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Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pareng-
tas konsoliduotasis metinis pranešimas

Šiame konsoliduotajame metiniame pranešime pa-
teikiama informacija „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
(toliau tekste – Bendrovė) akcininkams, kreditoriams 
ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie Bendro-
vės ir visos įmonių grupės veiklą per 2013 metus.

Konsoliduotojo metinio pranešimo 
reglamentavimas

Konsoliduotąjį „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos 
dukterinių įmonių (toliau tekste Bendrovė ir jos duk-
terinės įmonės – Įmonių grupė) metinį pranešimą 

parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomy-
bės įstatymo penktojo skirsnio 25 straipsniu ir Lie-
tuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios 
finansinės atskaitomybės įstatymo trečiojo skirsnio 
9 straipsniu, Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasa-
rio 28 d. nutarimu Nr. 03-48 „Dėl periodinės ir papil-
domos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių 
patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo 
ir  koordinuojančios institucijos paskyrimo“ 2012 m. 
kovo 7 d. redakcija (Nr. 258).

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
generalinis direktorius Juozas Bartlingas (8 5) 278 2900

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
Finansų ir teisės departamento direktorė Eglė Čiužaitė (8 5) 278 2910

Asmenys, atsakingi už  
konsoliduotajame  metiniame 
pranešime pateiktą informaciją
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INFoRmaCIJa aPIE BENdRoVĘ

Informacija apie Bendrovės pavadinimo 
pasikeitimą

2013 m. liepos 29 d. įvykusiame Lietuvos energija, AB 
visuotiniame akcininkų susirinkime Bendrovės akci-
ninkai priėmė sprendimą pakeisti Lietuvos energija, AB 
(įmonės kodas 302648707) pavadinimą į „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB.

Atsižvelgiant į tai, nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. 
bendrovės pavadinimas yra „Lietuvos energijos 

Bendrovės pagrindinės veiklos 
pobūdis

Energijos gamyba ir tiekimas, taip pat elektros ener-
gijos importas bei eksportas ir prekyba. Bendrovė 
turi teisę verstis kita veikla, kuri neprieštarauja jos 
veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams. 

Pavadinimas „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
(iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. – Lietuvos energija, AB)

Teisinė forma Akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo

Įregistravimo data ir vieta 2011 m. liepos 20 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

Įmonės kodas 302648707

Registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai

Adresas korespondencijai A. Juozapavičiaus g. 13, 09311 Vilnius

Telefono numeris (8 5) 278 2907

Fakso numeris (8 5) 278 2906

Elektroninio pašto adresas info@le.lt

Interneto svetainės adresas www.gamyba.le.lt 

gamyba“, AB. Informacija apie bendrovės pavadinimo 
pasikeitimą, teisės aktų nustatyta tvarka, yra paskelbta 
ir Juridinių asmenų registro tvarkytojo VĮ Registrų 
centras leidžiamame elektroniniame leidinyje. Kiti 
Bendrovės rekvizitai bei kontaktai nepasikeitė ir išliko 
tie patys.

Šiame konsoliduotame metiniame pranešime yra 
naudojamas jo skelbimo dieną aktualus bendrovės 
pavadinimas – „Lietuvos energijos gamyba“, AB.

Informacija apie Bendrovės filialus ir 
atstovybes

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

Informacija apie Bendrovę ir jos 
kontaktiniai duomenys
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Bendrovės struktūra 
(2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Valdyba

Gamybos departamentas

Finansų ir teisės departamentas

Verslo plėtros departamentas

didmeninės elektros prekybos
departamentas

Personalo ir administravimo
departamentas

Prevencijos ir kontrolės
departamentas

Vidaus audito departamentas

St
eb

ėt
oj

ų 
ta

ry
ba

Generalinis direktorius

Įmonių grupės struktūra

Tiesiogiai kontroliuojamos įmonės Netiesiogiai kontroliuojamos įmonės Asocijuotos įmonės

„Lietuvos energijos gamyba“, aB

Energijos 
tiekimas OU

100 proc.

VšĮ Respublikinis 
energetikų mokymo 

centras
54,04 proc.

Energijos 
tiekimas SIA

100 proc.

UAB „Gotlitas“

100 proc.

UAB „Kauno ener-
getikos remontas“

100 proc.

UAB Duomenų 
logistikos centras

54,04 proc.

NT Valdos, UAB

41,74 proc.

UAB Technologijų 
ir inovacijų centras

20 proc.

UAB „Geoterma“

23,44 proc.

AS Nordic 
Energy Link

25 proc.

Energijos 
tiekimas UAB

100 proc.
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INFoRmaCIJa aPIE ĮmoNIŲ GRUPĘ

2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo tiesiogi-
nę kontrolę šiose dukterinėse įmonėse: UAB „Kau-
no energetikos remontas“, Energijos tiekimas UAB, 
UAB Duomenų logistikos centras. Dukterinėse įmo-
nėse UAB „Kauno energetikos remontas“, Energijos 
tiekimas UAB Bendrovė turėjo 100 proc. įmonių akci-
jų, UAB Duomenų logistikos centras Bendrovė turėjo 
54,04 proc. įmonės akcijų. 

Netiesiogiai, per UAB „Kauno energetikos remontas“, 
Bendrovė turėjo balsų daugumą (100 proc. akcijų) 
UAB „Gotlitas“. Per Energijos tiekimas UAB Bendrovė 

turėjo balsų daugumą Energijos tiekimas OÜ (100 
proc. akcijų) ir Energijos tiekimas SIA (100 proc. ak-
cijų). Per UAB Duomenų logistikos centras Bendrovė 
turėjo balsų daugumą VšĮ Respublikinis energetikų 
mokymo centras (54,04 proc. akcijų). 

Be minėtų dukterinių įmonių, Bendrovė dalyvavo šių 
asocijuotų įmonių valdyme: UAB „Geoterma“ (23,44 
proc. akcijų), NT Valdos, UAB (41,74 proc. akcijų), 
UAB Technologijų ir inovacijų centras (20 proc.) bei 
AS Nordic Energy Link (25 proc. akcijų).

Duomenys apie Įmonių grupės įmones

Pavadinimas Įregistravimo data ir 
vieta, įmonės kodas Kontaktiniai duomenys Grupės valdomų 

akcijų dalis
Pagrindinės 

veiklos pobūdis

UAB „Kauno 
energetikos 
remontas“

2000 m. balandžio 27 d., 
Lietuvos Respublikos juri-
dinių asmenų registras, 
Įm. k. 135617795

Chemijos g. 17, 51331 Kaunas
Tel. (8 37) 456 702
Faks. (8 37) 452 948
El. paštas ker@ker.lt
www.ker.lt 

100 proc.

Energetinių įren-
ginių remontas, 
metalo konstruk-
cijų gamyba.

Energijos 
tiekimas UAB

2009 m. spalio 21 d., 
Lietuvos Respublikos juri-
dinių asmenų registras,
Įm. k.  302449388

P. Lukšio g. 1, 08221 Vilnius
Tel. (8 5) 278 2770
Faks. (8 5) 278 2750 
El. paštas info@etiekimas.lt www.
etiekimas.lt 

100 proc.
Nepriklausomas 
elektros energijos 
tiekimas.

UAB Duomenų 
logistikos centras

2010 m. liepos 9 d.,
Lietuvos Respublikos juri-
dinių asmenų registras,
Įm. k. 302527488

A. Juozapavičiaus g. 13, 
09311 Vilnius
Tel. (8 5) 278 2272
Faks. (8 5) 278 2299
El. paštas info@datainn.lt 
www.datainn.lt 

54,04 proc.
Informacinių 
technologijų 
paslaugos.

UAB „Gotlitas“

2003 m. rugsėjo 30 d., 
Lietuvos Respublikos juri-
dinių asmenų registras,
Įm. k. 136031358

R. Kalantos g. 119, 
52311 Kaunas
Tel. (8 37) 370 390
Faks. (8 37) 370 390
El. paštas gotlitas@gmail.com
www.gotlitas.lt

100 proc.
Apgyvendinimo 
paslaugos, 
prekyba.

Energijos 
tiekimas OÜ

2013 m. kovo 6 d.,
Estijos Respublika,
Įm. k. 12433862

Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estija
Tel. +372 622 5366
El. paštas info@etiekimas.ee 

100 proc.
Nepriklausomas 
elektros energijos 
tiekimas.

Energijos 
tiekimas SIA

2013 m. vasario 28 d.,
Latvijos Respublika, 
Įm. k. 40103642991

Elizabetes ielā 45-47, 
1010 Rīga, Latvija
Tel. +371 677 98006
El. paštas info@etiekimas.lv 

100 proc.
Nepriklausomas 
elektros energijos 
tiekimas.

VšĮ Respublikinis 
energetikų 
mokymo centras

2001 m. gegužės 16 d.,
Lietuvos Respublikos juri-
dinių asmenų registras,
Įm. k. 111966614

Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius
Tel. (8 5) 237 4577
Faks. (8 5) 269 7055
El. paštas info@remc.lt
www.remc.lt 

54,04 proc.

Energetikos sek-
toriaus specialistų 
profesinis ugdy-
mas ir tęstinis 
profesinis moky-
mas.
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BENdRoVĖS VaLdYmaS

INFORMAcIJA APIE 
BENDROVėS ORGANUS

Pagal 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusius Bendrovės 
įstatus, Bendrovės organai buvo šie:
•	 visuotinis akcininkų susirinkimas;
•	 stebėtojų taryba;
•	 valdyba;
•	 bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Bendrovės įstatai skelbiami Bendrovės interneto sve-
tainės skiltyje „Bendrovės valdymas“.

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias 
Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo 
kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo 
tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės 
įstatai. 

2013 metais buvo sušaukti du visuotiniai Bendrovės 
akcininkų susirinkimai:
1. Balandžio 30 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame 

akcininkų susirinkime priimti sprendimai dėl Ben-
drovės ir jos dukterinių įmonių 2012 metų konsoli-
duotojo metinio pranešimo patvirtinimo, dėl 2012 
metų audituoto konsoliduotų ir Bendrovės meti-
nių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, dėl 
Bendrovės pelno už 2012 metus paskirstymo, dėl 
Bendrovės valdybos nario išrinkimo ir dėl 455 MW 
kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statybos 
projekto metu sukurto turto įkeitimo.

2. Liepos 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai dėl 
auditoriaus išrinkimo ir atlyginimo už audito pas-
laugas nustatymo, dėl Lietuvos energija, AB pavadi-
nimo pakeitimo į „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
dėl Bendrovės naujos redakcijos įstatų tvirtinimo, 
dėl stebėtojų tarybos suformavimo ir dėl sutarčių 
sąlygų tvirtinimo.

Informacija apie akcininkų balsavimo rezultatus pa-
teikiama Bendrovės interneto svetainės skiltyje „In-
vestuotojams“.

Abiejuose 2013 metais įvykusiuose visuotiniuose 
Bendrovės akcininkų susirinkimuose dalyvavo Ben-
drovės generalinis direktorius ir Finansų ir teisės de-
partamento direktorius.

Priežiūros organai

Stebėtojų taryba
Kaip nurodyta Bendrovės įstatuose, stebėtojų taryba 
yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis 
organas, kurį sudaro 3 nariai – fiziniai asmenys. Ste-
bėtojų tarybą sudaro ne mažiau nei vienas trečdalis 
nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 metų ka-
dencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Ste-
bėtojų tarybai vadovaujantį jos pirmininką stebėtojų 
taryba renka iš savo narių. Stebėtojų taryba ar jos na-
riai savo veiklą pradeda ir baigia teisės aktų nustatyta 
tvarka ir terminais.  

Teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas tei-
kiantis asmuo privalo pateikti visuotiniam akcininkų 
susirinkimui paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlo-
mo stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties 
einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti 
stebėtojų tarybos nario pareigas. Stebėtojų tarybos 
nariu negali būti generalinis direktorius, valdybos na-
rys, elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vyk-
dančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo 
organo ar administracijos narys. Taip pat asmuo, kuris 
pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. 

Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsista-
tydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir 
bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos 
suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių ste-
bėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų 
taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa 
stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų 
tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų 
tarybos kadencijos pabaigos. 

Pagrindinė Bendrovės stebėtojų tarybos kompeten-
cija yra: 
•	 rinkti valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų; 
•	 prižiūrėti valdybos ir generalinio direktoriaus vei-

klą; 
•	 pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsi-

liepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos stra-
tegijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų 
rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo 
projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat 
valdybos bei generalinio direktoriaus veiklos; 

•	 pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsi-
liepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų 
už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį 
skyrimo projektui, sprendimui priimti sudarytam 
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tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam 
tarpiniam pranešimui; 

•	 teikti siūlymus valdybai ir generaliniam direktoriui 
atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstaty-
mams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar 
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams; 

•	 spręsti kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuoti-
nio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų 
tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės valdy-
mo organų veiklos priežiūros klausimus. 

Bendrovės stebėtojų taryba buvo suformuota 2013 
m. liepos 29 d. 2013 metais įvyko 5 Bendrovės stebė-
tojų tarybos posėdžiai. Nė vienas stebėtojų tarybos 
narys nepraleido nė vieno posėdžio. 

Valdymo organai

Valdyba
Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. 
Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių 
rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti 
teisės aktai, šie įstatai ir valdybos darbo reglamentas. 

Bendrovės valdybą, kurią sudaro 5 nariai, 4 metų ka-
dencijai renka ir atšaukia stebėtojų taryba Bendrovės 
įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra at-
skaitinga stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų 
susirinkimui. Valdyba iš savo narių renka valdybos 
pirmininką.  

Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis 
asmuo privalo pateikti stebėtojų tarybai paaiškini-
mus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kva-
lifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, 
tinkamumo užimti valdybos nario pareigas. Valdybos 
nariu negali būti elektros energijos ar dujų perdavi-
mo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros or-
gano, valdymo organo ar administracijos narys, Ben-
drovės stebėtojų tarybos narys, asmuo, kuris pagal 
teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. 

Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų 
priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus ka-
dencijai, nauja valdyba renkama naujam valdybos 
kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai val-
dybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos 
kadencijos pabaigos. 

Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl:
•	 Bendrovės tapimo juridinių asmenų steigėja, daly-

ve; 
•	 Bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar 

jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims 
ar suvaržymo; 

•	 Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo bei jų vei-
klos nutraukimo; 

•	 Obligacijų išleidimo; 
•	 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę naciona-

liniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei 
kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
įmonių įstatyme nurodytų ir Bendrovei priklausan-
čių objektų disponavimo; 

•	 Tam tikrų sutarčių, kurių vertė didesnė kaip 10 
mln. Lt, sudarymo;

•	 Kitus Bendrovės įstatuose numatytus sprendimus.

Tam tikrais atvejais, prieš priimdama sprendimus, val-
dyba turi gauti stebėtojų tarybos atsiliepimą, visuoti-
nio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, valdy-
ba renka ir atšaukia generalinį direktorių, nustato jo 
atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina par-
eiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. 

Per 2013 metus įvyko 22 valdybos posėdžiai. 13 po-
sėdžių dalyvavo visi valdybos nariai, 9 posėdžiuose 
dalyvavo 4 iš 5 valdybos narių (80 proc.).

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius
Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės 
valdymo organas. Generalinis direktorius organizuo-
ja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės 
vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus įsta-
tų ir teisės aktų numatytais atvejais. Generalinio di-
rektoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką 
nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai. 

Įstatų pakeitimo tvarka

Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos ak-
cinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio 
akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažes-
ne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų visuotiniame ak-
cininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų 
suteikiamų balsų dauguma. 
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BENDROVėS ORGANų NARIAI IR Jų DALYVAVIMAS BENDROVėS 
ĮSTATINIAME KAPITALE 

Stebėtojų tarybos nariai (2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Pareigos Vardas, 
pavardė

Darbo 
taryboje 

laikotarpis

Turimų 
emitento 

akcijų 
skaičius

Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų, 
organizacijų veikloje

Turima kitų 
įmonių kapitalo 

dalis (didesnė 
nei 5 proc.)

Pirmininkas Dalius 
Misiūnas

2013-08-05 
(pirmininkas 
nuo 2013-08-
07) – iki dabar

-

„Lietuvos energija“, UAB – generalinis direkto-
rius, valdybos pirmininkas.
Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija – 
prezidentas.
Europos elektros energetikos asociacija Eure-
lectric – direktorių tarybos narys.
KTU alumnų asociacija – prezidentas.
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra – 
technologinės plėtros komiteto pirmininkas.

-

Narys
Liudas 
Liutkevi-
čius

2013-08-05 – 
iki dabar -

„Lietuvos energija“, UAB – gamybos ir paslaugų 
direktorius, valdybos narys.
NT Valdos, UAB valdybos narys.
Energijos tiekimas UAB valdybos narys.
UAB „Kauno energetikos remontas“ valdybos 
narys.
UAB LITGAS valdybos narys.
UAB „Security components“ – direktorius, 
akcininkas. 
UAB „Directo“ – akcininkas.
Energijos brokeris, UAB – akcininkas.

UAB „Security 
components“ – 
100 proc. akcijų. 
UAB „Directo“ – 
60 proc. akcijų.

Energijos 
brokeris, UAB – 
100 proc. akcijų 
(įmonė veiklos 

nevykdo).

Nepriklau-
somas narys

Pranas 
Vilkas

2013-08-05 – 
iki dabar - - -

Valdybos nariai (per ataskaitinį laikotarpį)

Pareigos Vardas, pavardė Darbo valdyboje laikotarpis Turimų emitento 
akcijų skaičius

Valdybos narys (užėmė valdybos 
pirmininko pareigas iki 2013-02-11) Kęstutis Žilėnas 2011-07-04 – 2013-02-11 -

Valdybos narys, generalinis direktorius Dalius Misiūnas 2011-07-04 – 2013-07-24 -

Nepriklausoma valdybos narė Sonata Matulevičienė 2011-12-12 – 2013-09-17 -

Valdybos narė Laurentina Garbauskienė 2012-09-20 – 2013-09-17 -

Nepriklausomas valdybos narys 
(užėmė valdybos pirmininko pareigas 
nuo 2013-05-10 iki 2013-09-17)

Raimundas Petrauskas 2012-09-20 – 2013-09-17 -

Valdybos narys Darius Kašauskas 2013-04-30 – 2013-07-24 -

Valdybos pirmininkas, generalinis 
direktorius Juozas Bartlingas 2013-09-17 – iki dabar -

Valdybos narė, Finansų ir teisės 
departamento direktorė Eglė Čiužaitė 2013-09-17 – iki dabar -

Valdybos narys, Verslo plėtros 
departamento direktorius Adomas Birulis 2013-09-17 – iki dabar -

Valdybos narys, Gamybos 
departamento direktorius Darius Kucinas 2013-09-17 – iki dabar -

Valdybos narys, Didmeninės elektros 
prekybos departamento direktorius Vidmantas Salietis 2013-09-17 – iki dabar -
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Bendrovės administracijos nariai (2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Valdybos narių dalyvavimas kitų įmonių ir organizacijų veikloje, 
taip pat turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis 
(2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Vardas, pavardė Kitų įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai, pareigos
Turima kitų 

įmonių kapi-
talo dalis

Turima balsų 
dalis

Juozas Bartlingas - - -

Eglė Čiužaitė UAB „Geoterma“, valdybos narė. - -

Adomas Birulis UAB Technologijų ir inovacijų centras, valdybos narys. - -

Darius Kucinas - - -

Vidmantas Salietis
Elektros birža Nord Pool Spot, patariamosios klientų tarybos narys.
Europos elektros energetikos asociacija Eurelectric, Rinkos komiteto 
narys.

- -

Pareigos Vardas, pavardė Pradžios data Pabaigos 
data

Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius

Generalinis direktorius Juozas Bartlingas 2013-09-17 Iki dabar -

Vyr. finansininkė/ 
Apskaitos skyriaus vadovė Giedruolė Guobienė 2011-08-01 Iki dabar -

Informacija apie Bendrovės per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas, 
kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas šiems asmenims bendrai ir vidutinius 
dydžius, tenkančius vienam kolegialaus organo nariui, Bendrovės vadovui, 
vyriausiajam finansininkui

Darbo užmokestis 
2013 m., Lt

Kitos išmokos 
2013 m., Lt Iš viso, Lt

Vidutiniškai vienam Bendrovės valdybos nariui - 9 127 9 127

Bendrai visiems Bendrovės valdybos nariams - 63 892 63 892

Valdybos nariams, išskyrus Bendrovės 
generalinį direktorių (už 3 mėnesius) 183 818 - 183 818

Bendrovės generaliniam direktoriui 245 915 - 245 915

Bendrovės vyr. finansininkui 117 804 - 117 804
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Audito komitetas

2013 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energija“, UAB veikė 
stebėtojų tarybos audito komitetas, kuris, vadovau-
jantis Audito įstatymo nuostatomis, atlieka ir Grupės 
įmonių audito komiteto (toliau – Komitetas) funkci-
jas. 

Pagrindinės Komiteto funkcijos:
•	 stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių finansinių 

ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį ski-
riant naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir 
nuoseklumui;

•	 stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus kon-
trolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą, 
atlikti šių sistemų poreikio ir tinkamumo analizę, 
vykdyti jau egzistuojančių vidaus kontrolės valdy-
mo sistemų peržiurą;

•	 stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė 
laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo princi-
pų, teikti su tuo susijusias rekomendacijas, teikti 
rekomendacijas dėl pasirenkamos audito įmonės;

•	 stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių audito atli-
kimo procesus, tikrinti audito veiksmingumą ir 
administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias 
audito įmonė pateikia laiške vadovybei;

•	 stebėti Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus audito 
funkcijos veiksmingumą, analizuoti šios funkcijos 
poreikį ir tinkamumą, teikti rekomendacijas dėl 
vidaus audito funkcijos reikalingumo, veiksmingu-
mo ir kitais su vidaus auditu susijusiais klausimais;

•	 teikti pasiūlymus dėl Bendrovės ir Grupės įmonių 
vidaus audito planų, teikti rekomendacijas dėl 
Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus audito pada-
linių nuostatų, vidaus audito funkcijas atliekančio 
struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, 
jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuo-
baudų skyrimo; 

•	 stebėti ar Bendrovės ir Grupės įmonių veikla ati-
tinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės 
aktus, įstatus ir veiklos strategiją;

•	 vertinti ir analizuoti kitus klausimus, stebėtojų ta-
rybos sprendimu priskirtus Komiteto kompetenci-
jai;

•	 vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
bei vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vil-
nius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse 
numatytas funkcijas, susijusias su Komiteto funk-
cijomis.

Komiteto narys
Turimų 

Bendrovės 
akcijų skaičius

Darbo komitete 
pradžia Darbovietė, pareigos

Rasa Noreikienė 
(komiteto pirmininkė) - 2013 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viceministrė

Aušra Vičkačkienė - 2013 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 
Turto valdymo departamento direktorė

Danielius Merkinas 
(nepriklausomas narys) - 2013 m. rugpjūčio mėn. UAB „Nordnet“, finansų direktorius

Gintaras Adžgauskas - 2013 m. rugpjūčio mėn. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas, 
direktorius

Komiteto nariai (2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis):

INFORMAcIJA APIE SUDARYTUS 
KOMITETUS

2013 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energija“, UAB, kaip 
įmonių grupės patronuojančioje įmonėje, veikė šie 
stebėtojų tarybos komitetai: audito, rizikų valdymo 
priežiūros, skyrimo ir atlygio. Jų veikla taikoma „Lie-
tuvos energija“, UAB ir jos tiesiogiai ir netiesiogiai val-
domoms dukterinėms įmonėms, tarp jų ir „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB.
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Komiteto narys
Turimų 

Bendrovės 
akcijų skaičius

Darbo komitete 
pradžia Darbovietė, pareigos

Antanas Danys 
(komiteto pirmininkas) - 2013 m. rugpjūčio mėn. Viešoji įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“, 

valdybos narys

Žydrūnė Juodkienė - 2013 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 
viceministrė

Tomas Garasimavičius - 2013 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 
patarėjas energetikai

Raimundas Petrauskas 
(nepriklausomas narys) - 2013 m. rugpjūčio mėn. Schmitz Cargobull Baltic, UAB,

generalinis direktorius

Donatas Kauburys 
(nepriklausomas narys) - 2013 m. spalio mėn. Dovirma, UAB, direktorius

Komiteto nariai (2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis):

Skyrimo ir atlygio komitetas

Pagrindinės Komiteto fukcijos:
•	 vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Grupės 

įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos (fiksuoto 
pagrindinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų pri-
klausančio atlygio, pensijų draudimo, kitų garanti-
jų ir atlygio formų, kompensacijų, išeitinių išmokų, 
kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens vei-
kla susijusių išlaidų kompensavimo principų;

•	 vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Grupės 
įmonių tantjemų politikos;

•	 prižiūrėti Bendrovės, Grupės įmonių atlyginimų 
ir tantjemų politikos atitikimą tarptautinei prakti-
kai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir 
teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų, tan-
tjemų politikos tobulinimo;

•	 teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant Bendro-

vės, Grupės įmonių atitinkamų finansiniu metų 
paskirstytinąjį pelną (nuostolius);

•	 vertinti Bendrovės, Grupės įmonių sutarčių su Ben-
drovės, Bendrovės įmonių Grupės įmonių valdymo 
organu nariais sąlygas;

•	 vertinti kandidatų į Bendrovės, Grupės įmonių or-
ganų narius ir vyresniąją vadovybę paieškos bei 
atrankos procedūras bei kvalifikaciniu reikalavimų 
nustatymą;

•	 nuolat vertinti Bendrovės, Grupės įmonių valdymo 
ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą;

•	 prižiūrėti, kaip Bendrovės, Grupės įmonių valdymo 
organų nariai ir darbuotojai informuojami apie ga-
limybes kelti kvalifikaciją ir reguliariai ją kelia;

•	 prižiūrėti ir vertinti Bendrovės, Grupės įmonių val-
dymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užti-
krinančių priemonių įgyvendinimą;

•	 vykdyti kitas funkcijas, stebėtojų tarybos sprendi-
mu priskirtas Komiteto kompetencijai.

Komiteto narys Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius

Darbo komitete 
pradžia Darbovietė, pareigos

Aloyzas Vitkauskas 
(komiteto pirmininkas) - 2013 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos finansų

ministerija, viceministras

Tomas Garasimavičius - 2013 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko patarėjas energetikai

Virginijus Lepeška 
(nepriklausomas narys) - 2013 m. rugpjūčio mėn. UAB „Organizacijų vystymo centras“ 

valdybos pirmininkas

Komiteto nariai (2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis):

Rizikų valdymo priežiūros komitetas

Pagrindinės Komiteto fukcijos:
•	 stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir val-

domos Bendrovės ir Grupės tikslų pasiekimui ak-
tualios rizikos;

•	 vertinti vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos val-
dymo priemonių adekvatumą identifikuotoms ri-
zikoms;

•	 vertinti rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo 
būklę;

•	 stebėti rizikų valdymo proceso vykdymą;

•	 analizuoti finansines galimybes rizikų valdymo 
priemonėms įdiegti;

•	 vertinti rizikas ir Bendrovės bei Grupės įmonių rizi-
kų valdymo planą;

•	 vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo 
ciklą;

•	 kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoti 
jų duomenis, teikti pasiūlymus;

•	 stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų val-
dymu, rengimą;

•	 vykdyti kitas funkcijas, stebėtojų tarybos sprendi-
mu priskirtas Komiteto kompetencijai.
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Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikei-
tus Bendrovės kontrolei, sudaryta nebuvo.

Bendrovės ir jos organų narių ar darbuotojų susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie atsi-
statydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės 
kontrolės pasikeitimo, sudaryta nebuvo.

Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius atskleidžiama 2013 metų finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vardu sudarytų žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės 
tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir 
pan.), turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ir (arba) veiklos re-
zultatams, taip pat sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, kontro-
liuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) kitų 
pareigų, sudaryta nebuvo.
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VEIKLoS aPŽVaLGa

INFORMAcIJA APIE POKYčIUS 
ENERGETIKOS ĮMONIų 
GRUPėJE

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (buvusi Lietuvos 
energija, AB) priklauso „Lietuvos energija“, UAB (bu-
vusi UAB „Visagino atominė elektrinė“) energetikos 
įmonių grupei (toliau – Grupė). Siekiant didinti Gru-
pės veiklos efektyvumą ir skaidrumą, Grupės akcinin-
kės Finansų ministerijos pavedimu 2013 metų pirmą-
jį pusmetį buvo pradėta Grupės valdymo pertvarka.

Jos esmė – išgryninti valdymo ir priežiūros organų at-
sakomybes, išrenkant stebėtojų tarybas ir valdybas, 
bei stiprinti korporatyvinį valdymą, sukuriant valdy-
mo ir kontrolės sistemą, kuri padės užtikrinti efekty-
vų akcininko tikslų įgyvendinimą ir socialiai atsakin-
gą ilgalaikės vertės didinimą. 

Pagal naująjį valdymo modelį, patronuojančioje ben-
drovėje „Lietuvos energija“, UAB ir jai pavaldžiose 
vertybinių popierių biržoje listinguojamose dukte-
rinėse bendrovėse „Lietuvos energijos gamyba“, AB  
bei AB LESTO veikia stebėtojų tarybos ir valdybos. 
„Lietuvos energija“, UAB stebėtojų tarybą, kurią ren-
ka visuotinis akcininkų susirinkimas, sudaro septyni 
nariai. Trys iš jų – nepriklausomi, o keturi atstovauja 
Finansų, Energetikos, Ūkio ministerijoms ir Vyriausy-
bės kanceliarijai. „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir 
AB LESTO stebėtojų tarybą sudaro trys nariai. 

Stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai renka 
penkių narių bendrovės valdybą, o ji iš savo narių – 
pirmininką. Juo gali būti bendrovės generalinis direk-
torius.

Kitose aptarnavimo veiklą vykdančiose Grupės ben-
drovėse stebėtojų tarybos neveiks, o bendrovėms 
valdyti renkamos valdybos iš nepriklausomų ir akci-
ninko interesams atstovaujančių valdybos narių.

Pertvarkius valdymą, Grupės patronuojančioje ben-
drovėje „Lietuvos energija“, UAB sutelktas visos gru-
pės įmonių veiklos koordinavimas finansų, teisės, 
strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos val-
dymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose 
srityse. Grupėje taikomi vieningi programų, procesų 
ir projektų valdymo principai.

Numatoma, kad toks koordinavimas ir vieninga val-
dymo bei kontrolės sistema padės pasiekti sinergijos 
efektą, suderinti skirtingas Grupės įmonių veiklas ir 
efektyviai nukreipti jas siekti bendrų Grupės tikslų. 

Pirmasis pertvarkos etapas, kurio metu pakeisti Gru-
pės bendrovių įstatai, išrinktos stebėtojų tarybos ir 
valdybos, baigtas iki 2013 metų spalio mėnesio. Vė-
lesniais etapais priimami ir įgyvendinami strateginiai 
bei sisteminiai ilgalaikiai sprendimai. Jie padės siekti 
pagrindinių pertvarkos tikslų – socialiai atsakingai 
didinti Grupės ilgalaikę vertę ir akcininko investuoto 
kapitalo grąžą, subalansuojant valstybės kaip akci-
ninko interesus su kitų suinteresuotų šalių interesais 
ir lūkesčiais.

Rengiant naująją elektros energetikos įmonių Grupės 
valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažan-
giausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaci-
jos bei kitų įtakingų tarptautinių institucijų rekomen-
dacijomis, atsižvelgta į NASDAQ OMX Vilnius biržoje 
listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą.

SVARBūS ATASKAITINIO 
LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

2013 m. vasario 11 d. iš Bendrovės valdybos pirmi-
ninko ir nario pareigų atsistatydino Kęstutis Žilėnas.

2013 m. vasario 26 d. Finansų ministerijai perduo-
tos valstybei nuosavybės teise priklausančios ir iki tol 
Ūkio ministerijos patikėjimo teise valdytos visos „Lie-
tuvos energija“, UAB (tuomet – UAB „Visagino atomi-
nė elektrinė“) akcijos. „Lietuvos energija“, UAB valdo 
96,13% „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijų.

2013 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame ak-
cininkų susirinkime Bendrovės valdybos nariu išrink-
tas Darius Kašauskas.

2013 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame ak-
cininkų susirinkime akcininkai pritarė 455 MW kom-
binuoto ciklo dujų turbininio bloko statybos projekto 
metu sukurto turto įkeitimui kaip tai numatyta kredi-
to sutartyse.

2013 m. gegužės 10 d. Bendrovės valdybos posė-
džio metu „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdybos 
pirmininku išrinktas Raimundas Petrauskas.

2013 m. liepos 22 d. Bendrovės valdyba, atsižvelg-
dama į generalinio direktoriaus Daliaus Misiūno 
pranešimą dėl atsistatydinimo iš generalinio direkto-
riaus pareigų, priėmė sprendimą atšaukti D. Misiūną 
iš Lietuvos energija, AB (dabar – „Lietuvos energijos 
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gamyba“, AB) generalinio direktoriaus pareigų. Lai-
kinai eiti generalinio direktoriaus pareigas paskirtas 
Gamybos departamento direktorius Juozas Bartlin-
gas. D. Misiūnas tapo patronuojančios bendrovės 
„Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininku ir gene-
raliniu direktoriumi.

2013 m. liepos 24 d. atsistatydino Bendrovės valdy-
bos nariai Dalius Misiūnas ir Darius Kašauskas.

2013 m. liepos 29 d. neeiliniame visuotiniame ak-
cininkų susirinkime akcininkai pritarė Bendrovės pa-
vadinimo keitimui ir naujos redakcijos įstatams. Taip 
pat Bendrovės akcininkai ketverių metų kadencijai 
išrinko tris Bendrovės stebėtojų tarybos narius: Dalių 
Misiūną, Liudą Liutkevičių ir Praną Vilką.

2013 m. rugpjūčio 5 d. įregistruotas naujasis Bendro-
vės pavadinimas – „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir 
naujos redakcijos įstatai.

2013 m. rugpjūčio 7 d. Bendrovės stebėtojų tarybos 
posėdyje buvo priimtas sprendimas „Lietuvos energi-
jos gamyba“, AB stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti 
Dalių Misiūną.

2013 m. rugpjūčio 30 d. Patronuojanti UAB „Visagi-
no atominė elektrinė“ pakeitė pavadinimą į „Lietuvos 
energija“, UAB.

2013 m. rugsėjo 11 d. Gauti valdybos pirmininko 
Raimundo Petrausko ir valdybos narės Sonatos Matu-
levičienės pranešimai dėl atsistatydinimo iš valdybos 
nario (valdybos pirmininko) pareigų.

2013 m. rugsėjo 17 d. Bendrovės stebėtojų tarybos 
posėdyje buvo priimtas sprendimas atšaukti Bendro-
vės valdybą bei naujai 4 metų kadencijai išrinkti šios 
sudėties Bendrovės valdybą: Juozas Bartlingas, Eglė 
Čiužaitė, Adomas Birulis, Darius Kucinas, Vidmantas 
Salietis. Tą pačią dieną įvykusiame Bendrovės valdy-
bos posėdyje naujai išrinkti valdybos nariai išrinko 
Bendrovės valdybos pirmininką bei Bendrovės gene-
ralinį direktorių. Juo tapo Juozas Bartlingas. 

2013 m. spalio 25 d. įvykusiame UAB Technologijų ir 
inovacijų centras visuotiniame akcininkų susirinkime 
bendrovės akcininkai priėmė sprendimą pakeisti jos 
pavadinimą į UAB Duomenų logistikos centras. Nuo 
šios atskirta nekomercinė veikla – didžiųjų energeti-
kos sektoriaus įmonių ITT ūkio priežiūra ir aptarnavi-
mas perduota 2013 m. lapkričio mėnesį naujai įsteig-
tai įmonei UAB Technologijų ir inovacijų centras.

2013 m. lapkričio 25 d. „Lietuvos energijos gamy-
ba“, AB, „Lietuvos energija“, UAB, AB LESTO, LITGRID AB 
pasirašė bendros įmonės UAB Technologijų ir inova-
cijų centras, kurios vienas pagrindinių veiklos tikslų – 

informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų 
paslaugų teikimas akcininkams, steigimo sutartį. 

2013 m. gruodžio 4 d. įsteigtas ir VĮ Registrų centro 
Juridinių asmenų registre įregistruotas UAB Techno-
logijų ir inovacijų centras. „Lietuvos energija“, UAB, „Lie-
tuvos energijos gamyba“, AB, AB LESTO, LITGRID AB 
atitinkamai priklauso 50 proc., 20 proc., 20 proc. ir 10 
proc. įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės akcijų.

SVARBūS ĮVYKIAI, ĮVYKę 
PASIBAIGUS ATASKAITINIAM 
LAIKOTARPIUI

2014 m. sausio 16 d. Patronuojančios „Lietuvos ener-
gija“, UAB valdyba patvirtino „Lietuvos energija“, UAB 
įmonių grupės veiklos strategiją 2014–2020 metams. 
Strategija numato „Lietuvos energija“, UAB įmonių 
grupės siektinus veiklos tikslus, jų įgyvendinimo pro-
gramas bei finansinius rezultatus.

2014 m. vasario 21 d. Bendrovė pasirašė kredita-
vimo sutartį su AB SEB banku dėl ne didesnės kaip 
158.000.000 EUR sumos paskolos suteikimo. Šia su-
tartimi bus refinansuojamos trys paskolos, pagal 
kredito sutartis su Lietuvoje veikiančiais bankais ir 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku. Šiomis pa-
skolomis buvo finansuojami kombinuoto ciklo dujų 
turbininio bloko statybos, dūmų valymo nuo kietųjų 
dalelių ir sieros oksidų įrenginių statybos ir montavi-
mo projektas bei kiti projektai.

BENDROVėS VEIKLA

Bendrovė užsiima elektros energijos prekyba didme-
ninėje rinkoje (t. y. elektros gamintojų bei tiekėjų 
bendravimo aplinkoje). Bendrovė parduoda elektros 
energiją ir teikia elektros energijos balansavimo pas-
laugas Lietuvos rinkoje veiklą vykdantiems visuo-
meniniams ir nepriklausomiems tiekėjams, taip pat 
eksportuoja bei parduoda elektros energiją elektros 
energijos biržoje.

Reikalingą elektros energijos kiekį Bendrovė gamina 
trijose savo valdomose elektrinėse (Elektrėnų kom-
plekse, kuriam priklauso Lietuvos elektrinė ir kom-
binuoto ciklo blokas, Kruonio hidroakumuliacinėje 
elektrinėje (toliau – Kruonio HAE), Kauno hidroelek-
trinėje (toliau – Kauno HE)), pagal sudarytas sutartis 
perka iš kitų tiekėjų bei gamintojų, importuoja bei 
perka elektros energijos biržoje.
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Gamyba
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus 
gaminti elektros energiją. 2013 m. Lietuvos elektri-
nėje pagaminta 1,08 TWh, Kruonio HAE – 0,475 TWh, 
Kauno HE – 0,409 TWh elektros energijos.

Tam, kad buvo pagamintas mažesnis elektros energi-
jos kiekis, daugiausiai įtakos turėjo 2013 metams su-
mažinta remtinos elektros energijos gamybos kvota 

2013 m. 2012 m. 

Gamyba „Lietuvos energijos gamyba“, AB elektrinėse, TWh
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Lietuvos elektrinei. Faktinį sumažėjimą ataskaitiniu 
laikotarpiu iš dalies kompensavo padidėjusios elek-
tros energijos gamybos apimtys Kruonio HAE elektri-
nėje ir Kauno HE.

Bendrovė gamina elektros energiją ir iš atsinaujinan-
čių energijos šaltinių. Kauno HE naudoja hidroenergi-
ją – neišsenkantį, lankstų bei švarų nacionalinį ener-
gijos šaltinį. 

Prekyba Lietuvoje
Per 2013 m. Bendrovė vidaus rinkai (visuomeniniams 
tiekėjams ir kitiems nepriklausomiems tiekėjams) 
pardavė 3,6 TWh elektros energijos (atitinkamu laiko-
tarpiu pernai – 3,7 TWh). 

Be to, nuo 2013 m. sausio 8 d. bendrovė vykdo pa-
skirtosios įmonės funkcijas, t. y. superka visą vėjo jė-
gainėse prognozuojamą pagaminti elektros energiją 
ir parduoda ją Nord Pool Spot (NPS) elektros biržos 
Lietuvos prekybos zonoje. Per 2014 m.  iš vėjo jėgai-
nių supirkta ir biržoje parduota 0,47TWh elektros 
energijos.

Prekyba su užsienio šalimis
Bendrovė importavo elektros energiją iš Estijos ir 
Latvijos bei eksportavo elektrą į Estiją ir Latviją. Per 
2013 m. Bendrovė iš viso importavo 0,73 TWh, eks-
portavo – 0,07 TWh elektros energijos (per 2012 m.  
atitinkamai 0,83 TWh ir 0,5 TWh). 2013 metų birželio 
3 d. Latvijai prisijungus prie NPS prekiaujama tik NPS 
Lietuvos zonoje.

Kitos paslaugos
Bendrovė taip pat teikia sistemines paslaugas Lietu-
vos perdavimo sistemos operatoriui (toliau – PSO). 

Sisteminės paslaugos užtikrina energetinės sistemos 
darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų 
prevenciją ir likvidavimą bei reikalingą galios rezervą 
laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo koky-
bės ir patikimumo reikalavimų. Sisteminės paslaugos 
apima galios rezervavimą, prekybą reguliavimo elek-

tros energija ir balansavimo elektros energija, reakty-
viosios galios valdymo bei sistemos atstatymo paslau-
gas.

