aplinkai „draugi(ka“ alyva.

Lietuvos elektrin+ (LEL). +mon& „D & V Technical Services Limited“ 2011 m. bir,elio–rugs&jo m&nesiais atliko LEL veiklos rizik" 
vertinim$ ir nustat& rizikas ir j" lygius, buvo pateiktas rizik" ma,inimo planas.

Kruonio hidroakumuliacin+ elektrin+je (Kruonio HAE) atliktas )zin&s saugos rizik" ir projektini" gr&smi" i(orinis auditas. 
Nustatyta, kad bendrov&i priklausan*ios Kruonio HAE )zin&s saugos organizavimas atitinka 2004 m. rugs&jo 15 d. Lietuvos 
Respublikos %kio ministro !sakyme Nr. 4-334 nustatytus reikalavimus. D&l patikim" prevencini" priemoni" Kruonio HAE auk(-
tutinio baseino pylim"  gri%ties maksimalios pasekm&s galimos tik katastro)ni" Nemuno pavasario potvyni" metu, kai Kruo-
nio HAE tvenkinyje auk(*iausias vandens lygis. Pavojingos med,iagos ir auk(ta !tampa pavojaus aplinkai nekelia. 

Bendrov& pripa,inta strategin# reik(m# nacionaliniam saugumui turin*ia !mone, kuriai d&l esmini" nacionalinio saugumo 
interes" apsaugos nustatomos specialios s$lygos ir reikalavimai – specialios saugumo priemon&s. Siekiant u,tikrinti bendro-
v&s valdom" objekt" saugum$, 2011 m. gruod,io 29 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektr&n" polici-
jos komisariatas ir „Lietuvos energija“, AB,' vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos strategin# reik(m# nacionaliniam saugumui 
turin*i" !moni" ir !rengini" bei kit" nacionaliniam saugumui u,tikrinti svarbi" !moni" !statymo 4 straipsnio 1 dalimi,pasira(& 
bendradarbiavimo sutart!. -alys tarpusavyje bendradarbiauja nusikalstam" veik" ir kit" teis&s pa,eidim" prevencijos, atsklei-
dimo ir tyrimo srityje, ma,ina i(ankstinius gr&smi" ir rizikos veiksnius, turin*ius !takos LE nuosavyb&s (turto) apsaugai, (alina 
j" atsiradimo prie,astis ir s$lygas, atskleid,ia ir tiria teis&s pa,eidimus, rengdamos bendrus teis&s pa,eidim" prevencijos pro-
jektus, kei*iasi informacija. Analogi(kas sutartis numatoma pasira(yti tarp Kruonio HAE ir Kauno HE bei (ias teritorijas aptar-
naujan*i" policijos komisariat".
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EKOLOGINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI

Svarbiausi bendrovei keliami aplinkos apsaugos klausimai: ekologi(kai saugus pavojing" med,iag" naudojimas, energetini" 
!rengini" ir statini" derinimas prie kra(tovaizd,io, Kauno mari" ir Nemuno ,emiau Kauno HE vandens lygi" leistin" svyravim" 
u,tikrinimas. Bendrov& (iuo metu vykdo visus jai keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus. 

Kauno HE rekonstravimas ,ymiai suma,ino gamtosaugos rizik$, kadangi anks*iau !rengimuose naudota kenksminga alyva 
buvo utilizuota ir pakeista ekologi(ka, aplinkai „draugi(ka“ alyva. Nauja hidroturbin" konstrukcija u,tikrina saug" eksploatavi-
m$ (alyva nepatenka ! Nemun$). Sumontuota (iuk(li" sulaikymo !ranga leid,ia surinkti visas atplaukian*ias Nemunu (iuk(les 
ir jas utilizuoti.

III. KITA INFORMACIJA

Nuorodos ir papildomi paai$kinimai apie konsoliduotose 2nansin!se ataskaitose pateiktus duomenis
2011 met" )nansini" ataskait" ai(kinamajame ra(te pateikti i(samesni )nansin&s informacijos paai(kinimai. 

Informacija apie audit%
Bendrov&s auditorius  - PricewaterhouseCoopers UAB 
J. Jasinskio 16B | LT-01112 Vilnius | Lietuva 

Duomenys apie vie$ai skelbt% informacij% 

2011 m. bendrov! skelb! $iuos prane$imus apie esminius #vykius:

2011 01 03 D&l 2010 m. gruod,io 1 d. turto perdavimo–per&mimo akto tarp akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ 
ir AB LITGRID turto papildymo.

2011.01.07 D&l akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ neeilinio visuotinio akcinink" susirinkimo darbotvark&s 
papildymo ir si%lom" sprendim" projekt" patvirtinimo.

2011.01.20 Akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ 2011 m. sausio 19 d. neeiliniame visuotiniame akcinink" susi-
rinkime priimti sprendimai. 

2011.02.11 Prane(imas apie akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ vadovo pasikeitim$.

2011.02.21 Akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ ir AB „Kauno energija“ valdybos pri&m& sprendimus d&l ben-
dros !mon&s steigimo. 

2011.02.23 D&l akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ neeilinio visuotinio akcinink" susirinkimo darbotvark&s ir 
si%lomo sprendimo projekto.

2011.03.01 Prane(imas d&l tarpin&s )nansin&s atskaitomyb&s pateikimo. 

2011.03.04 Prane(imas apie esmin! !vyk!. 

2011.03.15 Prane(imas apie akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ sprendim$ kreiptis ! Vie("j" pirkim" tarnyb$ 
d&l sutikimo nutraukti Kruonio HAE 5-ojo hidroagregato !rengimo darb" pirkimo proced%ras.

2011.03.17 D&l akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ 2011 m. kovo 17 d. neeiliniame visuotiniame akcinink" 
susirinkime priimto sprendimo. 

2011.03.22  Akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ prane(imas apie neaudituotus 2010 m. veiklos rezultatus.

2011.03.25 D&l Kruonio HAE 5-ojo hidroagregato !rengimo darb" pirkimo proced%r" nutraukimo.
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2011.04.01 Prane(imas apie LR )nans" ministerijos si%lomus „Lietuvos energija“ AB 2011 met" siektinus )nansi-
nius rodiklius. 

2011.04.08 D&l akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ eilinio visuotinio akcinink" susirinkimo darbotvark&s ir 
si%lom" sprendim" projekt".

2011.04.29  D&l akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ 2011 m. baland,io 29 d. eiliniame visuotiniame akcinink" 
susirinkime priimt" sprendim". 

2011.05.12  Prane(imas apie parengtas akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ ir akcin&s bendrov&s Lietuvos elek-
trin& reorganizavimo s$lygas

2011.05.27  AB „Lietuvos energija“, 2011 m. pirmojo ketvir*io veiklos rezultatai.

2011.06.13 D&l AB „Lietuvos energija“ ir .Lietuvos energija, AB neeilini" visuotini" akcinink" susirinkim" darbo-
tvark&s ir si%lom" sprendim" projekt".

2011..07..04 Prane(imas apie Lietuvos energija, AB valdybos pirmininko ir vadovo i(rinkim$.

2011.07.04 D&l akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ ir „Lietuvos energija“, AB 2011 m. liepos 4 d. neeiliniuose 
visuotiniuose akcinink" susirinkimuose priimt" sprendim".

2011.07.05 D&l prekybos AB „Lietuvos energija“ akcijomis sustabdymo.

2011.07.05 D&l numatomo veiksm" plano.

2011.07.19 D&l reorganizavimo s$lyg" laikymo akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ prospektui lygiaverte infor-
macija.

2011.07.20 D&l akcin&s bendrov&s „Lietuvos energija“ pavadinimo pakeitimo ! AB „Lietuvos energijos gamyba“.

2011.07.21 D&l Lietuvos energija, AB !registravimo Lietuvos Respublikos juridini" asmen" registre.

2011.08.01 Prane(imas apie akcin&s bendrov&s „Lietuvos energijos gamyba“ turto, teisi" ir pareig" perdavim$ 
Lietuvos energija, AB.

2011.08.01 D&l atestat", suteikian*i" teis# verstis energetikos !rengini" eksploatavimu ir prie,i%ra, i(davimo 
Lietuvos energija, AB.

2011.08.01 D&l nepriklausomo tiekimo licencijos Lietuvos energija, AB i(davimo. 

2011.08.02 D&l leidim" vykdyti licencijuojam$ veikl$ elektros energetikos sektoriuje i(davimo Lietuvos energija, 
AB.

2011.08.03 D&l ,iniasklaidoje pasirod,iusios informacijos apie Lietuvos energija, AB veiklos rezultatus.

2011.08.29 D&l Lietuvos energija, AB akcij" !traukimo ! NASDAQ OMX Vilnius O)cial"j! prekybos s$ra($.

2011.08.31 AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrin& 2011 m. pirmojo pusme*io veiklos rezultatai.

2011.10.03 Lietuvos energija, AB valdyba pri&m& sprendim$ nesteigti bendros !mon&s su „Kauno energija“. 

2011.11.21 D&l Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcinink" susirinkimo darbotvark&s ir si%lom" sprendi-
m" projekt".

2011.11.30 S&kmingai baigta „Lietuvos energijos“ pertvarka: per 9 m&nesius sutaupyta 17 mln. Lt.

2011.12.12  D&l Lietuvos energija, AB 2011 m. gruod,io 12 d. neeiliniame visuotiniame akcinink" susirinkime 
priimt" sprendim".

2011.12.19 Lietuvos energija, AB pasira(& preliminari$j$ sutart! d&l duj" tiekimo i( b%simojo terminalo.

2011.12.29 D&l !sigyt" UAB Technologij" ir inovacij" centro bei perleist" UAB „Data Logistics Center“ akcij"

Su visa informacija apie 2011 m. vie(ai skelbtus esminius !vykius galima susipa,inti NASDAQ OMX Baltic tinklalapyje www.
nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=news, bendrov&s interneto tinklalapyje www.le.lt , V+ Registr" centre. 
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PRIEDAS NR. 1 

AB „Lietuvos energija“ prane(imas apie AB NASDAQ OMX Vilnius listinguojam" bendrovi" valdymo kodekso laikym$si

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybini" popieri" !statymo 21'straipsnio 3 dalimi ir AB NASDAQ OMX Vilnius listin-
gavimo taisykli" 24.5 punktu, Lietuvos energija, AB (iame prane(ime atskleid,ia, kaip laikosi Vilniaus vertybini" popieri" bir-
,os patvirtinto bendrovi", kuri" vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkre*i" jo 
nuostat".

Principai / Rekomendacijos Taip / Ne / Neaktualu Komentaras

I principas: Pagrindin&s nuostatos

Pagrindinis bendrov!s tikslas tur!t( b&ti vis( akcinink( interes( tenkinimas, u"tikrinant nuolatin# akcinink( 
nuosavyb!s vert!s didinim%.

1.1. Bendrov! tur!t( rengti ir vie$ai skelbti savo 
pl!tros strategij% ir tikslus, ai$kiai deklaruodama, 
kaip ji planuoja veikti akcinink( interesais ir didinti 
akcinink( nuosavyb'.

Taip Pagrindin&s bendrov&s pl&tros kryptys ir strategija 
vie(ai skelbiami bendrov&s interneto tinklalapyje ir 
metiniame prane(ime. 

1.2. Vis( bendrov!s organ( veikla tur!t( b&ti 
sutelkta # strategini( tiksl( #gyvendinim%, atsi"vel-
giant # poreik# didinti akcinink( nuosavyb'.

Taip Bendrov&s valdyboje priimami svarbiausi strategi-
niai sprendimai, turintys !takos didinant akcinink" 
nuosavyb# (bendrov&s veiklos funkcij" ir strukt%ros 
optimizavimas, kiti veiksmai, didinantys jos veiklos 
efektyvum$ ir ma,inantys s$naudas).

1.3. Bendrov!s prie"i&ros ir valdymo organai tur!t( 
glaud"iai bendradarbiauti, siekdami kuo didesn!s 
naudos bendrovei ir akcininkams.

Taip Bendrov&je veikia Vidaus audito departamentas, 
kuris yra pavaldus valdybai, ir bendrov&s vadovas. 
-ie organai bendradarbiauja, siekdami kuo didesn&s 
naudos bendrovei ir akcininkams.

1.4. Bendrov!s prie"i&ros ir valdymo organai tur!t( 
u"tikrinti, kad b&t( gerbiamos ne tik jos akcinink(, 
bet ir kit( bendrov!s veikloje dalyvaujan*i( ar su 
ta veikla susijusi( asmen( (darbuotoj(, kreditori(, 
tiek!j(, klient(, vietos bendruomen!s) teis!s ir 
interesai.

Taip Bendrov&s organai gerbia jos veikloje dalyvaujan*i" 
bei su (ia veikla susijusi" asmen" teises ir interesus:

1. nuo !steigimo bendrov& bendradarbiauja ir 
!gyvendina socialin# partneryst# su savo darbuotoj" 
atstovais. -iuo metu bendrov&je veikia 4 profesin&s 
s$jungos. 2011 m. spalio 28 d. „Lietuvos energija“, 
AB pasira(yta nauja kolektyvin& sutartis. Joje aptarti 
tokie klausimai, kaip darbo ir poilsio laikas, apmok&-
jimas u, darb$, papildomos socialin&s i(mokos dar-
buotojams, sauga ir sveikata darbe, socialin& r%pyba.