Galios rezervavimo paslauga – tai priemonė patiki-
mam elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti, 
kai nenumatytais (avariniais) atvejais sumažėja elek-
tros energijos gamyba arba išauga jos suvartojimas. 
Gamintojai teikia antrinio ir tretinio galios rezervų 
palaikymo  paslaugą.  Antrinis aktyviosios galios 
rezervas – tai gamintojo palaikoma įrenginių arba 
hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių 
laikotarpį. Tretinis aktyviosios galios rezervas – tai 
gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių galia, 
aktyvuojama per 12 valandų laikotarpį. Visos trys 
Bendrovės valdomos elektrinės teikia antrinio ir tre-
tinio aktyviosios galios rezervų užtikrinimo paslau-
gas. Antrinis galios rezervas užtikrinamas Kauno HE, 
Kruonio HAE ir Lietuvos elektrinėje, tretinis – Lietuvos 
elektrinėje. Per 2013 metus Bendrovė pardavė apie 
1,75 TWh antrinio galios rezervo ir 2,31 TWh tretinio 
galios rezervo (per 2012 metus atitinkamai 2,02 TWh 
ir 2,69 TWh).

Reguliavimo elektros energija paslauga reikalinga 
elektros energijos pertekliui/trūkumui energetikos 
sistemoje subalansuoti. Prekyba reguliavimo elektros 
energija vykdoma realiu laiku bei užtikrina patikimą 
elektros energetikos sistemos darbą kiekvieną va-
landą. Kai sistemoje trūksta elektros energijos ir PSO 
duoda nurodymą padidinti jos gamybą, Bendrovė 
padidina generuojamos elektros energijos apimtis 
ir parduoda trūkstamą reguliavimo elektros energiją 
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PSO. Sistemoje atsiradus elektros energijos pertekliui 
ir PSO nurodžius sumažinti gamybą, Bendrovė suma-
žina generuojamos elektros energijos apimtis ir per-
ka perteklinę reguliavimo energiją iš PSO. Per 2013 
metus Bendrovė pardavė 0,86 TWh ir nupirko 0,03 
TWh reguliavimo elektros energijos (per 2012 metus 
atitinkamai 0,03 TWh ir 0,03 TWh).

Balansavimo elektros energija – tai faktinis nuokrypis 
nuo PSO pateikto suplanuoto elektros energijos ga-
mybos arba vartojimo grafiko. Prekyba balansavimo 
energija vykdoma pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui 
ir skatina rinkos dalyvius tiksliai prognozuoti savo 
elektros energijos gamybą bei vartojimą. Pavyzdžiui, 
jeigu Bendrovė tam tikrą valandą pagamino mažiau 
elektros energijos negu planavo, šį skirtumą ji turi nu-
sipirkti iš PSO (vykdomas balansavimo elektros ener-
gijos pirkimas). Ir atvirkščiai, jeigu Bendrovė tam tikrą 
valandą pagamino daugiau elektros energijos negu 
planavo, šį skirtumą ji turi parduoti PSO (vykdomas 
balansavimo elektros energijos pardavimas).

Reaktyviosios galios valdymo paslauga – tai sisteminė 
paslauga, kurios tikslas yra išlyginti elektros energe-
tikos sistemos apkrovų netolygumus bei užtikrinti 
reikalingą įtampos ir dažnio lygį. Reaktyviosios galios 
valdymo paslaugą teikia Kruonio HAE agregatai dirb-
dami sinchroninio kompensatoriaus režimu.

Sistemos atstatymo po totalinės avarijos paslauga – 
tai pasirengimas visiškai ar iš dalies užgesus elektros 
energetikos sistemai operatyviai paleisti generuojan-
tį šaltinį nenaudojant maitinimo iš elektros tinklo. Sis-
temos atstatymo po totalinės avarijos paslaugą teikia 
tiek Kruonio HAE, tiek Kauno HE.

DUKTERINIų ĮMONIų VEIKLA

UAB „Kauno energetikos remontas“ pagrindinė 
veikla – energetinių įrenginių diagnostika, moder-
nizavimas, remontas, montavimas, atsarginių dalių 
energetiniams įrenginiams gamyba, energetinės ir 
pramoninės paskirties metalo konstrukcijų, katilų ir 
variklių atsarginių dalių, alyvinių hermetinių transfor-
matorių gamyba. Po energetikos sektoriaus reorgani-
zavimo 2010 m. bendrovė tapo pagrindine gamybos 
bloko įmones aptarnaujančia bendrove. 

2013 metais UAB „Kauno energetikos remontas“ tęsė 

darbus įvairiuose objektuose, taip pat sėkmingai 
dalyvavo konkursuose dėl naujų darbų. UAB „Kauno 
energetikos remontas“ su „Filter and Vapor“ sudary-
tas konsorciumas tapo tarptautinio naujų šilumos 
gamybos pajėgumų projektavimo, įrangos ir staty-
bos darbų Lietuvos elektrinėje pirkimo nugalėtoju. 

UAB „Kauno energetikos remontas“ turi tiesioginę 
įtaką UAB „Gotlitas“, kurios pagrindinė veikla – vieš-
bučio–bendrabučio apgyvendinimo paslaugų teiki-
mas, patalpų nuoma, prekybos veikla. 

Energijos tiekimas UAB yra nepriklausomas elek-
tros energijos tiekėjas. Energijos tiekimas UAB tiekia 
elektros energiją mažmeninėje rinkoje vartotojams, 
kurie po 2010 m. sausio 1 d. privalo pirkti elektros 
energiją laisvoje elektros energijos rinkoje. Bendrovė 
turi nepriklausomo tiekėjo licenciją (Nr. L1-NET-36), 
kurią suteikė Valstybinė kainų ir energetikos kontro-
lės komisija (VKEKK), bei elektros energijos importo 
leidimą.

2013 m. liepos mėnesį Energijos tiekimas UAB įžengė 
į Latvijos ir Estijos rinkas, kur jos pirmaisiais klientais, 
įvertinusios geriausią pasiūlytą kainą, tapo Lietuvos 
ambasados Rygoje ir Taline.

UAB Duomenų logistikos centras teikia šias paslau-
gas: strateginių informacinių sistemų priežiūra ir plė-
tra, infrastruktūros, biuro paslaugos, verslo valdymo 
sistemų priežiūra ir plėtra, buhalterinės apskaitos, 
inovacijų ir kompetencijų  paslaugos. 

2013 m. sausį UAB Duomenų logistikos centras įdie-
gė ISO 9001 standartų reikalavimus atitinkančią va-
dybos sistemą. 

Iki 2013 m. lapkričio 4 d. UAB Duomenų logistikos 
centras vadinosi UAB Technologijų ir inovacijų cen-
tras.
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INFORMAcIJA APIE ĮMONIų 
GRUPėS TYRIMų IR PLėTROS 
VEIKLą

Bendrovė techniškai ir ekonomiškai pagrįstai investi-
cijų politikai vykdyti atlieka ilgalaikį strateginį plana-
vimą, padedantį nustatyti Bendrovės plėtros kryptis 
bei reikalingas investicijas technologiniams įrengi-
niams keisti ar modernizuoti.

2013 m. buvo vykdomi šie tyrimai ir plėtros projektai:

Syderių geologinės struktūros tyrimai
Siekiant Lietuvoje įrengti požeminę gamtinių dujų 
saugyklą, leisiančią sukaupti reikiamą gamtinių dujų 
rezervą, 2013 m. pirmąjį pusmetį užbaigti geologinės 
struktūros tyrimai gręžiniuose. Jų metu išgręžtas pas-
kutinysis ketvirtasis tiriamasis gręžinys Syderiai-3, at-
likti numatyti geologiniai, geofiziniai ir laboratoriniai  
tyrimai, parengtos tyrimų ataskaitos. Taip pat atlikti 
gręžimo aikštelės ir privažiavimo kelio demontavi-
mo-sklypų rekultivavimo darbai. 

2013 m. pirmąjį pusmetį atrinktas rangovas, kuris 
atliko seisminių tyrimų duomenų perinterpretavimą 
ir saugyklos rezervuaro modeliavimą, patikslinant 
Syderių geologinės struktūros ribas bei įvertinant ją 
ribojančių lūžių sandarumą. Sutartinius darbus nu-
matoma atlikti iki 2014 m. pirmojo ketvirčio pabai-
gos, pateikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir 
Energetikos ministerijai tyrimų išvadas tolimesniems 
sprendimams priimti. 

Šilumos gamybos įrenginių plėtros Elektrėnuose 
projektas
Bendrovė tęsia 2011 metais pradėtą naujų šilumos 
gamybos pajėgumų plėtros projektą. 2013 m. birže-
lio mėnesį buvo paskelbtas Tarptautinio projektavi-
mo, įrangos ir statybos darbų pirkimo nugalėtojas, 
kuriuo tapo susivienijusių tiekėjų grupė – konsorci-
umas „Filter and Vapor“ ir UAB „Kauno energetikos 
remontas“. Rangos darbų finansavimui Bendrovė iš 
susivienijusių dalyvių grupės – „Nordea Bank Finland 
Plc“ ir AB „DNB bankas“ – įsigijo ilgalaikę paskolą.

2013 metais vykdyti projektavimo darbai. Kartu su 
projektavimo darbais užsakyta ir įranga. Pirmieji šilu-
mą iš biokuro gaminsiantys įrenginiai turėtų pradėti 
veikti jau 2014-2015 metų šildymo sezonui, o visa 40 
MW galios biokuro katilinė bus pastatyta 2014 m. pa-
baigoje. Taip pat bus įrengta nauja 50 MW galios garo 
katilinė. Projekto metu bus modernizuotos daugiau 
nei prieš 50 metų įrengtos Lietuvos elektrinės vidinės 
šilumos tinklų komunikacijos.

Kruonio HAE plėtros projektas
2013 metais buvo vertinamos galimybės įgyvendin-
ti plėtros projektą, kuris leistų bendrąjį Kruonio HAE 
galingumą padidinti 225 MW iki 1125 MW. 

Papildomi lankstūs Kruonio HAE pajėgumai reikalin-
gi siekiant užtikrinti ateities elektros perdavimo siste-
mos ir rinkos poreikius. Jie suteiks galimybę lanksčiai 
realiu laiku reguliuoti vėjo jėgainių gamybos disba-
lansą, kuris išaugs Lietuvos ir regiono valstybėms 
didinant atsinaujinančių išteklių dalį elektros gamy-
boje. Atsiradus „NordBalt“ ir „Litpol Link“ jungtims 
bei didėjant elektros gamybos pajėgumams, Kruonio 
HAE plėtra reikšmingai prisidės prie elektros perdavi-
mo sistemos saugumo ir patikimumo: tieks sistemi-
nes paslaugas, užtikrins galios rezervą. 

Pagal techninę charakteristiką, naujas penktasis 225 
MW Kruonio hidroagregatas galės dirbti 110-225 MW 
galia siurblio režimu bei 55-225 MW galia generato-
riaus režimu. Preliminarus naujojo hidroagregato ci-
klo naudingo veiksmo koeficientas – 78 proc. 

2013 metais visiškai įgyvendintas projekto pasirengi-
mo etapas, kurio metu buvo pasirengta reikalingiems 
darbų ir paslaugų bei finansavimo pirkimams.

Planuojama, kad nauji įrenginiai bus montuojami 
pritaikant esamas konstrukcijas, pamatus, pastatus, 
kitą įrangą bei esamą inžinerinę infrastruktūrą. Atsa-
kingų institucijų vertinimu, planuojama Kruonio HAE 
plėtra nedarys neigiamo poveikio aplinkai. Investici-
jos penktojo Kruonio HAE hidroagregato statyboms 
sieks apie 400 mln. Lt.

Projektas pateko į Europos prioritetinių infrastruktū-
ros projektų sąrašą (angl. Projects of Common Inte-
rest). Visi į šį sąrašą patekę projektai turės galimybę 
pasinaudoti įvairiomis Europos Sąjungos paramos 
formomis ir finansavimo instrumentais.

Vėjo energijos potencialo įvertinimas Kruonio 
HAE 
Kruonio HAE teritorijoje atliekami kompleksiniai vėjo 
greičio, krypčių ir kitų meteorologinių sąlygų mata-
vimai, siekiant atlikti pirminį sklypo potencialo vėjo 
elektrinių parkui įrengti įvertinimą. 2013 m. birželio 
mėnesį paskelbtas matavimo paslaugų konkursas, 
pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju. Matavimai 
pradėti 2014 m. pradžioje, jų rezultatų pagrindu įmo-
nė priims sprendimus dėl tolesnių vėjų elektrinių 
įrengimo darbų.
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INVESTIcIJOS Į ILGALAIKĮ TURTą

2013 metais Bendrovės investicijos į ilgalaikį materi-
alųjį turtą sudarė 19,5 mln. litų, Įmonių grupės – 31,2 
mln. litų. Įmonių grupės investicijos apėmė didžiąja 
dalimi informacinių technologijų atnaujinimą, o Ben-
drovės – reguliuojamos ir komercinės veiklų turto 
rekonstrukcijas ir įsigijimus. Bendrovė 2012 metais 
daugiausiai investicijų skyrė kombinuoto ciklo bloko 
statyboms.

DARBUOTOJAI

Bendrovės darbuotojai

Pagrindinis Bendrovės personalo politikos siekis yra 
pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, abipu-
sės vertės generavimo principu kurti su jais ilgalaikės 
partnerystės santykius ir bendrą sėkmingą Bendro-
vės ateitį.

Bendrovės 2013 metais tęsė naujos organizacinės 
kultūros formavimą. 2013 metų pabaigoje parengta 
ir patvirtinta bendra „Lietuvos energija“, UAB įmonių 
grupės žmogiškųjų išteklių valdymo politika, nusta-
tanti bendrus žmogiškųjų išteklių valdymo principus, 
apibrėžianti pagrindines nuostatas, kuriomis vado-
vaujamasi valdant žmogiškuosius išteklius ir įgyven-
dinant strateginius tikslus. 

Toliau buvo įtvirtinami personalo politikos principai: 
tobulinama kompetencijų modeliu paremta vienin-
ga atlygio ir veiklos vertinimo sistema, darbuotojų 
mokymų tvarka, nustatyti ilgalaikio žmogiškųjų ište-
klių planavimo ir darbuotojų atrankos principai. 

Bendrovės atlygio sistema remiasi organizacinio tei-
singumo, aiškumo, visuotinumo ir palyginamumo 
principais. Visų Bendrovės darbuotojų, įskaitant Ben-
drovės vadovus, atlyginimas susideda iš pastovios 
dalies, kintamos dalies ir papildomo atlygio. 

Pastovi atlygio dalis darbuotojams nustatoma re-
miantis pareigybės lygiu ir darbuotojo turima kom-
petencija. Pastovus atlyginimas yra peržiūrimas vieną 
kartą per metus metinio darbuotojų veiklos vertini-
mo proceso metu. 

Kintama atlygio dalis mokama už pamatuojamus 
veiklos rezultatus – kiekvienai konkrečiai pareigybei 
nustatytų tikslų arba rodiklių įvykdymą. Vadovams ir 
administracijos specialistams keliami metiniai tikslai, 
gamybos specialistų ir darbininkų kintama atlygio 
dalis priklauso nuo mėnesio veiklos rezultatų. 

Papildomas piniginis atlygis apima pašalpas, ma-
terialinę paramą, papildomas mokamas atostogas, 
darbuotojams skiriamus vienkartinius priedus už pa-
pildomą darbo krūvį, pažymėtinus darbo rezultatus, 
inovacijų pasiūlymus ir diegimą. Papildomas nepini-
ginis atlygis apima Bendrovės lėšomis finansuojamus 
mokymus, Bendrovės organizuojamus renginius dar-
buotojams ir jų vaikams, medicinos punkto paslau-
gas, darbuotojų skiepijimą nuo sezoninių ligų.   

Darbuotojų veiklos vertinimo procesas bendrovėje 
vyksta vieną kartą per metus. Veiklos vertinimo pro-
cesas prasideda 360° tyrimu, kurio metu vertinamos 
vadovų ir specialistų vadovavimo ir bendrosios kom-
petencijos. Kompetencijas vertina patys darbuotojai, 
darbuotojų vadovai ir kolegos. Toliau vyksta pro-
fesinių kompetencijų vertinimas, kurį atlieka patys 
darbuotojai ir jų vadovai. Metinių pokalbių metu 
vadovas ir darbuotojas aptaria vertinimo rezultatus, 
įvertina praėjusių metų tikslų pasiekimo lygį, numa-
to tikslus ir darbuotojų ugdymo priemones ateinan-
tiems metams.  

Bendrovės kompetencijų modelis tapo žmogiškųjų 
išteklių planavimo pagrindu. Remiantis kompeten-
cijų modeliu, nustatomos turimos kompetencijos ir, 
vadovaujantis trejų–penkerių metų veiklos planais, 
numatomas kompetencijų poreikis. Nustačius, kad 
Bendrovei trūks tam tikrų kompetencijų darbuotojų, 
parengiamas veiksmų planas, kaip įgyti trūkstamas 
kompetencijas,  ugdant esamus Bendrovės darbuo-
tojus arba ieškant naujų.

Atsiradus naujo darbuotojo poreikiui, pirmiausia or-
ganizuojami vidiniai konkursai. Jei Bendrovės dar-
buotojų tarpe nėra tinkamų kandidatų, paieška tęsia-
ma už Bendrovės ribų. Vykdant darbuotojų paiešką, 
vidinės rotacijos principu 2013 metais pareigose 
pakilo 15 Bendrovės darbuotojų, horizontalią karjerą 
padarė (perėjo į kitas, darbuotojams labiau patrau-
klias pareigas) 6 darbuotojai. 

2013 metų pabaigoje Bendrovėje dirbo 503 darbuo-
tojai (įskaitant ir vaiko priežiūros atostogose esančius 
darbuotojus), iš jų 57 proc. buvo specialistai ir viduri-
nės grandies vadovai, 42 proc. – darbininkai, 2 proc. 
– vadovaujantys darbuotojai. Darbuotojų pasiskirs-
tymas pagal pareigybių lygį ir vidutinis darbo užmo-
kestis pateiktas lentelėje žemiau. Į nurodytas darbo 
užmokesčio sumas įskaičiuota pastovi atlygio dalis, 
kintama atlygio dalis ir papildomi priedai, mokami už 
pažymėtinus darbo rezultatus.  

Vyrai sudarė 78 proc. Bendrovės darbuotojų, moterys 
– 22 proc.
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39 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 15 proc. – aukštesnįjį, 46 proc. – vidurinį profesinį 
išsilavinimą. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą pateiktas lentelėje žemiau.

Darbuotojų pasiskirstymas 
pagal pareigybių lygį

Vadovaujantys 
darbuotojai

Specialistai ir vidurinės 
grandies vadovai Darbininkai Iš viso 

darbuotojų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
darbuotojų skaičius 
2013 m. gruodžio 31 d.

9 287 207 503

Vidutinis darbo užmokestis, Lt 14 954 4 785  2 892

Darbuotojų pasiskirstymas 
pagal išsilavinimą Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis ar 

spec. vidurinis
Iš viso darbuo-

tojų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
darbuotojų skaičius 
2013 m. gruodžio 31 d.

195 76 232 503

2013 metais Bendrovėje daugiausiai dirbo 35-54 
metų darbuotojų, turinčių 10 metų ir daugiau darbo 
stažą Bendrovėje. Tai kvalifikuoti, patyrę specialistai, 
sudarantys kolektyvo pagrindą Bendrovės gamybos 
padaliniuose, kur yra ypač svarbios darbuotojų su-
kauptos žinios ir patirtis. 

2013 metų pabaigoje Bendrovėje dirbo 32 darbuoto-
jai, kuriems jau yra suėjęs pensinis amžiaus arba ku-
riems iki pensinio amžiaus liko mažiau nei 3 metai. Tai 
patyrę aukštos kvalifikacijos darbuotojai, todėl svar-
bu, kad jie perduotų savo sukauptas žinias ir patirtį 
jauniems specialistams.

Siekdama pritraukti į savo kolektyvą jaunų kvalifikuo-
tų specialistų, kurie ilgainiui galės pakeisti į pensiją 

21 proc. Bendrovės darbuotojų 2013 metais buvo 
25-34 metų amžiaus, turintys iki 10 metų darbo stažą 
Bendrovėje (1 ir 2 pav.). Daugiausia tokių darbuotojų 
yra administracijoje ir Didmeninės elektros prekybos 
departamente.

išeisiančius darbuotojus, Bendrovė aktyviai bendra-
darbiauja su mokymo įstaigomis, priima į praktiką 
aukštųjų ir profesinių mokyklų studentus. 2013 me-
tais Bendrovė dalyvavo Kauno technologijos uni-
versiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto 
organizuotuose Karjeros dienų renginiuose. 2013 
metais Bendrovėje praktiką atliko 14 aukštųjų ir aukš-
tesniųjų mokyklų studentai, iš kurių du buvo įdarbin-
ti bendrovėje. 

1 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių 2 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą

55 m. ir 
daugiau

Virš 10
metų

3-10
metų

Iki 1
metų

1-3
metai

45-54 m. 35-44 m. 25-34 m. 20-24 m.

121

383

61
37

22

163

111
106

2
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Įmonių grupės darbuotojai

Įmonių grupėje 2013 metų pabaigoje dirbo 1104 
darbuotojai (įskaitant ir vaiko priežiūros atostogose 
esančius darbuotojus). Iš jų, kaip ir buvo minėta anks-
čiau, „Lietuvos energijos gamyba“, AB dirbo 503 dar-

buotojai, UAB „Kauno energetikos remontas” – 224 
darbuotojai, Energijos tiekimas UAB – 18 darbuotojų, 
UAB Duomenų logistikos centras – 191 darbuotojas, 
VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo centras – 168 
darbuotojai. Darbuotojų skaičius ir jų pasiskirstymas 
pagal pareigybių lygį parodytas lentelėje žemiau.

Įmonių grupėje 2013 metais dirbo 31,3 proc. darbi-
ninkų, 66,4 proc. specialistų ir 2,3 proc. vadovaujan-
čių darbuotojų.

Darbuotojų ugdymas

Remdamasi kompetencijų modeliu, Bendrovė siekia 
kryptingai ugdyti darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją, 
todėl darbuotojai skatinami dalyvauti kvalifikacijos 
kėlimo ir reikalingų kompetencijų ugdymo moky-
muose. Profesinių mokymų metu darbuotojai atnau-
jina savo darbui privalomas technines žinias ir gauna 
reikiamus kvalifikacinius pažymėjimus bei atestatus. 
Seminarų bei konferencijų metu darbuotojai susipa-
žįsta su inovacijomis ir gerąja praktika energetikos 
srityje. Kvalifikacijos kėlimo mokymuose 2013 m. da-
lyvavo 237 Bendrovės darbuotojai, iš kurių 167 Ben-
drovės gamybinių padalinių darbuotojai ir 70 admi-
nistracijos darbuotojai bei vadovai.

Dėmesys taip pat skiriamas vadybos ir asmeninio 
efektyvumo kompetencijoms ugdyti. Bendrovė 
siekia suburti puikiai savo pareigas atliekančius ir 
lyderystės įgūdžių turinčius Bendrovės darbuoto-
jus į bendrą komandą bei padėti jiems atrasti savo 
stipriąsias savybes ir jas tobulinti. 2013 metais tęsta 
2012 metais Bendrovėje pradėta įgyvendinti Talen-
tų programa.  Bendrovės ,,talentai” yra darbuotojai, 
kurie ne tik puikiai atlieka savo darbą ir elgiasi pagal 
Bendrovės vertybes, bet yra ir aktyvūs savo komandų 
lyderiai, norintys prisidėti prie Bendrovės tobulinimo 
bei plėtros.

2013 metais Bendrovėje pradėtas vertybių dialogo 
projektas, skirtas vertybių komunikavimui ir įgyven-
dinimui praktinėje veikloje. Projektui atrinkta dvy-
likos vertybių ambasadorių grupė, kuri rinko, ana-
lizavo, diskutavo aktualiausias Bendrovės veikloje 
situacijas, susijusius su mūsų Bendrovės vertybėmis. 
Tokiu būdu buvo kuriami ir diegiami naujų darbinių 
elgsenų, atitinkančių Bendrovės vertybes ir pagrindi-
nius veiklos tikslus, modeliai. Šiuo projektu siekiama 
skleisti ir puoselėti Bendrovės vertybes, įtraukiant į 
šią veiklą visus Bendrovės darbuotojus.

Bendrovė, siekdama sužinoti savo darbuotojų nuo-
monę apie tokias svarbias Bendrovės veiklos sritis, 
kaip darbo aplinka ir Bendrovės organizacinė kul-
tūra, informacijos sklaida Bendrovėje, karjeros ir 
tobulėjimo galimybės, atlygis ir įvertinimas, vieną 
kartą metuose organizuoja darbuotojų nuomonės 
tyrimą. Išanalizavusi tyrimo rezultatus Bendrovė 
rengia veiksmų planą, numatantį, kaip pagerinti dar-
buotojų nepakankamai gerai įvertintas Bendrovės 
veiklos sritis. Vykdydama po atliktų tyrimų pareng-
tus veiksmų planus, Bendrovė įdiegė naują atlygio ir 
veiklos vertinimo sistemą, patobulino infoterminalų 
funkcionalumą, sukūrė „Veiklos vadovą“, apimantį 
grafiškai pavaizduotų Bendrovės procesų rinkinį, pa-
rodantį procesų hierarchiją ir tarpusavio sąsają. Kryp-
tingų veiksmų pasekoje visos Darbuotojų nuomonės 
tyrimo metu vertintos sritys Bendrovės darbuotojų 
2013 m. pradžioje buvo įvertintos geriau, nei 2012 m. 
2014 m. pradžioje atlikto darbuotojų nuomonių tyri-
mo rezultatai praktiškai analogiški ankstesnių metų 
rezultatams. Jie parodė, kad vis daugiau Bendrovės 

Darbuotojų pasiskirstymas 
pagal pareigybių lygį

Vadovaujantys 
darbuotojai

Specialistai ir 
vidurinės grandies 

vadovai
Darbininkai Iš viso darbuotojų

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 9 10 287 296 207 205 503 511

Energijos tiekimas UAB 2 2 16 15 - - 18 17

UAB „Kauno energetikos 
remontas” 6 7 81 78 137 156 224 241

UAB Duomenų logistikos 
centras 6 7* 185 238* - 5* 191 250*

VŠĮ Respublikinis energetikų 
mokymo centras 1 1 166 160 1 - 168 161

Iš viso 25 27 733 787 345 366 1104 1180

* Iki 2013 m. lapkričio 4 d. UAB Duomenų logistikos centras vadinosi UAB Technologijų ir inovacijų centras.
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darbuotojų įsitraukia, supranta ir pritaria įmonės vei-
klai ir didžiuojasi esantys Bendrovės dalimi.

2013 metais Bendrovė teikė prioritetą proaktyviai ko-
munikacijai darbuotojams. Vyko Bendrovės vadovų 
susitikimai su darbuotojais, kurių metu su darbuo-
tojais buvo aptariami pokyčių planai, pristatomi ga-
lutiniai  2012 metų ir tarpiniai 2013 metų Bendrovės 
veiklos rezultatai. Susitikimų metu buvo pristatomos 
struktūrinių pokyčių priežastys, atsakoma į darbuoto-
jams rūpimus klausimus.

Daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su pro-
fesinėmis sąjungomis. Bendrovės vadovai reguliariai 

susitinka su profesinių sąjungų atstovais. Susitikimų 
metu aptariami planuojami vykdyti strateginiai pro-
jektai, numatomi struktūros pokyčiai, sprendžiami 
įvairūs personalo politikos klausimai. 2013 metų 
pabaigoje darbuotojų ir darbdavio atstovai bendru 
sutarimu išdiskutavo ir parengė naują Kolektyvinės 
sutarties projektą, kuriame tarpusavio interesų sude-
rinimo pagrindu sutariami įvairūs darbo organizavi-
mo, darbo sąlygų ir apmokėjimo klausimai, profesi-
nės, socialinės, ekonominės garantijos darbuotojams. 
Šiandien profsąjungas drąsiai galime įvardinti, kaip 
partnerius ir kolegas, ieškant geriausių sprendimų 
tiek darbuotojams, tiek įmonei.     

SOcIALINė VEIKLA

Renginys „Lietuvos 
energijos gamyba“  
pristato“, skirtas 
Elektrėnų krašto 
bendruomenei

2013 metais Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko keturi nemokami, 
vietos bendruomenei skirti „Lietuvos energijos gamyba“ pristato“ renginiai:
1. Kovo mėn. apsilankė olimpiniai prizininkai penkiakovininkai L. Asadauskaitė ir A. 

Zadneprovskis. 
2. Birželio mėn. viešėjo žinomas alpinistas, įkopimo į Everestą dvidešimtmetį minintis 

V. Vitkauskas.
3. Spalio mėn. bibliotekoje protų mūšį surengė sporto komentatorius Robertas 

Petrauskas.
4. Gruodžio mėn. prieššventiniu laikotarpiu lankėsi etnomuzikologė, laidų vedėja L. 

Sungailienė. 
Kiekvienas renginys sulaukdavo vis didesnio lankytojų skaičiaus. Į susitikimus 
bibliotekoje atvykdavo ir moksleivių, ir senjorų, ir aktyvia visuomenine veikla užsiimančių 
elektrėniškių. Renginiuose apsilankydavo ir Bendrovės darbuotojų su šeimomis.
Renginių partneris – Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka.

Aplinkos tvarkymo 
akcija ir vietos 
sporto/laisvalaikio 
infrastruktūros 
įrengimas 
Elektrėnuose

Bendrovė atnaujino sporto ir laisvalaikio aikšteles Elektrėnų miesto viešosiose erdvėse. 
Bendrovės darbuotojai dviejuose miesto paplūdimiuose šalia Elektrėnų marių esančio-
se poilsio aikštelėse įrengė skersinius. Taip pat daugiabučių kvartale atnaujino lauko 
krepšinio aikštelę. 

Nepaisant užsitęsusios žiemos, Bendrovė 2013 metais nusprendė nenukelti švaros akci-
jos ir Elektrėnuose, Kruonyje bei Kaune Bendrovės darbuotojai aktyviai įsitraukė, rinko 
šiukšles elektrinių prieigose, marių pakrantėse, pėsčiųjų zonose. 

Pavasarinei žemei išsivadavus nuo įšalo Elektrėnuose buvo pasodinta juodųjų pušų.

Kraujo donorystės 
akcija

Donorystės akcija vyko 2013 m. gruodžio 9 d. Vilniuje. Joje dalyvavo ne tik Bendrovės 
darbuotojai, bet ir kitų energetikos sektoriaus įmonių darbuotojai. Neatlygintinais krau-
jo donorais tapo 32 sektoriaus darbuotojai. Aktyviausiai akcijoje, kuri truko keturias va-
landas, dalyvavo Bendrovės ir AB LESTO darbuotojai. 

Profesinės 
savanorystės 
projektas 
„Kam to reikia?!“

Balandžio mėnesį Bendrovės į gamybos padalinį Elektrėnuose pasikvietė vilnietį moks-
leivį Karolį, svajojantį apie energetiko profesiją. Karolio mentoriumi vienai dienai tapo 
Bendrovės darbuotojas, vadovaujantis inžinierius Edvinas Pakalnickas. „Šešėliavimo“ 
konkursą laimėjęs moksleivis visą dieną praleido su Bendrovės darbuotojais, stebėjo 
gamybos procesą, įmonės įgyvendinamus projektus, kitus procesus. 

Metiniame profesinės savanorystės projekto „Kam to reikia?!“ renginyje Bendrovei buvo 
įteikta padėka už tai, kad bendrovė priėmė daugiausiai „Kam to reikia?!“ mokinių iš vi-
sos Lietuvos, kurie su ekskursijomis aplankė Bendrovės padalinius Elektrėnuose, Kruo-
nyje ir Kaune. 
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Bendrovės 
padaliniuose 
įrengti konteineriai 
elektronikos 
atliekoms ir 
baterijoms išmesti

Bendrovės padaliniuose Elektrėnuose, Kruonyje ir Kaune, taip pat Vilniuje, kur įsikūrusi 
administracija,  pastatyti  specialūs konteineriai, skirti nebenaudojamos smulkios elek-
troninės įrangos ir baterijų išmetimui. 

Šiuos konteinerius atsakingi bendrovės darbuotojai pastatė bendradarbiaudami su 
UAB „EMP Recycling“ – kompanija, vykdančia Aplinkos ministerijos projektą „Mesk į 
konteinerį“. 

Darbuotojai į konteinerius gali mesti ne tik darbe susikaupusias atliekas, tačiau ir iš 
namų atgabentą elektronikos laužą ar senas baterijas. 

Į vieną vietą surinktus prietaisus, baterijas išveža ir elektroninių atliekų perdirbimo ga-
mykloje perdirba UAB „EMP Recycling‘‘. 

Pradinukų krepšeliai, 
skirti beglobiams ir 
socialiai remtiniems 
vaikams, taip pat 
Bendrovės 
darbuotojų vaikams

Rugsėjo 1-osios išvakarėse Elektrėnų vaikų globos namų auklėtiniams – pradinių klasių 
moksleiviams – įteikti pradinukų rinkiniai. 

Pradinukų krepšelių, bendradarbiaujant su Elektrėnų savivaldybe, perduota socialiai 
remtinoms šeimoms.

Krepšeliai įteikti ir Bendrovės darbuotojams, auginantiems pradinių klasių moksleivius. 

Visuomenės 
edukacija apie 
energetiką

Bendrovė aktyviai įsitraukė į Energetikų dienų renginius Vilniuje ir Kauno technologijos 
universitete, kur Bendrovės atstovai skaitė paskaitas, pasakojo apie savo darbą.

Bendrovės valdomose elektrinėse 2013 metais iš viso surengta gerokai per 100 nemo-
kamų ekskursijų moksleiviams, studentams, visuomeninių organizacijų nariams, įmo-
nių atstovams.

APLINKOS APSAUGA

Aplinkos apsauga

Bendrovė  savo veikloje siekia tausoti aplinką, taupiai 
naudoti gamtos išteklius, gamybinėje veikloje dieg-
ti modernias, efektyvias ir poveikio aplinkai požiūriu 
saugias technologijas, vadovautis aplinkosaugą re-
glamentuojančių teisės aktų ir normų reikalavimais, 
profesionaliai taikyti prevencines priemones, maži-
nančias neigiamą įtaką aplinkai.

Svarbiausi keliami aplinkos apsaugos klausimai – 
saugi įrenginių eksploatacija, saugus ekologiniu po-
žiūriu pavojingų medžiagų naudojimas, susidariusių 
atliekų tvarkymas, Kauno marių ir Nemuno žemiau 
Kauno HE vandens lygių leistinų svyravimų užtikrini-
mas ir kt. 

Bendrovės objektuose 2013 metais sėkmingai įgy-
vendintas Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, ati-
tinkančios LST EN ISO 14001:2005 standarto reikala-
vimus, diegimo projektas ir 2013 m. gruodžio 30 d. 
gautas atitikties sertifikatas.

Lietuvos elektrinė 2013 m. perdavė utilizuoti apie 
1840 t pavojingų atliekų, pardavė 2117 t juodojo me-
talo laužo, 179,425 t vario, 36,12 t aliuminio atliekų. 
Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal 
sutartį išveža specializuota įmonė, per metus susida-
rė apie 320 m³ buitinių atliekų. Popieriaus ir kartono 

atliekos perduodamos šias atliekas perdirbančiai 
įmonei. 

Kruonio HAE 2013 metais perdavė utilizuoti 10,99 t 
pavojingų atliekų. Objekto teritorijoje surinktas buiti-
nes atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė, 
per metus susidarė apie 33,28 t buitinių atliekų. Po-
pieriaus ir kartono atliekos perduodamos šias atlie-
kas perdirbančiai įmonei, perduota 0,46 t.

Prevencinės priemonės saugiai aplinkai 
užtikrinti

Bendrovės padaliniuose įgyvendinami Taršos inte-
gruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidi-
muose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio vandens, 
požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui 
ir apsaugos priemonėms. 2013 metais atliktų tyrimų 
rezultatai rodo, kad Lietuvos elektrinės, Kruonio HAE, 
Kauno HE TIPK leidimuose nustatytos didžiausios 
leistinos aplinkos (oro ir vandens) taršos reikšmės ne-
buvo viršijamos.

Nuolat vykdoma taršos iš stacionariųjų ir mobiliųjų 
taršos šaltinių skaičiavimai, cheminių medžiagų aps-
kaita, atliekamas naudojamų cheminių medžiagų ir 
preparatų, susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymo 
vidaus auditas. 

Siekiant sumažinti iškastinio kuro naudojimą Lie-
tuvos elektrinėje, parengtas naujos 40 MW biokuro 
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katilinės projektas, atlikti paruošiamieji darbai. Pla-
nuojama, kad naujoji katilinė nuo 2014 metų pabai-
gos pradės tiekti šilumos energiją ne tik Elektrėnų ir 
Vievio miestams, bet ir vietovės verslo subjektams.

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

Lietuvos elektrinės energetiniuose blokuose Nr.1 ir 
Nr.2 įrengtos naujos teršalų emisijų nuolatinių išme-
timų automatinės monitoringo sistemos.

Toliau įgyvendinamas Lietuvos elektrinės technolo-
ginio vandens ruošimo įrenginių diegimo projektas, 
rengiamas techninis darbo projektas. Planuojama 
Lietuvos elektrinės chemijos bare sumontuoti mo-
dernius technologinio vandens ruošimo įrenginius, 
kurių našumas sieks iki 100 m³/h. Naujų įrenginių 
sumontavimas leis sumažinti technologinio vandens 
ruošimo kaštus iki 25 proc.,  o vandens nuostolius – 
iki 20 proc.

2013 metais buvo tęsiami 2012 m. antrąjį pusmetį 
pradėti energetinių blokų Nr.3 ir 4 įrenginių demon-
tavimo darbai. UAB „KAEFER“ atliko įrenginių šilumi-
nes izoliacijos demontavimo darbus, o UAB „Vaidva“ 
pradėjo katilų mūro demontavimo darbus.

2013 metais buvo pradėti 250 metrų aukščio Lietu-
vos elektrinės kamino Nr.3 išorės sluoksnio remonto 
darbai, kurių metu bus atliktas konstrukcijų remon-
tas, perdažymas, betono apsauginio sluoksnio pa-
dengimas. Šiuos darbus planuojama užbaigti iki 2014 
m. vidurio.

2013 metais po rekonstrukcijos ir bandomosios eks-
ploatacijos pradėti eksploatuoti Lietuvos elektrinės 
naftos produktais užteršto vandens nuotekų valymo 
įrenginiai. 

Siekiant išvengti neleistino teršalų su nuotekomis iš-
leidimo į Strėvos upę,  buvo sumontuotas ir įvestas 
į eksploataciją ištirpusių naftos produktų nuotekose 
signalizatorius. 

BENDROVėS VEIKLOS PLANAI IR 
PROGNOzėS

Bendrovė savo veiklą grindžia 2012-2020 metų Ben-
drovės veiklos strategija bei jos pagrindu parengtu 
2014-2016 metų veiklos planu. Jame numatytos stra-
tegijos įgyvendinimo priemonės, struktūrizuotos pa-
gal strateginiame plane apibrėžtas strategines pro-
gramas:

I. Kokybiškų paslaugų teikimo užtikrinimo progra-
ma.

II. Energijos išteklių rūšių ir jų šaltinių diversifikavi-
mo programa.

III. Inovacijų diegimo ir veiklos efektyvumo didinimo 
programa.

IV. Naujos organizacinės kultūros suformavimo pro-
grama.

Prioritetinės šių programų įgyvendinimo priemonės:
•	 Vertinamos galimybės praplėsti Kruonio HAE pajė-

gumus, įrengiant penktąjį hidroagregatą. Planuo-
jama, kad projektas galėtų būti įgyvendintas iki 
2018 m.;

•	 Šilumos gamybos įrenginių plėtros projekto Elek-
trėnuose vykdymas, tęsiant 2013 m. pradėtus pro-
jektavimo bei statybos darbus. Planuojama pro-
jekto pabaiga – 2014 metų gruodį;

•	 Syderių geologinės struktūros tyrimų projekto už-
baigimas, baigiant gręžinių gręžimo, tyrimų, duo-
menų perinterpretavimo ir struktūros modelia-
vimo darbus. Planuojama tyrimų darbų pabaiga, 
suteiksianti prielaidas tolesniems sprendimams 
dėl galimo gamtinių dujų saugyklos įrengimo ir 
preliminarios jos kainos, numatoma 2014 metų 
pirmojoje pusėje;

•	 Energetinių įrenginių integruotos turto valdymo 
sistemos įdiegimas. Sistemos pagrindu būtų ap-
skaitomi įrenginių priežiūros ir remonto darbai, 
vykdomas šių darbų planavimas ir optimizavimas. 
Planuojama projekto pabaiga – 2014 metai;

•	 Infrastruktūros pramoniniam parkui Kruonio HAE 
parengimo projekto vykdymas. Projekto tikslas 
– padidinti šalia Kruonio HAE esančios teritorijos 
patrauklumą aukštųjų technologijų investuoto-
jams, atnaujinant privažiavimo kelią bei atvedant 
vandentiekio ir nuotėkų tinklus. Planuojama, kad 
projekto pirmas etapas bus įgyvendintas iki 2014 
metų vasario pabaigos;

•	 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos 
BS OHSAS 18000:2007 tobulinimas, įgyvendinant 
atlikto audito rekomendacijas bei kuriant naują 
saugos darbe kultūrą.

•	 Nuolatinės Bendrovės rizikų vertinimo ir stebėse-
nos modelio įdiegimas.

•	 Vėjo resurso matavimo darbai Kruonio HAE terito-
rijoje, siekiant įvertinti potencialą joje įrengti vėjo 
jėgainių parką. Matavimų trukmė – iki 2015 m. pra-
džios.

•	 Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų turbinų diagnosti-
kos ir remonto darbai, pratęsiant besibaigiantį jų 
eksploatacijos resursą. Planuojama darbų pabaiga 
– 2015 m. 

•	 LEAN sistemos diegimas Lietuvos elektrinės gamy-
bos padalinyje. Projekto tikslas – padidinti techni-
nės priežiūros procesų efektyvumą. Planuojama, 
kad pilotinis diegimas viename iš padalinių bus 
baigtas 2014 m. pabaigoje.
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BENDROVėS IR ĮMONIų GRUPėS 
FINANSINIAI REzULTATAI

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (anksčiau – Lietuvos 
energija, AB) buvo įregistruota 2011 m. liepos 20 d. 
sujungimo būdu reorganizuojant dvi akcines ben-
droves – AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektri-
nė. 

Bendrovės ir Įmonių grupės 2012 m. rodikliai buvo 
perskaičiuoti dėl esminių klaidų taisymo, susijusio su 
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo koregavi-
mu, įtakos.

Lentelėje pateikiami Bendrovės ir Įmonių grupės fi-
nansiniai rezultatai:

Bendrovė Įmonių grupė

2013 2012 2013 2012

FINANSINIAI RODIKLIAI (TūKST. LITų)

Pardavimo pajamos 1 079 590 1 172 696 1 088 008 1 347 634

Kitos veiklos pajamos 7 572 3 895 111 388 96 180

EBITDA* (pelnas prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos – palūkanų 
pajamos – gauti dividendai + nusidėvėjimas ir amortizacija + ilgalaikio ir 
trumpalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos)

207 856 146 229 239 263 170 006

Veiklos pelnas 105 798 52 768 122 705 57 172

Grynasis pelnas 94 356 34 423 108 608 38 607

Pelnas prieš apmokestinimą 87 071 44 090 103 053 48 337

Pagrindinės veiklos pinigų srautai 441 729 170 590 469 789 174 953

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms 555 390 660 590 564 534 679 150

SANTYKINIAI RODIKLIAI   

Įsipareigojimai / nuosavas kapitalas 1,36 1,56 1,34 1,56

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / nuosavas kapitalas 0,40 0,51 0,40 0,51

Įsipareigojimai finansinėms institucijoms / turtas 0,17 0,20 0,17 0,20

PASKOLų PADENGIMO RODIKLIS   

Paskolų padengimo rodiklis (EBITDA / (palūkanų mokėjimai + 
einamaisiais metais grąžintos paskolos)) 2,55 2,29 2,80 2,64

PELNINGUMO RODIKLIAI   

Veiklos pelno marža 9,73% 4,48% 10,23% 3,96%

Pelno prieš apmokestinimą marža  8,01% 3,75% 8,59% 3,35%

Grynojo pelno marža 8,68% 2,93% 9,06% 2,67%

Nuosavo kapitalo grąža 6,87% 2,63% 7,69% 2,90%

Turto grąža 2,91% 1,03% 3,28% 1,13%

Pelnas tenkantis vienai akcijai, Lt 0,15 0,05 0,17 0,06

P/E** (akcijos kainos ir pelno santykis) 9,16 24,27 7,95 21,64

* Vertės sumažėjimas investicijoms į asocijuotas ir dukterines įmones ir nutrauktos veiklos rezultatas į skaičiavimus neįtraukiamas.
** Akcijos kainos ir pelno santykis apskaičiuojamas naudojant akcijų kainą metų pabaigai. 

2013 metais pelningumo rodikliai yra žymiai geresni 
už 2012 metų rodiklius, nepaisant 2013 metais kritu-
sių pardavimo pajamų. 2013 metais apie 43 proc. Gru-
pės pajamų sudarė reguliuojamos veiklos pajamos, 
t. y. Lietuvos elektrinės elektros energijos ir šilumos 
energijos gamyba bei Lietuvos elektrinės ir Kruonio 
HAE teikiamos galios rezervavimo paslaugos. 

Finansinės padėties ataskaita

Bendrovės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 
2013 m. gruodžio 31 d. buvo 555,4 mln. litų, kuriuos 
sudaro įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolų sutar-
tis. Įmonių grupės įsipareigojimai finansinėms ins-
titucijoms sudaro 564,5 mln. litų. UAB „Kauno ener-



30„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB konsoliduotasis metinis pranešimas 
už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus

getikos remontas“ įsipareigojimai pagal ilgalaikes ir 
trumpalaikes paskolų ir išperkamosios nuomos su-
tartis 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 9,1 mln. litų.

Pagrindiniai Bendrovės ir Įmonių grupės turto struk-
tūros pokyčiai per 2013 metus lyginant su 2012 
metais, yra susiję su ilgalaikio materialaus turto bei 
prekybos gautinų sumų sumažėjimu ir piniginių lėšų 
likučio padidėjimu. Tuo tarpu įsipareigojimų struktū-
roje esminiai pokyčiai susiję su sumažėjusiais įsiparei-
gojimais finansinėms institucijoms bei sumažėjusiu 
dotacijų likučiu. 

Bendrųjų pajamų ataskaita

Pajamos
Bendrovės pajamos per 2013 metus sudarė 1087,2 
mln. litų. Pagrindinę pajamų dalį sudaro elektros 
energijos pardavimo ir eksporto, balansavimo elek-
tros energijos, galios rezervavimo ir VIAP pajamos. Ly-
ginant su 2012 metais Bendrovės pajamos sumažėjo 
7,6 proc. dėl sumažėjusių remtinos elektros energijos 
gamybos apimčių ir įtemptos konkurencijos laisvojo-
je rinkoje. Įmonių grupės pajamos 2013 metais suda-
rė 1199,4 mln. litų ir buvo 16,9 proc. mažesnės negu 
2012 metais.

Sąnaudos
2013 metais Bendrovė patyrė 981,4 mln. litų sąnau-
dų, grupė – 1076,7 mln. litų sąnaudų. Didžiąją dalį 
Bendrovės sąnaudų (793,8 mln. litų, arba 81 proc.) 
ir Įmonių grupės sąnaudų (793,9 mln. litų, arba 74 
proc.) sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų 
pirkimo, kuro elektros energijos gamybai ir aplinkos 
taršos leidimų sąnaudos. Bendrovės ir Įmonių grupės 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2013 metais 
atitinkamai buvo 78,7 mln. litų ir 91,5 mln. litų. 

Įmonių grupės veiklos sąnaudos, neįskaitant pirkimų, 
susijusių su elektros energija ir elektros gamyba bei 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, ATL perkaina-
vimo sąnaudų bei vertės sumažėjimo sąnaudų, 2013 
metais buvo 173,9 mln. litų ir padidėjo, lyginant su 
2012 m. patirtomis sąnaudomis - 144,7 mln. litų. Pa-
grindinė šio pokyčio priežastis buvo didesnės remon-
to ir priežiūros sąnaudos.

Pelnas 
Per 2013 metus, vertinant pagal Tarptautinius finansi-
nės atskaitomybės standartus, Įmonių grupė uždirbo 
103,1 mln. litų pelno iki apmokestinimo, o grynasis 
pelnas sudarė 108,6 mln. litų. Įmonių grupės gryno-
jo pelno marža 2013 metais lyginant su 2012 metais 
padidėjo daugiau nei tris kartus – nuo 2,7 proc. (2012 
metais) iki 9,1 proc. (2013 metais).

Bendrovė uždirbo 94,4 mln. litų grynojo pelno. Ben-
drovės grynojo pelno marža 2013 metais lyginant su 
2012 metais išaugo nuo 2,9 proc. (2012 metais) iki 8,7 
proc. (2013 metais).

Per 2013 metus UAB „Kauno energetikos remontas“ 
grupė uždirbo 0,86 mln. litų grynojo pelno, Energi-
jos tiekimas UAB – 4,9 mln. litų grynojo pelno, o UAB 
Duomenų logistikos centras – 5,3 mln. litų grynojo 
pelno. 

Pinigų srautų ataskaita

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 2013 me-
tais Bendrovėje sudarė 441,7 mln. litų, Įmonių grupė-
je – 469,8 mln. litų. 2012 metais grynieji pagrindinės 
veiklos srautai Bendrovėje ir Įmonių grupėje atitinka-
mai buvo 170,6 mln. litų ir 175 mln. litų. 

2013 metais Įmonių grupės grynieji investicinės vei-
klos pinigų srautai buvo neigiami ir sudarė 106,5 mln. 
litų (2012 metais – 172,7 mln. litų). Įmonių grupės 
finansinės veiklos pinigų srautai 2013 metais buvo 
neigiami ir sudarė 99,4 mln. litų (2012 metais – 53,1 
mln. litų). 

PAGRINDINIAI VIDAUS 
KONTROLėS IR RIzIKOS 
VALDYMO SISTEMų POžYMIAI

Bendrovė kiekvieną mėnesį iš dukterinių įmonių 
gauna ir analizuoja finansines ataskaitas. Bendrovė 
konsoliduoja dukterinių įmonių finansines ataskai-
tas. Bendrovės vyriausiasis finansininkas prižiūri, kad 
finansinės ataskaitos būtų tinkamai konsoliduojamos 
bei rengiamos, rūpinasi, kad grupės įmonių duome-
nys būtų surinkti laiku ir teisingai. Bendrovės finansi-
nių ataskaitų rengimas, vidaus kontrolės ir finansinės 
rizikos valdymo sistemos, teisės aktai, reglamentuo-
jantys konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymą, 
yra kontroliuojami ir valdomi.

Politinės rizikos

Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respubli-
kos elektros energetikos įstatymas ir jo įgyvendinimą 
užtikrinantys teisės aktai. Minėto įstatymo pakeitimai 
gali paveikti Bendrovės veiklą ir rezultatus. Sprendi-
mus dėl elektros energijos kainodaros priima Valsty-
binė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Komi-
sijos sprendimai gali turėti įtakos Bendrovės veiklos 
rezultatams.
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Finansinės rizikos

Grupės įmonės, vykdydamos veiklą, patiria finansinę 
riziką, t. y. kredito, likvidumo ir rinkos riziką (užsie-
nio valiutos, palūkanų normų riziką tikrosios vertės 
ir pinigų srautų atžvilgiu, vertybinių popierių kainos 
riziką). Valdydamos šias rizikas grupės įmonės siekia 
sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti gru-
pės ir Bendrovės finansinius veiklos rezultatus, įtaką.

Kredito rizika

Bendrovės kredito rizika, susijusi su gautinomis su-
momis, yra ribota, nes pagrindiniai Bendrovės pir-
kėjai yra stambios ir patikimos įmonės. Kredito rizika 
valdoma atliekant nuolatinį monitoringą. 

Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribo-
ta, nes grupė ir Bendrovė atlieka operacijas per ban-
kus, turinčius aukštus užsienio reitingavimo agentū-
rų suteiktus kredito reitingus.

Likvidumo rizika

Likvidumo rizika valdoma planuojant grupės įmonių 
grynųjų pinigų srautų judėjimą. Siekiant efektyviai 
valdyti  likvidumo riziką, sudaromos pinigų srautų 
prognozės. Trumpalaikiam pinigų srautų (įplaukų ir 
mokėjimų) subalansavimui naudojamos kredito sąs-
kaitoje (overdraft‘o)  ir kredito linijos sutartys.

Grupės likvidumo (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai 
įsipareigojimai) ir skubaus padengimo ((trumpalaikis 
turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) ro-
dikliai 2013 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 2.13 ir 
2.02 (atitinkamai 1.23 ir 1.04  2012 m. gruodžio 31 d.). 
Įmonės likvidumo (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai 
įsipareigojimai) ir skubaus padengimo ((trumpalaikis 
turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) ro-
dikliai 2013 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 1.87 ir 
1.75 (atitinkamai 1.13 ir 0.93  2012 m. gruodžio 31 d.).

Rinkos rizika 

Grupės įmonių pajamoms bei pinigų srautams turi 
įtakos rinkos palūkanų normos svyravimai, kadangi 
visos 2013 m. gruodžio 31 d. grupės įmonių pasko-
los yra su kintamomis palūkanų normomis. Palūkanų 
normos rizikos didėjimui didžiausią įtaką daro ilga-
laikės paskolos. Grupės ilgalaikių paskolų sutartyse 
numatytos kintamos palūkanų normos susijusios su 
LIBOR–EUR. Bendrovė 2013 m. gruodžio 31 d. netu-
rėjo suteikusi paskolų grupės įmonėms. Bendrovė 
yra įsigijusi apyvartinių taršos leidimų (ATL), kuriuos 
apskaito tikrąją rinkos verte,  todėl susiduria su ATL 
rinkos kainų pokyčių rizika.  ATL rinkos kainos kriti-
mas 2013 metais turėjo neigiamos įtakos Bendrovės 
veiklos rodikliams. 

Grupės įmonės 2013 m. gruodžio  31 d. neturėjo su-
dariusios palūkanų normų apsikeitimo sandorių.

Užsienio valiutos rizika

Siekdama valdyti užsienio valiutos riziką, įmonių gru-
pė sudaro kreditų sutartis tik eurais arba litais. Grupės 
pirkimo / pardavimo sandoriai taip pat daugiausia 
sudaromi eurais arba litais. 

Nuo 2002 m. vasario 2 d. lito kursas buvo susietas su 
euru. Dėl šios priežasties užsienio valiutų kursų pa-
sikeitimai neturi didelės įtakos Bendrovės ir įmonių 
grupės nuosavam kapitalui.

Grupės įmonės neturi reikšmingos užsienio valiutos 
rizikos koncentracijos, todėl 2013 metais nesinaudo-
jo jokiomis finansinėmis priemonėmis, padedančio-
mis valdyti užsienio valiutos riziką.

Vertybinių popierių kainos rizika

Bendrovė neturi įsigijusi vertybinių popierių, todėl 
nesusiduria su vertybinių popierių kainos rizika.

Techniniai –  technologiniai rizikos 
veiksniai

Techninių – technologinių rizikos veiksnių vertinimas 
integruotas į bendrą Bendrovės rizikų valdymo pro-
cesą. Bendrovės rizikų vertinimas atliekamas kasmet 
įvertinant rizikos tikimybę ir jos poveikį trimis pjū-
viais: galimi padariniai žmogaus gyvybei ir sveikatai, 
galimi padariniai turtui, aplinkai ir įsipareigojimų dy-
džiui bei veiklos tęstinumui. Atsižvelgiant į nustatytą 
rizikos lygį, rengiamas Rizikų valdymo priemonių pla-
nas, kuriame numatytos priemonės rizikos tikimybės 
ir/ar jos poveikio mažinimui. 

2013 metais atliktas išorinis darbuotojų saugos ir 
sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 audi-
tas,  kurį atliko BUREAU VERITAS auditoriai. Audito iš-
vadose  akcentuojama, kad Bendrovė tinkamai laiko-
si darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos 
OHSAS 18001:2007 reikalavimų ir vykstantys darbuo-
tojų saugos ir sveikatos, darbo aplinkos kultūros kėli-
mo procesai yra efektyvūs. 

Darbuotojai įtraukti į darbuotojų aprūpinimo asme-
ninėmis apsaugos priemonėmis pirkimo procesą. 
Asmeninių apsaugos priemonių pirkimai vykdomi 
pagal ekonominio naudingumo kriterijus, siekiant 
užtikrinti darbuotojų aprūpinimą patogiomis asme-
ninės apsaugos priemonėmis ir užtikrinti tinkamą 
kokybę.
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Bendrovėje siekiama darbuotojų supratingumo ir 
tolerancijos užtikrinant Bendrovės turto apsaugą. 
Tęsiamas fizinės saugos sistemų atnaujinimo projek-
tas, šalinamos 2011 m. Fizinės saugos audito metu 
pateiktos rekomendacijos. Vykdomas fizinės įeigos 
sistemų apjungimo projektas.

Atliktas profesinės rizikos vertinimas demontavimo 
darbus atliekančių darbuotojų darbo vietose. Nusta-
tytoms profesinėms rizikoms mažinti, darbo vietose 
parengtos ir įdiegtos profesinių rizikų mažinimo dar-
bo vietose priemonės, mažinančios nustatytas dar-
buotojų profesines rizikas darbo vietose iki priimtino 
lygio. 

Bendrovėje vyksta „Saugos dienos“, kurių metu tikri-
nama, kaip Bendrovės darbuotojai laikosi darbo sau-
gos taisyklių. Sudarytos darbuotojų grupės, nustaty-
ta „Saugos dienų“ metu nustatytų pastabų šalinimo 
tvarka.

Siekiant efektyvinti gamybos rodiklius įdiegta elek-
troninė Nurodymų ir pavedimų registravimo sistema.

Bendrovėje vyksta aktyvus dialogas įgyvendinant 
darbuotojų sveikatos priežiūros, stebėsenos, saugios 
ir švarios darbo aplinkos bei darbuotojų saugos ir kul-
tūros gerinimo priemones, kuriant ir užtikrinant dar-
buotojų pasitenkinimą tiek supančia darbine aplinka, 
tiek buitinėmis sąlygomis. Įvykdžius numatytas prie-
mones darbuotojų sveikatos priežiūros ir darbuotojų 
aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis 
srityse pastebimas geras rezultatas, žymiai sumažėjo 
smulkių incidentų kiekis.

Ekologiniai rizikos veiksniai

Svarbiausi Bendrovei keliami aplinkos apsaugos klau-
simai: ekologiškai saugus pavojingų medžiagų nau-
dojimas, energetinių įrenginių ir statinių derinimas 
prie kraštovaizdžio, Kauno marių ir Nemuno žemiau 
Kauno HE vandens lygių leistinų svyravimų užtikri-
nimas. Bendrovė šiuo metu vykdo visus jai keliamus 
aplinkos apsaugos reikalavimus.
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INFoRmaCIJa aPIE BENdRoVĖS VERTYBINIUS PoPIERIUS, 
ĮSTaTINĮ KaPITaLĄ

INFORMAcIJA APIE BENDROVėS 
VERTYBINIUS POPIERIUS

„Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatinis kapitalas 
yra lygus 635 083 615 litų ir yra padalintas į 635 083 
615 vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias var-
dines akcijas. Visos akcijos visiškai apmokėtos. 2011 
m. rugsėjo 1 dieną Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į 
NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Ben-
drovės akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius 
vertybinių popierių biržoje (toliau – VVPB). 

2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo išleidusi 635 
083 615 paprastąsias vardines vieno lito nominalio-
sios vertės akcijas. 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius, vnt. Nominalioji 
vertė, Lt

Bendroji 
nominalioji vertė, Lt

Dalis įstatiniame kapitale, 
proc.

Paprastos vardinės 635 083 615 1 635 083 615 100,00

ISIN kodas LT0000128571. 
Vertybinių popierių trumpinys LNR1L

Kitose reguliuojamose rinkose Bendrovės akcijomis 
nebuvo prekiaujama.

Visos Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprasto-
sios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams 
(akcininkams) vienodas teises. 

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsi-
gijo ir neperleido.

Bendrovė savo akcijų nėra įsigijusi. Dukterinės įmo-
nės taip pat nėra įsigijusios Bendrovės akcijų.

Įstatinio kapitalo struktūra (lentelė)

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika nuo prekybos pradžios
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Rodiklis 2011 m.* 2012 m. 2013 m.

Paskutinės prekybos sesijos kaina, Lt 1,288 1,316 1,360

Didžiausia kaina, Lt 1,723 1,571 1,419

Mažiausia kaina, Lt 1,139 1,288 1,243

Vidutinė kaina, Lt 1,337 1,417 1,318

Apyvarta, vnt. 304 320 705 095 801 754

Apyvarta, mln. Lt 0,41 1,00 1,06

Bendrovės akcijų kaina ir apyvarta

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika per ataskaitinį laikotarpį

Bendrovės akcijų kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark indeksų dinamika

* Bendrovės akcijomis pradėta prekiauti 2011 m. rugsėjo 1 d.
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Kapitalizacija

Bendrovės kapitalizacija 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 
863,97 mln. litų, 2012 m. gruodžio 31 d. – 835,46 mln. 
litų.

Bendrovės ir bendra biržoje AB NASDAQ OMX Vilnius 
listinguojamų įmonių kapitalizacija:

Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas 2012 m. 2013 m. Pokytis, proc.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 835,46 863,97 +3,41

Vilniaus rinka, iš viso 16 089,94 16 026,50 -0,39

Dividendai

2013 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuo-
tiniame „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcininkų 
susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės pelno už 
2012 metus paskirstymas ir nuspręsta skirti 0,04 lito 
dividendų vienai akcijai.

Informacija apie sutartis su vertybinių 
popierių viešosios apyvartos 
tarpininkais

Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkymo 
sutartis dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių 
apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų 
tvarkymo sudaryta su AB „Swedbank“. Sutartis galioja 
iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie sutartis su finansų 
maklerio įmonėmis ir (ar) kredito 
įstaigomis, teikiančiomis
investicines paslaugas ir (ar) 
vykdančiomis investicinę veiklą

2010 m. gruodžio 21 d. Bendrovė su AB „Swedbank“ 
sudarė Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvar-
kymo sutartį, kuri galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Vertybinių popierių perleidimo 
apribojimai

Bendrovės vertybiniams popieriams nebuvo taikomi 
perleidimo apribojimai.

Akcijų klasės suteikiamos teisės ir 
pareigos

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) 
suteikia šias turtines teises:
•	 gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
•	 gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

•	 nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas di-
dinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Res-
publikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas 
išimtis;

•	 pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akci-
jų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai 
visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respu-
blikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka 
nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

•	 įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, 
tačiau Bendrovė, skolindamasi iš akcininkų, netu-
ri teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei 
skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti 
paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje 
esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų 
normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo 
momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams 
draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dy-
džio;

•	 perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavy-
bėn;

•	 reikalauti, kad kiti akcininkai jiems privalomai par-
duotų savo akcijas arba reikalauti, kad kiti akcinin-
kai privalomai nupirktų iš jų akcijas įstatymų nu-
statytais atvejais ir tvarka;

•	 kitas įstatymų numatytas turtines teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) 
suteikia šias asmenines neturtines teises:
•	 dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
•	 pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuoti-

niuose akcininkų susirinkimuose. Viena paprastoji 
vardinė akcija suteikia vieną balsą;

•	 gauti įstatymų nustatytos apimties informaciją 
apie Bendrovę;

•	 kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti žalą, 
kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos 
narių pareigų, numatytų įstatymuose ar šiuose įs-
tatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip 
pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

•	 kitas įstatymų numatytas neturtines teises.
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INFORMAcIJA APIE 
BENDROVėS AKcININKUS

Bendras akcininkų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 
6153. Akcininkai, kuriems 2013 m. gruodžio 31 d. pri-

Pavadinimas Akcijų rūšis Akcijų 
skaičius, vnt.

Įstatinio kapitalo 
dalis (proc.)

Įstatinio kapitalo balsų 
dalis (proc.)

„Lietuvos energija“, UAB
Įm. kodas 301844044
Žvejų g. 14, Vilnius

Paprastosios vardinės 
akcijos 610 515 515 96,13 96,13

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

Bendrovės akcijų pasiskirstymas pagal akcininkų registracijos vietą ir statusą 
(2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Akcininkai, turintys specialias kontrolės 
teises, ir tų teisių aprašymai

Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo specialių-
jų kontrolės teisių. Visi Bendrovės akcininkai turėjo 
vienodas teises (turtines ir neturtines), numatytas 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir 
Bendrovės įstatuose.

Balsavimo teisių apribojimai

Įmonių grupėje nebuvo balsavimo teisių apribojimų.

Akcininkų tarpusavio susitarimai, apie 
kuriuos Bendrovė žino ir dėl kurių gali 
būti ribojamas vertybinių popierių 
perleidimas ir (arba) balsavimo teisės

Akcininkų tarpusavio susitarimų, dėl kurių galėjo būti 
ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) 
balsavimo teisės, Bendrovės žiniomis, nebuvo.

klausė daugiau nei 5 proc. Bendrovės įstatinio kapi-
talo:

Juridiniai asmenys Lietuvoje
Fiziniai asmenys Lietuvoje

Juridiniai asmenys užsienyje
Fiziniai asmenys užsienyje

90 % 91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 97 % 98 % 99 % 100 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Fiziniai asmenys

Finansinės institucijos

Valsybės ir savivaldybių įstaigos

Kiti juridiniai asmenys

0,08

3,46

0,11

96,35

96,48 0,06 3,16 0,3
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Nuorodos ir papildomi paaiškinimai 
apie konsoliduotose finansinėse 
ataskaitose pateiktus duomenis

2013 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 
pateikti išsamesni finansinės informacijos paaiškini-
mai.

Informacija apie auditą

2013 m. liepos 29 d. įvykusiame neeiliniame visuoti-
niame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta išrink-
ti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (J. Jasinskio 16B, 
01112 Vilnius, Lietuva) „Lietuvos energijos gamy-
ba“, AB 2013 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti ir 
nustatyti ne didesnį kaip 80 000 litų, neįskaitant PVM, 
atlyginimą už minėtas audito paslaugas.

Kiti sutartiniai susitarimai su auditoriais

Bendrovė, rengusi „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
2013 metų auditą, per ataskaitinį laikotarpį suteikė 
mokymų paslaugas, suteikė konsultacijas dėl kitų re-
zervų apskaitos bei dėl pinigus generuojančio viene-
to nustatymo.

KITa INFoRmaCIJa



38„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB konsoliduotasis metinis pranešimas 
už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus

1 priedas. Informacija apie NaSdaq omx Vilnius 
listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 
21 straipsnio 3 dalimi ir AB NASDAQ OMX Vilnius lis-
tingavimo taisyklių 24.5. punktu, atskleidžia, kaip ji 
laikosi  NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendro-

PRINCIPaI/ REKomENdaCIJoS TAIP /NE /
NEAKTUALU KOMENTARAS

I principas: Pagrindinės nuostatos 

Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, 
užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.

1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti ben-
drovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai dekla-
ruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų inte-
resais ir didinti akcininkų nuosavybę.

Taip Pagrindinės Bendrovės plėtros kryptys viešai skelbiamos 
Bendrovės interneto tinklalapyje, Bendrovės metiniame 
pranešime,  NASDAQ OMX Vilnius bei žiniasklaidoje.

1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti 
sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendi-
nimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų 
nuosavybę.

Taip Bendrovės stebėtojų taryboje ir valdyboje priimami svar-
biausi strateginiai sprendimai, darantys įtaką akcinin-
kų nuosavybės didinimui (Bendrovės veiklos funkcijų ir 
struktūros optimizavimas, kiti veiksmai, didinantys Ben-
drovės veiklos efektyvumą bei sąnaudų mažinimą).

1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai 
turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo 
didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.

Taip Bendrovėje veikia stebėtojų taryba, Bendrovės valdyba ir 
Bendrovės vadovas. Šie organai bendradarbiauja, siekda-
mi kuo didesnės naudos Bendrovei ir akcininkams.

1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai tu-
rėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik ben-
drovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje 
dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų 
(darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos 
bendruomenės) teisės ir interesai.

Taip Bendrovės priežiūros ir valdymo organai gerbia Bendro-
vės veikloje dalyvaujančių bei su Bendrovės veikla susiju-
sių asmenų teises ir interesus:
1. nuo Bendrovės įsteigimo Bendrovė bendradarbiauja 
ir vykdo socialinę partnerystę su Bendrovės darbuotojų 
atstovais (skiria lėšas kolektyvinės sutarties vykdymui ir 
darbuotojų skatinimui ir pan.).
2. Bendrovė vykdo savo finansinius bei kt. įsipareigojimus 
pagal Bendrovės valdybos patvirtintą biudžetą.

II principas: Bendrovės valdymo sistema

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų 
priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.

2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatyme numatytų privalomų organų – visuo-
tinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vado-
vo, rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek 
kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų val-
dymo organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo 
organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiū-
ros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, ben-
drovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai 
savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį 
bendrovės valdymo procesą.

Taip Pagal Bendrovės įstatus, Bendrovės organai yra šie: visuo-
tinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir 
Bendrovės vadovas. 

vių valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio 
kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai yra 
nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir 
dėl kokių priežasčių.
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2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas 
už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo 
kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. 
Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už 
efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos 
priežiūrą.

Taip Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės vei-
klos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų taryba renka 
ir atšaukia Bendrovės valdybos narius, prižiūri jos ir va-
dovo veiklą, teikia atsiliepimus ir pasiūlymus visuotiniam 
akcininkų susirinkimui dėl svarbiausių Bendrovės klausi-
mų. Bendrovės stebėtojų taryba taip pat turi ir papildomą 
kompetenciją dėl kitų Bendrovei svarbių klausimų.
Bendrovės valdyba pagal Bendrovės įstatus yra 
atskaitinga Bendrovės stebėtojų tarybai bei visuotiniam 
akcininkų susirinkimui. Valdyba analizuoja, svarsto, 
tvirtina ir vertina Bendrovės veiklą bei veiklos aplinkybes, 
planuoja Bendrovės veiklą, priima svarbius Bendrovės 
valdymo sprendimus.  Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos 
nuomonę, renka ir atšaukia Bendrovės vadovą.

2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik 
vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad 
tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų tary-
ba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga 
už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funk-
cijų priežiūrą.

Taip Bendrovėje yra sudaryta stebėtojų taryba. Žr. 2.2 punkto 
komentarą.

2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renka-
mas kolegialus priežiūros organas turėtų būti 
sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose 
išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų ne-
sudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau 
sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, 
III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, 
kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir pa-
skirčiai.

Taip III ir IV principuose išdėstytos rekomendacijos Bendrovė-
je yra įgyvendintos, Bendrovėje yra sudaryta stebėtojų 
taryba. Žr. 2.2 punkto komentarą.

2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus 
turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų 
direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių 
konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba 
nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti 
šiems organams priimant sprendimus.

Taip Pagal Bendrovės įstatų 21 straipsnį, Bendrovės stebėtojų 
tarybą sudaro 3 (trys) nariai. Pagal Bendrovės įstatų 38 
straipsnį, Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai. 

Bendrovės nuomone, toks stebėtojų tarybos ir valdybos 
narių skaičius pakankamas, nes užtikrina operatyvų ir 
efektyvų sprendimų priėmimą.

Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba sprendimus 
priima posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdis laikomas 
įvykusiu ir jame galima priimti sprendimus, kai posėdyje 
dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Valdybos posėdis 
laikomas įvykusiu ir valdyba gali priimti sprendimus, kai 
posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) nariai. 

2.6. direktoriai konsultantai arba stebėtojų 
tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam 
laikotarpiui, su galimybe būti individualiai per-
renkamiems maksimaliais Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad 
būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties au-
gimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakarto-
tinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numa-
tyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra 
neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direkto-
riaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.

Taip Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 (ketveriems) me-
tams. Bendrovės stebėtojų tarybos narių kadencijos truk-
mė yra didžiausia leidžiama pagal Lietuvos Respublikos 
akcinių bendrovių įstatymą.

Visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti atšaukta 
tiek visa stebėtojų taryba, tiek pavieniai jos nariai, 
nepasibaigus jų kadencijai.
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2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo pirmininku gali būti toks 
asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos 
nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai 
priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma 
stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, reko-
menduojama, kad bendrovės valdybos pirmi-
ninkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats 
asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti 
tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirin-
kimo renkamo kolegialaus organo pirmininko 
postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių 
rekomendacijų, turėtų būti pateikiama infor-
macija apie priemones, kurių imtasi priežiūros 
nešališkumui užtikrinti.

Taip Bendrovės stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų 
tarybos pirmininką. 

Bendrovės įstatų 24 straipsnyje įtvirtinta, jog stebėtojų 
tarybos nariu negali būti generalinis direktorius, valdybos 
narys, elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vyk-
dančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo or-
gano ar administracijos narys, ar kitas asmuo, kuris pagal 
teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Bendrovė taip 
pat laikosi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstaty-
mo 31 straipsnio reikalavimų.

III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka 
turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę 

akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą.

3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renka-
mo kolegialaus organo (toliau šiame principe 
– kolegialus organas) sudarymo mechanizmas 
turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir 
nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, 
taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akci-
ninkų interesai.

Taip Pagal Bendrovės įstatų 23 straipsnį, kiekvienas kandidatas 
į stebėtojų tarybos narius privalo pateikti visuotiniam ak-
cininkų susirinkimui kandidato interesų deklaraciją, joje 
nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kan-
didato ir Bendrovės interesų konfliktas. 

Bendrovės stebėtojų taryba yra renkama Bendrovės vi-
suotinio akcininkų susirinkimo, laikantis Lietuvos Respu-
blikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų reikalavimų.

3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius var-
dai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, 
kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas parei-
gas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus 
ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti 
atskleista bendrovės akcininkams dar prieš 
visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant ak-
cininkams pakankamai laiko apsispręsti, už 
kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti 
atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveik-
ti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų 
sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kole-
gialus organas turėtų būti informuojamas apie 
vėlesnius šiame punkte nurodytos informaci-
jos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais 
metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus 
duomenis apie savo narius ir pateikti juos ben-
drovės metiniame pranešime. 

Taip/Ne Šiuo metu Bendrovėje ši rekomendacija iš esmės taiko-
ma. Informacija apie stebėtojų tarybos narių einamas 
pareigas ir/ar dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra nuolat 
renkama, kaupiama ir pateikiama metiniame pranešime 
bei Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovės įstatų 22 straipsnis numato, jog teikiant stebė-
tojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo pri-
valo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui paaiškini-
mus raštu dėl kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos nario 
kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, 
tinkamumo užimti stebėtojų tarybos nario pareigas.

Informacija apie kandidatus į kolegialaus organo narius 
akcininkams pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka, iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo 
narį, turėtų būti nurodyta konkreti jo kompe-
tencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiame 
organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų 
įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinka-
ma, kolegialus organas kiekviename bendrovės 
metiniame pranešime turėtų skelbti informa-
ciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų 
savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su 
jų darbu kolegialiame organe.

Taip Akcininkams pateikiama informacija apie kandidatų į ste-
bėtojų tarybos narius kvalifikaciją, darbo patirtį ir užima-
mas pareigas ir kita kandidato kompetenciją apibūdinanti 
informacija (Bendrovės įstatų 22 straipsnis). 

Informacija apie Bendrovės stebėtojų tarybos narių eina-
mas pareigas ar dalyvavimą kitų įmonių veikloje nuolat 
renkama, kaupiama ir pateikiama metiniame pranešime.
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3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus or-
gano narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, 
kolegialaus organo sudėtis turėtų būti nustaty-
ta atsižvelgiant į bendrovės struktūrą ir veiklos 
pobūdį ir periodiškai vertinama. Kolegialus 
organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip 
visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir 
patirties savo užduotims tinkamai atlikti. au-
dito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti 
naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguoja-
mų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) au-
dito srityse. Bent vienas iš atlyginimo komiteto 
narių turėtų turėti žinių ir patirties atlyginimų 
nustatymo politikos srityje.

Taip/Ne Pagal Akcinių bendrovių įstatymą, stebėtojų tarybą renka 
ir tuo pačiu narių kvalifikaciją vertina visuotinis akcininkų 
susirinkimas. Stebėtojų taryba negali nusistatyti savo su-
dėties. Pažymėtina, kad pagrindinė Bendrovės veikla yra 
elektros energijos gamyba, importas, eksportas, prekyba, 
energetinio saugumo užtikrinimas, o dauguma stebėtojų 
tarybos narių yra energetikos srities specialistai.

Dėl Audito komiteto – žr. 4.14 punkto komentarą.

Dėl Atlyginimų komiteto – žr. 4.13 punkto komentarą.

3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo na-
riams turėtų būti siūloma individuali programa, 
skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės 
organizacija bei veikla. Kolegialus organas tu-
rėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nusta-
tytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti 
savo įgūdžius ir žinias.

Taip/Ne Stebėtojų tarybos nariai juos išrinkus supažindinami su 
Bendrovės veikla,  organizacine bei valdymo struktūra, 
strategija, veiklos bei finansiniais planais.

Pažymėtina, kad stebėtojų tarybos nariai yra reguliariai 
informuojami apie Bendrovės veiklą stebėtojų tarybos 
posėdžiuose ir individualiai, pagal narių išreiškiamą po-
reikį bei pageidavimą.

3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus 
organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai 
būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kole-
gialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas 
nepriklausomų narių skaičius.

Taip Bendrovės įstatuose įtvirtinta, kad stebėtojų tarybą turi 
sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) nepriklauso-
mų narių. 

Šiuo metu vienas iš trijų išrinktų stebėtojų tarybos narių 
yra nepriklausomas.

3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti lai-
komas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo 
nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie 
ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcinin-
ku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali 
kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti 
nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada ko-
legialaus organo narys gali tapti priklausomas, 
išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose ben-
drovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios 
su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o 
geriausia šios problemos sprendimo praktika 
susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus orga-
no nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų 
būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, 
o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar 
kolegialaus organo narys gali būti laikomas ne-
priklausomu, turėtų būti šie:

1) jis negali būti bendrovės arba susijusios ben-
drovės vykdomasis direktorius arba valdybos 
narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo ren-
kamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) 
ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs 
tokių pareigų;

2) jis negali būti bendrovės arba susijusios ben-
drovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus 
neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, 
kai kolegialaus organo narys nepriklauso vy-
resniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų 
organą kaip darbuotojų atstovas;

3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo 
papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susi-
jusios bendrovės, išskyrus užmokestį, gautą už 
kolegialaus organo nario pareigas. 

Taip Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei nepriklauso-
mumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais rei-
kalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato 
visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto-
se sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario 
veiklos sąlygose nustatytas patvirtinimas dėl stebėtojų 
tarybos nario nepriklausomumo vadovaujantis NASDAQ 
OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso 
nuostatomis dėl nepriklausomų Bendrovės stebėtojų ta-
rybos narių.  

Taip pat žr. 2.7 punkto komentarą.
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Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas 
ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose 
arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausan-
čiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiria-
mos pagal pensijų planą nustatytų kompensa-
cijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) 
už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad 
tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis 
pareigomis);

4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcinin-
kas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui 
(kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 
83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);

5) jis negali turėti ir per praėjusius metus netu-
ri būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove 
arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip 
turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akci-
ninkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. 
Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris 
yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikė-
jas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias 
ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klien-
tas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmo-
kas iš bendrovės arba jos grupės;

6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus 
neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios 
bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės 
audito įmonės partneriu arba darbuotoju;

7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba 
valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje ben-
drovės vykdomasis direktorius arba valdybos 
narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo ren-
kamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) 
yra direktorius konsultantas arba stebėtojų ta-
rybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikš-
mingų ryšių su bendrovės vykdomaisiais direk-
toriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų 
bendrovių arba organų veikloje;

8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario 
pareigų ilgiau kaip 12 metų;

9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba 
valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirin-
kimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų 
taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų ar-
timas šeimos narys. artimu šeimos nariu laiky-
tinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.

3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės 
nustato pats kolegialus organas. Kolegialus 
organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, 
nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus 
nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali 
būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų as-
meninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.

Taip/Ne Šie kriterijai įtvirtinti įstatuose bei sutartyse dėl nepri-
klausomo stebėtojų tarybos nario veiklos, kuriuos tvirtina 
visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos su-
darymas ir nepriklausomų narių išrinkimas yra visuotinio 
akcininkų susirinkimo kompetencija.

Žr. 2.7 ir 3.7 punktų komentarus.
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3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama infor-
macija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus 
organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys 
gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūlo-
ma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė 
turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai 
konkretus kolegialaus organo narys neatitin-
ka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų ne-
priklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė 
turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis 
dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė 
kiekviename savo metiniame pranešime turė-
tų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius 
laiko nepriklausomais.

Taip/Ne Bendrovė metiniame pranešime skelbia, kuriuos stebėto-
jų tarybos narius laiko nepriklausomais.

Taip pat žr. 3.6., 3.8 punkto komentarą.

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nusta-
tyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai ne-
buvo tenkinami ištisus metus, bendrovė turėtų 
paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus 
organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų už-
tikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegia-
laus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, 
bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi 
nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklauso-
mumą.

Ne Žr. 3.9 punkto komentarą.

3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo 
nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus 
organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš 
bendrovės lėšų. Tokio atlyginimo dydį turėtų 
tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirin-
kimas.

Taip Bendrovės įstatuose įtvirtinta, kad nepriklausomiems ste-
bėtojų tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo 
sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų 
taryboje.

IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas 
kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti 
efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.

4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renka-
mas kolegialus organas (toliau šiame principe 
– kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendro-
vės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos 
vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas 
turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės 
valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti 
jų veiklą valdant bendrovę.

Taip Bendrovės įstatuose įtvirtinta, jog Bendrovės stebėtojų 
taryba pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsi-
liepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės metinių finansinių 
ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projek-
to, Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės valdybos 
bei vadovo veiklos. Bendrovės stebėtojų taryba teikia 
atsiliepimus valdybai dėl Bendrovės veiklos strategijos, 
biudžeto, sandorių dėl Bendrovei priklausančių objek-
tų sudarymo, Bendrovės vadovo, Bendrovės dukterinių 
įmonių valdymo organų kandidatūrų, prižiūri valdybos ir 
Bendrovės vadovo veiklą, taip pat atlieka kitas stebėtojų 
tarybos kompetencijai priskirtas Bendrovės ir jos valdymo 
organų veiklos priežiūros funkcijas.

4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, 
rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei 
akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į 
darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Ne-
priklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) 
bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, 
sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklauso-
mumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų 
lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepri-
klausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštara-
vimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus or-
gano sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai 
kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl 
kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, 
tokiu atveju šis narys turėtų padaryti atitinka-
mas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsi-
statydintų, priežastis jis turėtų paaiškinti laiške 
kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei 
reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausan-
čiam organui (institucijai).