2. Bendrov& vykdo savo )nansinius ir kitus !siparei-
gojimus pagal valdybos patvirtint$ biud,et$.
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II principas: Bendrov&s valdymo sistema

Valdymo sistema tur!t( u"tikrinti strategin# vadovavim% bendrovei, efektyvi% valdymo organ( prie"i&r%, tinkam% 
pusiausvyr% ir bendrov!s organ( funkcij( pasiskirstym%, akcinink( interes( apsaug%.

2.1. Be Lietuvos Respublikos akcini( bendrovi( 
#statyme numatyt( privalom( organ( – visuotinio 
akcinink( susirinkimo ir bendrov!s vadovo, reko-
menduojama bendrov!je sudaryti tiek kolegial( 
prie"i&ros, tiek kolegial( valdymo organ%. Kolegia-
li( prie"i&ros ir valdymo organ( sudarymas u"tikri-
na valdymo ir prie"i&ros funkcij( ai$k( atskyrim%, 
bendrov!s vadovo atskaitomyb' bei kontrol', o tai 
savo ruo"tu lemia efektyvesn# ir skaidresn# bendro-
v!s valdymo proces%.

Taip Pagal bendrov&s !status, patvirtintus 2011 m. 
liepos 4 d. visuotiniame akcinink" susirinkime, jos 
organai yra (ie: visuotinis akcinink" susirinkimas, 
valdyba ir bendrov&s vadovas. 

2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas u" 
strategin# vadovavim% bendrovei bei vykdo kitas 
esmines valdymo funkcijas. Kolegialus prie"i&ros 
organas yra atsakingas u" efektyvi% bendrov!s 
valdymo organ( veiklos prie"i&r%.

Taip Bendrov&s valdyba pagal Bendrov&s !stat" 18 
punkt$ vadovauja bendrovei (analizuoja, svarsto 
ir vertina bendrov&s veikl$ ir veiklos aplinkybes, 
planuoja veikl$, priima visus esminius bendrov&s 
valdymo sprendimus ir kontroliuoja jos veikl$). 

2.3. Jeigu bendrov! nusprend"ia sudaryti tik vien% 
kolegial( organ%, rekomenduojama, kad tai b&t( 
prie"i&ros organas, t.+y. steb!toj( taryba. Tokiu 
atveju steb!toj( taryba yra atsakinga u" efektyvi% 
bendrov!s vadovo vykdom( funkcij( prie"i&r%. 

Neaktualu Bendrov&je yra sudaroma valdyba.

2.4. Visuotinio akcinink( susirinkimo renkamas ko-
legialus prie"i&ros organas tur!t( b&ti sudaromas 
ir tur!t( veikti III ir IV principuose i$d!styta tvarka. 
Jeigu bendrov! nuspr'st( nesudaryti kolegialaus 
prie"i&ros organo, ta*iau sudaryt( kolegial( valdy-
mo organ% – valdyb%, III ir IV principai tur!t( b&ti 
taikomi valdybai, kiek tai neprie$tarauja $io organo 
esmei ir paskir*iai.

Taip / Ne III ir IV principuose i(d&stytos rekomendacijos ben-
drov&je n&ra visi(kai !gyvendintos, ta*iau ji laikosi 
vis" teis&s aktuose numatyt" reikalavim", keliam" 
sudarant kolegial" prie,i%ros organ$.

Taip pat pa,ym&tina, kad bendrov& gamina 
elektros energij$, j$ tiekia, importuoja ir ekspor-
tuojair vykdo prekybos veikl$, tod&l jos veikla yra 
grie,tai reglamentuojama teis&s aktais ir pri,i%rima 
atitinkam" valstyb&s institucij" (Valstybin&s kain" 
ir energetikos kontrol&s komisijos ir kt.). Taip u,ti-
krinama, kad (ie sprendimai b%t" priimti skaidriai, 
operatyviai, !gyvendinami vartotoj" nediskrimina-
vimo, s$naud" ma,inimo ir kiti principai. 

Bendrov&je Steb&toj" taryba nesudaryta, ,r. 2.1 
punkto komentar$.
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2.5. Bendrov!s valdymo ir prie"i&ros organus tur!t( 
sudaryti toks valdybos nari( (vykdom(j( direkto-
ri() ir steb!toj( tarybos nari( (direktori( konsul-
tant() skai*ius, kad atskiras asmuo arba nedidel! 
asmen( grup! negal!t( dominuoti $iems organams 
priimant sprendimus.

Taip Pagal Bendrov&s !stat" 33 straipsn!, jos valdyb$ 
sudaro 5 (penki) nariai. Bendrov&s nuomone, toks 
valdybos nari" skai*ius pakankamas, nes u,tikrina, 
kad sprendimai bus priimti operatyviai ir efektyviai.

Valdyba sprendimus priima savo pos&d,iuose. 
Valdybos pos&dis laikomas !vykusiu ir valdyba gali 
priimti sprendimus, kai pos&dyje dalyvauja ne 
ma,iau kaip 4 (keturi) nariai. 

Bendrov&je Steb&toj" taryba nesudaryta, ,r. 2.1 
punkto komentar$.

2.6. Direktoriai konsultantai arba steb!toj( tarybos 
nariai tur!t( b&ti skiriami apibr!"tam laikotarpiui, 
su galimybe b&ti individualiai perrenkamiems mak-
simaliais Lietuvos Respublikos teis!s akt( leid"ia-
mais intervalais tam, kad did!t( b&tina profesin! 
patirtis ir  b&t( pakartotinai patvirtintas j( statusas. 
Taip pat tur!t( b&ti numatyta galimyb! juos atleisti, 
ta*iau ta proced&ra netur!t( b&ti lengvesn! u" vyk-
domojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo 
proced&r%.

Neaktualu Bendrov&je Steb&toj" taryba nesudaryta, ,r. 2.1 
punkto komentar$. 

Bendrov&s valdyba renkama 4 (ketveriems) 
metams. Valdybos nari" kadencijos trukm& yra 
did,iausia leid,iama pagal Lietuvos Respublikos 
akcini" bendrovi" !statym$.

Visuotiniame akcinink" susirinkime gali b%ti 
at(aukta tiek visa valdyba, tiek pavieniai jos nariai, 
nepasibaigus j" kadencijai.

2.7. Visuotinio akcinink( susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo pirmininku gali b&ti toks asmuo, 
kurio esamos arba buvusios pareigos neb&t( kli&tis 
nepriklausomai ir ne$ali$kai prie"i&rai vykdyti. 
Kai bendrov!je nesudaroma steb!toj( taryba, bet 
sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad valdybos 
pirmininkas ir bendrov!s vadovas neb&t( tas pats 
asmuo. Buv's bendrov!s vadovas netur!t( b&ti 
tuoj pat skiriamas # visuotinio akcinink( susirinkimo 
renkamo kolegialaus organo pirmininko post%. Kai 
bendrov! nusprend"ia nesilaikyti $i( rekomendaci-
j(, tur!t( b&ti pateikiama informacija apie priemo-
nes, kuri( imtasi prie"i&ros ne$ali$kumui u"tikrinti.

Taip Bendrov&s valdyba ir jos pirmininkas renkami 
laikantis Lietuvos Respublikos akcini" bendrovi" 
!statymo nustatyt" reikalavim". Bendrov&s vado-
vas n&ra i(rinktas valdybos pirmininku.

III principas: Visuotinio akcinink" susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo sudarymo tvarka

Bendrov!s visuotinio akcinink( susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka tur!t( u"tikrinti atstovavim% 
smulki(j( akcinink( interesams, $io organo atskaitomyb' akcininkams ir objektyvi% bendrov!s veiklos bei jos valdymo 

organ( prie"i&r%.

3.1. Visuotinio akcinink( susirinkimo renkamo ko-
legialaus organo (toliau $iame principe – kolegialus 
organas) sudarymo mechanizmas tur!t( u"tikrinti, kad 
bus vykdoma objektyvi ir ne$ali$ka bendrov!s valdy-
mo organ( prie"i&ra, taip pat tinkamai atstovaujami 
smulki(j( akcinink( interesai.

Taip Pagal Bendrov&s !stat" 37 punkt$, kiekvienas 
kandidatas ! valdybos narius privalo pateikti 
visuotiniam akcinink" susirinkimui savo interes" 
deklaracij$, joje nurodydamas visas aplinkybes, d&l 
kuri" gal&t" kilti kandidato ir bendrov&s interes" 
kon/iktas. 

Bendrov&s valdyba renkama visuotinio akcinink" 
susirinkimo, laikantis Lietuvos Respublikos akcini" 
bendrovi" !statyme nustatyt" reikalavim".
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3.2. Kandidat( # kolegialaus organo narius vardai, 
pavard!s, informacija apie j( i$silavinim%, kvali2-
kacij%, profesin' patirt#, einamas pareigas, kitus 
svarbius profesinius #sipareigojimus ir potencialius 
interes( kon3iktus tur!t( b&ti atskleista bendrov!s 
akcininkams dar prie$ visuotin# akcinink( susirinkim%, 
paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispr'sti, 
u" kur# kandidat% balsuoti. Taip pat tur!t( b&ti atskleis-
tos visos aplinkyb!s, galin*ios paveikti kandidato 
nepriklausomum% (pavyzdinis j( s%ra$as pateiktas 
3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas tur!t( b&ti 
informuojamas apie v!lesnius $iame punkte nurodytos 
informacijos poky*ius. Kolegialus organas kiekvienais 
m. tur!t( kaupti $iame punkte nurodytus duomenis 
apie savo narius ir pateikti juos bendrov!s metiniame 
prane$ime.

Taip -iuo metu bendrov&je (i rekomendacija taikoma. 
Informacija apie valdybos nari" einamas pareigas 
ar dalyvavim$ kit" !moni" veikloje nuolat renkama, 
kaupiama ir pateikiama metiniame prane(ime.

Informacija apie kandidatus ! kolegialaus organo 
narius akcininkams pateikiama teis&s akt" nustaty-
ta tvarka, iki visuotinio akcinink" susirinkimo.

3.3. Kai si&loma paskirti kolegialaus organo nar#, tur!t( 
b&ti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai 
susijusi su darbu kolegialiame organe. Kad akcininkai 
ir investuotojai gal!t( #vertinti, ar $i kompetencija ir 
toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename 
bendrov!s metiniame prane$ime tur!t( skelbti infor-
macij% apie savo sud!t# ir apie konkre*i% atskir( savo 
nari( kompetencij%, tiesiogiai susijusi% su j( darbu 
kolegialiame organe.

Taip  Akcinink" susirinkime pateikiama informacija 
apie kandidat" ! valdybos narius darbo patirt! ir 
u,imamas pareigas ir kita kandidato kompetencij$ 
apib%dinanti informacija. 

Informacija apie valdybos nari" einamas pareigas 
ar dalyvavim$ kit" !moni" veikloje nuolat renkama, 
kaupiama ir pateikiama metiniame prane(ime ir 
bvendrov&s tinklalapyje.

3.4. Siekiant i$laikyti tinkam% kolegialaus organo nari( 
turimos kvali2kacijos pusiausvyr%, kolegialus organas 
savo norim% sud!t# tur!t( nustatyti atsi"velgdamas 
# bendrov!s strukt&r% ir veiklos pob&d# ir nuolat tai 
vertinti. Kolegialus organas tur!t( u"tikrinti, kad jo 
nariai, kaip visuma, tur!t( #vairiapusi( "ini(, nuomo-
ni( ir patirties savo u"duotims tinkamai atlikti. Audito 
komiteto nariai, kaip visuma, tur!t( tur!ti naujausi( 
"ini( ir atitinkam% patirt# listinguojam( bendrovi( 
2nans( ir apskaitos ir (arba) audito srityse. Bent vienas 
i$ Atlyginimo komiteto nari( tur!t( tur!ti "ini( ir patir-
ties atlyginim( nustatymo politikos srityje.

Taip / 
Ne 

Pagal Akcini" bendrovi" !statym$, valdyb$ renka ir 
nari" kvali)kacij$ vertina visuotinis akcinink" susi-
rinkimas. Valdyba negali nusistatyti savo sud&ties. 
Pa,ym&tina, kad pagrindin& bendrov&s veikla yra 
elektros energijos gamyba, importas, eksportas, 
prekyba, energetinio saugumo u,tikrinimas, o 
dauguma valdybos nari" yra energetikos srities 
specialistai.

D&l Audito komiteto – ,r. 4.14 punkto komentar$.

D&l Atlyginimo komiteto – ,r. 4.13 punkto komen-
tar$.

3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams tur!-
t( b&ti si&loma individuali programa, skirta supa"in-
dinti su pareigomis, bendrov!s organizacija bei veikla. 
Kolegialus organas tur!t( atlikti metin# patikrinim%, 
kad b&t( nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia 
atnaujinti savo #g&d"ius ir "inias.

Taip / 
Ne

Iki (iol bendrov&je nebuvo poreikio bei praktikos 
naujai paskirtiems valdybos nariams si%lyti indivi-
duali$ program$, skirt$ supa,indinti su pareigomis, 
bendrov&s organizacija ir veikla.

Pa,ym&tina, kad valdybos nariai nuolat informuo-
jami apie bendrov&s veikl$ valdybos pos&d,iuose ir 
individualiai, pagal nari" pageidavim$.
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3.6. Siekiant u"tikrinti, kad visi su kolegialaus organo 
nariu susij' esminiai interes( kon3iktai b&t( spren-
d"iami tinkamai, # bendrov!s kolegial( organ% tur!t( 
b&ti i$rinktas pakankamas nepriklausom( nari( 
skai*ius.

Taip / 
Ne

Bendrov&s !statuose n&ra nuostatos, kad valdybos 
nariais turi b%ti renkamas tam tikras  nepriklauso-
m" nari" skai*ius. Ta*iau valdyboje yra i(rinktas 1 
(vienas) nepriklausomas narys (valdyb$ sudaro 5 
(penki) nariai). Valdybos sudarymas (ir nepriklau-
som" nari" i(rinkimas ! steb&toj" taryb$) priklauso 
visuotinio akcinink" susirinkimo kompetencijai. 

3.7. Kolegialaus organo narys tur!t( b&ti laikomas 
nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie 
verslo, giminyst!s arba kitokie ry$iai su bendrove, j% 
kontroliuojan*iu akcininku arba j( administracija, d!l 
kuri( kyla ar gali kilti interes( kon3iktas ir kurie gali 
paveikti nario nuomon'. Kadangi vis( atvej(, kada 
kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, 
i$vardyti ne#manoma, be to, skirtingose bendrov!se 
santykiai arba aplinkyb!s, susijusios su nepriklauso-
mumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia $ios proble-
mos sprendimo praktika susiklostys laikui b!gant, tai 
kolegialaus organo nario nepriklausomumo #vertini-
mas tur!t( b&ti grind"iamas santyki( ir aplinkybi( 
turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar 
kolegialaus organo narys gali b&ti laikomas nepriklau-
somu, tur!t( b&ti $ie:

jis negali b&ti bendrov!s arba susijusios bendrov!s 
vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei 
visuotinio akcinink( susirinkimo renkamas kolegialus 
organas – steb!toj( taryba) ir paskutinius penkerius 
metus neturi b&ti !j's toki( pareig(;

jis negali b&ti bendrov!s arba susijusios bendrov!s 
darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi b&ti !j's 
toki( pareig(, i$skyrus atvejus, kai kolegialaus organo 
narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo i$rink-
tas # kolegial( organ% kaip darbuotoj( atstovas;

jis neturi gauti arba neb&ti gav's reik$mingo papildo-
mo atlyginimo i$ bendrov!s arba susijusios bendrov!s, 
i$skyrus u"mokest#, gaut% u" kolegialaus organo nario 
pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiria-
mas ir dalyvavimas akcij( pasirinkimo sandoriuose 
arba kitokiose nuo veiklos rezultat( priklausan*iose 
u"mokes*io sistemose; jam nepriskiriamos pagal pen-
sij( plan% nustatyt( kompensacij( i$mokos (#skaitant 
atid!tas kompensacijas) u" ankstesn# darb% bendro-
v!je (su s%lyga, kad tokia i$moka niekaip nesusijusi su 
v!lesn!mis pareigomis);

jis neturi b&ti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi 
atstovauti tokiam akcininkui (kontrol! nustatoma pa-
gal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dal#);

jis negali tur!ti ir per pra!jusius metus neturi b&ti 
tur!j's svarbi( verslo ry$i( su bendrove arba susijusia 
bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turin*io tokius ry$ius 
subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba vir$es-
nis darbuotojas. Turin*iu verslo ry$i( laikytinas subjek-
tas, kuris yra svarbus preki( tiek!jas arba paslaug( 
teik!jas (#skaitant 2nansines, teisines, patariam%sias ir 
konsultacines paslaugas), reik$mingas klientas ar orga-
nizacija, kuri gauna reik$mingas #mokas i$ bendrov!s 
arba jos grup!s;

Taip / 
Ne

Bendrov&s valdybos nariui n&ra nustatyta konkre-
*i" nepriklausomumo !vertinimo kriterij", nes tam 
iki (iol nebuvo poreikio. 

Taip pat ,r. 3.6 punkto komentar$.
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jis negali b&ti ir per paskutinius trejus metus neturi 
b&ti buv's bendrov!s arba susijusios bendrov!s 
dabartin!s arba ankstesn!s i$or!s audito #mon!s par-
tneriu arba darbuotoju;

jis neturi b&ti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos 
nariu kitoje bendrov!je, kurioje bendrov!s vykdomasis 
direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcinin-
k( susirinkimo renkamas kolegialus organas – steb!to-
j( taryba) yra direktorius konsultantas arba steb!toj( 
tarybos narys, taip pat jis negali tur!ti kit( reik$ming( 
ry$i( su bendrov!s vykdomaisiais direktoriais, kurie at-
siranda jiems dalyvaujant kit( bendrovi( arba organ( 
veikloje;

jis neturi b&ti !j's kolegialaus organo nario pareig( 
ilgiau kaip 12 met(;

jis neturi b&ti vykdomojo direktoriaus arba valdybos 
nario (jei visuotinio akcinink( susirinkimo renkamas 
kolegialus organas – steb!toj( taryba), arba 1–8 punk-
te nurodyt( asmen( artimas $eimos narys. Artimu 
$eimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), 
vaikai ir t!vai.                             

3.8. Nepriklausomumo s%vokos turin# i$ esm!s nustato 
pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali 
nuspr'sti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus 
$iame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, 
vis d!lto negali b&ti laikomas nepriklausomu d!l ypa-
ting( asmenini( ar su bendrove susijusi( aplinkybi(.

Ne .r. 3.6 punkto komentar$.

3.9. Tur!t( b&ti atskleid"iama reikalinga informacija 
apie i$vadas, prie kuri( pri!jo kolegialus organas 
ai$kindamasis, ar tam tikras jo narys gali b&ti laiko-
mas nepriklausomu. Kai si&loma paskirti kolegialaus 
organo nar#, bendrov! tur!t( paskelbti, ar laiko j# 
nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo na-
rys neatitinka vieno ar keli( $iame kodekse nustatyt( 
nepriklausomumo vertinimo kriterij(, bendrov! tur!t( 
paskelbti prie"astis, kod!l t% nar# ji vis d!lto laiko ne-
priklausomu. Be to, bendrov! kiekviename savo meti-
niame prane$ime tur!t( paskelbti, kuriuos kolegialaus 
organo narius laiko nepriklausomais.

Ne Bendrov&je iki (iol nebuvo skelbiamos i(vados d&l 
valdybos nari" nepriklausomumo vertinimo.

Taip pat ,r. 3.6 punkto komentar$.

3.10. Kai vienas arba keli $iame kodekse nustatyti ne-
priklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami 
i$tisus metus, bendrov! tur!t( paskelbti prie"astis, ko-
d!l konkret( kolegialaus organo nar# laiko nepriklau-
somu. Kad b&t( u"tikrintas informacijos, pateikiamos 
d!l kolegialaus organo nari( nepriklausomumo, tiks-
lumas, bendrov! tur!t( reikalauti, kad nepriklausomi 
nariai reguliariai patvirtint( savo nepriklausomum%.

Ne  .r. 3.9 punkto komentar$.

3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams 
u" j( darb% ir dalyvavim% kolegialaus organo pos!-
d"iuose gali b&ti atlyginama i$ bendrov!s l!$(1. Tokio 
atlyginimo dyd# tur!t( tvirtinti bendrov!s visuotinis 
akcinink( susirinkimas.

Neaktu-
alu

Bendrov&s valdybos nariams n&ra atlyginama i( 
bendrov&s l&(", tod&l (i nuostata jai n&ra aktuali.
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IV principas: Visuotinio akcinink" susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo pareigos ir atsakomyb&

Bendrov!s valdymo sistema tur!t( u"tikrinti, kad visuotinio akcinink( susirinkimo renkamas kolegialus organas 
tinkamai ir efektyviai funkcionuot(, o jam suteiktos teis!s tur!t( u"tikrinti efektyvi% bendrov!s valdymo organ( 
prie"i&r% ir vis( bendrov!s akcinink( interes( apsaug%.

4.1. Visuotinio akcinink( susirinkimo renkamas ko-
legialus organas (toliau $iame principe – kolegialus 
organas) tur!t( u"tikrinti bendrov!s 2nansin!s aps-
kaitos ir kontrol!s sistemos vientisum% bei skaidru-
m%. Kolegialus organas tur!t( nuolat teikti rekomen-
dacijas bendrov!s valdymo organams ir pri"i&r!ti bei 
kontroliuoti j( veikl% valdant bendrov'.

Taip Bendrov&je renkama valdyba pateikia visuotiniam 
akcinink" susirinkimui atsiliepimus ir pasi%lymus 
d&l bendrov&s metin&s )nansin&s atskaitomyb&s, 
pelno paskirstymo projekto, metinio prane(imo 
ir bendrov&s vadovo veiklos, taip pat atlieka kitas 
valdybos kompetencijai priskirtas bendrov&s ir jos 
valdymo organ" veiklos prie,i%ros funkcijas.

Pagal Bendrov&s !status papildom" funkcij" d&l )-
nansin&s apskaitos ir kontrol&s sistemos vientisumo 
bei skaidrumo valdyba neatlieka.

4.2. Kolegialaus organo nariai tur!t( s%"iningai, r&-
pestingai ir atsakingai veikti bendrov!s bei akcinin-
k( naudai ir j( interesais, atsi"velgdami # darbuotoj( 
interesus ir visuomen!s gerov'. Nepriklausomi 
kolegialaus organo nariai tur!t(: a) bet kokiomis s%-
lygomis i$laikyti savo analiz!s, sprendim( pri!mimo 
ir veiksm( nepriklausomum%; b) nesiekti ir nepriimti 
joki( nepagr#st( lengvat(, kurios gali kompromituoti 
j( nepriklausomum%; c) ai$kiai reik$ti savo prie$tara-
vim% tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo 
sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus 
organas yra pri!m's sprendim(, d!l kuri( nepri-
klausomas narys turi rimt( abejoni(, tokiu atveju 
$is narys tur!t( padaryti atitinkamas i$vadas. Jeigu 
nepriklausomas narys atsistatydint(, prie"astis jis 
tur!t( paai$kinti lai$ke kolegialiam organui arba 
Audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei 
nepriklausan*iam organui (institucijai).

Taip

Ne

Visi valdybos nariai veikia gera valia bendrov&s 
at,vilgiu, vadovaujasi jos interesais.

Valdybos nari" nepriklausomumas n&ra vertinamas, 
,r. 3.6, 3.7 punkt" komentarus.

4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti 
kiekvienas narys tur!t( skirti pakankamai laiko ir 
d!mesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys tur!t( 
#sipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius 
#sipareigojimus (ypa* direktoriaus pareigas kitose 
bendrov!se), kad jie netrukdyt( tinkamai atlikti kole-
gialaus organo nario pareig(. 

Taip Bendrov&s valdybos nariai aktyviai dalyvauja 
kolegialaus organo pas&d,iuose. Visuose 2011 m. 
!vykusiuose valdybos pos&d,iuose buvo teis&s akt" 
reikalaujamas kvorumas. Pos&dyje dalyvaujantys 
valdybos nariai )ksuojami pos&d,io protokole.

Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo ma"iau nei 
pus!je2 kolegialaus organo pos!d"i( per bendrov!s 
2nansinius metus, apie tai tur!t( b&ti informuojami 
bendrov!s akcininkai.
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4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai 
paveikti bendrov!s akcininkus, kolegialus organas su 
visais akcininkais tur!t( elgtis s%"iningai ir ne$ali$-
kai. Jis tur!t( u"tikrinti, kad akcininkai b&t( tinkamai 
informuojami apie bendrov!s reikalus, jos strategij%, 
rizikos valdym% ir interes( kon3ikt( sprendim%. 
Bendrov!je tur!t( b&ti ai$kiai nustatytas kolegialaus 
organo nari( vaidmuo jiems bendraujant su akcinin-
kais ir #sipareigojant akcininkams.

Taip Akcininkai apie bendrov&s strategij$, rizikos valdy-
m$ ir interes" kon/ikt" sprendim$ informuojami 
teis&s akt" nustatyta tvarka.

Valdybos nari" vaidmuo jiems bendraujant su 
akcininkais ir !sipareigojant akcininkams nustato-
mas vadovaujantis teis&s akt" reikalavimais bei 
Bendrov&s !statais.

4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai  (i$skyrus ma-
"areik$mius d!l nedidel!s j( vert!s arba sudarytus 
standartin!mis s%lygomis vykdant #prastin' bendro-
v!s veikl%), sudaromi tarp bendrov!s ir jos akcinink(, 
prie"i&ros ar valdymo organ( nari(, ar kit( bendro-
v!s valdymui #tak% daran*i( ar galin*i( daryti 2zini( 
ar juridini( asmen(, b&t( tvirtinami kolegialaus 
organo. Sprendimas d!l toki( sandori( tvirtinimo 
tur!t( b&ti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai u" 
tok# sprendim% balsuoja dauguma nepriklausom( 
kolegialaus organo nari(.

Taip / Ne

Ne

Bendrov&s valdymo organai sandorius sudaro ir 
tvirtina vadovaudamiesi teis&s akt" ir Bendrov&s 
!stat" reikalavimais.

Valdybos nari" nepriklausomumas n&ra vertinamas, 
,r. 3.6 punkto komentar$.

Bendrov&s !stat" 17.2 punkte  nustatyta, kad visuo-
tinis akcinink" susirinkimas priima sprendimus d&l 
sutar*i" su valdybos nariais ir valdybos pirmininku 
d&l veiklos valdyboje s$lyg" nustatymo bei 37 
punkte numatyt$ !pareigojim$ valdybos nariui, 
kuris !tvirtina, kad, atsiradus naujoms aplinkyb&ms, 
d&l kuri" gali kilti valdybos nario ir bendrov&s inte-
res" kon/iktas, nedelsiant apie tai ra(tu informuoti 
bendrov# ir valdyb$.