Taip Rekomendacijoje nurodytos pareigos yra įtvirtintos sutar-
tyje dėl stebėtojų tarybos nario veiklos bei sutartyje dėl 
nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos, kurias pa-
sirašė visi stebėtojų tarybos nariai. Visi stebėtojų tarybos 
nariai veikia gera valia Bendrovės atžvilgiu, vadovaujasi 
Bendrovės interesais.



44„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB konsoliduotasis metinis pranešimas 
už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus

4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti 
kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko 
ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo na-
rys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo 
profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus 
pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdy-
tų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario par-
eigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo 
mažiau nei pusėje kolegialaus organo posėdžių 
per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų 
būti informuojami bendrovės akcininkai.

Taip Bendrovės stebėtojų tarybos nariai aktyviai dalyvauja ste-
bėtojų tarybos pasėdžiuose. Visuose 2013 m. vykusiuose 
stebėtojų tarybos posėdžiuose dalyvavo visi stebėtojų 
tarybos nariai.
Posėdyje dalyvaujantys stebėtojų nariai fiksuojami posė-
džio protokole.

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali 
skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kole-
gialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis 
sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad 
akcininkai būtų tinkamai informuojami apie 
bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdy-
mą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje 
turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus orga-
no narių vaidmuo jiems bendraujant su akcinin-
kais ir įsipareigojant akcininkams.

Taip Akcininkai apie Bendrovės strategiją, rizikos valdymą ir 
interesų konfliktų sprendimą informuojami teisės aktų 
nustatyta tvarka.

Stebėtojų tarybos narių vaidmuo jiems bendraujant su 
akcininkais ir įsipareigojant akcininkams nustatomas va-
dovaujantis teisės aktų reikalavimais bei Bendrovės įsta-
tais.

Žr. 4.1. punkto komentarą.

4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus 
mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba 
sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant 
įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp ben-
drovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo 
organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką 
darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių 
asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. 
Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo tu-
rėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už 
tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklauso-
mų kolegialaus organo narių.

Taip/Ne Bendrovės valdymo organai sandorius sudaro ir tvirtina 
vadovaudamiesi teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavi-
mais.

Bendrovės įstatuose nustatyta, kad visuotinis akcininkų 
susirinkimas priima sprendimus dėl sutarčių su stebėtojų 
tarybos nariais dėl veiklos stebėtojų taryboje sąlygų nu-
statymo.

Žr. 3.11 ir kitų punktų komentarus.

4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklau-
somas priimdamas sprendimus, turinčius reikš-
mės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, 
kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas 
nuo bendrovės valdymo organų. Kolegialaus 
organo narių darbui ir sprendimams neturėtų 
daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė tu-
rėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo ko-
mitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais 
(tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms 
atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendro-
vės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir 
teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus 
patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius 
specialistus kolegialaus organo ir jo komite-
tų kompetencijai priklausančiais klausimais. 
Naudodamasis minėtų konsultantų ar specia-
listų paslaugomis informacijai apie atlyginimų 
nustatymo sistemų rinkos standartus gauti, 
atlyginimo komitetas turėtų užtikrinti, kad tas 
konsultantas tuo pačiu metu neteiktų konsul-
tacijų susijusios bendrovės žmogiškųjų išteklių 
skyriui arba vykdomajam, arba valdymo orga-
nų nariams.

Taip/Ne Bendrovės stebėtojų taryba, priimdama sprendimus, tu-
rinčius reikšmės Bendrovės veiklai ir strategijai, veikia ne-
priklausomai.

Bendrovė užtikrina stebėtojų tarybos aprūpinimą jos vei-
klai reikalingais ištekliais (techniškai aptarnauja stebėto-
jų tarybos posėdžius, suteikia visą reikiamą informaciją). 
Sutartyje dėl stebėtojų tarybos nario veiklos nustatyta, 
jog Bendrovė užtikrina tinkamas stebėtojų tarybos ir ste-
bėtojų tarybos narių darbo stebėtojų taryboje sąlygas, 
suteikdama darbui būtinas technines ir organizacines 
priemones.

Bendrovės įstatuose numatyta, jog stebėtojų taryba turi 
teisę prašyti valdybą ir Bendrovės vadovą pateikti su 
Bendrovės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o 
valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie 
dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateik-
ti stebėtojų tarybai. Nuostata dėl informacijos pateikimo 
nustatyta ir sutartyje dėl stebėtojų tarybos nario veiklos.

Atlyginimų komitetas Bendrovėje nėra sudarytas. Žr. 4.13 
punkto komentarą.
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4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti or-
ganizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus 
organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svar-
biose srityse, kuriose interesų konfliktų galimy-
bė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini 
klausimai, susiję su bendrovės direktorių sky-
rimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nu-
statymu ir bendrovės audito kontrole bei įver-
tinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo 
kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, 
šiam organui rekomenduojama suformuoti sky-
rimo, atlyginimų ir audito komitetus. Bendrovės 
turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir au-
dito komitetams priskirtos funkcijos būtų vyk-
domos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir 
sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju 
bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos 
pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas 
požiūris atitinka trims atskiriems komitetams 
nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus 
organas turi nedaug narių, trims komitetams 
skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus or-
ganas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus 
sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu 
atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju 
šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegia-
laus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, 
veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai 
tinka, visam kolegialiam organui.

Taip/Ne Vadovaujantis Bendrovės įstatais, stebėtojų taryba priima 
sprendimus svarbiausiose srityse. Stebėtojų taryba teikia 
nuomonę valdybai dėl Bendrovės vadovo kandidatūros. 
Bendrovės įstatuose numatyta, jog Bendrovės vidaus 
audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys yra at-
skaitingas stebėtojų tarybai. Stebėtojų taryba, valdybos 
teikimu, priima sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito 
funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyri-
mo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatini-
mo ir nuobaudų skyrimo.

Bendrovėje nėra suformuotas Audito, Skyrimo bei Atlygi-
nimų komitetas. Šie komitetai yra suformuoti Bendrovės 
patronuojančioje Bendrovėje ir šių komitetų veikla apima 
ir Bendrovės veiklos koordinavimą.

Bendrovės nuomone, stebėtojų tarybos darbas yra pa-
kankamai efektyvus, subalansuotas ir gerai organizuotas, 
todėl stebėtojų taryba gali tinkamai atlikti visas funkcijas, 
priskirtas šiems komitetams.

Specialių ar išskirtinių balsavimo teisių nepriklausomiems 
stebėtojų tarybos nariams nėra suteikiama. Nepriklauso-
mi stebėtojų tarybos nariai visada turi teisę pareikšti savo 
nuomonę, kuri užfiksuojama posėdžių protokoluose.

Pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymo nuostatas, 
viešojo intereso įmonė, kuri yra antrinė įmonė ir kurios 
finansinės ataskaitos yra konsoliduojamosios, gali nesi-
laikyti Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimų 
sudaryti Audito komitetą, jeigu jos patronuojančioji įmo-
nė tokį sudaro. Kadangi patronuojančiojoje bendrovėje 
„Lietuvos energija“, UAB yra sudarytas Audito komitetas, 
atskiras Audito komitetas Bendrovėje nėra privalomas ir 
būtinas.

„Lietuvos energija“, UAB, kaip patronuojančioje bendro-
vėje, taip pat yra sudaryti Skyrimo ir atlygio bei Rizikų val-
dymo priežiūros komitetai.

„Lietuvos energija“, UAB Skyrimo ir atlygio komitetas, be 
kitų funkcijų, vertina ir teikia pasiūlymus dėl Bendrovės 
ilgalaikės atlyginimų politikos, tantjemų politikos, vertina 
Bendrovės su valdymo organais sudaromų sutarčių są-
lygas, kandidatų į Bendrovės organų narius ir vyresniąją 
vadovybę paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifika-
cijos reikalavimų nustatymus, nuolat vertina Bendrovės 
valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir 
veiklą.

„Lietuvos energija“, UAB Rizikų valdymo komitetas stebi 
kaip vertinamos ir valdomos Bendrovės tikslų pasiekimui 
aktualios rizikos, vertina vidaus kontrolės procedūrų ir ri-
zikos valdymo priemonių adekvatumą identifikuotoms ri-
zikoms, vertina rizikas ir Bendrovės rizikų valdymo planą, 
stebi riizkų valdymo proceso vykdymą.

4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kole-
gialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, 
kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai 
apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą taip, 
kad kolegialaus organo sprendimams nedary-
tų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai 
turėtų veikti nepriklausomai bei principingai 
ir teikti kolegialiam organui rekomendacijas, 
susijusias su kolegialaus organo sprendimu, ta-
čiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus 
organas. Rekomendacija steigti komitetus ne-
siekiama susiaurinti kolegialaus organo kom-
petencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus 
organas išlieka visiškai atsakingas už savo kom-
petencijos ribose priimamus sprendimus.

Taip/Ne Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.
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4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai tu-
rėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, 
kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, 
išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš 
dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugu-
mą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus 
organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje ste-
bėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito 
komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direk-
torių konsultantų.
Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir 
nariais, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad na-
rystė komitete turi būti atnaujinama ir kad ne-
turi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asme-
nimis.

Taip/Ne Bendrovė rekomendaciją įgyvendina per „Lietuvos ener-
gija“, UAB suformuotus stebėtojų tarybos komitetus.
Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.

4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus tu-
rėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komi-
tetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi 
nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti 
kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezul-
tatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrė-
žiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei 
pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per 
metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė 
kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir 
praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo meti-
niame pranešime turėtų skelbti esamų komite-
tų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių 
ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius 
metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos 
kryptis. audito komitetas turėtų patvirtinti, kad 
jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir 
trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi 
tam, kad prieiti tokios išvados.

Taip/Ne Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.

4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankišku-
mą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, 
kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų 
turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik 
komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti 
arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam 
tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno ko-
miteto pirmininkui turėtų būti sudarytos są-
lygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. 
atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, 
reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuo-
jančiose taisyklėse.

Taip/Ne Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.

4.12. Skyrimo komitetas.

4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos 
turėtų būti šios:

1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų 
narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam or-
ganui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų 
įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą 
valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebė-
jimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir 
įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. 
Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendro-
vės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegia-
laus organo narius;

2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo or-
ganų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti ko-
legialiam organui rekomendacijas, kaip siekti 
reikiamų pokyčių; 

Taip/Ne Bendrovėje nėra sudarytas šis komitetas, tačiau netiesio-
giai jo funkcijos vykdomos per „Lietuvos energija“, UAB 
Skyrimo ir atlygio komitetą.

Žr. 4.7, 4.12, 4.13, 4.14 punktų komentarus.
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3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgū-
džius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kole-
gialiam organui;

4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui;

5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyres-
niosios vadovybės rinkimo ir skyrimo.

4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti 
kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akci-
ninkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami 
klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais 
arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – ste-
bėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų 
būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, 
suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo 
komitetui.

4.13. atlyginimų komitetas.

4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkci-
jos turėtų būti šios:

1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūly-
mus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų 
direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika 
turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskai-
tant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų 
priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų mo-
delius ir išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su 
nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo 
sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su re-
komendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir 
įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai su-
derinti vykdomųjų direktorių ir valdymo orga-
nų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus 
organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų intere-
sais ir tikslais;

2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl 
individualių atlyginimų vykdomiesiems direk-
toriams ir valdymo organų nariams siekiant, 
kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką 
ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas 
šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai infor-
muotas apie bendrą atlygį, kurį vykdomieji di-
rektoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų 
susijusių bendrovių;

3) turėtų užtikrinti, kad individualus atlygini-
mas vykdomajam direktoriui ir valdymo organo 
nariui būtų proporcingas kitų bendrovės vyk-
domųjų direktorių arba valdymo organų narių 
ir kitų bendrovės darbuotojų atlyginimui;

4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių 
ar valdymo organų narių atlyginimų nustatymo 
politiką (taip pat ir akcijomis pagrįsto atlygini-
mo politiką) bei jos įgyvendinimą;

5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tin-
kamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir 
valdymo organų nariais formų;

6) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip 
bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl in-
formacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo 
(ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir 
direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);

Taip/Ne Bendrovėje nėra sudarytas šis komitetas, tačiau netiesio-
giai jo funkcijos vykdomos per „Lietuvos energija“, UAB 
Skyrimo ir atlygio komitetą.
Žr. 3.4 ir kitų punktų komentarus.
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7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdy-
mo organų nariams bendras rekomendacijas 
dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta 
paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio 
ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios va-
dovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis 
atitinkama informacija, kurią pateikia vykdo-
mieji direktoriai ir valdymo organų nariai.

4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo 
klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sando-
riais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skati-
nimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos 
direktoriams arba kitiems darbuotojams, komi-
tetas turėtų:

1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų 
taikymo politiką, ypatingą dėmesį skirdamas 
skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo 
sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su 
tuo susijusius pasiūlymus;

2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo 
klausimu bendrovės metiniame pranešime ir 
dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinki-
mui;

3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl 
pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba 
pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternaty-
vos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo 
priežastis ir pasekmes.

4.13.3. atlyginimų komitetas, spręsdamas jo 
kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pa-
sidomėti bent kolegialaus valdymo organo pir-
mininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone 
dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo orga-
nų narių atlyginimų.

4.13.4. atlyginimo komitetas turėtų informuoti 
akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo 
tikslu dalyvauti metiniame visuotiniame akci-
ninkų susirinkime.

4.14. audito komitetas.

4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos 
turėtų būti šios:

1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės infor-
macijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant 
bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos 
metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant 
bendrovių grupės finansinių ataskaitų rinkinių 
konsolidavimo kriterijus);

2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus 
kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant 
užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant rizi-
ką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių 
laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir 
apie jas atskleidžiama informacija;

3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmin-
gumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl 
vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, 
skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir 
dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip 
bendrovės administracija reaguoja į šio pada-
linio išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje 
nėra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį 
turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per 
metus;

Taip/Ne Bendrovėje nėra sudarytas šis komitetas, tačiau netiesio-
giai jo funkcijos vykdomos per „Lietuvos energija“, UAB 
Audito komitetą.
Žr. 4.7, 4.12, 4.13 ir 4.14 punktų komentarus.
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4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, 
susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, 
skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai 
atlieka bendrovės visuotinis akcininkų susirin-
kimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. 
Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių au-
dito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas 
atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl 
tokiu atveju būtinų veiksmų;

5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomu-
mą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar 
audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susiju-
sius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina 
patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka au-
dito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant 
užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, 
komitetas, remdamasis inter alia išorės audi-
to įmonės skelbiamais duomenimis apie visus 
atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tin-
klui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat 
prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. 
Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 
16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB 
įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nusta-
tyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne 
audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito 
įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas ko-
mitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipi-
mosi į komitetą;

6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą 
ir administracijos reakciją į rekomendacijas, ku-
rias audito įmonė pateikia laiške vadovybei.

4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpin-
ti išsamia informacija, susijusia su specifiniais 
bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypa-
tumais. Bendrovės administracija turėtų infor-
muoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų 
sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti 
vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatin-
gas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės 
veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specia-
lios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai 
veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.

4.14.3. audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo 
posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) 
kolegialaus valdymo organo pirmininkas, ben-
drovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba 
viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei 
apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. 
Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susi-
tikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant 
vykdomiesiems direktoriams ir valdymo orga-
nų nariams.

4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti 
užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai 
su administracija, bet ir neribotos galimybės 
susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu au-
dito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė 
instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais 
palaikyti.
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4.14.5. audito komitetas turėtų būti informuo-
tas apie vidaus auditorių darbo programą ir 
gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę 
santrauką. audito komitetas taip pat turėtų 
būti informuotas apie išorės auditorių darbo 
programą ir turėtų iš audito įmonės gauti atas-
kaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp ne-
priklausomos audito įmonės ir bendrovės bei 
jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti infor-
maciją apie visus su bendrovės auditu susiju-
sius klausimus.

4.14.6. audito komitetas turėtų tikrinti, ar ben-
drovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamen-
tuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą 
arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad 
bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (daž-
niausiai pranešama nepriklausomam kolegia-
laus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų 
nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklauso-
mam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems 
tolesniems veiksmams.

4.14.7. audito komitetas turėtų teikti kolegia-
liam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą 
per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos 
metinės ir pusės metų ataskaitos.

4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas 
turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų 
apimti kolegialaus organo struktūros, darbo 
organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė 
vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus or-
gano nario ir komiteto kompetencijos ir darbo 
efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegi-
alus organas pasiekė nustatytų veiklos tikslų. 
Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus 
paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendro-
vė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras 
ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo 
vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip 
pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė 
kolegialaus organo atliktas savo veiklos įverti-
nimas.

Ne Bendrovėje iki šiol nebuvo poreikio ir praktikos stebėtojų 
tarybai atlikti formalų savo veiklos vertinimą ir informavi-
mą apie tai, nes tokių reikalavimų teisės aktai nenumatė.
Bendrovės stebėtojų tarybos veiklą teisės aktų nustatyta 
tvarka vertina Bendrovės akcininkai.

V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka

Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų 
šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.

5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdy-
mo organams (šiame principe sąvoka kolegi-
alūs organai apima tiek kolegialius priežiūros, 
tiek valdymo organus) vadovauja šių organų 
pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas 
yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių 
tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užti-
krinti tinkamą visų kolegialaus organo narių 
informavimą apie šaukiamą posėdį ir posėdžio 
darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tin-
kamą vadovavimą kolegialaus organo posė-
džiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posė-
džio metu.

Taip Vadovaujantis Bendrovės įstatais ir patvirtintais stebėtojų 
tarybos ir valdybos darbo reglamentais, ši rekomendacija 
Bendrovėje yra įgyvendinta.
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5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius 
rekomenduojama rengti atitinkamu periodiš-
kumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kie-
kviena bendrovė pati sprendžia, kokiu perio-
diškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, 
tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu pe-
riodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertrau-
kiamas esminių bendrovės valdymo klausimų 
sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posė-
džiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų 
ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent 
kartą per mėnesį.

Taip Bendrovėje kolegialių organų posėdžiai organizuojami 
pagal metinį posėdžių grafiką. Posėdžių periodiškumas 
nustatytas Bendrovės įstatuose ir stebėtojų tarybos bei 
valdybos darbo reglamentuose.

Pagal Bendrovės įstatus stebėtojų tarybos posėdžiai pri-
valo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, valdy-
bos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą 
per dvi kalendorines savaites.

5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą 
posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad 
turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti 
posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir 
galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų 
priimami tinkami sprendimai. Kartu su praneši-
mu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo 
nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga, su 
posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. dar-
botvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama 
ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje da-
lyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai 
neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei 
klausimus.

Taip Stebėtojų tarybos darbo reglamente nustatyta, kad apie 
šaukiamą posėdį dalyviai yra informuojami likus ne ma-
žiau kaip 3 (trim) darbo dienoms iki posėdžio (nebent 
nėra prieštaravimų dėl trumpesnio termino), taip pat 
jiems yra pateikiama visa reikalinga su posėdžio darbo-
tvarkėje numatytais klausimais susijusi medžiaga.

Vadovaujantis valdybos darbo reglamentu, apie šaukia-
mą posėdį dalyviai yra informuojami likus ne mažiau kaip 
3 (trim) darbo dienoms iki posėdžio (nebent nėra priešta-
ravimų dėl trumpesnio termino), taip pat jiems yra patei-
kiama visa reikalinga su posėdžio darbotvarkėje numaty-
tais klausimais susijusi medžiaga.

5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių 
organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų 
priėmimo procesą, bendrovės kolegialių prie-
žiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų 
tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, 
jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti 
spręsdami kitus su bendrovės valdymu susiju-
sius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos 
posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos 
nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svars-
tomi klausimai, susiję su valdybos narių atšau-
kimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.

Taip Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, jų pir-
mininkai aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauja ir keičiasi 
svarbia informacija tam, kad užtikrintų Bendrovės intere-
sus.

VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei 
užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.

6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą 
sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams 
suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, divi-
dendų ir kitas teises.

Taip Bendrovėje visą įstatinį kapitalą sudaro 1 lito nominalios 
vertės paprastosios vardinės akcijos, kurios visiems jų tu-
rėtojams suteikia vienodas turtines ir neturtines teises.

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams 
sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susi-
pažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų 
suteikiamomis teisėmis.

Taip Bendroves įstatuose, kurie viešai skelbiami Bendrovės 
tinklapyje internete, yra nurodomos akcijų suteikiamos 
teisės.

6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs san-
doriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, 
investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, 
turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo 
pritarimą. Visiems akcininkams turėtų būti su-
darytos vienodos galimybės susipažinti ir daly-
vauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, 
įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.

Ne Bendrovės įstatų 19 straipsnyje yra nustatyti sandoriai, 
kuriuos tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. Šie san-
doriai tik iš dalies sutampa su nurodoma rekomendacija.
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6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušauki-
mo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akci-
ninkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime 
ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei intere-
sų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo 
vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio akty-
viam akcininkų dalyvavimui susirinkime.

Taip Bendrovės šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo 
vieta, data ir laikas nustatomi siekiant sudaryti galimybę 
dalyvauti visiems akcininkams, visuotinio akcininkų susi-
rinkimo sušaukimo ir vedimo procedūros įgyvendinamos 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nusta-
tyta tvarka.

Bendrovės akcininkams sudaroma galimybė susipažinti 
su susirinkimo darbotvarke ir medžiaga teisės aktų nusta-
tyta tvarka.

6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių 
akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant 
galimybei, rekomenduojama visuotiniam akci-
ninkų susirinkimui parengtus dokumentus iš 
anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės 
interneto tinklalapyje ne tik lietuvių kalba, bet 
ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po 
jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip 
pat rekomenduojama paskelbti viešai prieina-
mai bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių 
ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. 
Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieina-
mai gali būti skelbiama ne visa dokumentų ap-
imtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti 
bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės ko-
mercinės paslaptys.

Taip Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatymu, Bendrovė iš anksto skelbia viešai prieinamame 
Bendrovės interneto tinklalapyje informaciją apie visuo-
tinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, darbotvarkę, pa-
rengtus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pro-
jektus, lietuvių ir anglų kalba.

Apie priimtus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendi-
mus skelbiama Bendrovės interneto tinklalapyje lietuvių 
ir anglų kalba.

Ši informacija, vadovaujantis Bendrovės įstatais ir kitais 
teisės aktais, taip pat skelbiama NASDAQ OMX Vilnius 
biržoje bei Registrų centro platinamame elektroniniame 
leidinyje.

6.6. akcininkams turėtų būti sudarytos galimy-
bės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai 
jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. akcinin-
kams neturėtų būti daroma jokių kliūčių bal-
suoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsa-
vimo biuletenį.

Taip Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti savo teisę dalyvauti 
visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek 
per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą arba su 
juo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis teisės 
aktų nustatyta tvarka. Bendrovė sudaro sąlygas akcinin-
kams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, 
kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatymas.

6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes da-
lyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms 
rekomenduojama plačiau taikyti modernias 
technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcinin-
kams galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų 
susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių 
priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrin-
tas perduodamos informacijos saugumas ir 
galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo 
tapatybę. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąly-
gas akcininkams, ypač užsienyje gyvenantiems 
akcininkams, akcininkų susirinkimus stebėti 
pasinaudojant modernių technologijų priemo-
nėmis.

Ne Akcininkams pageidaujant ir atsižvelgiant į objektyvias 
galimybes, Bendrovė sudarytų galimybę akcininkams bal-
suoti naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais, 
tačiau kol kas tokia praktika nėra taikoma, nes tam reikėtų 
papildomų investicijų.

VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas

Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei 
užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.

7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo 
narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeni-
niai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti 
bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis 
dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdy-
mo organo narys turėtų per protingą terminą 
pranešti kitiems to paties organo nariams arba 
jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendro-
vės akcininkams apie tokią interesų prieštaravi-
mo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu 
įmanoma, vertę.

Taip Bendrovė laikosi šių rekomendacijų. Iš šios rekomendaci-
jos kylančios pareigos įtvirtintos Bendrovės įstatuose.
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7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo na-
rys negali painioti bendrovės turto, kurio nau-
dojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo 
turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis 
gauna būdamas bendrovės organo nariu, as-
meninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti 
be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 
ar jo įgalioto kito bendrovės organo sutikimo.

Taip Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.

7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo 
narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios 
organo narys jis yra. apie tokį sandorį (išskyrus 
mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba su-
darytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei 
standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedels-
damas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio 
protokolą, pranešti kitiems to paties organo 
nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, 
arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomen-
dacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat 
taikoma 4.5 rekomendacija.

Taip Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.

7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo 
narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai prii-
mami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausi-
mų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu 
interesu.

Taip Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariai turi susilai-
kyti ir nebalsuoti, kai balsuojant šiais klausimais gali kilti 
nario ir Bendrovės interesų konfliktas (stebėtojų tarybos, 
valdybos darbo reglamentai).

Be to, pagal teisės aktus Bendrovės priežiūros ir valdymo 
organų nariai privalo vengti situacijos, kai jų asmeniniai 
interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės inte-
resams.

VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika

Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka 
turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, 

taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą.

8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų 
politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskai-
ta), kuri turėtų būti aiški ir lengvai suprantama. 
Ši atlyginimų ataskaita turėtų būti paskelbta ne 
tik kaip bendrovės metinio pranešimo dalis, bet 
turėtų būti skelbiama ir bendrovės interneto 
tinklalapyje.

Ne Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 
25 straipsnio 5 dalimi, Bendrovė viešai skelbia Bendrovės 
valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir 
kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias iš-
mokas.

8.2. atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėme-
sio turėtų būti skiriama bendrovės direktorių 
atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka 
– ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat 
turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų poli-
tika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais 
metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiria-
mas esminiams bendrovės atlyginimų politikos 
pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais 
metais.

Ne Metiniame pranešime nėra pateikiama Bendrovės direk-
torių atlyginimų politika ateinantiems ir tolesniems me-
tams.

Metiniame pranešime pateikiama informacija apie Ben-
drovės priežiūros ir valdymo organų nariams priskaičiuo-
tas pinigų sumas (atlyginimus, kitas išmokas, tantjemas, 
kitas išmokas iš pelno)

8.3. atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta 
bent ši informacija:
1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų 
sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas;
2) pakankama informacija apie veiklos rezulta-
tų vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teisė 
dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė 
į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlygini-
mo dalis;
3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų 
vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams ben-
drovės interesams; 
4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar ten-
kinami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, 
paaiškinimas;

Ne Metiniame pranešime yra pateikiama informacija apie 
Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams priskai-
čiuotas pinigų sumas (atlyginimus, kitas išmokas, tantje-
mas, kitas išmokas iš pelno), informacija apie perleistą 
turtą ir suteiktas garantijas valdymo organų nariams, taip 
pat kita informacija, susijusi su atlygiu priežiūros ir valdy-
mo organų nariams.

Žr. 8.1 punkto komentarą.
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5) pakankamai išsami informacija apie kinta-
mos sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimo 
atidėjimo laikotarpius;

6) pakankama informacija apie atlyginimo ir 
veiklos rezultatų ryšį;

7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet 
kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kri-
terijai ir jų pagrindimas;

8) pakankamai išsami informacija apie išeitinių 
išmokų politiką;

9) pakankamai išsami informacija apie akcijo-
mis pagrįsto atlyginimo teisių suteikimo laiko-
tarpį, kaip nurodyta 8.13 punkte;

10) pakankamai išsami informacija apie akcijų 
išlaikymą po teisių suteikimo, kaip nurodyta 
8.15 punkte;

11) pakankamai išsami informacija apie pana-
šių bendrovių grupių, kurių atlyginimo nustaty-
mo politika buvo analizuojama siekiant nusta-
tyti susijusios bendrovės atlyginimų nustatymo 
politiką, sudėtį.

12) direktoriams skirtos papildomos pensijos 
arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrin-
dinių savybių aprašymas;

13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komer-
ciniu požiūriu neskelbtinos informacijos.

8.4. atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti 
apibendrinama ir paaiškinama bendrovės po-
litika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdo-
maisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, 
sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informa-
ciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais 
ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus 
pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir iš-
samią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, 
susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direkto-
riais ir valdymo organų nariais nutraukimu pir-
ma laiko.

Ne Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiria-
ma atskiriems direktoriams atitinkamais finan-
siniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama 
atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turė-
tų būti pateikta bent 8.5.1–8.5.4 punktuose nu-
rodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris 
bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo 
atitinkamų finansinių metų laikotarpiu.

8.5.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais 
ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi infor-
macija:

1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mo-
kėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praė-
jusiais finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, 
dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame 
visuotiniame akcininkų susirinkime;

2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet ku-
rios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei;

3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir 
(arba) premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios 
premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos;

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.
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4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas 
esminis papildomas atlyginimas, mokamas di-
rektoriams už specialias paslaugas, kurios ne-
priklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms; 

5) kompensacija, gautina arba sumokėta kie-
kvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo 
organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų 
praėjusiais finansiniais metais; 

6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma 
atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jei-
gu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 
punktus.

8.5.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, su-
sijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti 
akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su vi-
somis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis 
sistemomis:

1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pa-
siūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteik-
tų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos;

2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, reali-
zuotas per praėjusius finansinius metus, nu-
rodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei 
realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų 
skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių 
metų pabaigoje;

3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas ak-
cijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavi-
mo kaina, realizavimo data ir pagrindinės teisių 
įgyvendinimo sąlygos;

4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąly-
gų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais.

8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų 
pensijų schemomis susijusi informacija:

1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, 
pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai 
atitinkamais finansiniais metais;

2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsa-
mi informacija apie įmokas, kurias už direktorių 
sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė ati-
tinkamais finansiniais metais.

8.5.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias ben-
drovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmo-
nė, įtraukta į bendrovės konsoliduotųjų finan-
sinių ataskaitų rinkinį, išmokėjo kaip paskolas, 
išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam 
asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet 
kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, 
įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanų nor-
mą.

8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje nu-
matomos kintamos sudedamosios atlyginimo 
dalys, bendrovės turėtų nustatyti kintamos 
sudedamosios atlyginimo dalies dydžio ribas. 
Nekintama atlyginimo dalis turėtų būti pakan-
kama, kad bendrovė galėtų nemokėti kintamos 
sudedamosios atlyginimo dalies tuo atveju, kai 
veiklos rezultatų vertinimo kriterijai netenkina-
mi.

Taip/Ne Žr. 8.1 punkto komentarą.
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8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių sky-
rimas turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų 
ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kri-
terijų.

Taip Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji at-
lyginimo dalis, didžiosios šios kintamos sude-
damosios atlyginimo dalies mokėjimas turėtų 
būti atidėtas tam tikram protingumo kriterijus 
atitinkančiam laikotarpiui. Kintamos sudeda-
mosios atlyginimo dalies, kurios mokėjimas 
atidedamas, dydis turėtų būti nustatytas pagal 
santykinę kintamos sudedamosios atlyginimo 
dalies vertę, lyginat ją su nekintama atlyginimo 
dalimi.

Taip/Ne Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais 
arba valdymo organų nariais turėtų būti įtrauk-
ta nuostata, leidžianti bendrovei susigrąžinti 
kintamą sudedamąją atlyginimo dalį, kuri buvo 
išmokėta remiantis duomenimis, kurie vėliau 
pasirodė akivaizdžiai neteisingi.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.10. Išeitinės išmokos neturėtų viršyti nusta-
tytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų 
skaičiaus ir apskritai neturėtų būti didesnės 
negu dvejų metų nekintamos atlyginimo dalies 
arba jos ekvivalento suma.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.11. Išeitinės išmokos neturėtų būti mokamos, 
jei darbo sutartis nutraukiama dėl blogų vei-
klos rezultatų.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.12. Be to, turėtų būti atskleidžiama informa-
cija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų 
priėmimo procesu, kurio metu nustatoma ben-
drovės direktorių atlyginimų politika. Informa-
cija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie 
atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su 
bendrove nesusijusių konsultantų, kurių pas-
laugomis naudotasi nustatant atlyginimų poli-
tiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo vaidmenį.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas 
akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti su-
teikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.14. akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis 
teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą 
akcijų kainos pokyčiais, neturėtų būti naudo-
jamasi mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. 
Teisės į akcijas suteikimas ir teisė pasinaudoti 
akcijų pasirinkimo sandoriais arba kitomis tei-
sėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą 
akcijų kainos pokyčiais, turėtų priklausyti nuo 
iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos re-
zultatų vertinimo kriterijų.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.15. Po teisių suteikimo direktoriai turėtų iš-
laikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos 
pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti 
kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigiji-
mu. akcijų, kurias reikia išlaikyti, skaičius turi 
būti nustatytas, pavyzdžiui, dviguba bendro 
metinio atlyginimo (nekintamoji plius kintamo-
ji dalis) vertė.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų ta-
rybos narių atlyginimą neturėtų būti įtraukiami 
akcijų pasirinkimo sandoriai.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.
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8.17. akcininkai, visų pirma instituciniai akci-
ninkai, turėtų būti skatinami dalyvauti visuo-
tiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti 
direktorių atlyginimų nustatymo klausimais.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.18. Nemenkinant organų, atsakingų už direk-
torių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlygi-
nimų politika arba bet kuris esminis atlyginimų 
politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į meti-
nio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvar-
kę. atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama 
akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti pri-
valomojo arba patariamojo pobūdžio.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams at-
lyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sando-
riais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti 
atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, 
iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai 
metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas 
turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcinin-
kai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams 
pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįs-
tos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų 
pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat 
turėtų pritarti akcininkai, priimdami sprendimą 
metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 
Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuo-
ti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti 
paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.20. metinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausi-
mais:

1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis 
akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant ak-
cijų pasirinkimo sandorius;

2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir 
pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos;

3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai 
gali būti realizuoti;

4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių re-
alizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, 
jeigu įstatymai tai leidžia;

5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo 
schemos, kurios panašiomis sąlygomis nėra 
siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuoto-
jams.

metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
taip pat turėtų būti nustatytas galutinis termi-
nas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakin-
gas organas gali paskirti šiame punkte išvardy-
tų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.21. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba ben-
drovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sando-
rių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra sutei-
kiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei 
rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustato-
ma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta 
per keletą dienų prieš realizavimo kainos nusta-
tymą, taip pat turėtų pritarti akcininkai.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.
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8.22. 8.19 ir 8.20 punktai neturėtų būti taikomi 
schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis 
sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams 
arba bet kurios dukterinės įmonės darbuoto-
jams, kurie turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri 
buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akci-
ninkų susirinkime.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirin-
kimą, kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte 
nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti 
suteikta galimybė susipažinti su sprendimo 
projektu ir su juo susijusiu informaciniu pra-
nešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti 
bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime tu-
rėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto at-
lyginimo schemas reglamentuojantis tekstas 
arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, 
taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pra-
nešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų 
ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. 
Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda 
į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos 
sąlygų santrauka. akcininkams taip pat turėtų 
būti pateikta informacija apie tai, kaip bendro-
vė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalin-
gos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas 
įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar 
bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rin-
koje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. 
Taip pat turėtų būti pateikta schemos išlaidų, 
kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemos 
taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta in-
formacija turėtų būti paskelbta bendrovės in-
terneto tinklalapyje.

Neaktualu Žr. 8.1 punkto komentarą.

IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme

Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų 
bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. 

Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, 
klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.

9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užti-
krinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų 
teisės, kurias gina įstatymai.

Taip Bendrovės valdymo sistema užtikrina, kad būtų gerbia-
mos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.

9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų su-
daryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti 
bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka. 
Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdy-
me pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolekty-
vo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei 
sprendimus, konsultacijos su darbuotojų ko-
lektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais 
klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės 
akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į ben-
drovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais 
ir kt.

Taip Bendrovė laikosi šių rekomendacijų. Pavyzdžiui, su Ben-
drovės darbuotojų atstovais yra vykdomos konsultacijos, 
derybos, pasitarimai dėl Bendrovėje vykdomų veiklos 
optimizavimo procesų. Pagal su Bendrovės darbuotojų 
atstovais pasirašytą Bendrovės kolektyvinę sutartį, Ben-
drovė informuoja profesinių sąjungų atstovus apie Ben-
drovėje numatomas permainas, Bendrovės finansinę pa-
dėtį ir kt.

Interesų turėtojai gali dalyvauti Bendrovės valdyme tiek, 
kiek tai yra numatyta įstatymuose.

9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės 
valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos 
sąlygos susipažinti su reikiama informacija.

Taip Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.
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X principas: Informacijos atskleidimas

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, 
įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.

10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją 
apie:

1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;

2) bendrovės tikslus;

3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendro-
vės akcijų paketą ar jį valdančius;

4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų na-
rius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą;

5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius;

6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, 
taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės 
bendrovės veiklos eigoje;

7) pagrindinius klausimus, susijusius su dar-
buotojais ir kitais interesų turėtojais;

8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją.

Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės 
yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, 
nurodytos šiame sąraše, atskleidimu.

Taip Bendrovė atskleidžia informaciją, nurodytą šioje reko-
mendacijoje, keliais būdais:
1. skelbia įstatymų nustatyta tvarka kaip esminius įvykius 
(pvz., Bendrovės valdymo struktūros pokyčiai, naujų val-
dymo narių išrinkimas, Bendrovės finansiniai rezultatai ir 
kt.),
2. informacija yra patalpinta viešai prieinamame Bendro-
vės interneto tinklalapyje (pvz., Bendrovės tikslai), NAS-
DAQ OMX Vilnius biržoje bei Registrų centro leidžiamame 
elektroniniame leidinyje,
3. skelbia metiniame pranešime (pvz., Bendrovės valdy-
mo organų nariai, Bendrovės vadovas bei jo atlyginimas, 
galimi numatyti esminiai rizikos veiksniai ir kt.).
Bendrovė pateikia informaciją apie visos įmonių grupės 
(t.y. „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių ben-
drovių) konsoliduotus rezultatus.

10.2. atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 
punkte nurodytą informaciją, rekomenduo-
jama bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų 
bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie 
visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus.

Taip Bendrovė laikosi šios rekomendacijos - atskleidžia infor-
maciją apie Bendrovės ir jos dukterinių įmonių grupės 
konsoliduotus rezultatus.
Informaciją, susijusią su Bendrovės patronuojančia įmone 
„Lietuvos energija“, UAB, skelbia pati patronuojanti įmo-
nė.

10.3. atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 
punkte nurodytą informaciją, rekomenduoja-
ma pateikti informaciją apie bendrovės priežiū-
ros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo 
profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius in-
teresų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų spren-
dimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti 
bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, 
bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą at-
lyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau 
reglamentuojama VIII principe.

Taip Rekomendacijoje nurodyta informacija yra pateikiama 
Bendrovės metiniame pranešime (vadovo profesinė pa-
tirtis, Bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių da-
lyvavimas kitų įmonių veikloje bei kita informacija) bei 
Bendrovės tinklalapyje.

10.4. atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punk-
te nurodytą informaciją, rekomenduojama at-
skleisti informaciją apie bendrovės ir interesų 
turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tie-
kėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant 
bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvil-
giu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės akcinia-
me kapitale programas ir pan.

Taip Bendrovės metiniame pranešime atskleidžiama informa-
cija apie Bendrovės ir interesų turėtojų santykius. Ši in-
formacija taip pat skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka 
pranešimuose spaudai, Bendrovės interneto tinklalapyje.

10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama to-
kiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai 
nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo 
būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų 
būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Re-
komenduojama, kad pranešimai apie esminius 
įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus 
vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, 
kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai 
turėtų vienodas galimybes susipažinti su in-
formacija bei priimti atitinkamus investicinius 
sprendimus.

Taip/Ne Bendrovė informaciją per NASDAQ OMX Vilnius biržos 
naudojamą informacijos atskleidimo sistemą pateikia 
lietuvių ir anglų kalbomis vienu metu. Bendrovė skelbia 
informaciją prieš, per arba po Vilniaus vertybinių popie-
rių biržos prekybos sesijos ir vienu metu pateikia visoms 
rinkoms, kuriose prekiaujama Bendrovės vertybiniais 
popieriais. Informacijos, galinčios turėti įtakos jos išleistų 
vertybinių popierių kainai, Bendrovė neatskleidžia ko-
mentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia infor-
macija viešai paskelbiama per biržos informacijos sistemą.
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10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų už-
tikrinti informacijos naudotojams nešališką, 
savalaikį ir nebrangų, o teisės aktų nustatytais 
atvejais neatlygintiną priėjimą prie informaci-
jos. Rekomenduojama informacijos skleidimui 
didesniu mastu naudoti informacines technolo-
gijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės 
interneto tinklalapyje. Rekomenduojama infor-
maciją skelbti ir dėti į bendrovės interneto tin-
klalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant 
galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.

Taip Be 10.5 punkto komentare nurodyto informacijos atsklei-
dimo būdo, Bendrovė naudojasi įvairiomis žiniasklaidos 
priemonėmis (laikraščiais, el. leidiniais, naujienų agentū-
romis, viešai prieinamu Bendrovės interneto tinklalapiu), 
siekdama užtikrinti, kad skleidžiama informacija pasiektų 
kuo didesnį suinteresuotų asmenų ratą.