Valdybos nari" nepriklausomumas n&ra vertinamas, 
,r. 3.6, 3.7 punkt" komentarus.

 

4.6. Kolegialus organas tur&t" b%ti nepriklausomas 
priimdamas sprendimus, turin*ius reik(m&s bendro-
v&s veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas 
tur&t" b%ti nepriklausomas nuo bendrov&s valdymo 
organ". Kolegialaus organo nari" darbui ir sprendi-
mams netur&t" daryti !takos juos i(rink# asmenys. 

Bendrov& tur&t" u,tikrinti, kad kolegialus organas ir jo 
komitetai b%t" apr%pinti pakankamais i(tekliais (tarp 
j" ir )nansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, !skai-
tant teis# gauti – ypa* i( bendrov&s darbuotoj" – vis$ 
reikaling$ informacij$ ir teis# kreiptis nepriklausomo 
profesionalaus patarimo ! i(orinius teis&s, apskaitos ar 
kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitet" 
kompetencijai priklausan*iais klausimais. 

Taip / Ne Bendrov&s valdyba, priimdama sprendimus, 
turin*ius reik(m&s jos veiklai ir strategijai, veikia 
nepriklausomai. 

 Bendrov& u,tikrina valdybos apr%pinim$ jos veiklai 
reikalingais i(tekliais (techni(kai aptarnauja valdy-
bos pos&d,ius, suteikia vis$ reikaling$ informacij$). 

Atlyginimo komitetas bendrov&je n&ra !steigtas. .r. 
4.13 punkto komentar$.
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Naudodamasis min!t( konsultant( ar specialist( 
paslaugomis informacijai apie atlyginim( nustatymo 
sistem( rinkos standartus gauti, Atlyginimo komite-
tas tur!t( u"tikrinti, kad tas konsultantas tuo pa*iu 
metu neteikt(

konsultacij( susijusiam bendrov!s 1mogi$k(j( i$te-
kli( skyriui arba vykdomajam, arba valdymo organ( 
nariams.

4.7. Kolegialaus organo veikla tur!t( b&ti organi-
zuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo 
nariai gal!t( tur!ti didel' #tak% itin svarbiose srityse, 
kuriose interes( kon3ikt( galimyb! yra ypa* didel!. 
Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susij' su ben-
drov!s direktori( skyrimu, atlyginimo bendrov!s 
direktoriams nustatymu ir bendrov!s audito kontro-
le bei #vertinimu. Tod!l tuo atveju, kai kolegialaus 
organo kompetencijai yra priskirti min!ti klausimai, 
$iam organui rekomenduojama suformuoti Skyrimo, 
Atlyginim( ir Audito komitetus. Bendrov!s tur!t( 
u"tikrinti, kad Skyrimo, Atlyginim( ir Audito komite-
tams priskirtos funkcijos b&t( vykdomos, ta*iau jos 
gali tas funkcijas sujungti ir sukurti ma"iau nei tris 
komitetus. Tokiu atveju bendrov!s tur!t( i$samiai 
paai$kinti, kod!l pasirinko alternatyv( po"i&r# ir kaip 
pasirinktas po"i&ris atitinka trims atskiriems komite-
tams nustatytus tikslus. Bendrov!se, kuri( kolegialus 
organas turi nedaug nari(, trims komitetams skirtas 
funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis 
atitinka komitetams keliamus sud!ties reikalavimus 
ir jeigu $iuo klausimu atskleid"ia atitinkam% informa-
cij%. Tokiu atveju $io kodekso nuostatos, susijusios su 
kolegialaus organo komitetais (ypa* d!l j( vaidmens, 
veiklos ir skaidrumo), tur!t( b&ti taikomos, kai tinka, 
visam kolegialiam organui.

Taip / Ne Vadovaujantis Bendrov&s !statais, valdyba priima 
sprendimus svarbiausiose srityse.  Valdyba  renka 
ir  at(aukia bendrov&s vadov$, , nustato atlyginim$, 
kitas darbo sutarties s$lygas, tvirtina jo pareiginius 
nuostatus, j!  skatina ir skiria nuobaudas.   

Bendrov&je n&ra suformuotas Audito, Skyrimo bei 
Atlyginim" komitetai.

Bendrov&s nuomone, valdybos darbas pakankamai 
efektyvus ir gerai organizuotas, tod&l valdyba gali 
pati tinkamai atlikti visas funkcijas, priskirtas (iems 
komitetams.

Pagal Lietuvos Respublikos audito !statymo nuosta-
tus, vie(ojo intereso !mon&, kuri yra antrin& !mon& ir 
kurios )nansin&s ataskaitos yra konsoliduojamosios, 
gali nesilaikyti Lietuvos Respublikos audito !statymo 
reikalavim" sudaryti Audito komitet$, jeigu jos 
patronuojan*ioji !mon& tok! sudaro. Kadangi patro-
nuojan*iojoje bendrov&je UAB „Visagino atomin&je 
elektrin&je“ yra sudarytas Audito komitetas, atskiras 
Audito komitetas bendrov&je n&ra privalomas ir 
b%tinas.

4.8. Pagrindinis komitet( tikslas – didinti kolegialaus 
organo darbo efektyvum% u"tikrinant, kad spren-
dimai b&t( priimami juos tinkamai apsvars*ius, 
ir pad!ti organizuoti darb% taip, kad kolegialaus 
organo sprendimams nedaryt( #takos esminiai in-
teres( kon3iktai. Komitetai tur!t( teikti kolegialiam 
organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus 
organo sprendimu, ta*iau galutin# sprendim% priima 
pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti 
komitetus nesiekiama susiaurinti kolegialaus organo 
kompetencijos ar perkelti j% komitetams. Kolegialus 
organas i$lieka visi$kai atsakingas u" remiantis # savo 
kompetencij% priimamus sprendimus.

Taip / Ne .r. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punkt" komentarus.

4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai tur!t( 
susid!ti bent i$ trij( nari(. Bendrov!se, kuriose 
kolegialaus organo nari( yra nedaug, i$imties 
tvarka komitetai gali b&ti sudaryti tik i$ dviej( nari(. 
Kiekvieno komiteto nari( daugum% tur!t( suda-
ryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo 
atveju, kai bendrov!je steb!toj( taryba nesudaroma, 
Atlyginim( ir Audito komitetai tur!t( b&ti sudaryti 
i$imtinai i$ direktori( konsultant(.

Taip / Ne .r. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punkt" komentarus.
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4.10. Kiekvieno #kurto komiteto #galiojimus tur!t( 
nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai tur!t( 
vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatyt( #galio-
jim( ir reguliariai informuoti kolegial( organ% apie 
savo veikl% ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto #ga-
liojimai, apibr!"iantys jo vaidmen# ir nurodantys jo 
teises bei pareigas, tur!t( b&ti paskelbti bent kart% 
per metus (kaip dalis informacijos, kuri% bendrov! 
kasmet skelbia apie savo valdymo strukt&r% ir prakti-
k%). Bendrov!s taip pat kasmet savo metiniame pra-
ne$ime tur!t( skelbti esam( komitet( prane$imus 
apie j( sud!t#, pos!d"i( skai*i( ir nari( dalyvavim% 
pos!d"iuose per pra!jusius metus, taip pat apie 
pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas 
tur!t( patvirtinti, kad j# tenkina audito proceso ne-
priklausomumas, ir trumpai apra$yti veiksmus, kuri( 
buvo imtasi tam, kad b&t( prieita prie tokios i$vados.

Taip / Ne .r. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punkt" komentarus.

4.11. Siekiant u"tikrinti komitet( savaranki$kum% 
ir objektyvum%, kolegialaus organo nariai, kurie 
n!ra komiteto nariai, paprastai tur!t( tur!ti teis' 
dalyvauti komiteto pos!d"iuose tik komitetui 
pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, 
kad pos!dyje dalyvaut( tam tikri darbuotojai arba 
ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui tur!t( 
b&ti sudarytos s%lygos tiesiogiai palaikyti ry$ius su 
akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai tur!t( b&ti 
daroma, reik!t( nurodyti komiteto veikl% reglamen-
tuojan*iose taisykl!se.

Taip / Ne .r. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punkt" komentarus.

4.12–14. Skyrimo, Atlyginim( ir Audito komitetas.

4.12.1. Pagrindin!s Skyrimo komiteto funkcijos 
tur!t( b&ti $ios:

1) parinkti kandidatus # laisvas valdymo organ( nari( 
vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos 
svarstyti. Skyrimo komitetas tur!t( #vertinti #g&d"i(, 
"ini( ir patirties pusiausvyr% valdymo organe, pa-
rengti funkcij( ir sugeb!jim(, kuri( reikia konkre-
*iam postui, apra$% ir #vertinti #pareigojimui atlikti 
reikaling% laik%. Skyrimo komitetas taip pat gali 
vertinti bendrov!s akcinink( pasi&lytus kandidatus # 
kolegialaus organo narius;

Taip / Ne Bendrov&je n&ra !steigti (ie komitetai, ta*iau netie-
siogiai j" funkcijos vykdomos.

.r. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punkt" komentarus.



Lietuvos energija | metin! ataskaita 201140

2) reguliariai vertinti prie"i&ros ir valdymo organ( 
strukt&r%, dyd#, sud!t# ir veikl%, teikti kolegialiam or-
ganui rekomendacijas, kaip siekti reikaling( poky*i(;

3) reguliariai vertinti atskir( direktori( #g&d"ius, 
"inias bei patirt# ir apie tai prane$ti kolegialiam 
organui;

4) reikaling% d!mes# skirti t'stinumui planuoti;

5) per"i&r!ti valdymo organ( politik% d!l vyresnio-
sios vadovyb!s rinkimo ir skyrimo.

4.12.2. Skyrimo komitetas tur!t( apsvarstyti kit( 
asmen(, #skaitant administracij% ir akcininkus, pa-
teiktus pasi&lymus. Kai sprend"iami klausimai, susij' 
su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais 
(jei visuotinio akcinink( susirinkimo renkamas 
kolegialus organas – steb!toj( taryba) ir vyresni%ja 
vadovybe, tur!t( b&ti konsultuojamasi su bendro-
v!s vadovu, suteikiant jam teis' teikti pasi&lymus 
Skyrimo komitetui.

4.15. Kiekvienais m. kolegialus organas tur+t* 
atlikti savo veiklos )vertinim/. Jis tur+t* apimti 
kolegialaus organo strukt,ros, darbo organizavi-
mo ir geb+jimo veikti kaip grup+ vertinim/, taip 
pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto 
kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinim/ bei 
vertinim/, ar kolegialus organas pasiek+ nustaty-
tus veiklos tikslus. Kolegialus organas tur+t* bent 
kart/ per metus paskelbti (kaip dal) informacijos, 
kuri/ bendrov+ kasmet skelbia apie savo valdymo 
strukt,ras ir praktik/) atitinkam/ informacij/ apie 
savo vidin0 organizacij/ ir veiklos proced,ras, taip 
pat nurodyti, kokius esminius poky1ius nul+m+ ko-
legialaus organo atliktas savo veiklos )vertinimas.

Ne Bendrov&je iki (iol nebuvo poreikio ir praktikos 
valdybai atlikti formal" savo veiklos vertinim$ ir 
informavim$ apie tai, nes toki" reikalavim" teis&s 
aktai nenumat&. 

Valdybos veikl$ teis&s akt" nustatyta tvarka vertina 
bendrov&s akcininkai.

V principas: Bendrov&s kolegiali" organ" darbo tvarka

Bendrov!je nustatyta kolegiali( prie"i&ros ir valdymo organ( darbo tvarka tur!t( u"tikrinti efektyv( $i( organ( darb% 
ir sprendim( pri!mim%, skatinti aktyv( bendrov!s organ( bendradarbiavim%.

5.1. Bendrov!s kolegialiems prie"i&ros ir valdymo 
organams ($iame principe s%voka kolegial&s organai 
apima tiek kolegialius prie"i&ros, tiek valdymo orga-
nus) vadovauja $i( organ( pirmininkai. Kolegialaus 
organo pirmininkas yra atsakingas u" kolegialaus 
organo pos!d"i( tinkam% su$aukim%. Pirmininkas 
tur!t( u"tikrinti tinkam% vis( kolegialaus organo 
nari( informavim% apie $aukiam% pos!d# ir pos!d"io 
darbotvark'. Jis taip pat tur!t( u"tikrinti tinkam% va-
dovavim% kolegialaus organo pos!d"iams bei tvark% 
ir darbing% atmosfer% pos!d"io metu.

Taip Vadovaujantis valdybos darbo regla-
mentu, (i rekomendacija bendrov&je yra 
!gyvendinta.

5.2. Bendrov!s kolegiali( organ( pos!d"ius reko-
menduojama rengti atitinkamu periodi$kumu, pagal 
i$ anksto patvirtint% gra2k%. Kiekviena bendrov! 
pati sprend"ia, kokiu periodi$kumu $aukti kolegiali( 
organ( pos!d"ius, ta*iau rekomenduojama juos 
rengti tokiu periodi$kumu, kad b&t( u"tikrintas 
nepertraukiamas esmini( bendrov!s valdymo 
klausim( sprendimas. Bendrov!s steb!toj( tarybos 
pos!d"iai tur!t( b&ti $aukiami bent kart% per met( 
ketvirt#, o bendrov!s valdybos pos!d"iai – bent kart% 
per m!nes#.

Taip Bendrov&je valdybos pos&d,iai orga-
nizuojami pagal i( anksto patvirtint$ 
metin! pos&d,i" gra)k$.