Bendrovės interneto tinklalapyje informacija yra skelbia-
ma lietuvių ir anglų kalbomis.

10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto 
tinklalapyje skelbti bendrovės metinį praneši-
mą, finansinių ataskaitų rinkinį bei kitas ben-
drovės rengiamas periodines ataskaitas, taip 
pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės praneši-
mus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų 
kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.

Taip Bendrovė savo tinklalapyje skelbia visą šioje rekomenda-
cijoje išvardintą informaciją.

XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas

Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir 
nuomonės nepriklausomumą.

11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl 
bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinki-
nio, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rin-
kinio ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų 
atlikti nepriklausoma audito įmonė.

Taip/Ne Bendrovėje yra atliekamas Bendrovės metinės finansinės 
atskaitomybės ir metinio pranešimo nepriklausomas au-
ditas.

Atliekama tarpinės finansinės atskaitomybės peržvalga, 
arba auditas.

11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės 
kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinki-
mui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu 
ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdy-
ba.

Ne Atrinkus audito įmonę, ją visuotiniam akcininkų susirinki-
mui siūlo Bendrovės valdyba.

11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės 
užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, 
bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia 
informacija taip pat turėtų disponuoti bendro-
vės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje ne-
sudaroma, – bendrovės valdyba, svarstydama, 
kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti vi-
suotiniam akcininkų susirinkimui.

Taip Bendrovė laikosi šių rekomendacijų.
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 TURTAS 
Pasta-

bos 

Grupė 
2013 m. 
gruodžio  

31 d. 

 Įmonė 
2013 m. 
gruodžio  

31 d. 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio  
31 d. 

 Įmonė 
2012 m. 
gruodžio  

31 d.  

Grupė 
2012 m.  
sausio 

 1 d. 

 Įmonė 
2012 m.  
sausio 

 1 d.  

      (perskaičiuota)  (perskaičiuota)  (perskaičiuota)  (perskaičiuota) 

Ilgalaikis turtas:             

Nematerialusis turtas 4 29,542  28,968  58,541  56,060  39,735  36,345 

Materialusis turtas 5 2,636,706  2,597,392  2,745,970  2,693,767  2,660,272  2,600,109 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą  384  10,479  14  14  2,769  2,769 

Investicinis turtas 6 -  -  800  -  1,824  1,824 

Investicijos į dukterines įmones 7 -  52,397  -  54,651  -  54,651 

Investicijos į asocijuotas ir bendros įmonės 7 154,833  153,884  153,496  155,427  146,966  151,648 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 23 988  -  622  -  81  - 

Kitas ilgalaikis turtas 8 17,850  17,850  23,723  23,723  9,657  9,657 

Kitos gautinos sumos 11 20,949  20,949  10,927  10,927  1,426  1,426 

Ilgalaikio turto iš viso  2,861,252  2,881,919  2,994,093  2,994,569  2,862,730  2,858,429 

             
Trumpalaikis turtas:             

Atsargos 9 24,032  23,113  63,636  61,427  125,537  123,721 

Išankstiniai apmokėjimai  15,725  5,659  2,348  1,489  2,936  1,909 

Prekybos gautinos sumos 10 169,973  133,274  288,855  253,916  233,479  207,498 

Kitos gautinos sumos 11 10,513  9,242  23,793  23,549  7,007  12,648 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  10,147  10,073  4,262  4,148  3,157  3,147 

Kitas finansinis turtas  86  -  20  -  267  - 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 219,746  178,087  34,345  8,157  27,907  8,281 

  450,222  359,448  417,259  352,686  400,290  357,204 

Ilgalaikis turtas skirtas parduoti 13 131  -   603  -   3,283  1,543 

Trumpalaikio turto iš viso  450,353  359,448  417,862  352,686  403,573  358,747 

                   

TURTO IŠ VISO  3,311,605  3,241,367  3,411,955  3,347,255  3,266,303  3,217,176 

             

 
(Tęsinys kitame puslapyje) 
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NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
Pasta-

bos 

Grupė 
2013 m. 
gruodžio 

31 d. 

 Įmonė 
2013 m. 
gruodžio 

31 d. 

 Grupė 
2012 m. 
gruodžio 

31 d. 

 Įmonė 
2012 m. 
gruodžio 

31 d.  

Grupė 
2012 m.  
sausio 

 1 d. 

 Įmonė 
2012 m.  
sausio  
1 d.  

      (perskaičiuota)  (perskaičiuota)  (perskaičiuota)  (perskaičiuota) 

Kapitalas ir rezervai:             
Įstatinis kapitalas 14 635,084  635,084  635,084  635,084  635,084  635,084 

Akcijų priedai 14 295,767  295,767  295,767  295,767  295,767  295,767 

Perkainojimo rezervas 15 7,928  4,015  12,055  7,774  13,735  8,395 

Privalomasis rezervas 16 37,852  37,540   36,145  35,867  35,972  35,867 

Kiti rezervai 17 677,775  677,775  717,775  717,775  717,775  717,775 

Nepaskirstytasis pelnas/(nuostolis)  (284,805)  (277,529)  (404,806)  (385,341)  (442,912)  (420,385) 

Nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams, iš viso  1,369,601  1,372,652  1,292,020  1,306,926  1,255,421  1,272,503 

Nekontroliuojanti dalis  43,896  -  41,498  -  39,951  - 

Nuosavo kapitalo iš viso  1,413,497  1,372,652  1,333,518  1,306,926  1,295,372  1,272,503 

             
Ilgalaikiai įsipareigojimai:             

Paskolos 19 506,761  498,261  552,370  544,098  247,006  247,006 

Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai 20 36  -  44  -  319  - 

Dotacijos 21 1,062,730  1,062,730  1,100,461  1,100,461  1,008,569  1,008,569 

Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 22 77,879  75,631  34,397  32,403  46,137  45,863 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 23 39,688  39,688  51,131  50,963  47,022  45,902 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  1,687,094  1,676,310  1,738,403  1,727,925  1,349,053  1,347,340 

             
Trumpalaikiai įsipareigojimai:             

Paskolos 19 57,729  57,129  126,409  116,492  395,160  393,991 

Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai 20 8  -  327  -  584  - 

Prekybos mokėtinos sumos 24 85,428  76,753  138,558  128,130  116,830  103,759 

Gauti išankstiniai apmokėjimai 25 29,489  27,564  15,995  15,035  17,628  14,885 

Mokėtinas pelno mokestis  1,222  -  545  -  1,787  - 

Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams 26 9,745  9,745  13,915  13,915  61,931  61,931 

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 27 27,393  21,214  44,285  38,832  27,958  22,767 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  211,014  192,405  340,034  312,404  621,878  597,333 

Įsipareigojimų iš viso  1,898,108  1,868,715  2,078,437  2,040,329  1,970,931  1,944,673 

NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO  3,311,605  3,241,367  3,411,955  3,347,255  3,266,303  3,217,176 
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 (Tęsinys kitame puslapyje) 
 

  

 Pastabos 
Grupė 

2013 m.    

 

Įmonė 
2013 m.    

 

Grupė 
2012 m.    

 

Įmonė 
2012 m.    

      (perskaičiuota)  (perskaičiuota) 
Pajamos         

Pardavimo pajamos 28 1,088,008  1,079,590  1,347,634  1,172,696 
Kitos veiklos pajamos 30 111,388  7,572  96,180  3,895 

  1,199,396  1,087,162  1,443,814  1,176,591 

Veiklos sąnaudos         

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai  (415,375)  (415,346)  (665,127)  (494,716) 
Dujų ir mazuto sąnaudos  (374,164)  (374,164)  (463,690)  (463,690) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 4,5,6,21 (91,590)  (78,693)  (77,411)  (63,353) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (63,778)  (33,555)  (63,733)  (32,417) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos  (21,772)  (23,197)  (4,266)  (14,630) 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių 
sąnaudos   (14,320)  (14,320)  (12,113)  (12,113) 
Kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimas 8 (5,873)  (5,873)  (606)  (606) 
Nuostolis dėl ilgalaikio materialiojo turto 
perkainojimo bei vertės sumažėjimo 5 (1,021)  (1,021)  -  - 
Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones 
vertės sumažėjimas 7 -  (3,799)  -  - 
Atidėjinių nuostolingai sutarčiai sąnaudos 26 -  -  (12,824)  (12,824) 
Atsargų vertės sumažėjimo atstatymas  9 2,263  2,263  363  363 
Kitos sąnaudos  (91,061)  (33,659)  (87,235)  (29,837) 

  (1,076,691)  (981,364)  (1,386,642)  (1,123,823) 

         

VEIKLOS PELNAS   122,705  105,798  57,172  52,768 

         

Finansinės veiklos pajamos 31 2,278  4,147  2,236  4,776 
Finansinės veiklos (sąnaudos):         

Asocijuotų ir bendrų įmonių rezultatų dalis 7 1,348    2,686   
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos) 32 (23,278)  (22,874)  (13,757)  (13,454) 

  (19,652)  (18,727)  (8,835)  (8,678) 

         

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  103,053  87,071  48,337  44,090 

         

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos 23 (5,912)  (3,421)  (6,066)  (4,606) 
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos/(sąnaudos)  23 11,467  10,706  (3,664)  (5,061) 

  5,555  7,285  (9,730)  (9,667) 

         

GRYNASIS PELNAS  108,608  94,356  38,607  34,423 
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Pasta-

bos 
Grupė 

2013 m.    
 Įmonė 

2013 m.    
 Grupė 

2012 m.    
 Įmonė 

2012 m.    
      (perskaičiuota)  (perskaičiuota) 

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

Nuostoliai dėl ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo 5 (3,796)  (3,796)  (619)  - 

Atidėtasis pelno mokestis susijęs su nuostoliais iš 
ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo bei investicinio 
turto vertės sumažėjimu 23 

569  569  93  - 

Asocijuotų įmonių ilgalaikio turto perkainavimo 
(nuostolis)/pelnas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį 7 -   -   65  -  

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai) atėmus atidėtąjį 
pelno mokestį  

(3,227)  (3,227)  (461)  - 

BENDROSIOS PAJAMOS   105,381  91,129  38,146  34,423 

         

GRYNASIS PELNAS          

PRISKIRTINAS:         

Įmonės akcininkams  106,210  94,356  37,060  34,423 
Nekontroliuojančiai daliai  2,398     1,547    

  108,608  94,356  38,607  34,423 

BENDROSIOS PAJAMOS PRISKIRTINOS:         

Įmonės akcininkams  102,983  91,129  36,599  34,423 
Nekontroliuojančiai daliai  2,398     1,547    

  105,381  91,129  38,146  34,423 

         

Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai 
(litais)  34 0.17 

 
 

 
0.06 
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Grupė 
Pas-

tabos 
Įstatinis 
kapitalas  

Akcijų 
priedai  

Perkai-
nojimo 

rezervas 

 Privalo-
masis 

rezervas  Kiti rezervai  

Nepaskirs-
tytasis pelnas 

(nuostoliai)  Iš viso  

Nekon-
troliuojanti 

dalis  
Nuosavo kapitalo iš 

viso 

                   
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.  635,084  295,767  13,735  35,972  717,775  (67,183)  1,631,150  39,951  1,671,101 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
perskaičiavimas 

2.31 
-  -  -  -  -  

 
(375,729)  

 
(375,729)  -  (375,729) 

Likutis 2011 m.  gruodžio 31 d. 
(perskaičiuota) 

 
635,084  295,767  13,735  35,972  717,775  (442,912)  1,255,421  39,951  1,295,372 

                   
      Perkainojimo rezervo 
nusidėvėjimas 

15 
-  -  (1,154)  -  -  1,154  -  -  - 

Suformuoti rezervai  16 -  -  -  173  -  (173)  -  -  - 
Bendrosios pajamos  -  -  (526)  -  -  37,125  36,599  1,547  38,146 

Likutis 2012 m.  gruodžio 31 d. 
(perskaičiuota) 

 
635,084   295,767   12,055   36,145   717,775   (404,806)   1,292,020   41,498   1,333,518 

                   
      Perkainojimo rezervo 
nusidėvėjimas 

15 -  -  (900)  -  -  900  - 
 -  

- 

      Suformuoti/(išformuoti) rezervai 16,17 -  -  -  1,707  (40,000)  38,293  -  -  - 
      Dividendų išmokėjimas 18 -  -  -  -  -  (25,402)  (25,402)  -  (25,402) 
Bendrosios pajamos  -  -  (3,227)  -  -  106,210  102,983  2,398  105,381 

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.  635,084  295,767  7,928  37,852  677,775  (284,805)  1,369,601  43,896  1,413,497 

                   
 (Tęsinys kitame puslapyje) 
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Įmonė 
Pasta-bos 

Įstatinis 
kapitalas  

Akcijų 
priedai  

Perkaino-
jimo 

rezervas  
Privalomasis 

rezervas  Kiti rezervai  
Nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai)   
Nuosavo kapitalo iš 

viso 

               
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.  635,084  295,767  8,395  35,867  717,775  (44,656)  1,648,232 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės perskaičiavimas 2.31 -  -  -  -  -  (375,729)  (375,729) 
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. (perskaičiuota)  635,084  295,767  8,395  35,867  717,775  (420,385)  1,272,503 

               
 Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 15 -  -  (621)  -  -  621  - 
 Bendrosios pajamos  -  -  -  -  -  34,423  34,423 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. (perskaičiuota)  635,084  295,767  7,774  35,867  717,775  (385,341)  1,306,926 

               

Suformuoti/(išformuoti) rezervai 16,17 -  -  -  1,673  (40,000)  38,327  - 
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 15 -  -  (532)  -  -  532  - 

      Dividendų išmokėjimas 18 -  -  -  -  -  (25,403)  (25,403) 

Bendrosios pajamos  -  -  (3,227)  -  -  94,356  91,129 

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.  635,084  295,767  4,015  37,540  677,775  (277,529)  1,372,652 

               
 (Pabaiga) 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.  
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Pasta-
bos 

Grupė  
2013m. 

gruodžio  
31 d. 

 

Įmonė 
2013m. 

gruodžio  
31 d. 

  
 

Grupė  
2012m. 

gruodžio  
31 d. 

 

Įmonė 
2012m. 

gruodžio  
31 d. 

      (perskaičiuot
a) 

 (perskaičiuota) 

 Grynasis pelnas   108,608  94,356  38,607  34,423 
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai         

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4,5,6 130,678  117,781  95,971  81,913 
Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo 5 1,021  1,021  (619)  - 
Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos /(pajamos) 9 (2,263)  (2,263)  (457)  (457) 
Investicijų į dukterines bei asocijuotas perleidimo (pelnas)  -  3,799  -  - 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos  9,994  9,994  24,937  24,937 
Kiti vertės sumažėjimai /(sumažėjimo atstatymas)  12,332  12,282  5,566  3,445 
Asocijuotų ir bendrų įmonių (pelno) dalis 7 (1,348)  -  (2,686)  - 
Pelno mokesčio sąnaudos  5,912  3,356  6,066  4,606 
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis 23 (11,467)  (10,706)  3,664  5,061 
Dotacijų (pajamos)  4,21 (39,088)  (39,088)  (18,560)  (18,560) 
Kitų atidėjinių (sumažėjimas)  9,745  9,745  20  20 
Nuostoliai iš ilgalaikio turto nurašymo  127  47  140  308 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         
- Palūkanų (pajamos) 31 (118)  (46)  (550)  (724) 
- Palūkanų sąnaudos 32 23,130  22,839  9,148  8,971 
- Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos  (2,012)  (4,065)  2,924  431 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas         
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 

sumažėjimas  129,845 
 

118,518 
 

2,338 
 

12,802 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas   22,304  29,835  62,611  62,837 
Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas 

(sumažėjimas)  82,704 
 

83,832 
 

(47,431) 
 

(43,816) 
(Sumokėtas) pelno mokestis  (10,315)  (9,508)  (6,736)  (5,607) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  469,789  441,729  174,953  170,590 
         
Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)   (122,460)  (120,104)  (195,195)  (190,511) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  1,277  166  -  - 
Susigrąžintos paskolos  -  -  -  6,500 
Terminuoti indėliai  -  -  247  - 
Investicijos į asocijuotas įmones  (2)  (2)  -  - 
Gautos dotacijos  -  -  22,015  22,015 
Gauti dividendai  -  2,000  -  3,000 
Gautos palūkanos  113  46  231  90 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (121,072)  (117,894)  (172,702)  (158,906) 
Finansinės veiklos pinigų srautai         

Gautos paskolos   11,893  10,465  11,726  - 
Sugrąžintos paskolos   (62,204)  (58,159)  (32,155)  (32,155) 

Lizingo (mokėjimai)  (327)  -  (532)  - 
(Sumokėtos) palūkanos  (23,374)  (23,369)  (32,173)  (31,681) 
(Išmokėti) dividendai  (25,414)  (25,414)  (12)  (12) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (99,426)  (96,477)  (53,146)  (63,848) 

         
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)  249,291  227,358  (50,895)  (52,164) 
         
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  (29,545)  (49,271)  21,349  2,893 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  219,746  178,087  (29,546)  (49,271) 

         
 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.  
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1 Bendroji informacija  

 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – 
Įmonė arba Bendrovė) - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, šio 
registro tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. Įmonės registravimo data 2011 m. liepos 21 d., Įmonės kodas 302648707, PVM 
mokėtojo kodas LT100006256115. Įmonė įsteigta neribotam laikui. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra Elektrinės g. 21, LT-
26108, Elektrėnai, Lietuva.  
 
2013 m. liepos 29 d. įvykusiame Lietuvos energija, AB visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės akcininkai priėmė sprendimą 
pakeisti Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707) pavadinimą į „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Nuo 2013 m. rugpjūčio 5  d. 
bendrovės pavadinimas yra – „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Informacija apie bendrovės pavadinimo pasikeitimą teisės aktų 
nustatyta tvarka yra paskelbta ir Juridinių asmenų registro tvarkytojo – Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje. Kiti 
bendrovės rekvizitai bei kontaktai nepasikeitė ir išliko tie patys. 

 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB buvo įsteigta įgyvendinant Nacionalinę Energetikos Strategiją, reorganizuojant sujungimo būdu dvi 
akcines bendroves - AB „Lietuvos energija“, įmonės kodas 220551550, įskaitant jos filialus Kruonio HAE bei Kauno HE ir AB Lietuvos 
elektrinė, įmonės kodas 110870933.   

 
AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė buvo reorganizuotos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį 
sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves, kurios po Reorganizavimo baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į 
Lietuvos energija, AB (dabar - „Lietuvos energijos gamyba“, AB), kuri po Reorganizavimo tęsia reorganizuotų bendrovių veiklą ir kuriai 
perėjo visas Reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsirado ir toliau 
veiklą tęsia naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB (dabar - „Lietuvos energijos gamyba“, AB). 
 
Reorganizavimu buvo siekiama apjungti ir optimizuoti valstybės kontroliuojamus elektros energijos gamybos pajėgumus suformuojant 
elektros energijos gamybos bloką. To pasėkoje buvo išgryninta ir sukoncentruota elektros energijos gamybos veikla vienoje įmonėje, 
pertvarkyti ir centralizuoti elektros energijos gamybiniai pajėgumai, reikalingi siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos energetinę 
nepriklausomybę. 

 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatinis kapitalas yra lygus 635,083,615 litų  bei yra padalintas į 635,083,615 vieno lito 
nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. 2013 m. ir 2012 m. Bendrovės įstatinis kapitalas nekito. Visos akcijos yra pilnai 
apmokėtos. 2011 m. rugsėjo 1 dieną „Lietuvos energijos gamyba“, AB akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį 
prekybos sąrašą. Įmonė 2013 m. gruodžio 31 dienai ir 2012 m. gruodžio 31 dienai neturėjo įsigijusi savų akcijų.  

 
2013 m. Bendrovė vykdė elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos bei eksporto veiklą. Be šių pagrindinių veiklų 
Bendrovė gali vykdyti bet kurią kitą įstatymų neuždraustą komercinę - ūkinę veiklą, numatytą Bendrovės įstatuose.  
 
Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus užsiimti elektros energijos gamyba Rezervinėje elektrinėje bei Kombinuotojo ciklo 
bloke (toliau tekste kartu – Rezervinė elektrinė), Kauno hidroelektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, vykdyti elektros 
energijos importo bei eksporto veiklą. Bendrovė taip pat turi leidimus plėtoti Rezervinės elektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės 
elektrinės gamybos pajėgumus ir atestatus, sutiekiančius teisę vykdyti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir naftos įrenginių eksploataciją 
ir priežiūrą. 2011 metų liepos 29 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu 
išduota elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija. Bendrovės dukterinė įmonė Energijos tiekimas UAB taip pat turi elektros 
energijos nepriklausomo tiekėjo licenciją bei gamtinių dujų tiekimo licenciją. 2013 m. dukterinė įmonė gamtinių dujų pirkimo – 
pardavimo veiklos nevykdė.  
 
Šių finansinių ataskaitų sudarymo datą Įmonė tiesiogiai dalyvavo (kontroliavo arba turėjo reikšmingą įtaką) šių įmonių valdyme: 
UAB „Kauno energetikos remontas“ (Lietuva), Energijos tiekimas UAB (Lietuva), UAB Duomenų logistikos centras (Lietuva), AS 
„Nordic Energy Link“ (Estija),  UAB „Geoterma“ (Lietuva), UAB „NT Valdos“ (Lietuva). Netiesiogiai, per Energijos tiekimas UAB, Įmonė 
turėjo balsų daugumą Energijos tiekimas SIA (Latvija) ir Energijos tiekimas OU (Estija), per UAB „Kauno energetikos remontas“ 
Įmonė turėjo balsų daugumą UAB „Gotlitas“ (Lietuva), per UAB Duomenų logistikos centras Įmonė turėjo balsų daugumą VŠĮ 
Respublikinis energetikų mokymo centras (Lietuva). Detalesnė informacija apie dukterines, asocijuotas ir bendras įmones bei jų 
pasikeitimus per 2013 m. pateikta 7 pastaboje.  
 
Šiose finansinėse ataskaitose yra pateiktos konsoliduotos „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterinių įmonių finansinės 
ataskaitos bei atskiros patronuojančios įmonės  „Lietuvos energijos gamyba“, AB finansinės ataskaitos.  
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1 Bendroji informacija (tęsinys) 

 
2013 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė „Lietuvos energijos gamyba“, AB bei šios tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės 
įmonės: 
 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Grupės 
valdomų 

akcijų dalis 
2013 m. 

gruodžio 31 
d.  

Dukterinės 
įmonės įstatinis 

kapitalas  
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

2013 m.  
pelnas 

(nuostoliai)  

Nuosavas 
kapitalas  
2013 m.  

gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla 

UAB „Kauno 
energetikos 
remontas“ 

Chemijos g. 17, 
Kaunas, Lietuva 

100 proc. 14,245 872 22,604 Energetinių 
įrenginių remontas, 
metalo konstrukcijų 
gamyba  

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

R.Kalantos g. 119, 
Kaunas, Lietuva 

100 proc. 1,100 (9) 1,425 Apgyvendinimo 
paslaugos, 
prekyba 

Energijos tiekimas 
UAB 

P. Lukšio g. 1, 
Vilnius, Lietuva 

100 proc. 750 4,934 10,349 Elektros energijos 
nepriklausomas 
tiekimas 

Energijos 
tiekimas  OU 
(valdoma per UAB 
Energijos tiekimas) 

Narva mnt 
5,  Tallinn, 
Harjucounty, 
Estonia 

100 proc. 121 (13) 108 Elektros energijos 
nepriklausomas 
tiekimas 

Energijos 
tiekimas  SIA 
(valdoma per UAB 
Energijos tiekimas) 

Elizabetes street 
45/47, Riga, Latvia 

100 proc. 99 (15) 84 Elektros energijos 
nepriklausomas 
tiekimas 

UAB Duomenų 
logistikos centras* 

Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, Lietuva 

54.04 proc. 58,907 5,334 62,231 Informacinių 
technologijų 
paslaugos 

VŠĮ Respublikinis 
energetikų mokymo 
centras (valdoma 
per UAB Duomenų 
logistikos centras) 

Jeruzalės g. 21, 
Vilnius, Lietuva 

54.04 proc. 294 153 (1,253) Energetikos 
sektoriaus 
specialistų 
profesinis ugdymas 
ir tęstinis profesinis 
mokymas 

*2013 m. spalio 25 d. įvykusiame UAB Technologijų ir inovacijų centro visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai priėmė 
sprendimą pakeisti UAB Technologijų ir inovacijų centro pavadinimą į UAB Duomenų logistikos centras. Nuo 2013 m. lapkričio 4 d. 
UAB Technologijų ir inovacijų centro pavadinimas pakeistas į UAB Duomenų logistikos centras. 
  
2013 m. spalio 14 d. pakeisti UAB Duomenų logistikos centras (iki  2013 lapkričio 4 d. UAB Technologijų ir inovacijų centras)  įstatai 
dėl sumažinto įstatinio kapitalo nuo 76 512 824 litų iki 58 906 598 litų.  UAB Duomenų logistikos centro (iki  2013 lapkričio  4 d. UAB 
Technologijų ir inovacijų centras) įstatinis kapitalas mažinamas 17 606 226 litais, anuliuojant 17 606 226 paprastąsias vardines 
akcijas, nustatant, kad visiems įmonės akcininkams proporcingai mažinamas jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius. 
Bendrovės investicijos vertė nepasikeitė (7 pastaba). 
 
2013 m. lapkričio 25 d. Bendrovė kartu su „Lietuvos energija“, UAB,  „Lesto“, AB  ir LITGRID AB pasirašė bendros įmonės UAB 
Technologijų ir inovacijų centro, kurios vienas pagrindinių veiklos tikslų – informacinių technologijų ir telekomunikacijų bei kitų 
paslaugų teikimas akcininkams – steigimo sutartį. 2013 m. gruodžio 4 d. UAB Technologijų ir inovacijų centras įsteigtas ir įregistruotas 
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre. UAB Technologijų ir inovacijų centras įstatinį kapitalą sudaro 10 000 litų. Bendrovei, 
„Lietuvos energija“, UAB, „Lesto“, AB, LITGRID AB atitinkamai priklauso 20 proc., 50 proc., 20 proc. ir 10 proc. bendrovės akcijų.  
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1 Bendroji informacija (tęsinys) 

 
2012 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė „Lietuvos energijos gamyba“, AB bei šios tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės 
įmonės: 
 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Grupės 
valdomų 

akcijų dalis 
2012 m. 

gruodžio 31 
d.  

Dukterinės 
įmonės įstatinis 

kapitalas  
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

2012 m.  
pelnas 

(nuostoliai)  

Nuosavas 
kapitalas  
2012 m.  

gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla 

UAB „Kauno 
energetikos 
remontas“ 

Chemijos g. 17, 
Kaunas, Lietuva 

100 proc. 14,245 679 21,343 Energetinių 
įrenginių remontas, 
metalo konstrukcijų 
gamyba  

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

R.Kalantos g. 119, 
Kaunas, Lietuva 

100 proc. 1,100 (115) 1,435 Apgyvendinimo 
paslaugos, 
prekyba 

Energijos tiekimas 
UAB 

P. Lukšio g. 1, 
Vilnius, Lietuva 

100 proc. 750 573 7,415 Elektros energijos 
nepriklausomas 
tiekimas 

UAB Technologijų ir 
inovacijų centras* 

Juozapavičiaus g. 
13, Vilnius, Lietuva 

54.04 proc. 76,513 3,634 57,163 Informacinių 
technologijų 
paslaugos 

VŠĮ Respublikinis 
energetikų mokymo 
centras (valdoma 
per UAB 
Technologijų ir 
inovacijų centras) 

Jeruzalės g. 21, 
Vilnius, Lietuva 

54.04 proc. 294 (270) (1,406) Energetikos 
sektoriaus 
specialistų 
profesinis ugdymas 
ir tęstinis profesinis 
mokymas 

       
 
*2012 m. spalio 31 d. UAB "Data Logistics Center“ buvo reorganizuota Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3  dalyje 
numatytu būdu. UAB „Data Logistics Center“ buvo prijungta prie UAB Technologijų ir inovacijų centras ir po reorganizavimo 
pasibaigė. UAB „Data Logistics Center“ turtas, teisės ir pareigos perėjo UAB Technologijų ir inovacijų centras – Bendrovei, kuri po 
reorganizavimo tęsia veiklą. 
 
Grupės darbuotojų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 1,104 (2012 m. gruodžio 31 d. – 1,180). Įmonės darbuotojų skaičius 2013 m. 
gruodžio 31 d. buvo 503 (2012 m. gruodžio 31 d. – 511). 
 
Bendrovės akcininkai turi teisę patvirtinti arba nepatvirtinti šių finansinių ataskaitų bei reikalauti Bendrovės parengti naujas finansines 
ataskaitas. 
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2 Apskaitos principai  

 
Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės ir Įmonės 2013 m. finansines ataskaitas yra šie: 
 
2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 
 
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos 
Sąjungoje. 
 
Šios finansinės ataskaitos parengtos įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus tam tikrą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris yra apskaitytas 
perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius (2.7 pastaba), aplinkos taršos leidimus 
(2.11 pastaba) ir finansinius instrumentus, kurie pateikiami tikrąja verte (2.12 pastaba). 
 
Finansiniai Įmonės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais.  
 
2.2 Apskaitos principų pasikeitimas 
 
Apskaitos principai, taikyti rengiant finansines ataskaitas, yra tokie patys kaip ir taikyti ankstesniais finansiniais metais , išskyrus: 
 
Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų pritaikymas 
 
13-asis TFAS „Tikrosios vertės nustatymas“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. arba vėliau). 
Standartu siekiama nuoseklumo ir paprastumo, pateikiant patikslintą tikrosios vertės apibrėžimą ir vieną bendrą tikrosios vertės 
nustatymo šaltinį bei atskleidimo reikalavimus, taikytinus TFAS. Grupė ir Bendrovė pateikė papildomus atskleidimus finansinėse 
ataskaitose.   
 
1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ pataisa (taikoma metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2012 m. liepos 1 d. arba 
vėliau). Šia pataisa pakeisti kitų bendrųjų pajamų straipsnių atskleidimo reikalavimai. Pagal šią pataisą reikalaujama, kad ūkio 
subjektas atskirai pateiktų kitų bendrųjų pajamų straipsnius dvejuose skyriuose, atsižvelgiant į tai, ar vėliau juos bus galima  
pergrupuoti į pelną ar nuostolius. 1-ajame TAS siūlomas pavadinimas pakeistas į „pelno  (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų 
ataskaitą“. Dėl šios pataisos pasikeitė Grupės ir Bendrovės finansinių ataskaitų pateikimas, tačiau ji neturėjo jokios įtakos sandorių ir 
likučių vertinimui. 
 
19-ojo TAS „Išmokos darbuotojams“ pataisa (taikoma laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. arba vėliau). Ši pataisa 
reikšmingai pakeitė apibrėžtųjų išmokų pensijų sąnaudų ir išeitinių išmokų pripažinimą ir vertinimą, taip pat informacijos ap ie visas 
išmokas darbuotojams atskleidimo reikalavimus. Pagal standartą reikalaujama pripažinti visus grynojo apibrėžtųjų išmokų 
įsipareigojimo (turto) pokyčius tada, kai jie atsiranda tokia tvarka: (i) paslaugų savikainą ir grynąsias palūkanas pelnu arba nuostoliais; 
ir (II) pakartotinus įvertinimus kitose bendrosiose pajamose. Ši pataisa neturėjo reikšmingos įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms 
ataskaitoms. 
 
„Atskleidimas – finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų užskaita“ – 7-ojo TFAS pataisos (taikomos metiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. arba vėliau). Šia pataisa reikalaujama atskleisti informaciją, kuri leistų ūkio subjekto finansinių 
ataskaitų naudotojams įvertinti užskaitos sutarčių, įskaitant ir užskaitos teises, poveikį ar galimą poveikį. Ši pataisa neturėjo 
reikšmingos įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms.  
 
Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų patobulinimai (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 
d.). Šie patobulinimai apima penkių standartų pakeitimus. 1-ojo TFAS pakeitimo tikslas: (i) išaiškinti, kad ūkio subjektas, kuris  po 
pertraukos vėl pradėjo rengti finansines ataskaitas pagal TFAS, gali arba pakartotinai taikyti 1-ąjį TFAS, arba visus TFAS 
retrospektyviai, tarytum jis niekada nebūtų nustojęs jų taikyti; ir (ii) įtraukti 23-iojo TAS „Skolinimosi išlaidos“ retrospektyvaus taikymo 
išimtį pirmą kartą TFAS taikantiems ūkio subjektams. 1-ojo TAS pakeitimo tikslas – išaiškinti, kad aiškinamojo rašto pastabos nėra 
būtinos trečiajam balansui pagrįsti, kuris pateiktas praėjusio laikotarpio pradžioje, jeigu jis pateikiamas dėl to, kad jam reikšmingos 
įtakos turėjo retrospektyvus duomenų koregavimas, apskaitos politikos principų pasikeitimai ar perklasifikavimai pateikimo tikslams, 
tačiau aiškinamąjį raštą būtina pateikti, jeigu ūkio subjektas savo noru nusprendžia pateikti papildomas palyginamąsias ataskaitas. 
16-ojo TAS tikslas – išaiškinti, kad priežiūros įrenginiai, naudojami ilgiau negu vieną laikotarpį, priskiriami ilgalaikio materialiojo turto 
grupei, o ne atsargoms. 32-ojo TAS pakeitimo tikslas – išaiškinti, kad tam tikras mokestinis poveikis, susijęs su išmokėjimais 
akcininkams, turėtų būti apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje, kaip tai visada buvo reikalaujama daryti pagal 12-ąjį TAS. 34-ojo 
TAS pakeitimo tikslas – suderinti jo reikalavimus su 8-ojo TFAS reikalavimais. 34-asis TAS reikalauja atskleisti veiklos segmento viso 
turto ir įsipareigojimų sumas, jeigu tokia informacija nuolat pateikiama pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui ir jeigu šios 
sumos reikšmingai pasikeitė po paskutinių metinių finansinių ataskaitų parengimo.  
 
Grupė/Įmonė rengdama finansines ataskaitas atsižvelgė į 1-ąjį TAS pakeitimą. Kiti standartų pakeitimai nėra aktualūs Grupės/Įmonės 
finansinėms ataskaitoms. 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 

 
2.2 Apskaitos principų pasikeitimas (tęsinys) 
 
Toliau išvardyti nauji arba pakeisti TFAS ir TFAAK aiškinimai, kurie galioja 2013 metais, tačiau šiuo metu nėra aktualūs 
Grupės ir Įmonės veiklai: 
 
Toliau aprašyti esamų standartų pakeitimai ir aiškinimai, patvirtinti Europos Sąjungos (ES), kuriuos privaloma taikyti ataska itiniams 
laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. arba vėliau, tačiau kurie šiuo metu nėra aktualūs Grupės/Įmonės veiklai:    
 

 „Didelė hiperinfliacija ir nustatytų datų netaikymas standartus pirmą kartą taikantiems ūkio subjektams“ –  1-ojo TFAS pataisos 
(taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2011 m. liepos 1 d. arba vėliau). 

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

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

 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmąjį kartą“ pataisos – „Valstybės paskolos“ (taikomas 
metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. arba vėliau). 

 
Standartai, aiškinimai ir jų pakeitimai, kurie dar neįsigalioję ir kurių Grupė bei Įmonė nėra pritaikiusi anksčiau laiko 
 
10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. arba 
vėliau). 10-uoju TFAS pakeičiamos 27-ojo TAS „Konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos“ ir Nuolatinio aiškinimo komiteto 
(NAK) 12-ojo aiškinimo „Konsolidavimas. Specialiosios paskirties ūkio subjektai“ dalys, susijusios su kontrole ir konsolidavimu. 10-
asis TFAS pakeitė kontrolės sąvokos apibrėžimą taip, kad nustatant kontrolę būtų taikomi vienodi kriterijai visiems ūkio subjektams. Šį 
sąvokos apibrėžimą papildo įvairios taikymo gairės. Šuo metu Grupė/Įmonė vertina šio Standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms. 
 
11-asis TFAS „Jungtinė veikla“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau). 11-uoju TFAS  
pakeičiamas 31-asis TAS „Dalys bendrose įmonėse“ ir NAK 13-asis aiškinimas „Nepiniginiai dalininkų įnašai į bendrai kontroliuojamas 
įmones“. Pakeitus sąvokų apibrėžimus, jungtinės veiklos tipų skaičius sumažintas iki dviejų: bendra veikla ir bendra įmonė. Galimybė 
taikyti proporcingo konsolidavimo principą bendrai kontroliuojamoms įmonėms buvo panaikinta. Bendrų įmonių dalininkai privalo 
taikyti nuosavybės metodą. Šuo metu Grupė/Įmonė vertina šio Standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms. 
 
12-asis TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 
2014 m. sausio 1 d. arba vėliau). Šis standartas taikomas ūkio subjektams, turintiems nuosavybės dalį dukterinėje įmonėje, jungtinėje 
veikloje, asocijuotoje įmonėje ar nekonsoliduotame struktūrizuotame ūkio subjekte. 12-asis TFAS numato privalomą atskleisti 
informaciją toms įmonėms, kurios taiko du naujus standartus: 10-ąjį TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“ ir 11-ąjį TFAS 
„Jungtinė veikla“. Šis standartas pakeičia informacijos atskleidimo reikalavimus, šiuo metu taikomus pagal 28-ąjį TAS „Investicijos į 
asocijuotąsias įmones“. 12-asis TFAS reikalauja, kad ūkio subjektai atskleistų informaciją, kuri padeda finansinių ataskaitų 
naudotojams įvertinti ūkio subjekto turimos nuosavybės dalies dukterinėje įmonėje, asocijuotoje įmonėje, jungtinėje veikloje ir 
nekonsoliduotame struktūrizuotame ūkio subjekte pobūdį, riziką ir finansinį poveikį. Siekiant įvykdyti šiuos tikslus, naujasis standartas 
reikalauja atskleisti informaciją keliose srityse, įskaitant reikšmingus sprendimus ir prielaidas, kurie buvo atliekami nusta tant, ar ūkio 
subjektas kontroliuoja, bendrai kontroliuoja ar turi reikšmingos įtakos savo daliai kituose ūkio subjektuose, taip pat atskle isti 
papildomą informaciją apie nekontroliuojamos dalies dalį įmonės veikloje bei pinigų srautus, apibendrintą dukterinių  įmonių su 
reikšminga nekontroliuojama dalimi finansinę informaciją bei išsamią informaciją apie dalį nekonsoliduotuose struktūrizuotuose ūkio 
subjektuose. Šuo metu Grupė/Įmonė vertina šio Standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms. 
 
27-asis TAS „Atskiros finansinės ataskaitos“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau.)  
Šis Standartas pakeistas ir jo tikslas – nustatyti apskaitos ir atskleidimo reikalavimus investicijoms į dukterines įmones, bendras 
įmones ir asocijuotas įmones, kai ūkio subjektas rengia atskiras finansines ataskaitas. Gaires, susijusias su kontrole ir 
konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis, pakeitė 10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“. Šuo metu 
Grupė/Įmonė vertina šio Standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms. 
 
28-asis TAS „Investicijos į asocijuotąsias ir bendrąsias įmones“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. saus io 
1 d. ar vėliau). Šis Standartas buvo pakeistas paskelbus 11-ąjį TFAS ir dabar numato reikalavimą bendrąsias įmones, o taip pat ir 
asocijuotąsias įmones apskaitoje registruoti taikant nuosavybės metodą. Grupė/Įmonė nenumato, kad šis standartas turės 
reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. 
 
Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų sudengimas – 32-ojo TAS pakeitimai (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 
2014 m. sausio 1 d. ar vėliau). Šia pataisa papildytos 32-ajame TAS numatytos taikymo gairės, susijusios su tam tikrų užskaitos 
kriterijų nenuoseklaus taikymo atvejais. Tai apima kriterijaus „pagal įstatymą turi įgyvendinamą teisę užskaityti“ išaiškinimą ir tai, kad 
tam tikros atskirųjų atsiskaitymų sistemos gali būti traktuojamos, kaip atitinkančios grynojo atsiskaitymo kriterijų . Grupė/Įmonė 
nenumato, kad šie pakeitimai turės reikšmingos įtakos jos finansinėms ataskaitoms. 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 

 
2.2 Apskaitos principų pasikeitimas (tęsinys) 
 
10-ojo TFAS, 11-ojo TFAS ir 12-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio gairių pataisos (taikomos metiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d.). Šiose pataisose išaiškintos pereinamojo laikotarpio gairės, numatytos 10-ajame TFAS 
„Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“. Ūkio subjektai, taikantys 10-ąjį TFAS, turėtų įvertinti kontrolę pirmąją metinio laikotarpio, kurį 
taikomas 10-asis TFAS, dieną ir tuo atveju, jeigu su konsolidavimu susijusi išvada pagal 10-ąjį TFAS skiriasi nuo 27-ojo TAS ir NAK 
12-ojo aiškinimo, paskutinio praėjusio lyginamojo laikotarpio (t. y. 2012 metai tiems ūkio subjektams, kurių finansiniai metai sutampa 
su kalendoriniais metais ir kurie pradeda taikyti 10-ąjį TFAS 2013 m.) duomenys patikslinami, nebent  to būtų neįmanoma padaryti. 
Pataisomis taip pat nustatoma papildoma pereinamojo laikotarpio išimtis 10-ajame TFAS, 11-ajame TFAS „Jungtinė veikla“ ir 12-
ajame TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“, reikalaujant pateikti tik paskutinio lyginamojo laikotarpio 
pakoreguotą lyginamąją informaciją . Be to, pataisomis panaikintas reikalavimas pateikti ankstesnių laikotarpių, buvusių prieš 
laikotarpį, kuriuo pirmą kartą taikytas 12-asis TFAS, lyginamąją informaciją , susijusią su nekonsoliduojamais struktūrizuotais ūkio 
subjektais (angl. structured entities). Šiuo metu Grupė/Įmonė vertina, kokios įtakos pataisos turės jos finansinėms ataskaitoms. 
 