Paprastai bendrov&je per metus !vyksta 
ne ma,iau kaip 12 pos&d,i".
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5.3. Kolegialaus organo nariai apie $aukiam% pos!d# 
tur!t( b&ti informuojami i$ anksto, kad tur!t( 
pakankamai laiko tinkamai pasirengti pos!dyje 
nagrin!jamiems klausimams svarstyti ir gal!t( vykti 
naudinga diskusija, po kurios b&t( priimami tinkami 
sprendimai. Kartu su prane$imu apie $aukiam% po-
s!d# kolegialaus organo nariams tur!t( b&ti pateikta 
visa reikalinga su pos!d"io darbotvarke susijusi 
med"iaga. Darbotvark! pos!d"io metu netur!t( b&ti 
kei*iama ar papildoma, i$skyrus atvejus, kai pos!-
dyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba 
kai neatid!liotinai reikia spr'sti svarbius bendrovei 
klausimus.

Taip Vadovaujantis valdybos darbo regla-
mentu, apie (aukiam$ pos&d! valdybos 
nariai ir ! pos&d! kvie*iami asmenys 
informuojami prie( 10 dien" (nebent 
n&ra prie(taravim" d&l trumpesnio 
termino), taip pat jiems pateikiama visa 
reikalinga su pos&d,io darbotvarke 
susijusi med,iaga.

5.4. Siekiant koordinuoti bendrov!s kolegiali( 
organ( darb% bei u"tikrinti efektyv( sprendim( 
pri!mimo proces%, bendrov!s kolegiali( prie"i&ros 
ir valdymo organ( pirmininkai tur!t( tarpusavyje 
derinti $aukiam( pos!d"i( datas, j( darbotvarkes, 
glaud"iai bendradarbiauti spr'sdami kitus su ben-
drov!s valdymu susijusius klausimus. Bendrov!s ste-
b!toj( tarybos pos!d"iai tur!t( b&ti atviri valdybos 
nariams, ypa* tais atvejais, kai pos!dyje svarstomi 
klausimai, susij' su valdybos nari( at$aukimu, atsa-
komybe, atlyginimo nustatymu.

Neaktualu Bendrov&je veikia tik valdyba, tod&l 
kolegiali" organ" darbo koordinavimas 
n&ra aktualus.

VI principas: Ne(ali(kas akcinink" traktavimas ir akcinink" teis&s

Bendrov!s valdymo sistema tur!t( u"tikrinti ne$ali$k% vis( akcinink(, #skaitant smulkiuosius bei u"sienie*ius, 
traktavim%. Bendrov!s valdymo sistema tur!t( apsaugoti akcinink( teises.

6.1. Rekomenduojama, kad bendrov!s kapital% suda-
ryt( tik tokios akcijos, kurios j( tur!tojams suteikia 
vienodas balsavimo, nuosavyb!s, dividend( ir kitas 
teises.

Taip Bendrov&je vis$ !statin! kapital$ sudaro 1 
lito nominalo paprastosios vardin&s akci-
jos, kurios visiems j" tur&tojams suteikia 
vienodas turtines ir neturtines teises.

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams s%ly-
gas i$ anksto, t.+y. prie$ perkant akcijas, susipa"inti su 
i$leid"iam( nauj( ar jau i$leist( akcij( suteikiamomis 
teis!mis.

Taip Bendrov&s !statuose, kurie vie(ai skelbia-
mi jos tinklalapyje internete, nurodomos 
akcij" suteikiamos teis&s.

6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarb&s sandoriai, 
tokie kaip bendrov!s turto perleidimas, investavi-
mas, #keitimas ar kitoks apsunkinimas, tur!t( gauti 
visuotinio akcinink( susirinkimo pritarim%. Visiems 
akcininkams tur!t( b&ti sudarytos vienodos gali-
myb!s susipa"inti ir dalyvauti priimant bendrovei 
svarbius sprendimus, #skaitant pamin!t( sandori( 
tvirtinim%.

Taip Bendrov&s !stat" 17 ir 29 punktuose nu-
statyti svarbi" sandori" kriterijai, pagal 
kuriuos nustatomi sandoriai, kuriems 
reikia visuotinio akcinink" susirinkimo 
pritarimo.
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6.4. Visuotini( akcinink( susirinkim( su$aukimo ir 
vedimo proced&ros tur!t( sudaryti akcininkams 
lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir netur!t( 
pa"eisti akcinink( teisi( bei interes(. Pasirinkta 
visuotinio akcinink( susirinkimo vieta, data ir laikas 
netur!t( u"kirsti kelio aktyviam akcinink( dalyvavi-
mui susirinkime. 

Taip Bendrov&s (aukiamo visuotinio akcinin-
k" susirinkimo vieta, data ir laikas nusta-
tomi siekiant sudaryti galimyb# dalyvauti 
visiems  akcininkams.

Bendrov&s akcininkams sudaroma 
galimyb& susipa,inti su susirinkimo me-
d,iaga teis&s akt" nustatyta tvarka.

6.5. Siekiant u"tikrinti u"sienyje gyvenan*i( 
akcinink( teis' susipa"inti su informacija, esant 
galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcinin-
k( susirinkimui parengtus dokumentus, #skaitant 
susirinkimo sprendim( projektus, i$ anksto paskelbti 
vie$ai prieinamame bendrov!s interneto tinklala-
pyje. Visuotinio akcinink( susirinkimo protokol% po 
jo pasira$ymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat 
rekomenduojama paskelbti vie$ai prieinamame 
bendrov!s interneto tinklalapyje. Siekiant u"tikrinti 
u"sienie*i( teis' susipa"inti su informacija, esant ga-
limybei, $ioje rekomendacijoje pamin!ti dokumentai 
tur!t( b&ti skelbiami ir angl( kalba, ir (ar) kitomis 
u"sienio kalbomis. Bendrov!s interneto tinklala-
pyje vie$ai prieinamai gali b&ti skelbiama ne visa 
dokument( apimtis, jei j( vie$as paskelbimas gal!t( 
pakenkti bendrovei arba b&t( atskleistos bendrov!s 
komercin!s paslaptys.

Taip Vadovaudamasi Akcini" bendrovi" !sta-
tymu, bendrov& i( anksto skelbia vie(ai 
prieinamame savo interneto tinklalapyje 
parengtus visuotinio akcinink" susirinki-
mo sprendim" projektus lietuvi" ir angl" 
kalba. 

Apie priimtus visuotinio akcinink" 
susirinkimo sprendimus skelbiama 
bendrov&s interneto tinklalapyje lietuvi" 
ir angl" kalba.

-i informacija, vadovaujantis Bendrov&s 
!statais ir kitais teis&s aktais, taip pat skel-
biama NASDAQ OMX Vilnius bir,oje bei 
Registr" centro platinamame elektroni-
niame leidinyje. 

6.6. Akcininkams tur!t( b&ti sudarytos galimyb!s 
balsuoti akcinink( susirinkime asmeni$kai jame daly-
vaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams netur!t( 
b&ti daroma joki( kli&*i( balsuoti i$ anksto ra$tu, 
u"pildant bendr%j# balsavimo biuleten#.

Taip Bendrov&s akcininkai gali !gyvendinti 
savo teis# dalyvauti visuotiniame akci-
nink" susirinkime tiek asmeni(kai, tiek 
per atstov$, jeigu asmuo turi tinkam$ 
!galiojim$ arba su juo sudaryta balsa-
vimo teis&s perleidimo sutartis teis&s 
akt" nustatyta tvarka. Bendrov& sudaro 
s$lygas akcininkams balsuoti u,pildant 
bendr$j! balsavimo biuleten!, kaip tai 
numato Akcini" bendrovi" !statymas.

6.7. Siekiant padidinti akcinink( galimybes dalyvauti 
akcinink( susirinkimuose, bendrov!ms rekomen-
duojama balsavimo procese pla*iau taikyti moder-
nias technologijas ir tokiu b&du sudaryti akcinin-
kams galimyb' balsuoti akcinink( susirinkimuose 
naudojantis telekomunikacij( galiniais #renginiais. 
Tokiais atvejais turi b&ti u"tikrintas telekomunika-
cij( #rengini( saugumas, teksto apsauga, galimyb! 
identi2kuoti balsuojan*io asmens para$%. Be to, 
bendrov!s gal!t( sudaryti s%lygas akcininkams, ypa* 
u"sienie*iams, akcinink( susirinkimus steb!ti pasi-
naudojant moderni( technologij( priemon!mis.

Ne Akcininkams pageidaujant ir atsi,vel-
giant ! objektyvias galimybes, bendro-
v& sudaryt" galimyb# jiems balsuoti 
naudojantis telekomunikacij" galiniais 
!renginiais, ta*iau kol kas tokia praktika 
n&ra taikoma, nes tam reik&t" papildom" 
investicij".
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VII principas: Interes" kon/ikt" vengimas ir atskleidimas

Bendrov!s valdymo sistema tur!t( skatinti jos organ( narius vengti interes( kon3ikt( bei u"tikrinti skaidr( ir efektyv( 
bendrov!s organ( nari( interes( kon3ikt( atskleidimo mechanizm%.

7.1. Bendrov!s prie"i&ros ir valdymo organo narys 
tur!t( vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai 
prie$tarauja ar gali prie$tarauti bendrov!s intere-
sams. Jeigu tokia situacija vis d!lto atsirado, bendro-
v!s prie"i&ros ar valdymo organo narys tur!t( per 
proting% termin% prane$ti kitiems to paties organo 
nariams arba j# i$rinkusiam bendrov!s organui, arba 
bendrov!s akcininkams apie toki% interes( prie$ta-
ravimo situacij%, nurodyti interes( pob&d# ir, jeigu 
#manoma, vert'.

Taip  Bendrov& laikosi (i" rekomendacij".

7.2. Bendrov!s prie"i&ros ir valdymo organo narys 
negali painioti bendrov!s turto, kurio naudojimas 
specialiai su juo n!ra aptartas, su savo turtu arba 
naudoti j# arba informacij%, kuri% jis gauna b&damas 
bendrov!s organo nariu, asmeninei naudai ar tre-
*iojo asmens naudai gauti be bendrov!s visuotinio 
akcinink( susirinkimo ar jo #galioto kito bendrov!s 
organo sutikimo.

Taip  Bendrov& laikosi (i" rekomendacij".

7.3. Bendrov!s prie"i&ros ir valdymo organo narys 
gali sudaryti sandor# su bendrove, kurios organo na-
rys jis yra. Apie tok# sandor# (i$skyrus ma"areik$mius 
d!l nedidel!s j( vert!s arba sudarytus vykdant #pras-
tin' bendrov!s veikl% bei standartin!mis s%lygomis) 
jis privalo nedelsdamas ra$tu arba "od"iu, #ra$ant tai 
# pos!d"io protokol%, prane$ti kitiems to paties or-
gano nariams arba j# i$rinkusiam bendrov!s organui, 
arba bendrov!s akcininkams. 4ioje rekomendacijoje 
#vardytiems sandoriams sudaryti taip pat taikoma 
4.5 rekomendacija.

Taip Bendrov& laikosi (i" rekomendacij".

7.4. Bendrov!s prie"i&ros ir valdymo organo narys 
tur!t( susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami spren-
dimai d!l sandori( ar kitoki( klausim(, su kuriais jis 
susij's asmeniniu ar dalykiniu interesu.

Taip Bendrov&s valdybos narys neturi teis&s 
balsuoti, kai valdybos pos&dyje spren-
d,iamas su jo veikla valdyboje susij#s 
ar jo atsakomyb&s klausimas (valdybos 
darbo reglamento 5.5 punktas).

Be to, pagal teis&s aktus bendrov&s orga-
n" nariai privalo vengti situacijos, kai j" 
asmeniniai interesai prie(tarauja ar gali 
prie(tarauti bendrov&s interesams.
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VIII principas: Bendrov&s atlyginim" politika

Bendrov!je nustatyta atlyginim( politikos bei direktori( atlyginim( tvirtinimo, per"i&r!jimo ir paskelbimo tvarka 
tur!t( u"kirsti keli% galimiems interes( kon3iktams ir piktnaud"iavimui nustatant direktori( atlyginimus, taip pat 
u"tikrinti bendrov!s atlyginim( politikos bei direktori( atlyginim( vie$um% ir skaidrum%.

8.1. Bendrov! tur!t( paskelbti savo atlyginim( po-
litikos ataskait% (toliau – atlyginim( ataskaita), kuri 
tur!t( b&ti ai$ki ir lengvai suprantama. 4i atlyginim( 
ataskaita tur!t( b&ti paskelbta ne tik kaip bendrov!s 
metinio prane$imo dalis, bet tur!t( b&ti skelbiama ir 
jos interneto tinklalapyje.

Taip / Ne Bendrov&je atlyginim" politikos ir direk-
tori" atlyginim" tvirtinimo, per,i%r&jimo 
ir paskelbimo tvarka bei atlyginim" 
politikos ataskaita pagal susiklos*iusi$ 
praktik$ n&ra rengiama. Tokio reika-
lavimo nenustato teis&s aktai. Bendra 
informacija apie bendrov&s atlyginim" 
politik$ ir vidutiniai atskir" darbuotoj" 
grupi" atlyginim" dyd,iai vie(ai skelbia-
mi jos metiniame prane(ime.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ener-
getikos !statymo 25 straipsnio 5'dalimi, 
bendrov& vie(ai skelbia savo valdymo 
organ" nariams nustatyt$ darbo u,mo-
kest! ir kitas su valdymo organ" nari" 
funkcijomis susijusias i(mokas.

8.2. Atlyginim( ataskaitoje daugiausia d!mesio 
tur!t( b&ti skiriama bendrov!s direktori( atlygini-
m( politikai ateinan*iais, o kur tinka – ir tolesniais, 
2nansiniais m.. Joje taip pat tur!t( b&ti ap"velgiama, 
kaip atlyginim( politika buvo #gyvendinama pra!ju-
siais 2nansiniais m.. Ypatingas d!mesys tur!t( b&ti 
skiriamas esminiams bendrov!s atlyginim( politikos 
poky*iams, lyginant su pra!jusiais 2nansiniais m..

Ne

Taip

Metiniame prane(ime n&ra pateikiama 
bendrov&s direktori" atlyginim" politika 
ateinantiems ir tolesniems metams.

Metiniame prane(ime pateikiama 
informacija apie bendrov&s prie,i%ros ir 
valdymo organ" nariams priskai*iuotas 
pinig" sumas (atlyginimus, kitas i(mokas, 
tantjemas, kitas i(mokas i( pelno)



45LIETUVOS ENERGIJA AB
$mon!s kodas 302648707, Elektrin!s g. 21, LT-26108 Elektr!nai

8.3. Atlyginim( ataskaitoje tur!t( b&ti pateikta bent 
$i informacija:

1) direktori( atlyginim( kintam( ir nekintam( sude-
dam(j( dali( santykis ir jo paai$kinimas;

2) pakankama informacija apie veiklos rezultat( ver-
tinimo kriterijus, kuriais grind"iama teis! dalyvauti 
akcij( pasirinkimo sandoriuose, teis! # akcijas arba 
kintamas sudedam%sias atlyginimo dalis;

3) paai$kinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultat( 
vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrov!s 
interesams; 

4) metod(, taikom( siekiant nustatyti, ar tenkinami 
veiklos rezultat( vertinimo kriterijai, paai$kinimas; 

5) pakankamai i$sami informacija apie kintamos 
sudedamosios atlyginimo dalies mok!jimo atid!jimo 
laikotarpius; 

6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos 
rezultat( ry$#;

7) pagrindiniai metini( premij( sistemos ir bet kurios 
kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir j( 
pagrindimas;

8) pakankamai i$sami informacija apie i$eitini( 
i$mok( politik%; 

9) pakankamai i$sami informacija apie akcijomis 
pagr#sto atlyginimo teisi( suteikimo laikotarp#, kaip 
nurodyta 8.13 punkte; 

10) pakankamai i$sami informacija apie akcij( i$lai-
kym% po teisi( suteikimo, kaip nurodyta 8.15 punkte; 

11) pakankamai i$sami informacija apie pana$i( 
bendrovi( grupi(, kuri( atlyginimo nustatymo poli-
tika buvo analizuojama siekiant nustatyti susijusios 
bendrov!s atlyginim( nustatymo politik%, sud!t#. 

12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba 
ankstyvo i$!jimo # pensij% schemos pagrindini( 
savybi( apra$ymas; 

13) atlyginim( ataskaitoje netur!t( b&ti komerciniu 
po"i&riu neskelbtinos informacijos.

Taip / Ne Metiniame prane(ime pateikiama 
informacija apie bendrov&s prie,i%ros ir 
valdymo organ" nariams priskai*iuotas 
pinig" sumas (atlyginimus, kitas i(mokas, 
tantjemas, kitas i(mokas i( pelno), infor-
macija apie perleist$ turt$ ir suteiktas 
garantijas valdymo organ" nariams, taip 
pat kita informacija, susijusi su atlygiu 
prie,i%ros ir valdymo organ" nariams. 

 .r. 8.1 punkto komentar$.

8.4. Atlyginim* ataskaitoje taip pat tur+t* b,ti 
apibendrinama ir paai2kinama bendrov+s politika, 
susijusi su sutar1i*, sudarom* su vykdomaisiais di-
rektoriais ir valdymo organ* nariais, s/lygomis. Tai 
tur+t* apimti, inter alia, informacij/ apie sutar1i* 
su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organ* 
nariais trukm0, taikomus prane2imo apie i2+jim/ i2 
darbo terminus ir i2sami/ informacij/ apie i2eitines 
ir kitas i2mokas, susijusias su sutar1i* su vykdo-
maisiais direktoriais ir valdymo organ* nariais 
nutraukimu pirma laiko.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.
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8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama 
atskiriems direktoriams atitinkamais 2nansiniais m., 
tur!t( b&ti i$samiai paskelbiama atlyginim( atas-
kaitoje. 4iame dokumente tur!t( b&ti pateikta bent 
8.5.1–8.5.4 punktuose nurodyta informacija apie 
kiekvien% asmen#, kuris bendrov!je !jo direktoriaus 
pareigas bet kuriuo atitinkam( 2nansini( met( 
laikotarpiu.

8.5.1. Tur!t( b&ti pateikta tokia su atlyginimais ir 
(arba) tarnybin!mis pajamomis susijusi informacija:

1) bendra atlyginimo suma, sumok!ta arba mok!tina 
direktoriui u" paslaugas, suteiktas pra!jusiais 2nansi-
niais m., #skaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokes-
*ius, nustatytus metiniame visuotiniame akcinink( 
susirinkime;

2) atlyginimas ir privilegijos, gautos i$ bet kurios #mo-
n!s, priklausan*ios tai pa*iai grupei;

3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) 
premijos, bei prie"astys, d!l kuri( tokios premijos ir 
(arba) pelno dalis buvo paskirtos;

4) jei tai leid"iama pagal #statymus, kiekvienas esmi-
nis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams 
u" specialias paslaugas, kurios nepriklauso #prasti-
n!ms direktoriaus funkcijoms;

5) kompensacija, gautina arba sumok!ta kiekvienam 
vykdomajam direktoriui ar valdymo organ( nariui, 
pasitraukusiam i$ savo pareig( pra!jusiais 2nansi-
niais m.;

6) bendra apskai*iuota naudos, kuri laikoma atlygini-
mu ir suteikiama ne pinigais, vert!, jeigu tokia nauda 
neturi b&ti nurodyta pagal 1–5 punktus.

8.5.2. Tur!t( b&ti pateikiama $i informacija, susi-
jusi su akcijomis ir (arba) teis!mis dalyvauti akcij( 
pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis 
darbuotoj( skatinimo akcijomis sistemomis:

1) pra!jusiais 2nansiniais m. bendrov!s pasi&lyt( 
akcij( pasirinkimo sandori( arba suteikt( akcij( 
skai*ius ir taikymo s%lygos;

2) akcij( pasirinkimo sandori( skai*ius, realizuotas 
per pra!jusius 2nansinius metus, nurodant kiekvieno 
sandorio akcij( skai*i( bei realizavimo kain%, arba 
dalyvavimo darbuotoj( skatinimo akcijomis sistemo-
je vert! 2nansini( met( pabaigoje;

3) 2nansini( met( pabaigoje nerealizuotas akcij( 
pasirinkimo sandori( skai*ius, j( realizavimo kaina, 
realizavimo data ir pagrindin!s teisi( #gyvendinimo 
s%lygos;

4) visi esam( akcij( pasirinkimo sandori( s%lyg( 
poky*iai ateinan*iais 2nansiniais m.. 

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.
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8.5.3. Tur!t( b&ti pateikiama $i su papildom( pensij( 
schemomis susijusi informacija:

1) kai pensij( schema yra apibr!"t( i$mok(, pagal 
j% direktori( sukaupt( i$mok( poky*iai atitinkamais 
2nansiniais m.;

2) kai pensij( schema yra apibr!"t( #mok(, i$sami 
informacija apie #mokas, kurias u" direktori( sumo-
k!jo arba tur!t( sumok!ti bendrov! atitinkamais 
2nansiniais m..

8.5.4. Tur!t( b&ti nurodytos sumos, kurias bendrov! 
arba bet kuri dukterin! bendrov! ar #mon!, #traukta 
# bendrov!s konsoliduot(j( 2nansini( ataskait( 
rinkin#, i$mok!jo kaip paskolas, i$ankstines i$mokas 
ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris !jo direkto-
riaus pareigas bet kuriuo atitinkam( 2nansini( met( 
laikotarpiu, #skaitant nesumok!tas sumas ir pal&ka-
n( norm%.

8.6. Kai atlyginim( nustatymo politikoje numatomos 
kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, bendrov!s 
tur!t( nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo 
dalies dyd"io ribas. Nekintama atlyginimo dalis tur!-
t( b&ti pakankama, kad bendrov! gal!t( nemok!ti 
kintamos sudedamosios atlyginimo dalies tuo atveju, 
kai veiklos rezultat( vertinimo kriterijai netenkinami.

Taip / Ne

8.7. Kintam( sudedam(j( atlyginimo dali( skyrimas 
tur!t( priklausyti nuo i$ anksto nustatyt( ir i$matuo-
jam( veiklos rezultat( vertinimo kriterij(.

Taip / Ne .r. 8.1 punkto komentar$.

8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlygini-
mo dalis, did"iosios $ios kintamos sudedamosios 
atlyginimo dalies mok!jimas tur!t( b&ti atid!tas tam 
tikram protingumo kriterijus atitinkan*iam laikotar-
piui.

Kintamos sudedamosios atlyginimo dalies, kurios 
mok!jimas atidedamas, dydis tur!t( b&ti nustatytas 
pagal santykin' kintamos sudedamosios atlygini-
mo dalies vert', lyginat j% su nekintama atlyginimo 
dalimi.

Taip / Ne .r. 8.1 punkto komentar$.

8.9. ) susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba 
valdymo organ( nariais tur!t( b&ti #traukta nuosta-
ta, leid"ianti bendrovei susigr%"inti kintam% sudeda-
m%j% atlyginimo dal#, kuri buvo i$mok!ta remiantis 
duomenimis, kurie v!liau pasirod! akivaizd"iai 
neteisingi.

Neaktualu  .r. 8.1 punkto komentar$.

8.10. I$eitin!s i$mokos netur!t( vir$yti nustatytos 
sumos arba nustatyto metini( atlyginim( skai*iaus 
ir apskritai netur!t( b&ti didesn!s negu dvej( met( 
nekintamos atlyginimo dalies arba jos ekvivalento 
suma.

Neaktualu  .r. 8.1 punkto komentar$.
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8.11. I$eitin!s i$mokos netur!t( b&ti mokamos, 
jei darbo sutartis nutraukiama d!l blog( veiklos 
rezultat(.

Neaktualu  .r. 8.1 punkto komentar$.

8.12. Be to, tur!t( b&ti atskleid"iama informacija, 
susijusi su parengiamuoju ir sprendim( pri!mimo 
procesu, kurio metu nustatoma bendrov!s direktori( 
atlyginim( politika. Informacija tur!t( apimti duo-
menis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto #galio-
jimus ir sud!t#, su bendrove nesusijusi( konsultant(, 
kuri( paslaugomis naudotasi nustatant atlyginim( 
politik%, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio 
akcinink( susirinkimo vaidmen#.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.

8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagr#stas akcij( 
skyrimu, teis! # akcijas netur!t( b&ti suteikiama 
ma"iausiai trejus metus po j( skyrimo.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.

8.14. Akcij( pasirinkimo sandoriais ar kitomis teis!-
mis #sigyti akcij( arba gauti atlyg#, pagr#st% akcij( kai-
nos poky*iais, netur!t( b&ti naudojamasi ma"iausiai 
trejus metus po j( skyrimo. Teis!s # akcijas suteikimas 
ir teis! pasinaudoti akcij( pasirinkimo sandoriais 
arba kitomis teis!mis #sigyti akcij( arba gauti atlyg#, 
pagr#st% akcij( kainos poky*iais, tur!t( priklausyti 
nuo i$ anksto nustatyt( ir i$matuojam( veiklos rezul-
tat( vertinimo kriterij(.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.

8.15. Po teisi( suteikimo direktoriai tur!t( i$laikyti 
tam tikr% skai*i( akcij( iki j( kadencijos pabaigos, 
priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors i$lai-
das, susijusias su akcij( #sigijimu. Akcij(, kurias reikia 
i$laikyti, skai*ius turi b&ti nustatytas, pavyzd"iui, 
dviguba bendro metinio atlyginimo (nekintamoji 
plius kintamoji dalis) vert!. 

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.

8.16. ) direktori( konsultant( arba steb!toj( tarybos 
nari( atlyginim% netur!t( b&ti #traukiami akcij( 
pasirinkimo sandoriai.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.

8.17. Akcininkai, vis( pirma instituciniai akcininkai, 
tur!t( b&ti skatinami dalyvauti visuotiniuose akci-
nink( susirinkimuose ir balsuoti direktori( atlygini-
m( nustatymo klausimais.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.
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8.18. Nemenkinant organ(, atsaking( u" direktori( 
atlyginim( nustatym%, vaidmens, atlyginim( politika 
arba bet kuris esminis atlyginim( politikos pokytis 
tur!t( b&ti #traukiamas # metinio visuotinio akcinink( 
susirinkimo darbotvark'. Atlyginim( ataskaita tur!t( 
b&ti pateikiama akcinink( balsavimui metiniame 
visuotiniame akcinink( susirinkime. Balsavimas gali 
b&ti privalomojo arba patariamojo pob&d"io.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.