10-ojo TFAS , 12-ojo TFAS ir 27-ojo TAS pataisos – „Investiciniai ūkio subjektai“ (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 
2014 m. sausio 1 d.). Šia pataisa pateiktas investicinio ūkio subjekto apibrėžimas – tai ūkio subjektas, kuris: (i) gauna lėšas iš 
investuotojų ir už šias lėšas teikia jiems investicijų valdymo paslaugas; (ii) įsipareigoja savo investuotojams užtikrinti, kad jo veiklos 
paskirtis – investuoti lėšas vien tik siekiant vertės padidėjimo arba investicinių pajamų; ir (iii) savo investicijas vertina tikrąją ver te. 
Investicinis ūkio subjektas privalės apskaityti savo dukterines įmones tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba 
nuostoliais, ir konsoliduoti tik tas dukterines įmones, kurių teikiamos paslaugos yra susijusios su ūkio subjekto investicine  veikla. 12-
ojo TFAS pakeitimo tikslas – pateikti papildomą reikalaujamą atskleisti informaciją, įskaitant bet kuriuos svarbius sprendimus, priimtus 
nustatant, ar ūkio subjektas yra investicinis ūkio subjektas, taip pat informaciją apie finansinę ar kitokio pobūdžio paramą,  kurią 
ketinama teikti ar kuri jau buvo suteikta nekonsoliduojamai dukterinei įmonei. Grupė/Įmonė nenumato, kad šie pakeitimai turės 
reikšmingos įtakos jos finansinėms ataskaitoms. 
 
36-ojo TAS pataisos – „Informacijos apie nefinansinio turto atsiperkamąją vertę atskleidimas“ (taikomos metiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d.; leidžiama taikyti anksčiau laiko, jeigu 13-asis TFAS taikomas tam pačiam apskaitos ir 
palyginamajam laikotarpiui). Pataisomis panaikinamas reikalavimas atskleisti atsiperkamąją vertę, jeigu įplaukas kuriantis vienetas 
apima prestižą arba neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialųjį turtą, tačiau vertės sumažėjimo nėra. Grupė/Įmonė nenumato, 
kad šie pakeitimai turės reikšmingos įtakos jos finansinėms ataskaitoms. 
39-ojo TAS pataisos – „Išvestinių finansinių priemonių novacija ir tolesnė apsidraudimo sandorių apskaita“ (taikomos metiniams 
laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d.).  Pataisomis bus leidžiama tęsti apsidraudimo sandorių apskaitą tokiu atveju, kai 
apsidraudimo nuo rizikos priemone laikoma išvestinė finansinė priemonė yra pakeičiama (t.y. šalys susitaria pakeisti pradinę sandorio 
šalį nauja), siekiant įvykdyti tarpuskaitą su pagrindine sandorio šalimi vykdant teisės aktų ar taisyklių reikalavimus, jei įvykdomos 
nustatytos sąlygos. Šiuo metu Grupė/Įmonė  netaiko apsidraudimo sandorių apskaitos, todėl Grupė/Įmonė nenumato, kad šie 
pakeitimai turės reikšmingos įtakos jos finansinėms ataskaitoms. 
 
Standartai, aiškinimai ir jų pakeitimai, kurie dar nėra patvirtinti taikyti Europos Sąjungos ir kurių Grupė bei Įmonė nėra 
pritaikiusi anksčiau laiko 
 

 9-asis TFAS „Finansinės priemonės: klasifikavimas ir vertinimas“ 

 TFAAK 21-asis aiškinimas – „Mokesčiai“ 

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

 2012 m. Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų metiniai patobulinimai 

 2013 m. Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų metiniai patobulinimai 
 
Šuo metu Grupė/Įmonė vertina šių pakeitimų įtaką jos finansinėms ataskaitoms. 
 
Kitų naujų ar pakeistų standartų ar jų aiškinimų, kurie dar neįsigaliojo ir kurie galėtų turėti reikšmingos įtakos Grupei/Įmonei, nėra. 
 
2.3 Konsolidacijos principai 
 
Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos apima „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir jos dukterines įmones. Dukterinių įmonių 
finansinės ataskaitos yra parengtos tiems patiems ataskaitiniams laikotarpiams bei naudojant vienodus apskaitos principus. 
 
Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Įmonei ir nebėra konsoliduojamos nuo tos 
datos, kai kontrolė perleidžiama už Grupės ribų. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar nuostoliai tarp 
Grupės įmonių yra eliminuojami. Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos sudarytos, priskiriant dukterinių įmonių bendrąjį pelną 
patronuojančios įmonės savininkams nuo datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Bendrovei. 
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2.4 Verslo jungimai 
 
Dukterinių įmonių įsigijimas, išskyrus įsigijimus tarp bendro pavaldumo įmonių, yra apskaitomas taikant įsigijimo metodą. Įsigijimo 
savikaina yra vertinama bendra tikrosios vertės suma, kurią sudaro mainais už įsigyjamos įmonės kontrolę suteikto turto, prisiimtų 
įsipareigojimų bei Grupės išleistų nuosavybės priemonių tikroji vertė mainų dieną.  
 
Su įsigijimu patiriamos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis. Įsigyjamos įmonės identifikuojamas turtas, įsipareigojimai ir neapibrėžtieji 
įsipareigojimai yra pripažįstami jų tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną. Kiekvieno įsigijimo atveju Grupė pripažįsta įsigyjamos įmonės 
nekontroliuojančią dalį tikrą verte arba proporcingai įsigyjamos įmonės grynojo turto tikrajai vertei.  
 
Dukterinių įmonių įsigijimams tarp bendro pavaldumo įmonių nėra taikomas 3 TFAS „Verslo jungimai“ ir todėl tokie įsigijimai buvo 
apskaityti taikant jungimo metodą.  Grupė nepripažino turto bei įsipareigojimų jų tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną, o apjungė įsigytą 
turtą bei įsipareigojimus balansinėmis vertėmis. Naudojant jungimo metodą, papildomas prestižas neatsiranda, o konsoliduotose 
finansinėse ataskaitose įsigytos įmonės rezultatai apskaityti nuo įsigijimo dienos. 
 
Grupė apskaito sandorius su nekontroliuojančia dalimi kaip sandorius su Grupės akcininkais.  Apskaitant nekontroliuojančios dalies 
įsigijimus, skirtumas tarp įsigijimo savikainos ir įsigytos dalies grynojo turto dalies yra pripažįstamas nuosavybėje. Nekontroliuojančios 
dalies perleidimo pelnas arba nuostolis taip pat pripažįstami nuosavybėje.   
 
2.5 Investicijos į dukterines įmones (Įmonė) 
 
Dukterinė įmonė – tai tokia įmonė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja patronuojanti įmonė ir kuriai priklauso daugiau nei pusė 
balsavimo teisių.  Investicijos į dukterines įmones patronuojančios įmonės finansinės padėties ataskaitoje yra apskaitytos įsigijimo 
savikaina atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, kai investicijos apskaitinė vertė patronuojančios įmonės finansinės padėties 
ataskaitoje viršija tikėtiną atsiperkamąją vertę. Įsigijimo savikaina taip pat apima tiesiogiai susijusias išlaidas.  
 
2.6 Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones 
 
Asocijuota įmonė – tai tokia įmonė, kuriai Grupė/Įmonė daro reikšmingą įtaką, tačiau nėra nei dukterinė įmonė, nei dalis bendroje 
įmonėje. Reikšminga įtaka – tai galėjimas dalyvauti priimant finansinės ir veiklos politikos sprendimus, tačiau tai nėra galia kontroliuoti 
ar bendrai kontroliuoti šiuos sprendimus, kuri paprastai susijusi su nuosavybės dalimi nuo 20 iki 50 proc.  Grupė yra investavusi į 
bendrą įmonę, kuri yra jungtinės veiklos bendrovė, kurioje dalininkų susitarimu bendrai kontroliuojant vykdoma ekonominė veikla.  
 
Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones patronuojančios įmonės finansinės padėties ataskaitoje yra apskaitytos įsigijimo savikaina 
atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, kai investicijos apskaitinė vertė patronuojančios įmonės finansinės padėties ataskaitoje viršija 
tikėtiną atsiperkamąją vertę. 
 
Asocijuotų ir bendrų įmonių veiklos rezultatai įtraukiami į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas naudojant nuosavybės metodą, 
išskyrus atvejus, kai investicija yra klasifikuojama kaip laikoma pardavimui, kuomet ji yra apskaitoma pagal TFAS 5 „Ilgalaikis turtas,  
laikomas pardavimui ir nutraukiama veikla“. Taikant nuosavybės metodą, investicija į asocijuotą ar bendrą įmonę yra apskaitoma 
konsoliduotoje finansinės padėties ataskaitoje įsigijimo savikaina, pakoreguota po įsigijimo datos įvykusiais Grupės grynojo tur to 
asocijuotoje/bendroje įmonėje dalies pasikeitimais, atėmus bet kokį konkrečių investicijų vertės sumažėjimą. Grupės grynojo pelno ar 
nuostolių dalis po įsigijimo dienos pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje, o kitų bendrųjų pajamų dalis po įsigijimo dienos – kitų 
bendrųjų pajamų straipsnyje. 
 
Asocijuotos ir bendros įmonės nuostoliai, viršijantys Grupės turto dalį joje, nėra pripažįstami, išskyrus tuos atvejus, kai Grupė prisiėmė 
teisinius arba netiesioginius įsipareigojimus arba padarė mokėjimus asocijuotos/bendros įmonės vardu. 
 
Bet koks įsigijimo savikainos perviršis lyginant su Grupės identifikuojamo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų grynąja 
asocijuotoje įmonėje dalimi, įvertinta tikrąja verte, įsigijimo dieną pripažįstamas prestižu. Prestižas yra įtraukiamas į investicijos 
likutinę vertę ir vertinamas dėl vertės sumažėjimo kaip investicijos dalis. Jei po pakartotinio vertinimo Grupei tenkanti identifikuojamo 
turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų grynoji dalis įvertinta tikrąja verte viršija įsigijimo savikainą, perviršis yra nedelsiant 
pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Kai Grupės įmonė vykdo operacijas su Grupės asocijuota/bendra įmone, nerealizuotas pelnas ar nuostoliai, tenkantys Grupei, yra 
eliminuojami. 
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2.6   Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones (tęsinys) 
 
Finansinės garantijos, suteiktos už asocijuotų įmonių įsipareigojimus, pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įvertinta tikrąja verte 
kaip investicija į asocijuotas įmones bei finansinis įsipareigojimas finansinės padėties ataskaitoje. Tikroji vertė yra įvert inama kaip 
tikrosios įsipareigojimo, už kurį suteikta garantija, vertės bei analogiško įsipareigojimo be garantijos tikrosios vertės skirtumas. Šis 
finansinis įsipareigojimas vėliau yra amortizuojamas ir pripažįstamas pajamomis priklausomai nuo susijusio asocijuotos įmonės  
finansinio įsipareigojimo bankui amortizacijos / grąžinimo. Jeigu atsiranda požymių, kad asocijuota įmonė gali neįvykdyti savo 
įsipareigojimų bankui, finansinis įsipareigojimas Įmonėje yra apskaitomas didesniąja iš amortizuotos vertės ir pagal TAS 37 
„Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai bei neapibrėžtas turtas“ nuostatas apskaičiuotos vertės.  
 
2.7 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 
 
Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jeigu jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai.  
 
Ilgalaikis materialusis turtas, kuriam priskiriamos hidroelektrinės ir hidroakumuliacinės, kombinuotojo ciklo bloko bei rezervinės 
elektrinių turto grupės, apskaitomos savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 
yra apskaitomas perkainota verte, nustatyta remiantis periodiškais, ne rečiau kaip kartą per 5 metus, nepriklausomų turto vertintojų 
atliekamais turto vertinimais, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo bei vertės sumažėjimo suma. Visas sukauptas nusidėvėjimas bei 
vertės sumažėjimas perkainojimo metu yra sudengiamas su bendrąja turto balansine verte ir likusi suma koreguojama iki perkainotos 
turto vertės. Pirmojo ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo metu susidariusia apskaitinės vertės padidėjimo suma yra didinamas 
perkainojimo rezervas nuosavame kapitale, o vertės sumažėjimo suma yra apskaitoma per pelno (nuostolio) straipsnį. Dėl vėlesn io 
turto perkainojimo susidariusia apskaitinės turto vertės padidėjimo suma yra didinamas perkainojimo rezervas, o apskaitinės turto 
vertės sumažėjimo suma, kuri padengia ankstesnius to paties turto vertės padidėjimus, tiesiogiai mažina perkainojimo rezervą 
nuosavame kapitale; visi kiti sumažėjimai apskaitomi per pelno (nuostolio) straipsnį. Vertės padidėjimas, kuris padengia ankstesnius 
vertės sumažėjimus, apskaitomas per pelno (nuostolio) straipsnį. Visi kiti turto vertės padidėjimai vėlesnių perkainojimų metu yra 
apskaitomi perkainojimo rezerve. Kiekvienais metais skirtumas tarp perkainoto turto nusidėvėjimo, parodyto bendrųjų pajamų 
ataskaitoje, bei nusidėvėjimo, apskaičiuoto remiantis turto pradine verte, perkeliamas iš perkainojimo rezervo į nepaskirstytąjį pelną, 
įvertinus atidėtojo pelno mokesčio poveikį. 
 
Nebaigtos statybos straipsnyje apskaitomas statomas ilgalaikis materialusis turtas. Tokio turto įsigijimo savikaina apima projektavimo, 
statybos darbus, montavimui perduotus įrengimus ir įrangą bei kitas tiesiogines išlaidas. 
 
Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 
Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigytas atskirai iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Verslo susijungimuose įsigyto 
nematerialiojo turto savikaina yra jo tikroji vertė įsigijimo datą. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra tikėtina , kad 
Grupė/Įmonė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta.  
 
Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas, išskyrus aplinkos taršos leidimus (2.11 pastaba), yra apskaitomas įsigijimo verte, 
atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra (Grupė/Įmonė neturi neriboto tarnavimo 
laikotarpio nematerialiojo turto).  
 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 
 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, išskyrus nebaigtą statybą, nusidėvėjimas (amortizacija) yra skaičiuojamas per įvertintus 
naudingo tarnavimo laikotarpius, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Kiekvienų metų pabaigoje Grupė ir Įmonė peržiūri ilgalaikio 
turto naudingo tarnavimo laikotarpius, likvidacines vertes bei nusidėvėjimo/amortizacijos metodą, užtikrinant, kad jie atitiktų 
numatomą ilgalaikio turto naudojimo pobūdį. Įvertinimo pakeitimo įtaka, jei tokia yra, pripažįstama perspektyviai.  
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2.7   Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (tęsinys) 
 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įvertinti naudingo tarnavimo laikotarpiai yra tokie: 
 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto grupės Naudingo tarnavimo laikotarpiai (metais) 
  
Pastatai 20 - 75 
Statiniai ir įrenginiai:  

- elektros ir ryšių įtaisai 20 - 25 
- elektros įrenginiai 15 - 35 
- kiti įrenginiai 5 - 20 

Hidroelektrinės ir hidroakumuliacinės elektrinių statiniai ir 
įrenginiai:  

- vandentakos hidrotechniniai statiniai ir įrengimai 75 
- slėgiminiai vamzdynai 50 
- hidrotechninės turbinos 25 - 40 
- kiti įrenginiai 8 - 15 

Rezervinės elektrinės statiniai ir įrenginiai:  
- statiniai ir tiesiniai 10 - 70 
 - šilumos ir elektros įrenginiai 10 - 60 
-matavimo prietaisai ir įranga 5 - 30 
 -kiti įrenginiai, įrankiai 8 - 15 

Kombinuotojo ciklo bloko statiniai ir įrenginiai:  

- Statiniai ir tiesiniai 20 - 50 

- Elektros linijos 20 - 40  

- Elektros gamybos įrenginiai 20 - 50 

Transporto priemonės 4 - 10 
Kitas materialusis turtas: 5 - 40 

- kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 3 - 10 
- inventorius, įrankiai 4 - 10 

Nematerialusis turtas 3 - 4 
 

 
Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas lizingo (finansinės nuomos) būdu, yra nudėvimas per naudingą tarnavimo laikotarpį, taikant tą 
patį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą kaip ir nuosavam turtui. 
 
Pelnas ar nuostolis, susidarantis dėl ilgalaikio turto pardavimo apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp pardavimo pajamų ir turto likutinės 
vertės ir yra pripažįstamas ataskaitinių metų bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Remonto išlaidos yra pridedamos prie apskaitinės ilgalaikio materialiojo turto vertės, jei yra tikėtina, kad Grupė ir Įmonė gaus ateityje 
ekonominę naudą iš šių išlaidų, ir jei jas galima patikimai įvertinti. Pakeistos dalies apskaitinė vertė yra nurašoma. Visos kitos remonto 
ir priežiūros išlaidos yra pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje tuo metu, kai jos yra patiriamos. 
 
Didelės vertės atsarginės dalys, kurias tikimasi naudoti ilgiau nei vienerius metus,  yra apskaitomos ilgalaikiame materialiajame turte.  
Atsarginės detalės yra apskaitomos įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą bei vertės sumažėjimą  Nusidėvėjimas yra 
skaičiuojamas per įvertintus konkretaus ilgalaikio materialiojo turto, su kuriuo atsarginės dalys yra susijusios, naudingo tarnavimo 
laikotarpius, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. 
 
 
2.8   Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei kito ilgalaikio turto vertės sumažėjimas 
 
Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo datą Grupė ir Įmonė peržiūri likutinę ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto  bei kito 
ilgalaikio turto  vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Grupė ir Įmonė 
įvertina šio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks 
yra). Kai neįmanoma įvertinti turto atsiperkamosios vertės, Grupė ir Įmonė paskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai 
šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas, Grupės ir Įmonės 
administracinis turtas yra paskirstomas atskiriems pajamas generuojančio turto vienetams, priešingu atveju Grupės ir Įmonės 
administracinis turtas yra paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms gali būti nustatytas 
patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas. Kito ilgalaikio turto, t.y. teisės gauti aplinkos taršos leidimus, atsiperkamoji vertė yra 
nustatoma atsižvelgiant į aplinkos taršos leidimų išankstinių ar dabartinių sandorių rinkos kainas.  
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.8  Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei kito ilgalaikio turto turto vertės sumažėjimas (tęsinys) 
 
Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš tikrosios vertės, atėmus pardavimo sąnaudas, ir naudojimo vertės. Įvertinant naudojimo vertę, 
tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki dabartinės vertės naudojant diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos 
sąlygas, egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu susijusią riziką, į kurią nebuvo atsižvelgta įvertinant ateities pinigų srautus.  
 
Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio turto apskaitinė vertė, apskaitinė 
turto vertė sumažinama iki atsiperkamosios šio turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) vertės. Nuostoliai dėl vertės 
sumažėjimo pripažįstami iš karto pelno (nuostolių) straipsnyje, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas. Tuo atveju, nuostoliai dėl 
vertės sumažėjimo yra apskaitomi kaip perkainojimo rezervo sumažėjimas. 
 
Jei po nuostolių dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė vėliau padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas generuojančios turto 
grupės) vertė padidinama iki naujai paskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, bet taip, kad padidėjimas neviršytų apskaitinės šio 
turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertės, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais nebūtų buvę pripažinti. 
Turto vertės sumažėjimo atstatymas pripažįstamas per pelno (nuostolio) straipsnį iš karto, nebent šis turtas anksčiau buvo 
perkainotas. Pastaruoju atveju, jo vertės sumažėjimo panaikinimas yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo padidėjimas 
(neviršijant buvusio vertės sumažėjimo sumos dydžio), kaip aprašyta 2.7 pastaboje. 
 
2.9  Investicinis turtas 
 
Grupės/Įmonės investicinis turtas, kurį sudaro investicijos į pastatus, kurie yra laikomi uždirbti nuomos pajamas arba tikint is jų vertės 
padidėjimo, pirminio pripažinimo metu yra apskaitomas įsigijimo savikaina, įskaitant sandorių išlaidas. Po pirminio pripažinimo 
investicinis turtas yra apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Investiciniam turtui taikom i tie 
patys nusidėvėjimo skaičiavimo metodai ir laikotarpiai, kaip ir ilgalaikiam materialiajam turtui.  
 
Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tik tada, kai akivaizdžiai pasikeičia turto paskirtis.  Tam tikras nekilnojamasis turtas gali 
būti naudojamas Bendrovės/Grupės, o Bendrovės/Grupės nenaudojama turto dalis skiriama nuomos pajamoms uždirbti arba tikintis 
turto vertės padidėjimo. Jeigu Bendrovės/Grupės naudojama turto dalis gali būti atskirai parduota, turto dalys apskaitomos atskirai.  
Bendrovės/Grupės naudojama turto dalis apskaitoma vadovaujantis 16-ojo TAS reikalavimais, o turto dalis, skirta nuomos pajamoms 
uždirbti arba tikintis tokio turto vertės padidėjimo, apskaitoje registruojama vadovaujantis 40-ojo TAS reikalavimais. 
 
2.10   Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui 
 
Ilgalaikis turtas klasifikuojamas kaip skirtas pardavimui tuomet, jeigu jo apskaitinė vertė bus atgauta jį pardavus ir kai turto pardavimas 
yra labai tikėtinas.  Pardavimui skirtas turtas yra apskaitomas žemesne iš apskaitinės vertės ir tikrosios vertės, sumažintos 
numatomomis pardavimo išlaidomis, jeigu turto apskaitinę vertę ketinama atgauti jį pardavus, o ne toliau naudojant veikloje. 
 
2.11   Aplinkos taršos leidimai  
 
Remiantis Europos Sąjungos (ES) direktyva 2003/07/EC, buvo sukurta prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis sistema 
, kuri įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d. Pirmasis šios sistemos veikimo periodas yra 3 metų, kuris prasidėjo 2005 m. ir baigėsi 2007 
m., antrasis yra 5 metų, kuris prasidėjo 2008 m. ir baigėsi 2012 m., trečiasis yra 7 metų, kurio trukmė yra nuo 2013 m. iki 2020 m. 
Sistemos veikimo periodas sutampa su Kyoto sutartyje numatytu periodu. Sistema veikia „Cap“ ir „Trade“ pagrindu. Iš Europos 
Sąjungos šalių narių vyriausybių yra reikalaujama, kad šios nustatytų ribas kiekvienam šios sistemos taršos objektui bei įgyvendinimo 
periodui. Ši riba yra nustatoma Nacionaliniame Paskirstymo Plane (NPP), kurį paruošia kiekvienos šalies narės atsak inga institucija 
(Lietuvoje – Aplinkos ministerija). NPP nustato metinį taršos kiekį (matuojama anglies dioksido tonomis ekvivalentui ) kiekvienam 
taršos objektui bei periodui bei paskirsto metinius aplinkos taršos leidimus jiems.  
 
Veiklos vykdytojai, dalyvaujantys ES aplinkos taršos leidimų prekybos sistemoje, 2008 – 2020 m. laikotarpiu turi teisę naudoti taršos 
mažinimo vienetus, pripažįstamus ES aplinkos taršos leidimų prekybos sistemoje, bet ne daugiau kaip 20 procentų jiems per 2008 – 
2012 m. laikotarpį išduotų apyvartinių taršos leidimų kiekio. 
 
Šalis narė privalo paskirstyti aplinkos taršos leidimus iki kiekvienų metų vasario 28 d. remdamasi NPP (dalis aplinkos taršos  leidimų 
yra rezervuojama naujiems objektams).  
 
Šalis narė turi užtikrinti, kad iki kitų metų balandžio 30 d., kiekvieno taršos objekto valdytojas pateiktų taršos objekto faktinės išmestos 
taršos į aplinką duomenis per einamuosius kalendorinius metus.  
 
Nematerialusis turtas 
ES aplinkos taršos leidimai yra nematerialusis turtas, kurį nepiniginės dotacijos forma suteikė valstybė ar įmonė įsigijo, ir  kuris 
apskaitoje pripažįstamas tikrąja verte jo išleidimo ar perdavimo momentui.  
 
 
  



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. 
 

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip 
 

79 
  

 
2 Apskaitos principai (tęsinys) 

 
2.11   Aplinkos taršos leidimai  (tęsinys) 
 
Po pirminio pripažinimo aplinkos taršos leidimai yra perkainojami tikrąja verte remiantis aktyvios rinkos kainomis. Taršos leidimų 
perkainojimo metu susidariusia apskaitinės vertės padidėjimo suma yra didinamas perkainojimo rezervas nuosavame kapitale, o 
vertės sumažėjimo suma, viršijanti prieš tai sukauptą sumą rezerve, yra apskaitoma per pelno (nuostolio) straipsnį. Realizavus 
aplinkos taršos vienetus, perkainojimo rezervo teigiamas likutis tiesiogiai pripažįstamas nepaskirstytame pelne.  
 
Valstybės dotacija 
Įmonei nemokamai suteikti ES aplinkos taršos leidimai yra laikomi kaip nepiniginė valstybės dotacija, kurie pripažįstami apskaitoje 
tikrąja verte jų gavimo ar išleidimo datai. Vėliau valstybės dotacija atitinkamai taršos leidimų panaudojimui per taršos leidimų galiojimo 
laiką ar ją pardavus pripažįstama pajamomis. 
 
Atidėjinys taršos leidimų panaudojimui 
Įmonei išmetus į aplinką teršalus atsiranda įsipareigojimas atsiskaityti už taršą su valstybe leidimais, kurių nominali vertė atitiktų 
išmestų teršalų kiekį. Šis įsipareigojimas yra atidėjinys, kuris yra įvertintas verte atitinkančia sąnaudas, kurias Įmonė patirs 
atsiradusiam įsipareigojimui padengti balanso sudarymo datai.  Įsipareigojimas gali būti sudengtas su nematerial iu turtu tik tada, kai 
išmestas taršos kiekis yra patvirtinimas atsakingos reguliuojančios valstybės institucijos. Įsipareigojimo vertės pasikeitima i 
pripažįstami pelno (nuostolių) straipsnyje bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Paskolinti aplinkos taršos leidimai 
Aplinkos taršos leidimų skolinimas – pardavimo sandoris, kurio metu perleidžiamas turtas ir įgyjama teisė gauti aplinkos taršos 
leidimus. Teisė gauti aplinkos taršos leidimus apskaitoma kaip kitas ilgalaikis turtas.  Pirminio pripažinimo metu toks  turtas 
pripažįstama įsigijimo savikaina, o vėliau tikrinama ar nesumažėjo jo vertė kaip aprašyta 2.8 pastaboje.  
 
2.12   Finansinis turtas 
 
Vadovaujantis TAS 39 „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“ finansinis turtas yra skirstomas į finansinį tur tą, vertinamą 
tikrąja verte per pelną (nuostolį), finansinį turtą, laikomą iki išpirkimo termino, suteiktas paskolas ir gautinas sumas bei finansinį turtą, 
skirtą parduoti. Finansinio turto priskyrimas priklauso nuo finansinio turto rūšies ir tikslo ir yra nustatomas pirminio pripažinimo metu.  
 
Finansinis turtas apskaitoje atvaizduojamas sandorio sudarymo dieną, kai finansinio turto pirkimas ar pardavimas vyksta pagal  sutartį, 
kurios sąlygos reikalauja finansinio turto pateikimo atitinkamos rinkos nustatytu terminu. Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas 
yra įvertinamas tikrąja verte, pridedant, tuo atveju jei investicijos apskaitytos ne tikrąja verte per pelną (nuostolį), ties iogines išlaidas, 
susijusias su sandoriu. 
 
Grupės/Įmonės finansinis turtas apima pinigus,  iš pirkėjų ir kitas gautinas sumas bei paskolas, taip pat investicijas į išvestines 
finansines priemones  ir yra skirstomas į šias dvi grupes: finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte per pelną (nuostolį) bei paskolos ir 
gautinos sumos. 
 
Finansinio turto apskaita po pirminio pripažinimo priklauso nuo to, kuriai grupei finansinis turtas yra priskirtas, ir yra tokia: 
 
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per pelną (nuostolį) 
 
Išvestinės finansinės priemonės iš esmės yra laikomos prekybai ir pripažįstamos pagal finansinių priemonių pirminio pripažinimo 
politiką ir vėliau yra apskaitomos tikrąja verte. Tikroji vertė yra apskaičiuojama pagal kotiruojamas rinkos kainas arba naudojant kainų 
nustatymo modelius, kurie apima su finansinėmis priemonėmis susijusio turto dabartines rinkos ar sutartines kainas bei kitus 
veiksnius. Išvestinės finansinės priemonės yra apskaitomos kaip turtas, kai jų tikroji vertė yra teigiama, ir kaip įsipareigo jimai, kai 
neigiama. Pelnas ar nuostoliai iš šių finansinių priemonių yra įtraukiami į bendrųjų pajamų ataskaitą kaip grynasis rezultatas iš 
operacijų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. 
 
Paskolos ir gautinos sumos 
 
Paskolos ir gautinos sumos (kurios nėra išvestinė finansinė priemonė) ir kuriomis neprekiaujama aktyvioje rinkoje yra finansinis turtas 
su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais. Po pirminio pripažinimo toks finansinis turtas yra apskaitomas  
amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą (išskyrus trumpalaikes gautinas sumas, kurių palūkanų pajamų 
pripažinimas būtų nereikšmingas), atėmus bet kokį pripažintą vertės sumažėjimo nuostolį, kuris atspindi neatgautinas sumas. Pelnas 
arba nuostoliai pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje tada, kai toks turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra 
amortizuojamas. 
 
Efektyvios palūkanų normos metodas  
 
Efektyvios palūkanų normos metodas – tai finansinio turto amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų paskirstymo per 
atitinkamą laikotarpį metodas. Efektyvi palūkanų norma – tai palūkanų norma, kuri tiksliai diskontuoja įvertintus ateities pinigų srautus 
per numatytą finansinio turto laikotarpį. 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.12 Finansinis turtas (tęsinys) 
 
Finansinio turto vertės sumažėjimas 
 
Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo datą Grupė ir Įmonė įvertina finansinį turtą, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio 
turto vertė sumažėjo. Finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių požymių, tokių kaip vienas ar keli įvykiai, įvykę po 
finansinio turto pirminio pripažinimo, kurie turi įtakos įvertintiems finansinio turto ateities pinigų srautams. Vertės sumažėjimo požymių 
pavyzdžiu gali būti požymiai, kad skolininkas ar grupė skolininkų susiduria su reikšmingais finansiniais sunkumais, nemoka ar vėluoja 
mokėti palūkanas ar pagrindinę skolos sumą; tikimybė, kad jie bankrutuos ar bus vykdoma kita finansinė reorganizacija; akivaizdūs 
faktoriai, tokie kaip įsiskolinimų pokyčiai ar verslo sąlygų pokyčiai, sutampantys su finansinių įsipareigojimų nevykdymu, rodantys, jog 
egzistuoja įvertinamas būsimų pinigų srautų sumažėjimas. Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo 
nuostolių suma yra skirtumas tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir įvertintų ateities pinigų srautų dabartinės vertės, apskaičiuotos 
naudojant efektyvią palūkanų normą.  
 
Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo nuostoliais, išskyrus prekybos  gautinas 
sumas, kurių apskaitinė vertė yra sumažinama naudojant abejotinų gautinų sumų sąskaitą. Nuvertėjusios gautinos sumos yra 
nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgautinos. 
 
Jei po balanso sudarymo datos įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių suma sumažėja ir šis sumažėjimas gali būti objektyviai susietas 
su įvykiais, kurie įvyko po įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet šie anksčiau pripažinti vertės sumažėjimo 
nuostoliai yra atstatomi per bendrųjų pajamų ataskaitą, bet taip, kad vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną turto apskaitinė 
vertė neviršytų amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais nebūtų buvę 
pripažinti. 
 
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas 
 
Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) pripažinimas yra nutraukiamas, kai: 
- baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; 
- Grupė/Įmonė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį per 
trumpą laiką; arba 
- Grupė/Įmonė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto nuosavybe 
susijusią riziką ir naudą, arba (b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet perleidžia šio turto 
kontrolę. 
 
Kai Grupė/Įmonė perleidžia teises į turto pinigų srautus, bet nei perleidžia nei išlaiko su to turto nuosavybe susijusios riz ikos ir naudos 
ir neperleidžia turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas ta dalimi, su kuria Grupė/Įmonė yra vis dar susijusi. Įmonės sąsaja su turtu, 
kuris buvo perleistas kaip garantija, apskaitoma mažesniąja suma iš apskaitinės turto vertės, ir didžiausios numanomos sumos,  kurią 
Grupei/Įmonei gali tekti sumokėti. 
 
 
2.13    Atsargos 
 
Atsargos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įsigijimo savikaina. Vėlesniais laikotarpiais atsargos yra apskaitomos grynąja 
galimo realizavimo verte arba įsigijimo savikaina – priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė. Atsargų savikaina apima įsigijimo kainą ir 
susijusius mokesčius bei tas pridėtines išlaidas, kurios susidarė gabenant atsargas į dabartinę jų buvimo vietą ir suteikiant  joms 
dabartinę būklę. Savikaina nustatoma naudojant FIFO metodą. Grynoji galimo realizavimo vertė – įvertinta pardavimo kaina, atėmus 
įvertintas gamybos užbaigimo išlaidas ir įvertintas marketingo, pardavimo išlaidas. 
 
 
2.14    Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro grynieji pinigai kasoje ir pinigai bankų sąskaitose, indėliai iki pareikalavimo ir kitos trumpalaikės 
likvidžios investicijos (pradinis terminas iki 3 mėnesių), kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kur ioms būdinga 
nereikšminga vertės pasikeitimo rizika, bei bankų overdraftai. Bankų overdraftai finansinės padėties ataskaitoje yra apskaitomi kaip 
trumpalaikės paskolos. 
 
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, indėliai einamosiose sąskaitose ir kitos trumpala ikės labai 
likvidžios investicijos, kurių pradinis terminas iki 3 mėnesių bei bankų overdraftai. 
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2.15    Finansiniai įsipareigojimai bei Grupės ir Įmonės išleisti nuosavybės instrumentai 
 
Instrumentų priskyrimas skolos ar nuosavybės instrumentams 
 
Skolos ir nuosavybės instrumentai yra priskiriami arba finansiniams įsipareigojimams, arba nuosavybei, priklausomai nuo sutarties 
turinio. 
 
Nuosavybės instrumentai 
 
Nuosavybės instrumentas yra bet kokia sutartis, kuri patvirtina Grupės ir Įmonės turto, atėmus visus jos įsipareigojimus, nuosavybės 
dalį. Nuosavybės instrumentai yra apskaitomi  gautų įplaukų verte, atėmus tiesiogines išleidimo išlaidas. Akcijų priedai yra skirtumas 
tarp akcijų nominalios ir apmokėjimo verčių. 
 
Finansiniai įsipareigojimai 
 
Įsipareigojimai yra priskiriami finansiniams įsipareigojimams, vertinamiems tikrąja verte per pelną (nuostolį), arba kitiems finansiniams 
įsipareigojimams. Grupė/Įmonė neturi finansinių įsipareigojimų, vertinamų tikrąją verte per pelną (nuostolį).  
 
Kiti finansiniai įsipareigojimai 
 
Kiti finansiniai įsipareigojimai, įskaitant paskolas, yra pripažįstami tikrąja verte, atėmus sandorio sudarymo išlaidas. 
 
Vėlesniais laikotarpiais kiti finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota savikaina, apskaičiuota naudojant efektyvios 
palūkanų normos metodą. Palūkanų sąnaudos yra pripažįstamos, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą (2.12 pastaba). 
 
Finansiniai įsipareigojimai priskiriami trumpalaikiams, nebent Grupė/Bendrovė turi besąlyginę teisę atidėti įsipareigojimo padengimo 
terminą 12 mėnesių po finansinių ataskaitų sudarymo dienos.  
 
Finansiniai įsipareigojimai priskiriami ilgalaikiams, jei iki balanso datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas 
balanso datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis. 
 
Finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas 
 
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo terminas. Kai vienas  
esamas finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skolintojui, bet kitomis sąlygomis, arba kai esamo 
įsipareigojimo sąlygos iš esmės pakeičiamos, toks pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo  
atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkamų balansinių verčių pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
2.16    Užsienio valiuta 
 
Operacijos užsienio valiuta apskaitoje atvaizduojamos litais pagal operacijos atlikimo dieną Lietuvos banko skelbiamą lito ir  užsienio 
valiutos santykį, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra konvertuojami į litus ba lanso sudarymo datos 
kursu. Pelnas ir nuostoliai, patirti dėl atsiskaitymų pagal šiuos sandorius bei dėl piniginio turto ar įsipareigojimų konvertavimo į litus, 
yra įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų ataskaitą.  
 
Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3.4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato 
Lietuvos bankas. Pagrindinių valiutų santykiai buvo tokie: 
 

2013 m. gruodžio 31 d.  2012 m. gruodžio 31 d. 
       
1 LVL = 4.9184 litų  1 LVL = 4.9520 litų 
100 RUB = 7.6727 litų  100 RUB = 8.5879 litų 
10 SEK = 3.8492 litų  10 SEK = 4.0042 litų 
1 USD = 2.5098 litų  1 USD = 2.6060 litų 

 
Atskiros Grupės įmonių finansinės ataskaitos yra pateiktos pagrindine ekonominės aplinkos, kurioje įmonė veikia, valiuta (funkcine 
valiuta). Konsoliduotose finansinėse ataskaitose kiekvienos Grupės įmonės finansiniai veiklos rezultatai bei finansinė būklė yra 
pateikti litais, kurie yra Įmonės funkcinė valiuta ir Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų pateik imo valiuta. 
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2.16   Užsienio valiuta (tęsinys) 
 
Rengiant atskirų Grupės įmonių finansines ataskaitas, operacijos, atliktos kitomis nei įmonės funkcinėmis valiutomis (užsienio 
valiutomis), yra apskaitomos taikant valiutų kursus, galiojusius operacijų dieną. Kiekvieną balanso sudarymo datą piniginiai 
straipsniai, išreikšti užsienio valiuta, yra konvertuojami balanso sudarymo datos valiutos kursu. Nepiniginiai straipsniai, kurie 
apskaitomi tikrąja verte ir išreikšti užsienio valiuta, konvertuojami tikrosios vertės nustatymo dienos valiutos kursu. Nepiniginiai 
vienetai, kurie yra apskaityti įsigijimo verte ir išreikšti užsienio valiuta, nekonvertuojami. 
 
Rengiant konsoliduotas finansines ataskaitas, užsienyje esančių Grupės įmonių turtas ir įsipareigojimai (įskaitant palyginamuosius 
skaičius) yra konvertuojami į litus balanso sudarymo datos valiutos kursu. Pajamos ir sąnaudos (įskaitant palyginamuosius skaičius) 
yra konvertuojamos į litus, naudojant vidutinį laikotarpio valiutos kursą, išskyrus tuos atvejus, kai valiutos kursas laikotarpio metu 
reikšmingai svyravo – tokiu atveju yra naudojamas operacijų datos valiutos kursas. Valiutos kurso skirtumai, jei tokių yra, pripažįstami 
užsienio valiutos perskaičiavimo rezerve nuosavame kapitale. Šie valiutos kurso pasikeitimo skirtumai yra pripažįstami bendrųjų 
pajamų ataskaitoje tuo laikotarpiu, kai užsienyje veikianti įmonė yra parduodama. 
 
2.17   Dotacijos  
 
Dotacijos, susijusios su turtu 
 
Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacijos bei trečiųjų šalių kompensacijos, susijusios su turtu, apima dotacijas, kurios yra gautos 
ilgalaikio turto forma arba skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijos yra apskaitomos gauto turto tikrąja verte ir vėliau  pripažįstamos 
bendrųjų pajamų ataskaitoje, mažinant turto nusidėvėjimo sąnaudas, per atitinkamo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpį. 
 
Dotacijos, susijusios su pajamomis 
 
Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms 
kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su 
pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, suma pripažįstama panaudota dalimi tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patir iama 
sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija. Šios dotacijos apskaitomos bendrųjų 
pajamų ataskaitoje atėmus susijusias išlaidas.  
 
2.18   Atidėjiniai 
 
Atidėjiniai apskaitomi tada, kai dėl įvykio praeityje Grupė/Įmonė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, i r tikėtina, 
kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Kai 
Grupė/Įmonė tikisi, kad dalis ar visa atidėjinių suma bus kompensuota, pavyzdžiui pagal draudimo sutartį, gautina kompensacija yra 
pripažįstama kaip atskiras turtas, bet tik tada, kai kompensavimas yra garantuotas. Su atidėjiniais susijusios išlaidos yra apskaitomos 
bendrųjų pajamų ataskaitoje grynąja verte, atsižvelgiant į kompensuojamas sumas. Jei pinigų laiko vertė yra reikšminga, atidė jiniai 
yra diskontuojami naudojant efektyvią laikotarpio palūkanų normą (prieš mokesčius), jei reikia, atsižvelgiant į konkrečią įsipareigojimui 
specifinę riziką. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusio laiko tarpą, yra apskaitomas kaip 
finansinės sąnaudos. 
 
Atidėjiniai pensijų išmokoms 
 
Kiekvienas darbuotojas, išeidamas iš darbo prasidėjus pensiniam amžiui, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę gauti  2 
mėnesinių atlyginimų dydžio išmoką. Aktuariniai skaičiavimai yra atlikti siekiant įvertinti tokių pensijinių išmokų įsipareigojimą. 
Įsipareigojimas apskaitomas dabartine verte, diskontuota naudojant rinkos palūkanų normą. 
 
Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai 
 
Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai yra įsipareigojimai, kurie pirminio pripažinimo metu apskaitoje pripažįstami tikrąja verte. Po pirminio 
pripažinimo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjiniai yra pripažįstami dabartine verte, naudojant efektyvios palūkanų 
normos metodą. 
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2.19   Išmokos darbuotojams 

 (a) Socialinio draudimo įmokos 

Įmonė ir Grupė moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau - Fondas) už savo darbuotojus pagal 
nustatytų įmokų planą ir vadovaujantis šalies įstatymų reikalavimais. Nustatytų įmokų planas – tai planas, pagal kurį Grupė moka 
nustatyto dydžio įmokas ir ateityje neturės jokio teisinio ar konstruktyvaus įsipareigojimo ir toliau mokėti šias įmokas, jeigu Fondas 
neturės pakankamai turto, kad galėtų visiems darbuotojams sumokėti išmokas, susijusias su tarnyba dabartiniu ar ankstesniais 
laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos darbuotojų darbo 
užmokesčio sąnaudoms. 

(b) Išeitinės kompensacijos 

Išeitinės kompensacijos darbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki jo įprasto išėjimo į pensiją arba 
darbuotojui priėmus sprendimą savo noru išeiti iš darbo mainais į tokias išmokas. Grupė ar Įmonė pripažįsta išeitines išmokas tada, 
kai ji yra akivaizdžiai įpareigota nutraukti darbo santykius su esamais darbuotojais pagal detalų oficialų darbo santykių nut raukimo 
planą be galimybės jo atsisakyti arba įpareigota mokėti išeitines išmokas po to, kai jos buvo pasiūlytos už išėjimą iš darbo savo noru. 
Jei išeitinės išmokos tampa mokėtinos vėliau nei per 12 mėnesių nuo balanso datos, jos yra diskontuojamos iki dabartinės vertės. 

(c) Premijų planai 

Įmonė ir Grupė pripažįsta įsipareigojimą ir premijų sąnaudas, kuomet turi sutartinį įsipareigojimą arba praeityje buvo taikoma praktika, 
sukūrusi konstruktyvų įsipareigojimą. 
 
2.20   Nuomos apskaita 
 
Nustatymas, ar sutartis yra nuomos sutartis, yra paremtas informacija sutarties pasirašymo datą. Yra vertinama, ar sutartis yra 
susijusi su specifiško turto naudojimu bei ar sutartis suteikia teisę naudoti turtą. 
 
Grupė ir Įmonė kaip nuomotojas 
 
Pajamos pagal veiklos nuomos sutartis yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį.  
 
Lizingas (finansinė nuoma) – Grupė ir Bendrovė yra lizingo gavėjas 
 
Grupė ir Bendrovė apskaito finansinę nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus balanse, kurių vertė yra lygi nuomojamo turto tikra jai vertei 
finansinės nuomos pradžioje arba minimalių finansinės nuomos įmokų dabartinei vertei, jei pastaroji yra mažesnė. Skaičiuojant 
minimalių finansinės nuomos įmokų dabartinę vertę naudojama diskonto norma yra finansinės nuomos įmokų palūkanų norma, kai ją  
galima išskirti, kitu atveju naudojama Bendrovės bendra skolinimosi palūkanų norma. Tiesioginės pradinės išlaidos yra įtraukiamos į 
turto vertę. Finansinės nuomos įmokos yra padalinamos tarp palūkanų sąnaudų ir neapmokėtų įsipareigojimų mažinimo. Palūkanos 
nustatomos taip, kad jų procentas nuo neapmokėto finansinės nuomos įsipareigojimų likučio kiekvieno mokėjimo metu būtų pastovus 
per visą finansinės nuomos laikotarpį.  
 
Finansinės nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas, be to dėl finansinės nuomos kiekvieną ataskaitinį laikotarpį 
padidėja finansinės sąnaudos Grupė ir Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitose. Nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka finansinės nuomos 
būdu įsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, tačiau toks turtas negali būti nudėvimas per ilgesnį nei lizingo  laikotarpį, jei 
pagal lizingo sutartį sutarties laikotarpiui pasibaigus, nuosavybė nėra perduodama Grupei ar Bendrovei.  
 
Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra finansinė nuoma, bet koks pardavimo pelnas, viršijantis apskaitinę vertę, 
nėra iš karto pripažįstamas pajamomis. Jis yra atidedamas ir amortizuojamas per finansinės nuomos laikotarpį. 
 
Veiklos nuoma – Grupė ir Bendrovė yra nuomos gavėjas 
 
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos nuoma.  Įmokos 
pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. 
 
Bendra nuomotojo suteikiamų lengvatų nauda yra pripažįstama kaip nuomos sąnaudų sumažėjimas per nuomos laikotarpį tiesiniu 
metodu.  
 
Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas tikrąja verte, bet 
koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesnė nei tikroji vertė, bet koks pelnas ar nuos toliai yra 
apskaitomi iš karto, išskyrus atvejus, kai nuostoliai kompensuojami žemesnėmis už rinkos kainas nuomos įmokomis ateityje. Tuomet 
jie atidedami ir amortizuojami proporcingai nuomos įmokomis per laikotarpį, kurį turtą numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija 
tikrąją vertę, suma, kuria viršijama tikroji vertė, yra atidedama ir amortizuojama per laikotarpį, kuriuo turtą numatoma naudoti.  
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2.21    Segmentų ataskaita 
 
Informacija apie verslo segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją pagrindiniam 
sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo, kuris yra atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo 
segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, yra Valdyba, priimanti strateginius sprendimus. 
 
Nuo 2012 m. valdyba analizuoja veiklą valstybės reguliuojamos ir Įmonės vykdomos komercinės veiklos pelningumo atžvilgiais. Į 
reguliuojamą veiklą yra įtraukiamos Rezervinės elektrinės pajamos iš šilumos ir elektros energijos gamybos, balansavimo ir 
reguliavimo, galios rezervavimo, įskaitant Kruonio hidroakumuliacinės  elektrinės galios rezervavimo pajamas. Komercinė veikla 
apima elektros energijos prekybą laisvojoje rinkoje, eksportą/importą, elektros energijos gamybą Kauno hidroelektrinėje bei Kruonio 
hidroakumuliacinėje elektrinėje ir susijusias balansavimo ir reguliavimo paslaugas. Administracinės sąnaudos yra paskirstomos tarp 
reguliuojamos ir komercinės veiklos pagal veiklos sąnaudas, darbuotojų skaičių ir pirkimų apimtis.  Energijos tiekimas UAB vykdoma 
elektros energijos tiekimo veikla sudaro atskirą segmentą.  Kita veikla Grupėje apima energetinių įrenginių remonto bei IT paslaugas.  
 
 
2.22    Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 
 
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Grupė/Įmonė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti 
pajamų sumą. Pajamos įvertinamos gauto ar gautino atlygio tikrąja verte, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, atėmus prekių 
grąžinimus ir nuolaidas. Pajamų pripažinimui taip pat taikomi šie kriterijai: 
 
Pajamos iš elektros pardavimo 
 
Pajamos iš elektros, kuri yra įsigyjama elektros biržoje, pardavimo, elektros eksporto ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
(toliau – VIAP) yra pripažįstamos perdavus pirkėjui riziką ir su sandoriu susijusią teikiamą ekonominę naudą. Bendrovė nepripažįsta 
pajamų ir sąnaudų iš prekybos elektros energija biržoje tuose sandoriuose, kuriuose ji veikia kaip tarpininkas. 
 
Pajamos iš su elektros energija susijusių paslaugų 
 
Pajamos iš elektros perdavimo ir kitų su elektra susijusių paslaugų yra pripažįstamos, kai paslaugos suteiktos. 
 
Kainų reguliavimas 
 
Perdavimo ir VIAP teikimo paslaugų kainos reguliuojamos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisijai) 
nustatant viršutines kainų ribas. Konkrečias perdavimo ir VIAP kainas ir tarifus nustato paslaugos teikėjas, neviršydamas Komisijos 
patvirtintų ribų. 
 
Gamintojų ir nepriklausomų tiekėjų parduodamos elektros energijos ir rezervinės galios kainos nereguliuojamos, išskyrus atvejus, kai 
gamintojas ar nepriklausomas tiekėjas užima daugiau kaip 25 procentus rinkos. Tokiu atveju, kainų reguliavimo tvarką nustato 
Komisija. 
 
Importo bei eksporto kainos nėra reguliuojamos. 
 
Vykdydama VIAP veiklą, Grupė uždirba pajamas bei patiria sąnaudas. VIAP lėšos - tai lėšos, sumokamos viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų teikėjams (remiantis iš anksto patvirtintais metiniais paslaugų kiekiais bei kainomis). Šios paslaugos vėliau 
teikiamos skirstomojo tinklo operatoriams bei elektros energijos vartotojams pagal Komisijos nustatytą tarifą. Jeigu pasibaigus 
kalendoriniams metams Įmonės surinktos lėšos iš vartotojų ir skirstomųjų tinklų operatorių už viešuosius interesus atitinkanč ias 
paslaugas viršijo arba buvo mažesnės už faktiškai sumokėtas VIAP lėšas šių paslaugų teikėjams, tai perdavimo sistemos operatorius 
privalo šį lėšų skirtumą įvertinti skaičiuodamas ateinančių metų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dedamąją.  
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.22   Pajamų ir sąnaudų pripažinimas (tęsinys) 
 
Remonto paslaugų pajamos 
 
Individualių sutarčių/projektų su klientais, pvz. remonto paslaugų, pajamos pripažįstamos proporcingai atliktam darbui, kuris  
įvertinamas palyginant realiai patirtas projekto sąnaudas su bendromis numatytomis projekto sąnaudomis. Tikėtinas pelningumo 
pokytis apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai tokie pokyčiai nustatomi. Projektai reguliariai peržiūrimi ir nustačius, kad 
sandoris bus nuostolingas, apskaitomi atitinkami atidėjiniai. 
 
Kitos pajamos  
 
Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, atsižvelgiant į skolos likutį ir taikomą palūkanų normą. Gautos palūkanų įplaukos 
pinigų srautų ataskaitoje pateiktos kaip investicinės veiklos pinigų srautai. 
 
Dividendų pajamos pripažįstamos tada, kai akcininkai įgauna teisę gauti dividendus. Gautos dividendų įplaukos pinigų srautų 
ataskaitoje pateiktos kaip investicinės veiklos pinigų srautai. Iš dukterinių įmonių gautos patronuojančios įmonės dividendų pajamos, 
konsoliduotose finansinėse ataskaitose yra išeliminuojamos. 
 
Pajamas ir sąnaudas, susijusias su Grupės teikiamomis informacinių technologijų paslaugomis, o taip pat susijusias su Grupės 
turimais poilsio namais bei susijusias su ilgalaikio turto pardavimu ir nuoma, Grupė ir Įmonė apskaito kaip kitas veiklos pajamas ir 
sąnaudas.  
 
Sąnaudų pripažinimas 
 
Sąnaudos pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje kaupimo principu, kai patiriamos.  
 
2.23    Skolinimosi išlaidos 
 
Skolinimosi kaštai, tiesiogiai susiję su turto įsigijimu, statyba ar turto, kuriam pagaminti ar jį paruošti naudojimui ar pardavimui reikia 
pakankamai daug laiko, pasigaminimu ar paruošimu naudojimui ar pardavimui, yra pridedami prie šio turto įsigijimo vertės tol,  kol šis 
turtas visiškai parengiamas naudojimui ar pardavimui. Palūkanų pajamos, susijusios su laikinu skolintų lėšų investavimu ik i jos bus 
panaudotos turto įsigijimui, yra atimamos iš turto įsigijimo vertės. 
 
Kiti skolinimosi kaštai yra pripažįstami sąnaudomis to laikotarpio pelno (nuostolio) straipsnyje, kai patiriami. 
 
2.24    Pelno mokestis 
 
Pelno mokesčio sąnaudas sudaro einamųjų metų pelno mokesčio ir atidėto pelno mokesčio sąnaudos. 
 
Pelno mokestis 
 
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo einamųjų metų pelno prieš apmokestinimą, pakoreguoto tam 
tikromis apmokestinamojo pelno nemažinančiomis/nedidinančiomis sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos 
apskaičiuojamos naudojant pelno mokesčio tarifą, galiojusį finansinių ataskaitų sudarymo datą. 2013 ir 2012 metais pelno mokesčio 
tarifas buvo 15 proc.  
 
Atidėtasis pelno mokestis 
 
Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas balanso įsipareigojimų metodu. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami 
būsimų mokesčių tikslais, pažymint skirtumus tarp turimo turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėse ataskaitose i r jų 
atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniems skirtumams, kurie vėliau didins 
apmokestinamąjį pelną, o atidėtųjų mokesčių turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną. 
Toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikini skirtumai yra susiję su prestižu (arba neigiamu prestižu), arba jei nesusijusio 
su verslo jungimu sandorio metu pripažintas turtas ar įsipareigojimai neįtakoja nei apmokestinamojo, nei finansinio pelno (nuostolio). 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra peržiūrimas balanso sudarymo datai ir yra sumažinamas, jei nėra tikėtina, kad Grupė ir Įmonė 
ateityje turės pakankamai apmokestinamojo pelno šiam turtui realizuoti, iki sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį 
pelną. Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant mokesčio tarifą, kuris taikomas metų, kuriais šiuos 
laikinus skirtumus numatoma padengti arba apmokėti, pelno mokesčiui apskaičiuoti.  
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami tarpusavyje, kai jie yra susiję su mokesčiais, nustatytais tų pačių 
institucijų ir kuomet egzistuoja teisė padengti einamojo laikotarpio mokėtinus mokesčius grynąja verte. 
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2.   Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.24   Pelno mokestis (tęsinys) 
 
Pelno mokestis ir atidėtas pelno mokestis už ataskaitinį laikotarpį 
 
Pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos ar nauda apskaitomos per pelną (nuostolį), išskyrus tuos atvejus, kai jos  
susijusios su straipsniais apskaitomais nuosavame kapitale. Tuomet atidėtieji pelno mokesčiai taip pat apskaitomi nuosavame 
kapitale. 
 
2.25    Vienai akcijai tenkantis pelnas 
 
Vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant akcininkams tenkantį grynąjį pelną iš išleistų paprastųjų vardinių akcijų 
svertinio vidurkio. Tuo atveju, kai akcijų skaičius pasikeičia, tačiau tai neįtakoja ekonominių resursų pasikeitimo, svertinis išleistų 
paprastųjų vardinių akcijų vidurkis pakoreguojamas proporcingai akcijų skaičiaus pasikeitimui taip, lyg šis pasikeitimas būtų įvykęs 
ankstesniojo laikotarpio pradžioje.  
 
Svertinis akcijų skaičiaus vidurkis, kurio pagrindu skaičiuojama pelno dalis vienai akcijai 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 
31 d. buvo 635,083,615. 2013 m. gruodžio 31 d., 2012 m. gruodžio 31 d. ir per laikotarpius, pasibaigusius šiomis datomis Įmonė 
neturėjo jokių pelną vienai akcijai mažinančių pasirinkimo sandorių, todėl vienai akcijai tenkantis pagrindinis ir sumažintas  pelnas 
nesiskiria. 
 
2.26    Neapibrėžtumai  
 
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, išskyrus neapibrėžtus įsipareigojimus verslo jungimuose. Jie yra 
aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ištekliai, duodantys ekonominę naudą, bus prarasti , yra 
labai maža.  
 
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra 
tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. 
 
2.27    Pobalansiniai įvykiai 
 
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupės ir Įmonės padėtį balanso sudarymo datą (koreguojantys 
įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai jų 
įtaka yra reikšminga. 
 
2.28    Susijusios šalys 
 
Susijusiomis su Įmone ir Grupe šalimis pripažįstami akcininkai, darbuotojai, Valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmonės, kurios 
tiesiogiai ar netiesiogiai (per tarpininką) kontroliuoja Įmonę arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip pat 
pripažįstama susijusia šalimi, galiojant sąlygai, kad šis ryšys suteikia galimybę vienai iš šalių kontroliuoti kitą šalį arba  daryti 
reikšmingą įtaką kitai šaliai, priimant finansinius ir valdymo sprendimus. 
 
2.29    Tarpusavio užskaitos 
 
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra sudengiami, išskyrus atvejus, kai atski ras 
apskaitos standartas specifiškai tokio sudengimo reikalauja. 
 
2.30    Tikroji vertė  
 
Tikroji vertė apibrėžiama kaip kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą 
sandorį tarp rinkos dalyvių. Išskiriami trys tikrosios vertės hierarchijos lygiai.  
Pirmam lygiui priskiriama ta turto vienetų tikroji vertė, kuri nustatyta remiantis identiško turto kotiruojamomis (nekoreguotomis) 
kainomis, aktyviose rinkose. 
Antram lygiui priskiriama ta turto vienetų tikroji vertė, kuri nustatyta remiantis kitais tiesiogiai arba netiesiogiai stebimais rodikliais.  
Trečiam lygiui priskiriama ta turto vienetų tikroji vertė, kuri nustatyta remiantis nestebimais rodikliais. 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.31    Palyginamųjų skaičių koregavimas dėl ilgalaikio materialiojo turto apskaitinės vertės perskaičiavimo 
 
2004 m. Bendrovė pirmą kartą pradėjo taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir nuo to laiko rezervinės elektrinės 
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui apskaičiuoti neteisingai taikė nusidėvėjimo normas. Dėl to atsiradę iškraipymai  nebuvo 
ištaisyti už visą laikotarpį nuo 2004 m. iki 2012 m. gruodžio 31 d.  
 
2013 m. Bendrovė atliko rezervinės elektrinės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo perskaičiavimą ir retrospektyviai pakoregavo 
aukščiau minėtus iškraipymus. 
 
Informacija dėl koregavimo įtakos Grupės ilgalaikiam turtui, nuosavybei ir įsipareigojimams 2012 m. gruodžio 31 d. pateikta žemiau: 
 

  

2012 m.  
gruodžio 31 d. 

 

Koregavimas 

 2012 m.  
gruodžio 31 d. 
(perskaičiuota) 

Ilgalaikis turtas 
      Materialusis turtas 
 

3,198,591  (452,621)  2,745,970 

Kapitalas ir rezervai 
 

     

Nepaskirstytasis pelnas/(nuostolis)  (30,037)  (374,769)  (404,806) 

Ilgalaikiai įsipareigojimai       
Atidėtojo pelno mokesčio 

įsipareigojimai 
 

128,983  (77,852)  51,131 

 
 
Informacija dėl koregavimo įtakos Grupės ilgalaikiam turtui, nuosavybei ir įsipareigojimams 2011 m. gruodžio 31 d. pateikta žemiau: 
 

  

2011 m.  
gruodžio 31 d. 

 

Koregavimas 

 2011 m.  
gruodžio 31 d. 
(perskaičiuota) 

Ilgalaikis turtas 
      Materialusis turtas 
 

3,114,410  (454,138)  2,660,272 

Kapitalas ir rezervai 
 

     

Nepaskirstytasis pelnas/(nuostolis)  (67,183)  (375,729)  (442,912) 

Ilgalaikiai įsipareigojimai       
Atidėtojo pelno mokesčio 

įsipareigojimai 
 

125,431  (78,409)  47,022 

 
Informacija dėl koregavimo įtakos Įmonės ilgalaikiam turtui, nuosavybei ir įsipareigojimams 2012 m. gruodžio 31 d. pateikta žemiau: 
 

  

2012 m.  
gruodžio 31 d. 

 

Koregavimas 

 2012 m.  
gruodžio 31 d. 
(perskaičiuota) 

Ilgalaikis turtas 
      Materialusis turtas 
 

3,146,388  (452,621)  2,693,767 

Kapitalas ir rezervai 
 

     

Nepaskirstytasis pelnas/(nuostolis)  (10,572)  (374,769)  (385,341) 

Ilgalaikiai įsipareigojimai       
Atidėtojo pelno mokesčio 

įsipareigojimai 
 

128,815  (77,852)  50,963 

 
Informacija dėl koregavimo įtakos Įmonės ilgalaikiam turtui, nuosavybei ir įsipareigojimams 2011 m. gruodžio 31 d. pateikta žemiau: 
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2 Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2.31    Palyginamųjų skaičių koregavimas dėl ilgalaikio materialiojo turto apskaitinės vertės perskaičiavimo (tęsinys) 
 

  

2011 m.  
gruodžio 31 d. 

 

Koregavimas 

 2011 m.  
gruodžio 31 d. 
(perskaičiuota) 

Ilgalaikis turtas 
      Materialusis turtas 
 

3,054,247  (454,138)  2,600,109 

Kapitalas ir rezervai 
 

     

Nepaskirstytasis pelnas/(nuostolis)  (44,656)  (375,729)  (420,385) 

Ilgalaikiai įsipareigojimai       
Atidėtojo pelno mokesčio 

įsipareigojimai 
 

124,311  (78,409)  45,902 

 
Informacija dėl klaidos koregavimo įtakos Grupės sąnaudoms, veiklos bei grynajam pelnui 2012 m. gruodžio 31 d. pateikta žemiau: 
 

 

 2012 m.  
gruodžio 31 d. 

  
Klaidos 

koregavimas  

2012 m.  
gruodžio 31 d. 
(perskaičiuota) 

Veiklos sąnaudos  
 

 
 

 
 

Nusidėvėjimo sąnaudos  (78,928)  1,517  (77,411) 

Veiklos pelnas   55,655  1,517  57,172 

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos   (3,107)  (557)  (3,664) 

 

 
     

GRYNASIS PELNAS   
 

37,647  960  38,607 

 
Informacija dėl klaidos koregavimo įtakos Įmonės sąnaudoms, veiklos bei grynajam pelnui 2012 m. gruodžio 31 d. pateikta žemiau: 
 

 

 2012 m.  
gruodžio 31 d. 

  
Klaidos 

koregavimas  

2012 m.  
gruodžio 31 d. 
(perskaičiuota) 

Veiklos sąnaudos  
 

 
 

 
 

Nusidėvėjimo sąnaudos  (64,870)  1,517  (63,353) 

Veiklos pelnas   51,251  1,517  52,768 

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos   (4,504)  (557)  (5,061) 

 

 
     

GRYNASIS PELNAS  
 

33,463  960  34,423 

 
Klaidos koregavimo Grupės 2012 m. pagrindiniam ir sumažintam pelnui, tenkančiam vienai akcijai, buvo tokia: 
 

 

 2012 m.  
gruodžio 31 d. 

  
Klaidos 

koregavimas  

2012 m.  
gruodžio 31 d. 
(perskaičiuota) 

  
 

 
 

 
 

Grynasis pelnas, tenkantis akcininkams  36,100  960  37,060 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis 
(vienetais)  635,083,615  -  635,083,615 

Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai 
akcijai (litais)  0.06    0.06 
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3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai 
 
Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras 
prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų 
atskleidimui. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima ilgalaikio materialiojo turto tikrosios 
vertės nustatymą bei nusidėvėjimą (5 ir 6 pastabos), gautinų sumų ir investicijų vertės sumažėjimo įvertinimą (7, 8, 10 ir 11 pastabos), 
atsargų vertinimą grynąja realizavimo verte (9 pastaba), atidėjinių taršos leidimams vertinimą (26 pastaba), remonto darbų sutarčių 
įvykdymo lygio nustatymą (30 pastaba), ir neapibrėžtų įsipareigojimų atskleidimą (37 pastaba). Būsimi įvykiai gal i pakeisti prielaidas, 
naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. 
 
Mokesčių patikrinimai 
 
Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 mokestinius metus bei priskaičiuoti 
papildomus mokesčius ir baudas. Grupės ir Įmonės vadovybė nežino jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti potencialius reikšmingus  
įsipareigojimus šiuo atžvilgiu. 
 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai 
 
Vadovybė, vertindama ilgalaikio materialiojo turto likusį naudingo tarnavimo laikotarpį, atsižvelgia į darbuotojų, atsakingų už turto 
techninę priežiūrą, pateikiamas išvadas. 
 
2013 m. ir 2012 m. Įmonė peržiūrėjo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Atlikus peržiūrą, galiojantys nusidėvėjimo 
normatyvai buvo pripažinti tinkamais ir nebuvo keičiami išskyrus 2012 m. pakeistus  Rezervinei elektrinei priklausančio ilgalaikio 
materialiojo turto, priskiriamo Kito ilgalaikio materialiojo turto grupei, nusidėvėjimo normatyvai kaip pateikta žemiau: 
 

Turto grupės pavadinimas 
Pakeistas nusidėvėjimo 

normatyvas 
Senas nusidėvėjimo 

normatyvas 

   

Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga 4 8 

Nuotolinės vaizdo stebėjimo sistemos, įėjimo kontrolės 
sistemos 

8 10 

Ryšių technika  4 10 

Įrankiai  5 15 

Baldai 7 15 

 
 
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 
 
2013 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertintojai UAB „Turto ir verslo tyrimo centras“ ir UAB „OBER-HAUS“ atliko „Lietuvos 
energijos gamyba“, AB turto, apskaitomo perkainota verte, rinkos vertės įvertinimą. Vertinimas buvo atliekamas naudojant lyginamąjį 
ir išlaidų (kaštų) metodą. 
 
2013 m. dukterinių įmonių perkainota verte apskaityto turto bei 2012 m. Bendrovės ir Grupės perkainota verte apskaityto turto 
nepriklausomas vertinimas nebuvo atliktas, kadangi, vadovybės nuomone, tikroji turto vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės 
vertės. 
 
UAB “Kauno energetikos remontas” ilgalaikio materialiojo turto vertinimas buvo  atliktas 2011 m. gruodžio 31 d. lyginamosios vertės ir 
naudojimo pajamų vertės metodais.   
 
2010 m. spalio mėn. nepriklausomi turto vertintojai atliko ilgalaikio turto, kuris buvo įneštas kaip turtinis įnašas į dukterinių bei 
asocijuotų įmonių įstatinio kapitalo formavimą perkainojimą. 2013 m. UAB Duomenų logistikos centas atliko pasirinktų turto vienetų 
įvertinimą ir nustatė, kad ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė reikšmingai nesiskiria nuo jo tikrosios vertės. 
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3   Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 
 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas 
 
Grupė ir Įmonė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė  vertė gali 
būti sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Grupė ir Įmonė atlieka vertės sumažėjimo testą taip, kaip yra nurodyta 2 pastaboje. 
 
2013 m. ir 2012 m. Grupė ir Įmonė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroakumuliacinės , kombinuotojo ciklo bloko  
bei rezervinės elektrinės turtą,  apskaitė perkainota verte vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu ,,Nekilnojamasis 
turtas, įranga ir įrengimai“. 
   
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB vadovybė įvertino ir nenustatė Kruonio 
hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno hidroelektrinės ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo požymių. 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas Rezervinės elektrinės ir Kombinuotojo ciklo bloko (toliau kartu-
elektrinė) ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo testas ir nustatyta, kad elektrinės turto atsiperkamoji vertė virš ija jo balansinę 
vertę, lygią 2,090 mln. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 2,160 mln. Lt), todėl vertės sumažėjimas nebuvo apskaitytas. Šio turto 
atsiperkamoji vertė 2012 m. padidėjo dėl 2012 metų rugsėjo 14 dieną įsigaliojusio Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo Nr. O3-229. 
 
2011 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. Įmonė neatliko rezervinės elektrinės (įskaitant nebaigtą statybą) ilgalaikio 
materialiojo turto, kurio vertė buvo atitinkamai 2,039 mln. Lt. ir 1,830 mln. Lt., vertės sumažėjimo skaičiavimo, kadangi 2011 m. 
gruodžio 31 d. galiojančiuose teisės aktuose nebuvo išspręsti neapibrėžtumai, susiję su elektros tarifais ir jų pokyčiais, reguliuojamu 
pelningumu bei gamybos apimtimis. Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. galiojantį VIAP aprašą, gamintojams buvo mokama už faktiškai per 
metus pagamintą remtiną elektros energijos kiekį pagal nustatytas supirkimo kainas. 
 
Elektrinė vertinama kaip vienas pinigų srautą generuojantis vienetas atsižvelgiant į tai, kad:  

 Perdavimo sistemos operatorius traktuoja kiekvieną elektrinę kaip vieną generuojantį vienetą nepriklausomai nuo to, iš kelių 
skirtingų blokų elektrinė yra sudaryta. 

 Visi elektrinės blokai gali būti naudojami tiek elektros energijos gamybai, tiek teikti galios rezervo paslaugas. Kuris blokas 
konkrečiu momentu yra naudojamas elektros energijos gamybai, galios rezervo aktyvavimui priklauso nuo sistemos 
poreikių, blokų techninės būklės (pvz. planiniai remonto darbai, bloko darbo sutrikimai), galimų gamtinių dujų tiekimo 
sutrikimų ir pan. 

 elektrinės elektros energijos ir šilumos gamyba bei teikiamos galios rezervo paslaugos yra reguliuojama veikla.  

 Nustatant reguliuojamų paslaugų kainas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) vertina visas elektrinės 
kintamas bei pastovias sąnaudas, dalį šių sąnaudų priskiriant ir dengiant galios rezervo pajamomis, o likusią dalį padengiant 
VIAP lėšomis. Elektros energijos supirkimo kaina nustatoma elektrinėje gaminamai elektros energijai.  

 
Pinigų srautus kuriančių vienetų atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis naudojimo vertės skaičiavimais. Atliekant šiuos 
skaičiavimus, remiamasi pinigų srautų prognozėmis prieš mokesčius, kurios yra pagrįstos vadovybės patvirtintais penkių metų 
laikotarpio finansiniais biudžetais. Tęstinis srautas nustatomas naudojant penktų metų diskontuotą pinigų srautą.  
 
Vadovybė planuojamą veiklos pelną apskaičiavo remdamasi istoriniais duomenimis, rinkos padėties prognozėmis ir  Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 metų rugsėjo 14 dienos nutarimu Nr. O3-229 patvirtinta Elektros energijos kainos ir 
rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika (Metodika).  
 
Pagrindinės prielaidos naudotos atliekant vertės sumažėjimo testą 2013 m. gruodžio 31 d. buvo: 

1. Naudojimo vertė apskaičiuota remiantis naujausiu 2014 metų biudžetu ir 2015 – 2018 m. finansiniu planu, numatytais 
diskontuotais pinigų srautais prieš apmokestinimą, taikant 7,09 proc. (2012 m. – 6,37 proc.) kapitalo kainos svertinį iki 
mokestinį vidurkį (toliau - KKSV). KKSV buvo nustatytas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos taikomą 
modelį, pagrįstą svertinės nuosavo ir skolinto kapitalo kainos įvertinimu, pagal kurį nuosavybės rizikos premija nustatoma 
kaip investicijų į 10 metų Lietuvos vyriausybės obligacijas ir akcijas grąžos vidurkių skirtumas. Nustatydama kapitalo kainos 
svertinį iki mokestinį vidurkį, Bendrovė naudojo rinkos ilgalaikio skolinimosi kainą, bei rėmėsi tuo metu galiojusia vidutine 
Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma (3 mėn. EURRIBOR).  

2. Pinigų srautų prognozes nustato vadovybė atlikdama finansines prognozes, pagrįstas veiklos rezultatais,  rinkos plėtros 
lūkesčiais bei reguliavimo aplinka. Remiantis VKEKK patvirtinta Metodika, elektrinės pajamos įvertinamos remiantis kintamų 
sąnaudų, pastovių sąnaudų ir bendrųjų administracinių sąnaudų prognozėmis. Prognozuojant reguliuojamas pajamas taip 
pat vertinamas  ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas  bei investicijų grąža, kuri skaičiuojama nuo reguliuojamoje 
veikloje naudojamo turto vertės. Vadovybė investicijų grąžos įvertinimui naudojo 2014 metams VKEKK nustatytą investicijų 
grąžos normą, kuri yra 6,129236 proc.   
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 3   Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys) 
 
Remiantis atlikta analize, vadovybė nustatė, kad 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. nereikia apskaityti jokių vertės 
sumažėjimo nuostolių. 2013 m. diskonto normai padidėjus 0,5 procentinio punkto (2012 m. – 1 procentiniu punktu), Kombinuoto ciklo 
bloko ir Rezervinės elektrinės naudojimo vertė būtų apytiksliai lygi apskaitinei vertei. 
 
Investicijų į dukterines (Įmonėje)  
 
2013 m. ir 2012 m. UAB „Kauno energetikos remontas“ veikla buvo pelninga, todėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB vadovybė mano, 
jog 2013 m. nėra tolesnio investicijos vertės sumažėjimo ir nusprendė neapskaityti papildomo UAB „Kauno energetikos remontas“ 
vertės sumažėjimo. 
 
2013 m. buvo apskaitytas investicijos į dukterinę įmonę UAB Duomenų Logistikos centras vertės sumažėjimas. 2013 m. lapkričio 30 
d. Deloitte Lietuva UAB atliko UAB Duomenų Logistikos centras akcijų tikrosios rinkos vertės nustatymą. Vertinimui buvo naudo jamas 
Pajamų (diskontuotų pinigų srautų) metodas. Atlikus vertinimą buvo nustatyta, kad Bendrovei priklausančio 54.04 proc. akcijų paketo 
vertė yra 41,347 tūkst. Lt. Vertės sumažėjimas buvo apskaitytas kaip skirtumas tarp investicijos į dukterinę įmonę apskaitinės ir 
vertintojų nustatytos tikrosios rinkos vertės. 2013 m. gruodžio 31 d. jis sudarė 2,254 tūkst. Lt. 
 
Investicijų į asocijuotas ir bendras įmones (Grupė) 
 
2013 m. buvo apskaitytas papildomas investicijos į asocijuotą įmonę UAB „Geoterma“ vertės sumažėjimas. UAB „Jungtinis verslas“ 
atliko UAB „Geoterma“ akcijų tikrosios rinkos vertės nustatymą 2013 m. rugsėjo 30 dienos duomenimis. Vertinimui buvo naudojamas 
Pajamų (diskontuotų pinigų srautų) metodas. Atlikus vertinimą buvo nustatyta, kad Bendrovei priklausančio 23.44 proc. akcijų paketo 
vertė yra 1,987 tūkst. Lt. Vertės sumažėjimas buvo apskaitytas kaip skirtumas tarp investicijos į asocijuotą įmonę apskaitinės ir 
tikrosios rinkos vertės. 2013 m. gruodžio 31 d. jis sudarė 1,545 tūkst. Lt. 
 
 Atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės 
 
Atsargų vertės sumažėjimo nuostoliai iki jų grynosios realizacinės vertės nustatyti remiantis vadovybės atliktais atsargų senėjimo ir 
galimo pardavimo kainų įvertinimais. Šiems apskaitiniams įvertinimams atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai 
remiasi istoriniu bei įvertintu būsimu atsarginių detalių bei medžiagų panaudojimu, tikėtina jų pardavimo kaina ir kitais fak toriais.   
 
Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui 
 
Grupė/Įmonė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimams/taršos mažinimo vienetams atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį 
laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš  vieno taršos leidimo/vieneto rinkos kainos.  Faktinis išmestas taršos kiekis yra 
patvirtinimas atsakingos reguliuojančios valstybės per keturis mėnesius po metų pabaigos.  Remiantis savo patirtimi, Grupės/Įmonė 
vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2013 m. gruodžio 31 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2014 m.  
 
VIAP lėšų sukaupimas 
 
VIAP lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per ataskaitinį laikotarpį patirtomis kintamomis sąnaudomis. Gamintojai,  
užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sistemos rezervus, pateikia Valstybinei Kainų ir Energetikos kontrolės 
komisijai VIAP lėšų skaičiavimus, detalizuojant kintamas elektros energijos gamybos sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos 
taršos leidimų sąnaudas, išlaidas reagentams nusierinimui. VIAP lėšų kintama dalis ateinantiems kalendoriniams metams yra 
apskaičiuojama remiantis planuojamomis kintamomis sąnaudomis patvirtintos remtinos elektros energijos kvotai pagaminti. 2013 m. 
Bendrovė patyrė mažiau kintamų kaštų nei VIAP kaštų kompensavimui paskirta suma, todėl 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė 
apskaitė 56,955 tūkst. Lt. grąžintiną VIAP sumą, kuri bus grąžinta per 2015 m. 2012 m. gruodžio 31 d. buvo apskaityta 9,103 tūkst. Lt. 
VIAP pajamų kintamų kaštų kompensavimui bei 15,061 tūkst. Lt. VIAP pajamų, kurias Valstybinė Kainų ir Energetikos kontrolės 
komisija, remdamasi metodika, apskaičiavo ir Bendrovei paskyrė už 2011 m. 
 
Galios rezervo pajamų sukaupimas 
 
Vadovaudamasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainos nustatymo metodika, kuri buvo patvir tinta 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-229, 2013 m. Bendrovė papildomai apskaitė gautiną 19,082 
tūkst. Lt. Galios rezervo pajamų sumą, kuri bus kompensuota per 2015 m.  
 
Pagrindiniai principai, naudoti kitiems reikšmingiems įvertinimams, yra aprašyti atitinkamose šių finansinių ataskaitų pastabose. 
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4 Nematerialusis turtas 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė: 
 

Grupė  
Patentai ir 
licencijos 

 
Programinė 

įranga 
 

Aplinkos taršos 
leidimai 

 
Kitas nema-

terialusis turtas 
 Iš viso 

           

2011 m. gruodžio 31 d.            

Įsigijimo vertė   1,489  5,880  35,457  163  42,989 

Sukaupta amortizacija  (397)  (2,827)  -  (30)  (3,254) 

 Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.   1,092  3,053  35,457  133  39,735 

           

2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

 
     

 
   

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  1,092  3,053  35,457  133  39,735 

Įsigijimai   370  378  112,752  6  113,506 

Gauta dotacija (21 pastaba)  -  -  14,832  -  14,832 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai (26 
pastaba) 

 
    (16,268) 

 
  (16,268) 

     Aplinkos taršos leidimų perkainojimo 
sąnaudos 

 
-  -  (76,121) 

 
-  (76,121) 

     Aplinkos taršos leidimų skolinimas (8 
pastaba) 

 
-  -  (15,239) 

 
-  (15,239) 

Perkėlimai iš materialiojo turto (5 
pastaba) 

 
- 

 
148 

 
- 

 
63 

 
211 

     Perklasifikavimas iš atsargų  -  8  -  -  8 

     Amortizacija  (585)  (1,534)  -  (4)  (2,123) 

    Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  877  2,053  55,413  198  58,541 

           

2012 m. gruodžio 31 d.           

     Įsigijimo vertė   1,859  6,414  55,413  232  63,918 

  Sukaupta amortizacija  (982)  (4,361)  -  (34)  (5,377) 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31d.   877  2,053  55,413  198  58,541 

           

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

 
     

 
   

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  877  2,053  55,413  198  58,541 

Įsigijimai   15  366  181  47  609 

Gauta dotacija   -  -  1,040  -  1,040 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai (26 
pastaba) 

 
-  -  (13,895)  -  (13,895) 

     Aplinkos taršos leidimų perkainojimo 
sąnaudos 

 
-  -  (9,994)  -  (9,994) 

Pardavimai  (807)  (266)  (4,041)  (19)  (5,133) 

Perkėlimai iš materialiojo turto (5 
pastaba) 

 
653  -  -  -  653 

     Amortizacija  (739)  (1,520)  -  (20)  (2,279) 

    Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.  -  633  28,704  206  29,542 

           

2013 m. gruodžio 31 d.           

     Įsigijimo vertė   37  3,106  28,704  227  32,073 

  Sukaupta amortizacija  (37)  (2,473)  -  (21)  (2,531) 

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.  -  633  28,704  206  29,542 

 
2012 m. Grupė, atlikdama Kombinuotojo ciklo bloko bandymus, į Kombinuotojo ciklo bloko savikainą kapitalizavo bandymų metu 
sunaudotus Aplinkos taršos leidimus, kurių vertė sudarė 3,205 tūkst. Lt. 
 
Aplinkos taršos leidimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis aktyvioje rinkoje egzistuojančiomis kainomis, todėl yra priskir iama pirmam 
hierarchijos lygiui tikrosios vertės nustatymo modelyje. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Aplinkos taršos leidimų  vertė yra 
įvertinama pagal paskutinę dieną galiojusias rinkos kainas, skirtumas yra apskaitomas veiklos sąnaudose.   
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4 Nematerialusis turtas (tęsinys) 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė: 
 

Įmonė 
 

Patentai ir 
licencijos  

Programinė 
įranga  

Aplinkos taršos 
leidimai 

 

 
Kitas nemate-
rialusis turtas  

Iš viso 
 

           

2011 m. gruodžio 31 d.            

Įsigijimo vertė   -  2,358  35,457  -  37,815 

Sukaupta amortizacija  -  (1,470)  -  -  (1,470) 

 Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.  -  888  35,457  -  36,345 

           

2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

 
     

 
   

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  -  888  35,457  -  36,345 

Įsigijimai   -  51  112,752  6  112,809 

Gauta dotacija (21 pastaba)  -  -  14,832  -  14,832 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai (26 
pastaba) 

 
-  -  (16,268) 

 
-  (16,268) 

     Aplinkos taršos leidimų perkainojimo 
sąnaudos 

 
-  -  (76,121) 

 
-  (76,121) 

     Aplinkos taršos leidimų skolinimas (8 
pastaba) 

 
    (15,239) 

 
-  (15,239) 

Perkėlimai iš materialiojo turto (5 
pastaba) 

 
-  -  - 

 
63  63 

     Amortizacija  -  (357)  -  (4)  (361) 

    Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  -  582  55,413  65  56,060 

           

2012 m. gruodžio 31 d.           