8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlygi-
nama akcijomis, akcij( pasirinkimo sandoriais ar 
kitomis teis!mis #sigyti akcij( arba b&ti atlyginamam 
remiantis akcij( kain( poky*iais, iki j( taikymo pra-
d"ios tur!t( pritarti akcininkai metiniame visuoti-
niame akcinink( susirinkime priimdami atitinkam% 
sprendim%. Pritarimas tur!t( b&ti susij's su pa*ia 
schema ir akcininkai netur!t( spr'sti d!l atskiriems 
direktoriams pagal t% schem% suteikiamos akcijomis 
pagr#stos naudos. Visiems esminiams schem( s%lyg( 
pakeitimams iki j( taikymo prad"ios taip pat tur!t( 
pritarti akcininkai, priimdami sprendim% metiniame 
visuotiniame akcinink( susirinkime. Tokiais atvejais 
akcininkai tur!t( b&ti informuoti apie visas si&lom( 
pakeitim( s%lygas ir gauti paai$kinim% apie si&lom( 
pakeitim( poveik#.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.

8.20. Metinio visuotinio akcinink( susirinkimo prita-
rimas tur!t( b&ti gaunamas $iais klausimais:

1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis 
akcijomis pagr#stomis schemomis, #skaitant akcij( 
pasirinkimo sandorius;

2) maksimalaus akcij( skai*iaus nustatymas ir pa-
grindin!s akcij( suteikimo tvarkos s%lygos;

3) laikotarpis, per kur# pasirinkimo sandoriai gali b&ti 
realizuoti;

4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandori( reali-
zavimo kainos poky*io nustatymo s%lygos, jeigu 
#statymai tai

leid"ia;

5) visos kitos ilgalaik!s direktori( skatinimo sche-
mos, kurios pana$iomis s%lygomis n!ra si&lomos 
visiems kitiems bendrov!s darbuotojams.

Metiniame visuotiniame akcinink( susirinkime taip 
pat tur!t( b&ti nustatytas galutinis terminas, per 
kur# u" direktori( atlyginim% atsakingas organas gali 
paskirti $iame punkte i$vardyt( tip( kompensacijas 
atskiriems direktoriams.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.
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8.21. Jeigu leid"ia nacionalin! teis! arba bendrov!s 
#statai, kiekvienam pasirinkimo sandori( su nuolaida 
modeliui, pagal kur# yra suteikiamos teis!s pasira$yti 
akcijas "emesne nei rinkos kaina, galiojan*ia t% die-
n%, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, 
nustatyta per kelet% dien( prie$ realizavimo kainos 
nustatym%, taip pat tur!t( pritarti akcininkai.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.

8.22. 8.19 ir 8.20 punktai netur!t( b&ti taikomi sche-
moms, kuriose dalyvavimas pana$iomis s%lygomis 
si&lomas bendrov!s darbuotojams arba bet kurios 
dukterin!s #mon!s darbuotojams, kurie turi teis' da-
lyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame 
visuotiniame akcinink( susirinkime.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.

8.23. Prie( metin! visuotin! akcinink" susirinkim$, 
kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodyt$ 
sprendim$, akcininkams tur&t" b%ti suteikta galimyb& 
susipa,inti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu 
informaciniu prane(imu ((ie dokumentai tur&t" b%ti 
paskelbti bendrov&s tinklalapyje). -iame prane(ime tu-
r&t" b%ti pateiktas visas akcijomis pagr!sto atlyginimo 
schemas reglamentuojantis tekstas arba (i" schem" 
pagrindini" s$lyg" apra(ymas, taip pat schem" dalyvi" 
vardai ir pavard&s. Prane(ime taip pat tur&t" b%ti nuro-
dytas schem" ir bendros direktori" atlyginim" politikos 
ry(ys. Sprendimo projekte tur&t" b%ti ai(ki nuoroda 
! pa*i$ schem$ arba pateikta pagrindini" jos s$lyg" 
santrauka. Akcininkams taip pat tur&t" b%ti pateikta 
informacija apie tai, kaip bendrov& ketina apsir%pinti 
akcijomis, kurios reikalingos !sipareigojimams pagal 
skatinimo schemas !gyvendinti: tur&t" b%ti ai(kiai 
nurodyta, ar bendrov& ketina pirkti reikalingas akcijas 
rinkoje, laikyti jas atsargoje ar i(leisti nauj" akcij". Taip 
pat tur&t" b%ti pateikta schemos taikymo ap,valga. 
-iame punkte nurodyta informacija tur&t" b%ti pa-
skelbta bendrov&s interneto tinklalapyje.

Neaktualu .r. 8.1 punkto komentar$.

IX principas: Interes" tur&toj" vaidmuo bendrov&s valdyme

Bendrov+s valdymo sistema tur+t* pripa3inti interes* tur+toj* teises, )tvirtintas )statymuose, ir skatinti aktyv* 
bendrov+s ir interes* tur+toj* bendradarbiavim/ kuriant bendrov+s gerov0, darbo vietas ir 4nansin) stabilum/. 
#io principo kontekste s/voka interes! tur"tojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiek+jus, klientus, 
vietos bendruomen0 ir kitus asmenis, turin1ius interes* konkre1ioje bendrov+je.
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9.1. Bendrov&s valdymo sistema tur&t" u,tikrinti, kad 
b%t" gerbiamos tos interes" tur&toj" teis&s, kurias gina 
!statymai.

Taip Bendrov&s valdymo sistema u,tikrina, 
kad b%t" gerbiamos tos interes" tur&toj" 
teis&s, kurias gina !statymai. 

Pavyzd,iui, su bendrov&s darbuotoj" 
atstovais yra vykdomos konsultacijos, 
derybos, pasitarimai d&l bendrov&je 
vykdom" veiklos optimizavimo proces". 
Pagal kolektyvin# sutart!, pasira(yt$ su 
darbuotoj" atstovais,, bendrov& infor-
muoja profesini" s$jung" atstovus apie 
numatomas permainas, savo )nansin# 
pad&t! ir kt.

Interes" tur&tojai gali dalyvauti ben-
drov&s valdyme tiek, kiek tai numatyta 
!statymuose.

9.2. Bendrov&s valdymo sistema tur&t" sudaryti s$lygas 
interes" tur&tojams dalyvauti bendrov&s valdyme !sta-
tym" nustatyta tvarka. Interes" tur&toj" dalyvavimo 
bendrov&s valdyme pavyzd,iai gal&t" b%ti darbuotoj" 
kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei 
sprendimus, konsultacijos su darbuotoj" kolektyvu 
bendrov&s valdymo ir kitais svarbiais klausimais, dar-
buotoj" dalyvavimas bendrov&s akciniame kapitale, 
kreditori" !traukimas ! bendrov&s valdym$ bendrov&s 
nemokumo atvejais ir kt.

Taip

9.3. Kai interes" tur&tojai dalyvauja bendrov&s val-
dymo procese, jiems tur&t" b%ti sudaromos s$lygos 
susipa,inti su reikalinga informacija.

Taip Bendrov& laikosi (i" rekomendacij".

X principas: Informacijos atskleidimas

Bendrov!s valdymo sistema tur!t( u"tikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrov!s klausimus, #skaitant 
2nansin' situacij%, veikl% ir bendrov!s valdym%, b&t( atskleid"iama laiku ir tiksliai.

10.1. Bendrov& tur&t" atskleisti informacij$ apie:

bendrov&s veikl$ ir )nansinius rezultatus;

bendrov&s tikslus;

asmenis, nuosavyb&s teise turin*ius bendrov&s akcij" 
paket$ ar j! valdan*ius;

Taip Bendrov& atskleid,ia informacij$, 
nurodyt$ (ioje rekomendacijoje, keliais 
b%dais:

1. Skelbia !statym" nustatyta tvarka kaip 
esminius !vykius (pvz., bendrov&s valdy-
mo strukt%ros poky*iai, nauj" valdymo 
nari" i(rinkimas, )nansiniai rezultatai ir 
kt.); 
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bendrov&s prie,i%ros ir valdymo organ" narius, ben-
drov&s vadov$ bei j" atlyginim$;

galimus numatyti esminius rizikos veiksnius;

bendrov&s ir susijusi" asmen" sandorius, taip pat san-
dorius, kurie sudaryti ne !prastin&s bendrov&s veiklos 
eigoje;

Taip 2. Informacija skelbiama vie(ai prieina-
mame bendrov&s interneto tinklalapyje 
(pvz., bendrov&s tikslai), OMX NASDAQ 
Vilnius bir,oje bei Registr" centro leid,ia-
mame elektroniniame leidinyje; 

3. Skelbia metiniame prane(ime (pvz., 
bendrov&s valdymo organ" nariai, va-
dovas ir jo atlyginimas, galimi numatyti 
esminiai rizikos veiksniai ir kt.).

Bendrov& pateikia informacij$ apie visos 
!moni" grup&s (t.'y. „Lietuvos energija“, 
AB ir jos dukterini" bendrovi") konsoli-
duotus rezultatus.

10.2. Atskleid,iant 10.1 rekomendacijos 1 punkte 
nurodyt$ informacij$, rekomenduojama atskleisti 
informacij$ apie visos !moni" grup&s, kuriai priklauso 
bendrov&, konsoliduotus rezultatus.

Taip Bendrov& laikosi (ios rekomendacijos – 
atskleid,ia informacij$ apie savo ir savo 
dukterini" !moni" grup&s konsoliduotus 
rezultatus.

Informacij$, susijusi$ su bendrov&s 
patronuojan*ia !mone UAB Visagino 
atomine elektrine, skelbia pati patronuo-
janti !mon&.

10.3. Atskleid,iant 10.1 rekomendacijos 4 punkte 
nurodyt$ informacij$, rekomenduojama pateikti infor-
macij$ apie bendrov&s prie,i%ros ir valdymo organ" 
nari", bendrov&s vadovo profesin# patirt!, kvali)kacij$ 
ir potencialius interes" kon/iktus, kurie gal&t" paveikti 
j" sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti 
bendrov&s prie,i%ros ir valdymo organ" nari", ben-
drov&s vadovo i( bendrov&s gaunam$ atlyginim$ ar 
kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama 
VIII principe.

Taip  Rekomendacijoje nurodyta informacija 
buvo pateikiama bendrov&s metiniame 
prane(ime (vadovo profesin& patirtis, 
bendrov&s prie,i%ros ir valdymo organ" 
nari" dalyvavimas kit" !moni" veikloje 
bei j" atlyginimai).

10.4. Atskleid,iant 10.1 rekomendacijos 7 punkte 
nurodyt$ informacij$, rekomenduojama atskleisti infor-
macij$ apie bendrov&s ir interes" tur&toj", toki" kaip 
darbuotojai, kreditoriai, tiek&jai, vietos bendruomen&, 
santykius, !skaitant bendrov&s politik$ ,moni(k"j" 
i(tekli" at,vilgiu, darbuotoj" dalyvavimo bendrov&s 
akciniame kapitale programas ir pan.

Taip Bendrov&s metiniame prane(ime atsklei-
d,iama informacija apie bendrov&s ir 
interes" tur&toj" santykius. -i informacija 
taip pat skelbiama prane(imuose spau-
dai, bendrov&s interneto tinklalapyje.
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10.5. Informacija tur&t" b%ti atskleid,iama tokiu 
b%du, kad jokie akcininkai ar investuotojai neb%t" 
diskriminuojami informacijos gavimo b%do ir apimties 
at,vilgiu. Informacija tur&t" b%ti atskleid,iama visiems 
ir vienu metu. Rekomenduojama, kad prane(imai apie 
esminius !vykius b%t" skelbiami prie( OMX NASDAQ 
Vilnius prekybos sesij$ arba po jos, kad visi bendrov&s 
akcininkai ir investuotojai tur&t" vienodas galimybes 
susipa,inti su informacija bei priimti atitinkamus inves-
ticinius sprendimus.

Taip / Ne Bendrov& informacij$ per OMX NASDAQ 
Vilnius bir,os naudojam$ informacijos 
atskleidimo sistem$ pateikia lietuvi" ir 
angl" kalbomis vienu metu. Bendrov& 
skelbia informacij$ prie( Vilniaus vertybi-
ni" popieri" bir,os prekybos sesij$, per j$ 
arba po jos ir vienu metu pateikia visoms 
rinkoms, kuriose prekiaujama bendrov&s 
vertybiniais popieriais. Informacijos, 
galin*ios tur&ti !takos jos i(leist" vertybi-
ni" popieri" kainai, bendrov& stengiasi 
neatskleisti komentaruose, interviu ar 
kitais b%dais tol, kol tokia informacija 
vie(ai paskelbiama per bir,os informaci-
jos sistem$.

10.6. Informacijos skleidimo b%dai tur&t" u,tikrinti 
informacijos naudotojams ne(ali(k$, savalaik! ir ne-
brang" pri&jim$ prie informacijos. Rekomenduojama 
informacijoai skleisti didesniu mastu naudoti infor-
macines technologijas, pavyzd,iui, skelbti informacij$ 
bendrov&s interneto tinklalapyje. Rekomenduojama 
informacij$ skelbti ir d&ti ! bendrov&s interneto tinkla-
lap! ne tik lietuvi", bet ir angl" kalba, o esant galimybei 
ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.

Taip Be 10.5 punkto komentare nurodyto 
informacijos atskleidimo b%do, ben-
drov& naudojasi !vairiomis ,iniasklaidos 
priemon&mis (laikra(*iais, el. leidiniais, 
naujien" agent%romis, vie(ai prieinamu 
savo interneto tinklalapiu), siekdama 
u,tikrinti, kad skleid,iama informacija 
pasiekt" kuo didesn! suinteresuot" 
asmen" rat$.

Bendrov&s interneto tinklalapyje infor-
macija yra skelbiama lietuvi" ir angl" 
kalbomis.

10.7. Rekomenduojama bendrov&s interneto tinkla-
lapyje skelbti bendrov&s metin! prane(im$, met" 
prospekt$–ataskait$ bei kitas bendrov&s rengiamas 
periodines ataskaitas, taip pat si%loma ! tinklalap! d&ti 
bendrov&s prane(imus apie esminius !vykius bei ben-
drov&s akcij" kain" kitim$ vertybini" popieri" bir,oje.

Taip Bendrov& savo tinklalapyje skelbia 
vis$ (ioje rekomendacijoje i(vardint$ 
informacij$. 

XI principas: Bendrov&s audito !mon&s parinkimas

Bendrov!s audito #mon!s parinkimo mechanizmas tur!t( u"tikrinti nepriklausom% audito #mon!s i$vad% ir nuomon'.

11.1. Siekiant gauti objektyvi$ nuomon# d&l bendrov&s 
tarpin&s )nansin&s atskaitomyb&s, metin&s )nansin&s 
atskaitomyb&s, metinio prane(imo patikrinim$ tur&t" 
atlikti nepriklausoma audito !mon&.

Taip / Ne Bendrov&je yra atliekamas metin&s )nan-
sin&s atskaitomyb&s ir metinio prane(i-
mo nepriklausomas auditas. 

Bendrov&je atliekamas tarpin&s )nansi-
n&s informacijos auditas.  
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11.2. Rekomenduojama, kad audito !mon&s kandidat%-
r$ visuotiniam akcinink" susirinkimui si%lyt" bendro-
v&s steb&toj" taryba, o jeigu ji bendrov&je nesudaro-
ma, – bendrov&s valdyba.

Taip Atrinkt$ audito !mon#visuotiniam 
akcinink" susirinkimui si%lo bendrov&s 
valdyba.

11.3. Jei audito !mon& yra gavusi i( bendrov&s u,-
mokest! u, suteiktas ne audito paslaugas, bendrov& 
tur&t" tai atskleisti akcininkams. -ia informacija taip 
pat tur&t" disponuoti bendrov&s steb&toj" taryba, o 
jeigu ji bendrov&je nesudaroma, – bendrov&s valdyba, 
svarstydama, kuri$ audito !mon&s kandidat%r$ pasi%ly-
ti visuotiniam akcinink" susirinkimui.

Taip Bendrov& laikosi (i" rekomendacij".
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LIETUVOS ENERGIJA, AB

KONSOLIDUOTOS IR "MON#S 
2011 M. FINANSIN#S ATASKAITOS

Parengtos pagal Tarptautinius finansin!s atskaitomyb!s
standartus, priimtus taikyti Europos S"jungoje,
pateikiamos kartu su nepriklausom) auditori) i#vada

















 















 







 







       
       
         
         

         

         
         

         

         
         
         
         

         
    
    
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         




 

































 







 





 

         

      
         
         
         
         
         
         


         
         
         
         
         


        

         
         
         
         
         

         
         

         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         


















 













 













        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        

  










        
       
        

  











  












        
        
        
        
        
        
        

  









        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
    

     
     
   
   
















 













 













 
 
 
        
      
    
  



    
    
  


    

     
  


    

        
    
    
    

        
        

     
    

        
     
        
        


  





  
        
    
        






















 


 





 

   



   



 




                  
                  
                  
                  
                  
                  







                
                  
                  

                  
   



                

                  

                  




                

                  




                

                  
                  
                  
                  






























   

   



              



  

                  
                  
                  

                  

















 



 


 




 



   



 




              
              
              
              
              




            

              
              

              
    



            

              
    



            

              
 

            
 

            
 

            




            
              




        






 



 


      




































 







 







  

       

   
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

       

       
       

       
   
       
       
       
       
       

       

       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       

       

       
       
       
       
       
       

      
















 

        
             

            



         




              

               
 



   





           

            





  






            

 

             
             


              
        
  
        
              
             



















 


              

































 
 



  


    

 



 
  



 
 


    



 


  


     



 
 


 
 





   




 
 
 


 
 





   



 

 
  
 


  





   



 
 






              

































 
 



  


    

 




  
 


 
 


    



 


  


     






 
 


    




                  



















 



 

    


              
           




 

             






             
                
             



       
           





             
               


         
                
          
           


   
                
              



           
              
  


            
               
          
             
 



              
 



















 


 




           
                  


            
               
             



    


            
            

          


             
 
             


             
   
              
 



              


   





             



            

              


           
             




         


 















 




              
               







       
            
              
              
     





               
            


 


             


   



 















 

 

            
              


           
            
   


              
              
 



      


 

               

  
             


 

    


               






      

              
            

  


              
           


            
   
      



             







 















 





       

    

             


 






            
              
      

       
             

              
            
           
            
           
            


           




     
          


    







          
              
             







 















 

 



 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 




 


 
 
 
 
 
 
 

            


      


      
                 



              
           
            





 
 
               
              


            

              
















 

 

             

               








   


             


  

              

            
             




              
            
              


 



              


 

            
                 
                    

               
         






                



  


  
           
               
           

















 


 


              




 
              
             
             



      



 


               
         


     

        


                 
                 






             
              
             
    
                 




              
            
           






             
             




 















 


 





                

          
              
             
              
 

             







               
              
              





               





   



                 
          





  


             
             





              
       
             


              

 















 






    




   












          



          


            




             
            
      





               







  
      
      
      
      
      


     
           
   

 















 



            

            
             


           

     
            
             
       







                
       




            
             

            






               
           
              


            




           
              




           

 















 





                
              

             
 




          








              













   
              
            
              
              



             





              
              




                







      
  

               

















 



           











         
               
       








              
              


     





               
 
            
              
             
   





 















 





           
            








             
             


              









                
              
               










 






            

            
              

                



 
     


      

 






















             




     
              



                






         
             


      




             
           




     






              




             
                
    

 























                



         





 
          
            
             

   
              
                




                 



             
             


           







                 






    

     



                

   




 




























































      



 
 
      

      

  
      

     






    



         


 

























 

































   

       

       

       

       

      

       



 
 
       




 
  
       
  
       
  
       



 
  
       

 







     


 






 


 



   
    
   

    

 
















 

           
              
           
                

              
  




                
             




  




               


   

           
    







      



 

























            



  
               
                
              
     


              




              

  
           



            

                


            
     

               


             

              



        
    

             
               
              



  
             



 



















               

              




           

               




             
            
 





                 
             





            

            
              
         
  

     


           


















 








 


 








 




         
         

 

















         

         

         
  


        

         

         

         

         

         

     


  


     


  

         

     


  

         


 












         
         

         

         


 












     


    


  

         

         



        

         

         

         



        


     


  

         

         
         
         

         

         



 















 








 


 








 




         
         
         

         

         

         
  


        

         

         

         

         

         

     


  


     


  

         

     


  

         


 












         
         

         

         


 












     


    


  

         

         

         

         

         



        


     


  

         

         
         
         

         

         





















 














 









 





 

 


   




               

                 

                 

                 

                 

               

                 

                 

                 

                 

                

                

                

                
    
 

 
            


  


            

    
  


            

     
   


            

                 

                 

                 


  





            

               

               

                 

                 

                 


   


            

















 













 









 






 


 


   




    
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                

  


            

                

                 


                

                

                 

                 

                 

   





  


    





























 

             


 















 



   


                 


 















 



   



























 
















 









 





 

 


   




               

                 

                 

                 

                 
    

  


           

                 

                 
    
  

 
            

                

                

                

                

                
    
 

 
            


  


            

    
   


            

     
   


            

                 

                 


  





            

               

 















 













 









 





 

 


   




               

                 

                 

                 


  





            

               
     
               

                 

                 

                 

                

                
    
 

 
            

                

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

















 

             


 















 



   


                 


 














 



   




       


 





 


 


   
  
  
  

          



             














 










 












 






 


  

                 
                 

                 
               















 










 












 




 


  

                 
                 

                 
               
















 

    
    
    
    
    
    
    
    
   

 






   
   
   
   
    
    
   
   
   
   
    
   
   
   
    
   
   
   
   

      


                  


 















 






    


 





 
     
     
     
     
     






 


 



 

 
     
     
     
     






 

 




 



    
      

      
      

      
      
      

      

      







 
            
              

          

 

















              






  




 







     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     


   




   



     
   


    

     
     



              

               
 


     
           
         



   




          

                
 









 



















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                



              

               


             

   
             
              

             
   



 

                  

 


















             
             
              
  


            
  
  



                 
             



            
              
              
           
               
    
              
  












 



                




   




 









       
     
      
      
      
     



   




 









       
     
        
        
       




     
        

















                  




  




 





       
    
    
    
    



  




 
 




        
      
      
      
      
     

             


                   


      
 











 



      
       
       
       
       

      
 











 



      
       
       
       
       
       





 

















               



 




 




 




 



     
       
    
       
       
       
       
       
     
    
       
     
       
 
       

       















 




 



     
       

      
       
       

       


 
















 





 





    
    
     
    

                  
 

 















 




 




 




 




 



    
     
     
     
     

     
    

         
  



                 






 




 




 




 



    
       
       
       
       
    
       
       

       


              
            





 















 




 




 




 




 



      
       

       


       
       

       
       
       
       
       

    





  



 




 




 




 



     
       

      





       

       

       



                 



             



 




 




 




 



     
       
       
       
     
     

    

 















 
















 





 





     
     
     
     
    
     
     

             





 




 




 




 



     
     
     
     
     
    
     
     
     
     
     
     

     


               
 
                 


 

      
   
 








  


 





                 
 















 

 




 




 




 



    
       
       
       

       

       






              



 




 




 




 



     
       
       
       
       
       



 




 




 




 




 



      
       

       

       

    







              





 




 




 




 



       
    
    
    
 















 


 




 




 




 



     
    


  


  

     


  


  

       




 

                
              
              
              


               
            



              
    










 


       

      
      
      




 

   

   

    

    

    

   
    

    

 















 
 
















     

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   















   

   
   

   


   

   

   

   

   

   

   


 




                   



                 
 















 




























 

       
       

       
       
       
       

       



   


   



























 

       

       

       
       
       
       

       







 

              


    

  

  

    

    

 






 















 































 


 


 







    



    





    


    

    






    


     


    


    


    


    

    







            





                  





               
























 

  










                

            


 

              
    





      


              

               

     




 

  


               







       






























 


 


 



    

    

    

















 



   




























  
     
      

      

       


       


            







 






















 

    

    


    

    

    

    

    

    


    

    

    

    

         



















     





 














 





 





    
    
     
    
     

     
    

           




 



 


 


 


 


    

    
    
    
    
     


    


 















 

























 




        
  
     

     

     

     

     
  
     

     
   
     

     




















  




        
  
     

     

     

     

        

        

  
     

     

   
     

     

    
    

    















 
























 




        
  
     

     
   
     

     

        
  
     

     




















  

        
  
     

     

     
   
     

     

        

  
     

   
     

     

  
   
         
  
   
         
  
   
         

         

 















 

             
       


















   















       
 










 










   
 


















     



           



 


 


 


 


    
     
     
    
     
     
     
   
     
     
     
     
     
    
    

 















 




 




 




 




 



    
     
     
     
     
     
     

    




 




 








 




 



    
     
    
     

     

    


 
















 





 





     
     

      

 















 




 


 




  
   
   
   
   
   
    

   
   
   
   
   
   
   
   







 



 




 




 




 



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    



 















 

















 










       
     
     
     
     
     



 




                   
           
                




              


              
             


              



 















  










 










    

    

    




    

    



    











 































    

    

    




    

    



    











 


 


















  

            


















 





 





       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





 




 




 




 




 




    
    
    
    
    
    



                
           
 
  


    
                







 


  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 















 




 




 




 




 



    
    
    
    
    
    


 




 




 




 




 



    
    
    
      
    
    
    

    


             

 















 



                




       

       

       


   


    

    


    

    

    


    

    

    



    

    

    

      



  
  


    

 















 











 






    

     




    

     
     

     
   










 






    

     
     




    

     
     

     












 






    

       




    

     
 












     




 















 








 





    

       
     




    

     
     

     
  
   
              


               
       


             


            


                
 






 




 




 




 



    
    
    
    
    
             





 




 


 



   
    
   

    
















 

               
              






 




 




 




 



      
    
    
    
    
    
    

    
    


 




 




 




 



      
    
    
    
    
    

 










    


 









    






 




 




 




 



      
    
       
    

    


               
  







               

 



















             
     
            


            


 



            
             



 


 


 


 


     
     
       
       
       
       
     
       
       
       



 


 


 


 


    
    
    
    
    
    
    
    




             



 
   
   







                  
             
























  


              
              
       

            
            







              


                 
            
            





               



      

            
     


 



















                


             
 
             













 
                
 
             
                 

  



  
            
             
            
  
  
             
    
                






            
               






 

 

 





 





















            
               







 















 



























   


   





    

    


    

    

    


    

    

    


    

    

    
    

    

    

    


    

    

 















 


























   

   






    

    

    

    

    

    


    

    

    



    

    

    

     

    



    

    

    

    

    

    

    


    










 



















            
           



   


   





              

               
 









 


 






 









 


  


 


  


 




  


        


































































































   




























 





















  




















 


 







     
     
       
       


       
       
       


       
       
       
       

       
     
     
       
       
       
       
       
       

       
     
       

       
        
       


















 







 





 







 





 







       

     




       
       
       
       
       
       
       


       

        
       
     
     
       
       
       

       
       
       
     

     
       

       
       
       
       
       

       
       
       
       





     


 















 






 







 





 





 







     
     
     

     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
    
     
     
     
     

     
     
    
     
     

     
     

     

     
     




   

     

     

     

     

     

  



 



 



 




















               