     Įsigijimo vertė   -  2,140  55,413  69  57,622 

  Sukaupta amortizacija  -  (1,558)  -  (4)  (1,562) 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  -  582  55,413  65  56,060 

           

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 
laikotarpis 

 
     

 
   

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  -  582  55,413  65  56,060 

Įsigijimai   -  4  181  -  185 

Gauta dotacija   -  -  1,040  -  1,040 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai (26 
pastaba) 

 
-  -  (13,895)  -  (13,895) 

     Aplinkos taršos leidimų perkainojimo 
sąnaudos 

 
-  -  (9,994)  -  (9,994) 

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

     Amortizacija   -  (370)  -   (17)  (387) 

    Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.  -  216  28,704  48  28,968 

           

2013 m. gruodžio 31 d.           

     Įsigijimo vertė  -  2,144  28,704  69  30,917 

  Sukaupta amortizacija  -  (1,928)  -  (21)  (1,949) 

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.  -  216  28,704  48  28,968 

 
2012 m. Bendrovė, atlikdama Kombinuotojo ciklo bloko bandymus, į Kombinuotojo ciklo bloko savikainą kapitalizavo bandymų metu 
sunaudotus Aplinkos taršos leidimus, kurių vertė sudarė 3,205 tūkst. Lt. 
 
Aplinkos taršos leidimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis aktyvioje rinkoje egzistuojančiomis kainomis, todėl yra priskiriama pirmam 
hierarchijos lygiui tikrosios vertės nustatymo modelyje. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Aplinkos taršos leidimų vertė yra 
įvertinama pagal paskutinę dieną galiojusias rinkos kainas, skirtumas yra apskaitomas veiklos sąnaudose. 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė: 

Grupė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

 Statiniai ir  
įrenginiai   

 
Hidroelektrinės 
ir hidroakumu- 

liacinės 
elektrinės 
statiniai ir 
įrenginiai 

  
 
 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

 
 
      
 
 

Kombinuotoj
o  ciklo  
blokas 

 

Transporto 
priemonės  

Kitas 
materialus 

ilgalaikis turtas  
Nebaigta 
statyba  Iš viso 

         (perskaičiuota)           

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.                     

 Įsigijimo arba perkainota vertė  5,737  18,065  30,915  700,714  1,951,105  -  1,690  37,769  1,168,289  3,914,284 

 Sukauptas nusidėvėjimas  -  (969)  (3,303)  (163,394)  (1,069,681)  -  (652)  (10,349)  -  (1,248,348) 

 Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (5,130)  -  -  -  (769)  (5,899) 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.  5,737  17,096  27,612  537,320  876,294  -  1,038  27,420  1,167,520  2,660,037 

                    

2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 
laikotarpis                    

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 5,737  17,096  27,612  537,320  876,294  -  1,038  27,420  1,167,520  2,660,037 

Įsigijimai -  -  125  207  1,055  -  127  3,382  175,549  180,445 

Perrašymai iš/į turtą skirtą parduoti  -  1,090  -  -  -  -  -  -  -  1,090 

Nurašymai -  -  (52)  (5)  (68)  -  -  (15)  -  (140) 

Pardavimai -  -  (2)  (16)  (18)  (201)  (6)  (16)  -  (259) 

Perklasifikavimai tarp grupių -  92  -  1,398  (90)  1,329,353  -  32  (1,330,785)  - 

Perklasifikavimas į nematerialųjį turtą (4 
pastaba) -  -  -  -  -  -  -  (148)  (63)  (211) 

Perklasifikavimai į investicinį turtą (6 
pastaba) -  (726)  -  -  -  -  -  -  (74)  (800) 

Perklasifikavimas iš atsargų -  -  -  -  -  -  -  40  -  40 

Perkainojimo rezervo koregavimas -  (619)  -  -  -  -  -  -  -  (619) 

Nusidėvėjimas  -  (537)  (3,305)  (27,365)  (40,292)  (12,615)  (275)  (9,224)   -  (93,613) 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. 5,737  16,396  24,378  511,539  836,881  1,316,537  884  21,471  12,147  2,745,970 

                    

2012 m. gruodžio 31 d.                      

Įsigijimo arba perkainota vertė 5,737  17,902  30,986  702,298  1,951,985  1,329,152  1,811  41,047  12,916  4,093,834 

Sukauptas nusidėvėjimas  -  (1,506)  (6,608)  (190,759)  (1,109,974)  (12,615)  (927)  (19,576)  -  (1,341,965) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (5,130)  -  -  -  (769)  (5,899) 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  5,737  16,396  24,378  511,539  836,881  1,316,537  884  21,471  12,147  2,745,970 

 



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 

Grupė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

 Statiniai 
ir  

įrenginiai   

Hidroelektri-nės 
ir hidroakumu- 

liacinės 
elektrinės 
statiniai ir 
įrenginiai 

  
 
 
 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

Kombinuotojo 
ciklo blokas 

 

Transporto 
priemonės  

Kitas 
materialus 

ilgalaikis turtas  
Nebaigta 
statyba  

 
Iš viso 

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 
laikotarpis         

(perskaičiuota)  
 

 
       

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 5,737  16,396  24,378  511,539  836,881  1,316,537  884  21,471  12,147  2,745,970 

Įsigijimai -  -  597  238  814  163  -  4,436  24,979  31,227 

Nurašymai -  -  -  -  (4,401)  -  -  (18)  (62)  (4,481) 

Pardavimai -  -  (1,469)  -  (166)  -  (4)  (12,677)  -  (14,316) 

Perrašymai  tarp straipsnių -  329  940  924  9,849  248  -  2,350  (14,640)  - 

Perklasifikavimas į nematerialųjį turtą 
(4 pastaba) -  - 

 
-  -  -  -  -  -  (653)  (653) 

Perklasifikavimai iš ilgalaikio turto, 
skirto parduoti -  440 

 
-  -  -  -  -  -  -  440 

Perklasifikavimai iš investicinio turto (6 
pastaba) -  800 

 
-  -  -  -  -  -  -  800 

Perklasifikavimas iš atsargų -  -  -  516  3,781  2,275  -  -  -  6,572 

Nurašyto turto vertės sumažėjimo 
atstatymas -  (12) 

 
20  -  4,668  -  -  -  -  4,676 

Perkainojimas 753  465  (6,191)  -  -  -  229  (73)  -  (4,817) 

Nusidėvėjimas -  (462)  (3,273)  (28,910)  (37,320)  (50,533)  (216)  (7,998)  -  (128,712) 

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 
d. 

6,490 
 

17,956  
15,002  484,307  814,106  1,268,690  893  7,491  21,771  2,636,706 

2013 m. gruodžio 31 d.                      

Įsigijimo arba perkainota vertė 6,490  20,066  20,297  703,576  1,955,681  1,331,838  1,847  13,011  22,540  4,075,346 

Sukauptas nusidėvėjimas  -  (2,085)  (5,295)  (219,269)  (1,141,575)  (63,148)  (954)  (5,520)  -  (1,437,846) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  (25)  -  -  -  -  -  -  (769)  (794) 

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 
d.  6,490  17,956 

 
15,002  484,307  814,106  1,268,690  893  7,491  21,771  2,636,706 

 
 
 



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 
Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2013 m. gruodžio mėn. buvo atliktas perkainota verte apskaityto Grupės ilgalaikio materialiojo turto 
nepriklausomas vertinimas. Visa perkainojimo įtaka sudarė 4,817 tūkst. Lt. ir buvo apskaityta: 
 
 Kitų bendrųjų pajamų ir 

perkainojimo rezervo 
nuosavame kapitale 

sumažėjimas 
 

Pripažinta pelno 
(nuostolių) 
straipsnyje 
(sąnaudos) 

 
 

 Visa perkainojimo 
įtaka 

 

 (3,796) (1,021)  (4,817) 

 
2012 m. gruodžio mėn. buvo atliktas perkainota verte apskaityto Grupės ilgalaikio materialiojo turto vertės koregavimas dėl 
pastebėtos klaidos. Grupės vadovybės nuomone klaida yra nereikšminga, todėl ji pakoreguota perspektyviai. Visa koregavimo įtaka 
sudarė 619 tūkst. Lt. ir buvo apskaityta: 
 
 Kitų bendrųjų pajamų ir 

perkainojimo rezervo 
nuosavame kapitale 

sumažėjimas 
 

Pripažinta pelno 
(nuostolių) 
straipsnyje 
(sąnaudos) 

 
 

 Visa perkainojimo 
įtaka 

 

 (619) -  (619) 

 
Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės vadovybė priėmė sprendimą neatlikti papildomo 
ilgalaikio materialiojo perkainojimo/neskaičiuoti turto vertės sumažėjimo.  
 
2013 m. Grupė atliko vertės sumažėjimo, susijusio su Rezervinės elektrinės 3 ir 4 blokais, atstatymą. Vertės sumažėjimo, kurio vertė 
2013 m. gruodžio 31 d. buvo 4,668 tūkst. Lt, atstatymas buvo atliktas perskaičiavus Ilgalaikio materialiojo turto vertę (2.31 pastaba). 
 
Turtui, kuris 2013 m. buvo perkainotas, taikytas tikrosios vertės nustatymo metodas yra priskiriamas antram hierarchijos lygiui: 
 

 
1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso: 
 

Aktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 
Neskelbiami 

rodikliai 

Žemė - 6,490 - 6,490 
Statiniai ir įrenginiai - 3,381 - 3,381 
Pastatai - 2,186 - 2,186 
Transporto priemonės - 461 - 461 
Kitas materialus turtas - 194 - 194 

Tikroji vertė  2013 m. 
gruodžio 31 d.  

 - 
12,712 

 - 
12,712 

 

 



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė: 
 
 

Įmonė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

 Statiniai 
ir  

įrenginiai   

Hidroelektri-
nės ir 

hidroakumu- 
liacinės 

elektrinės 
statiniai ir 
įrenginiai 

  
 
 
 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

 

Kombinuot
ojo ciklo 
blokas 

 

Transporto 
priemonės  

Kitas materialus 
ilgalaikis turtas  

Nebaigta 
statyba  

 
Iš viso 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.          (perskaičiuota)           

 Įsigijimo  arba perkainota vertė  5,737  1,438  11,153  700,714  1,951,105  -  343  172  1,168,186  3,838,848 

 Sukauptas nusidėvėjimas  -  -  -  (163,394)  (1,069,681)  -  -  -  -  (1,233,075) 

 Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (5,130)  -  -  -  (769)  (5,899) 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.  5,737  1,438  11,153  537,320  876,294  -  343  172  1,167,417  2,599,874 

2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 
laikotarpis    

 
     

 
 

 
       

 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 5,737  1,438  11,153  537,320  876,294  -  343  172  1,167,417  2,599,874 

 Įsigijimai -  -  -  207  1,055  -  77  40  174,202  175,581 

 Nurašymai -  -  -  (5)  (68)  -  -  -  -  (73) 

 Pardavimai -  -  -  (16)  (18)  (201)  -  -  -  (235) 

 Perrašymai tarp straipsnių -  92  -  1,398  (90)  1,329,353  -  32  (1,330,785)  - 

 Perrašymai į nematerialų turtą (4 
pastaba) -  

-  
-  -  -  -  -  -  (63)  (63) 

 Nusidėvėjimas  -  (110)  (782)  (27,365)  (40,292)  (12,615)  (124)  (29)  -   (81,317) 

 Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. 5,737  1,420  10,371  511,539  836,881  1,316,537  296  215  10,771  2,693,767 

                    

2012 m. gruodžio 31 d.                     

Įsigijimo arba perkainota vertė 5,737  1,530  11,153  701,949  1,950,791  1,329,152  420  244  11,540  4,012,516 

Sukauptas nusidėvėjimas -  (110)  (782)  (190,410)  (1,108,780)  (12,615)  (124)  (29)  -  (1,312,850) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  (5,130)  -  -  -  (769)  (5,899) 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. 5,737  1,420  10,371  511,539  836,881  1,316,537  296  215  10,771  2,693,767 

 
  



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 

 

Įmonė 

Žemė  Pastatai  
Statiniai ir  
įrenginiai  

Hidroelektri-
nės ir 

hidroakumu- 
liacinės 

elektrinės 
statiniai ir 
įrenginiai  

 
 
 
 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai  

 
 
 
 
 

Kombinuotoj
o ciklo 
blokas  

Transporto 
priemonės  

Kitas materialus 
ilgalaikis turtas  

Nebaigta 
statyba  

 
Iš viso 

         (perskaičiuota)          

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs 
laikotarpis           

  
      - 

 Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 5,737  1,420  10,371  511,539  836,881  1,316,537  296  215  10,771  2,693,767 

 Įsigijimai -  -  -  238  814  163  -  106  18,157  19,477 

 Nurašymai -  -  -  -  (4,401)  -  -  -  -  (4,401) 

 Pardavimai -  -  -  -  (166)  -  -  -  -  (166) 

 Perrašymai tarp straipsnių -  329  -  924  9,849  248  -  -  (11,350)  - 

 Perklasifikavimas iš atsargų -  -  -  516  3,781  2,275  -  -  -  6,572 

 Nurašyto turto vertės sumažėjimo 
atstatymas -  - 

 
-  -  4,668  -  -  -  -  4,668 

 Perkainojimas  753  465  (6,191)  -  -  -  229  (73)  -  (4,817) 

 Nusidėvėjimas  -  (28)  (799)  (28,910)  (37,320)  (50,533)  (64)  (54)   -  (117,708) 

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. 6,490  2,186  3,381  484,307  814,106  1,268,690  461  194  17,578  2,597,392 

2013 m. gruodžio 31 d.                     

Įsigijimo arba perkainota vertė 6,490  2,186  3,381  703,576  1,955,681  1,331,838  461  194  18,347  4,022,153 

Sukauptas nusidėvėjimas -  -  -  (219,269)  (1,141,575)  (63,148)  -  -  -  (1,423,992) 

Sukauptas vertės sumažėjimas -  -  -  -  -  -  -  -  (769)  (769) 

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. 6,490  2,186  3,381  484,307  814,106  1,268,690  461  194  17,578  2,597,392 



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 
Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2013 m. gruodžio mėn. buvo atliktas perkainota verte apskaityto Įmonės ilgalaikio materialiojo turto 
nepriklausomas vertinimas. Visa perkainojimo įtaka sudarė 4,817 tūkst. Lt. ir buvo apskaityta: 
 
 Kitų bendrųjų pajamų ir 

perkainojimo rezervo 
nuosavame kapitale 

sumažėjimas 
 

Pripažinta pelno 
(nuostolių) 
straipsnyje 
(sąnaudos) 

 

 Visa perkainojimo 
įtaka 

 

 (3,796) (1,021)  (4,817) 

 
Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2012 m. perkainota verte apskaityto Bendrovės turto nepriklausomas vertinimas nebuvo atliekamas. 
 
2013 m. Įmonė atliko vertės sumažėjimo, susijusio su Rezervinės elektrinės 3 ir 4 blokais, atstatymą. Vertės sumažėjimo, kurio vertė 
2013 m. gruodžio 31 d. buvo 4,668 tūkst. Lt, atstatymas buvo atliktas perskaičiavus Ilgalaikio materialiojo turto vertę (2.31 pastaba). 
 
2013 m. buvo atliktas Įmonės perkainota verte apskaityto Ilgalaikio materialiojo turto vertinimas. Vertinimas buvo atliekamas 
naudojant lyginamąjį ir išlaidų (kaštų) metodus. Nustatytas vertės sumažėjimas buvo apskaitytas mažinant perkainojimo rezervą  ir 
veiklos sąnaudose. Turtui, kuris 2013 m. buvo perkainotas, taikytas tikrosios vertės nustatymo metodas yra priskiriamas antram 
hierarchijos lygiui. 
 
 

 
1 lygis 2 lygis 3 lygis 

Iš viso: 
 

Aktyviose rinkose 
kotiruojamos kainos 

Kiti tiesiogiai arba  
netiesiogiai skelbiami 

rodikliai 
Neskelbiami 

rodikliai 

Žemė - 6,490 - 6,490 
Statiniai ir įrenginiai - 3,381 - 3,381 
Pastatai - 2,186 - 2,186 
Transporto priemonės - 461 - 461 
Kitas materialus turtas - 194 - 194 

Tikroji vertė  2013 m. 
gruodžio 31 d.  

 - 
12,712 

 - 
12,712 

 
2013 m. gruodžio 31 d. Grupė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 1,347,271 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 
403,799 tūkst. Lt.). 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo turto už 1,347,271 tūkst. Lt (2012 m. 
gruodžio 31 d. – 402,322 tūkst. Lt.). 
 
Per 2013 m. Grupės kapitalizavo 941 tūkst. Lt. palūkanų nuo paskolų, susijusių su ilgalaikio turto vystymu (per 2012 m. - 22,710 tūkst. 
Lt). Vidutinė 2013 m. paskolų kapitalizavimo palūkanų norma – 1.88 proc. (2012 m. - 2.23 proc). 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto likutinės 
vertės buvo tokios: 
 
Ilgalaikio mаterialiojo turto grupė 2013 m. 

gruodžio 31 d. 
 2012 m.  

gruodžio 31 d.  

    
Mašinos ir įrengimai 1,982  2,405 
Transporto priemonės 48  109 

Iš viso 2,030  2,514 

 
2013 m. gruodžio 31 d. Grupės/Įmonės įsipareigojimai įsigyti ir statyti ilgalaikį materialųjį turtą sudarė – 86 mln. Lt (2012 m. gruodžio 
31 d. - Grupė/Įmonė reikšmingų įsipareigojimų neturėjo). 
  



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. 
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5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) 
 
Lentelėje žemiau pateikiamos Įmonės ir Grupės ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, kurios būtų buvusios pripažintos, jei 
turtas būtų apskaitomas savikainos metodu 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. 

Grupė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

Statiniai ir   
įrenginiai   

Hidroelektri-
nės ir 

hidroakumu- 
liacinės 

elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

  
 
 
 
 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

  
 
 
 
 
 

Kombinuo-
tojo ciklo 

blokas  

Trans-
porto 

priemon
ės  

Kitas 
material

us 
ilgalaiki
s turtas  

Nebaigta 
statyba  Iš viso 

2013 m. gruodžio 
31 d.  

 
 

 
   

    
        

Likutinė vertė 5,867  11,171  7,006  484,307  814,106  1,268,690  596  790  17,578  2,610,111 

2012 m. gruodžio 
31 d. 

                            

Likutinė vertė  5,867  10,908  7,832  511,539  836,881  1,316,537  766  771  10,903  2,702,004 

 
Įmonė 

Žemė 

 

Pastatai 

 

Statiniai ir   
įrenginiai   

 Hidroelektri-
nės ir 

hidroakumu- 
liacinės 

elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

  
 
 
 
 

Rezervinės 
elektrinės 
statiniai ir  
įrenginiai 

  
 
 
 
 
 

Kombinuo-
tojo ciklo 

blokas  

Trans-
porto 

priemon
ės  

Kitas 
material

us 
ilgalaiki
s turtas  

Nebaigta 
statyba  Iš viso 

2013 m. gruodžio 
31 d.  

 
 

 
   

    
        

Likutinė vertė 5,867  516  2,264  484,307  814,106  1,268,690  270  305  17,578  2,593,903 

2012 m. gruodžio 
31 d. 

                   

Likutinė vertė  5,867  191  2,466  511,539  836,881  1,316,537  343  266  10,771  2,684,861 

 
6 Investicinis turtas 
  Grupė   Įmonė 

2011 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo vertė   2,143  2,143 

Sukauptas nusidėvėjimas  (319)  (319) 

Likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d.  1,824  1,824 

     

2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  1,824  1,824 

Turtinis įnašas įsigyjant asocijuotos įmonės papildomai išleistas 
akcijas (7 pastaba) 

 (1,824) 
 

(1,824) 

Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialiojo turto (5 pastaba)  800  - 

Nusidėvėjimas  -  - 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  800  - 

     

2012 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo vertė   800  - 

Sukauptas nusidėvėjimas   -  - 

Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d.  800  - 

     

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigęs laikotarpis     

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  800  - 

Perklasifikavimas į ilgalaikį materialųjį turtą (5 pastaba)  (800)  - 

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.  -  - 

     

2013 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo vertė   -  - 

Sukauptas nusidėvėjimas   -  - 

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.  -    - 

 

2012 m. gruodžio 31 d. įmonės vertinimu bei remiantis rinkos duomenimis, Grupės ir Įmonės investicinio turto tikroji vertė apytiks liai 
atitiko likutines vertes.   
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7 Investicijos 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonė tiesiogiai kontroliavo šias dukterines įmones:  
 
Dukterinė įmonė 
  
2013 m. gruodžio 31 d.   Įsigijimo vertė  

Vertės 
sumažėjimas   

 
Apskaitinė vertė 

        
UAB Duomenų logistikos centras   43,601  (2,254)  41,347 
UAB „Kauno energetikos remontas“   31,341  (21,041)  10,300 
Energijos tiekimas UAB   750  -  750 

Iš viso   75,692  (23,295)  52,397 

 
Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2013 m. buvo apskaitytas papildomas investicijos į dukterinę įmonę UAB Duomenų logistikos centras 
vertės sumažėjimas.  
      
Dukterinė įmonė 
 
2012 m. gruodžio 31 d. 

 

Įsigijimo vertė  
Vertės 

sumažėjimas  
 

Apskaitinė vertė  

        
UAB Technologijų ir inovacijų centras  43,601  -  43,601  
UAB „Kauno energetikos remontas“  31,341  (21,041)  10,300  
Energijos tiekimas UAB  750  -  750  

Iš viso  75,692  (21,041)  54,651  

 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31. pasibaigusiais laikotarpiais investicijų į dukterines įmones judėjimas buvo:  
 

 

  

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

       
Apskaitinė vertė  sausio 1 d.    54,651  54,651 

Dukterinių įmonių papildomas vertės sumažėjimas    (2,254)  - 

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai    52,397  54,651 

 
UAB Technologijų ir inovacijų centras ir UAB ,,Data Logistics Center“ sujungimas 
 
2012 m. rugpjūčio 20 d. UAB Technologijų ir inovacijų centras (toliau tekste – TIC)  valdyba kartu su UAB "Data Logistics Center" 
(toliau tekste – DLC)  valdyba parengė TIC ir DLC reorganizavimo sąlygas, kuriose numatyta, kad DLC, kuri po reorganizavimo 
pasibaigs, ir TIC, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą, reorganizuojamos prijungimo būdu, nustatytu Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje, DLC prijungiant prie TIC taip, kad po reorganizavimo visas DLC  turtas, teisės ir pareigos pereis 
TIC. 
 
2012 m. spalio 02 d. įvyko TIC neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu  akcininkai patvirtino reorganizavimo sąlygas bei 
įstatų pakeitimus. 2012 m. spalio 31 d. DLC buvo prijungta prie TIC. Šis jungimas neturėjo įtakos Grupės finansinėms ataskaitoms.  
 
UAB Technologijų ir inovacijų centras įstatinio kapitalo sumažinimas 
 
2013 m. rugsėjo 27 d. TIC neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime siekiant panaikinti TIC Balanse susikaupusį nuostolį buvo 
priimtas sprendimas sumažinti TIC įstatinį kapitalą nuo 76,513 tūkst. Lt iki 58,907 tūkst. Lt. Buvo anuliuotos 17,706,226 paprastųjų 
vardinių akcijų, nustatant, kad visiems TIC akcininkams proporcingai mažinamas jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų 
skaičius.  
 
UAB Technologijų ir inovacijų centras pavadinimo pakeitimas 
 
2013 m. spalio 25 d. TIC visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas pakeisti pavadinimą į UAB Duomenų 
Logistikos centras. 
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7 Investicijos (tęsinys) 
 
UAB Duomenų Logistikos centras veiklos atskyrimas ir naujos Įmonės įsteigimas 
 
2013 m. rugsėjo 27 d. UAB Duomenų logistikos centras visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti UAB Duomenų 
logistikos centras komercinės ir nekomercinės veiklų (funkcijų) atskyrimo veiksmų planui ir jo vykdymui. Pagal patvirtintą planą UAB 
Duomenų logistikos centras veikla yra pertvarkoma taip, kad būtų išgryninta tiesioginė bendrovės veikla (funkcija), t.y. duomenų 
perdavimas ir duomenų centrų nuomos paslaugų teikimas, o nekomercinė Bendrovės veikla (funkcija), t.y. elektros energetikos 
grupės įmonių IT ūkio priežiūra ir aptarnavimas, būtų perkelta (perduota) į UAB Duomenų logistikos centras akcininkų naujai įsteigtą 
bendrovę. 2013 m. gruodžio 04 d. buvo įsteigta nauja įmonė - UAB Technologijų ir inovacijų centras. 2013 m. lapkričio 25 d. tarp 
Įmonės ir UAB Technologijų ir inovacijų centras buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. Šia sutartimi „Lietuvos energijos gamyba“, 
AB pasirašė 2,000 vnt. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų. Visa emisijos kaina 
buvo 2,000 litų ir buvo apmokėta piniginiu įnašu. 
 
2012 m. sausio 31 d. tarp Įmonės ir NT Valdos, UAB buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. Šia sutartimi „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB pasirašė 37,790 vnt. paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės NT Valdos, UAB akcijų. Visa emisijos kaina buvo 
3,779,000 litų. Visa emisijos kaina buvo apmokėta nepiniginiu įnašu, kurį sudaro nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas.  Po šio 
sandorio Bendrovės dalis NT Valdos, UAB  akciniame kapitale išaugo 0.64 proc. ir 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė  41.74 proc.  
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d., Grupės investicijаs į asocijuotas įmones ir bendrą įmonę sudarė: 

Grupė 
2013 m. gruodžio 31 d.  Įsigijimo vertė   

Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Asocijuotų ir 
bendrų įmonių 
rezultatų dalis 

 

Apskaitinė vertė 

        
UAB "NT Valdos"  132,560  42.32  (6,527)  126,033 

AS „Nordic Energy Link“  21,175  25.00  7,625  28,800 
UAB „Geoterma“  7,396  23.44  (7,396)  - 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  2  20.00  (2)  - 

Iš viso  161,133    (6,300)  154,833 

 

2013 m. gegužės 29 d. UAB „Enmašas“ buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro. 

 

Grupė 
2012 m. gruodžio 31 d.  Įsigijimo vertė   

Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Asocijuotų ir 
bendrų įmonių 
rezultatų dalis 

 

Apskaitinė vertė 

        
UAB "NT Valdos"  132,560  42.32  (7,706)  124,854 
AS „Nordic Energy Link“  21,175  25.00  4,287  25,462 
UAB „Geoterma“  7,396  23.44  (4,229)  3,167 
UAB "Enmašas"  20  33.33  (7)  13 

Iš viso  161,151    (7,655)  153,496 

 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonės investicijаs į asocijuotas įmones ir bendrą įmonę sudarė: 

Įmonė 
2013 m. gruodžio 31 d.  Įsigijimo vertė   

Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Vertės 
sumažėjimas  Apskaitinė vertė 

         
UAB "NT Valdos"  130,720  41.74    130,720 
AS „Nordic Energy Link“  21,175  25.00    21,175 
UAB „Geoterma“     7,396  23.44  (5,409)  1,987 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  2  20.00    2 

Iš viso  159,293    (5,409)  153,884 

 
Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2013 m. buvo apskaitytas papildomas investicijos į asocijuotą įmonę UAB „Geoterma“ vertės 
sumažėjimas.  
 

Įmonė 
2012 gruodžio 31 d.  Įsigijimo vertė   

Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

 Vertės 
sumažėjimas  Apskaitinė vertė 

         
UAB "NT Valdos"  130,720  41.74  -  130,720 
AS „Nordic Energy Link“  21,175  25.00  -  21,175 
UAB „Geoterma“  7,396  23.44  (3,864)  3,532 

Iš viso  159,291    (3,864)  155,427 
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8 Investicijos (tęsinys) 
 

Asocijuotų įmonių ir bendros įmonės finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. ir finansiniai veiklos rezultatai 
2013 ir 2012 m. (duomenys neaudituoti): 

 
2013 m. gruodžio 31 d.  

 
Turtas 

 
Įsipareigojimai 

 Pardavimo 
pajamos 

 Grynasis pelnas 
(nuostoliai) 

         
UAB "NT Valdos"  311,734  14,265  53,649  2,782 
AS „Nordic Energy Link“  114,391  4,371  56,291  13,352 
UAB „Geoterma“  31,412  11,967  7,246  (14,424) 
UAB Technologijų ir inovacijų centras  14,989  17,493  -  (4) 
 
 
2012 m. gruodžio 31 d.   

Turtas 
 

Įsipareigojimai 
 Pardavimo 

pajamos 
 Grynasis pelnas 

(nuostoliai) 
         
UAB "NT Valdos"  312,900  18,213  53,337  1,382 
AS „Nordic Energy Link“  279,511  182,846  48,153  5,449 
UAB „Geoterma“  45,480  11,665  16,994  (242) 
UAB „Enmašas" *  -  -  -  - 

 
*- ataskaitų pasirašymo dieną šios įmonės finansinės ataskaitos už atitinkamą periodą dar nebuvo pateiktos. 2009 m. rugsėjo 25 
d. UAB „Enmašas“ buvo suteiktas likviduojamos įmonės statusas.  

 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31. pasibaigusiais laikotarpiais investicijų į asocijuotas ir bendrą įmonę judėjimas buvo: 
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m. 

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

        
Apskaitinė vertė sausio 1 d. 153,496  155,427  146,966  151,648 

Asocijuotų įmonių įsigijimas 2  2  3,779  3,779 

Investicijų vertės sumažėjimas -  (1,545)  -  - 

Investicijos į asocijuotas ir bendras įmones 
nurašymas (13)  -  -  - 

Asocijuotų ir bendrų įmonių kitų bendrųjų pajamų 
dalis, susijusi ilgalaikio materialiojo turto 
perkainojimu -  -  65  - 

Asocijuotų ir bendrų įmonių finansinių rezultatų dalis 
pelnai/(nuostoliai) 1,348  -  2,686  - 

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai 154,833  153,884  153,496  155,427 

 
Grupė neapskaitė asocijuotų įmonių UAB Technologijų ir inovacijų centras ir UAB „Geoterma“ nuostolio dalies tenkančios Grupei, nes 
nuostolis viršijo Grupės investicijos vertę.   
 
Žemiau pateikiama nuostolių dalis, neapskaityta Grupės finansinėse ataskaitose: 
 

 

UAB Technologijų ir inovacijų 
centras 

2013 m. gruodžio 31 d. 

  
UAB „Geoterma“ 

2013 m. gruodžio 31 d. 

    

Asocijuotos įmonės bendrosios pajamos (2,510)  (14,424) 

Grupei tenkanti bendrųjų pajamų dalis (502)  (3,381) 

Investicijos vertė 2  3,167 

Nuostolių dalis, neapskaityta Grupės finansinėse 
ataskaitose (500)  (214) 
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9 Kitas ilgalaikis turtas 
 
Grupės ir Įmonės kitą ilgalaikį turtą sudarė: 
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Teisė gauti aplinkos taršos leidimus ateityje 33,498  33,498  33,498  33,498 

Atimti: vertės sumažėjimas (15,648)  (15,648)  (9,775)  (9,775) 

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai 17,850  17,850  23,723  23,723 

 
2011 m. gruodžio 31 d. 400,000 vnt. aplinkos taršos leidimų buvo paskolinti pagal 2009 m. gruodžio 1 d. paskolos sutarties, sudarytos 
su STX Services BV, sąlygas. Sutartis galioja iki 2021 m. 2012 m. balandžio 16 d. papildomai paskolinta 650,000 vnt. aplinkos taršos 
leidimų pagal 2012 m. balandžio 13 d. paskolos sutarties, sudarytos su CF Partners (UK) LLP, sąlygas. 2013 m. birželio 25 d. buvo 
pasirašytas šios sutarties papildymas, kuriuo sutarties galiojimo terminas buvo pratęstas iki 2015 m. kovo 31 d. Aplinkos taršos 
leidimų vertės sumažėjimas buvo apskaičiuotas pagal aplinkos taršos leidimų rinkos kainas 2013 m. gruodžio 31 d.  
 
 
10 Atsargos 
 
Grupės ir Įmonės atsargas sudarė: 
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Mazutas  20,740  20,740  54,434  54,434 

Medžiagos  5,878  4,959  6,804  4,577 

Atsarginės dalys  4,373  4,373  11,600  11,600 

Pirktos prekės, skirtos perparduoti 1,058  1,058  1,096  1,096 

Atimti: nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo 
vertės (8,017)  (8,017)  (10,298)  (10,280) 

Apskaitinė vertė 24,032  23,113  63,636  61,427 

 
Grupės ir Įmonės atsargų, įvertintų grynąja galima realizacine verte 2013 m. gruodžio 31 d., įsigijimo vertė 8,169 tūkst. Litų (2012 m. 
gruodžio 31 d. – atitinkamai 11,431 tūkst. Litų ir 11,410 tūkst. Litų).  
 
Grupės atsargos pripažintos sąnaudomis per 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį atitinkamai sudarė 56,654 tūkst. Litų (2012 
m. – atitinkamai 141,359 tūkst. Litų). Įmonės atsargos pripažintos sąnaudomis per 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį 
atitinkamai sudarė 37,352 tūkst. Litų (2012 m. – atitinkamai 129,739 tūkst. Litų). 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais laikotarpiais atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas buvo toks: 
 

 Grupė 
2013 m.  

 

 Įmonė 
2013 m.  

 

 Grupė 
2012 m.  

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

        

Atsargų vertės sumažėjimas sausio 1 d. 10,298  10,280  10,755  10,737 

Atsargų nukainojimas per ataskaitinį laikotarpį 1,122  1,122  1,217  1,217 

Vertės sumažėjimo nurašymas (18)  -  (94)  (94) 

Atsargų nukainojimo atstatymas (3,385)  (3,385)  (1,580)  (1,580) 

Atsargų vertės sumažėjimas laikotarpio 
pabaigai 8,017  8,017  10,298  10,280 

 
Vertės sumažėjimo sąnaudos bei atsargų  nukainojimo atstatymas buvo įtraukti į veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
Grupė/Įmonė 2013 m. ir 2012 m. suformavo sandėlyje esančioms ir nejudančioms bei lėtai judančioms atsarginėms detalėms 
papildomus nukainojimus iki galimos  realizavimo vertės. 2013 m. ir 2012 m. sunaudotoms bei į avarinį rezervą perkeltoms atsargoms 
buvo atlikti atsargų nukainojimo atstatymai, kurie buvo įtraukti į veiklos sąnaudas. 
 
Grupės/Įmonės 2013 m. gruodžio 31 d. įkeistų atsargų vertė lygi 6,000 tūkst. litų (2012 m. gruodžio 31 d. – 6,000 tūkst. litų) (19 
pastaba).   
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11 Prekybos gautinos sumos 
 
Grupės ir Įmonės prekybos gautinas sumas sudarė: 

 Grupė 
2013 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Gautinos sumos už elektros energiją Lietuvoje  125,680  119,490  119,754  98,350 

Kitos prekybos gautinos sumos  25,249  5  7,546  47 

Sukauptos pajamos, susijusios su elektros energijos 
pardavimais, už kurias dar neišrašytos sąskaitos* 11,280  11,280  159,180  159,180 

Gautinos sumos už remonto ir projektavimo 
paslaugas 10,144    10,878  - 

Gautinos sumos už šilumos pardavimą 9,988  9,988  7,609  7,609 

Gautinos sumos už eksportuotą elektros energiją 1,819  1,819  2,213  2,213 

Iš viso 184,160  142,582  307,180  267,399 

Atimti: Abejotinos gautinos sumos  (14,187)  (9,308)  (18,325)  (13,483) 

Apskaitinė vertė 169,973  133,274  288,855  253,916 

 

*Kaip aprašyta 3 pastaboje, 2013 papildomų gautinų sumų, susijusių su kintamų sąnaudų kompensavimu, nebuvo apskaityta.  2012 
m. Grupė/Įmonė papildomai apskaitė 15,061 tūkst. Lt, susijusius su gautinomis VIAP lėšomis dėl 2012 m. dujų kainų skirtumo 
kompensavimo bei 48,089 tūkst. Lt, susijusius su VIAP lėšomis, skirtomis Kombinuotojo ciklo bloko statybai. Visos šios sumos buvo 
gautos per 2013 m.  

 
Prekybos gautinų sumų apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai yra įvertinta dabartine būsimųjų mokėjimų verte, taikant 6 proc. diskonto 
normą (2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d.). Skirtumas tarp tikrosios ir apskaitinės vertės nebuvo apskaitytas, kadangi 
tikroji prekybos gautinų sumų vertės reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės. Prekybos gautinų sumų tikroji vertė atitinka 
trečią lygį tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje. 
 

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais laikotarpiais prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo judėjimas 
buvo toks: 
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Apskaitinė vertė sausio 1 d. 18,325  13,483  13,221  10,500 

Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimo 
atstatymas (3,896)  (3,553)  (185)  - 

Abejotinų gautinų sumų nurašymas (9,612)  (9,612)  -  - 

Pripažinta abejotinomis gautinomis sumomis per 
ataskaitinį laikotarpį  9,370  8,990  5,289  2,983 

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai 14,187  9,308  18,325  13,483 

 
Abejotinų gautinų sumų sąnaudos buvo įtrauktos į kitas veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
2012 m. gruodžio 31 d. didžiausią Grupės ir Įmonės prekybos gautinų sumų, kurioms buvo suformuoti vertės sumažėjimai, dalį 
sudarė gautina suma iš AB „Ekranas“ (9,612 tūkst. litų). 2013 m. buvo atliktas šios gautinos sumos nurašymas, nes ši įmonė buvo 
likviduota. Per 2013 m. buvo papildomai suformuotas 6,859 tūkst. Lt vertės sumažėjimas gautinai sumai už parduotą elektros energiją 
iš UAB „Energijos kodas“, taip pat buvo atliktas vertės sumažėjimo atstatymas iš UAB „Sky Energy“ atgautai sumai – 2,730 tūkst. Lt. 
 
Grupės ir Įmonės prekybos gautinų sumų, kurios nebuvo pradelstos arba buvo pradelstos, tačiau nelaikomos nuvertėjusiomis, 
įsisenėjimą sudarė:  
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Nepradelsta 162,132  129,525  279,336  250,764 

Pradelsta iki 30 dienų 2,514  4  3,537  284 

Pradelsta nuo 30 iki 60 dienų 1,530  940  833  2 

Pradelsta nuo 60 iki 90 dienų 220  -  457  - 

Pradelsta virš 90 dienų 352  -                    915   - 

Apskaitinė vertė 166,748  130,469  285,078  251,050 
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10 Prekybos gautinos sumos (tęsinys) 
 
Grupės ir Įmonės prekybos gautinų sumų, kurios laikomos nuvertėjusiomis, įsisenėjimą sudarė:  
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Nepradelsta 121  -  191  - 

Pradelsta iki 30 dienų 33  -  35  - 

Pradelsta nuo 30 iki 60 dienų 5,027  4,520  1,050  - 

Pradelsta nuo 60 iki 90 dienų 2,949                 2,767                     707                        90  

Pradelsta virš 90 dienų 9,282                 4,826                 20,119                 16,259  

 
Apskaitinė vertė 17,412  12,113  22,102  16,349 

 
Pagal kreditavimo sutartį, pasirašytą su Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi, Grupė yra įkeitusi dalį prekybos gautinų sumų. 
Įkeistų prekybos gautinų sumų likutis 2013 gruodžio 31 d. buvo 1,249 tūkst.Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 4,163 tūkst. Lt). 
 
11 Kitos gautinos sumos 
 
Grupės ir Įmonės ilgalaikes kitas gautinas sumas sudarė:  
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Sukauptos pajamos, susijusios su elektros energijos 
pardavimais, už kurias dar neišrašytos sąskaitos* 19,082  19,082  9,103  9,103 

Gautinos sumos už paskolintus aplinkos taršos 
leidimus 1,244  1,244  1,115  1,115 

Gautinos sumos už butus 623  623  709  709 

Iš viso 20,949  20,949  10,927  10,927 

 
*2013 m. Grupė/Įmonė apskaitė 19,082 tūkst. Lt, susijusius su Galio rezervo pajamomis, 2012 m. Grupė/Įmonė apskaitė 9,103 tūkst. 
Lt, susijusius su gautinomis VIAP lėšomis dėl kintamų kaštų kainų skirtumo kompensavimo. 
 
Gautinas sumas už paskolintus Aplinkos taršos leidimus sudarė būsimosios įplaukos pagal skolinimo sutartis, sudarytas su STX BV ir 
CF Partners (UK) LLP. Gautinos sumos yra įvertintos dabartine būsimųjų mokėjimų verte, taikant 6 proc. diskonto normą (2013 m. 
gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d.). Gautinų sumų už paskolintus Aplinkos taršos leidimus tikroji vertė atitinka trečią lygį 
tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje. 
 
Sukauptos pajamos, susijusios su elektros energijos pardavimas, priskiriamos trečiam lygiui tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje. 
Šių sukauptų pajamų tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jų balansinės vertės.  
 
Grupės ir Įmonės trumpalaikes kitas gautinas sumas sudarė:  
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Gautina aplinkos taršos leidimų dotacija* 5,366  5,366  1,380  1,380 

Kitos gautinos sumos 4,736  3,467  3,142  2,898 

Gautinas mazuto akcizas 3,059  3,059  3,115  3,115 

Gautinos dotacijos Syderių projektui 55  55  4,930  4,930 

Gautinos sumos už informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų paslaugas 40  38  306  306 

Iš biudžeto gautinas PVM -  -  12,691  12,691 

 13,256  11,985  25,564  25,320 

Atimti: Abejotinos gautinos sumos  (2,743)  (2,743)  (1,771)  (1,771) 

Apskaitinė vertė 10,513  9,242  23,793  23,549 
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11 Kitos gautinos sumos (tęsinys) 
 
*Gautina aplinkos taršos leidimų dotacija yra apskaityta vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. 
2013/448/ES "Dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies" ir 
Aplinkos ministerijos parengtu Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos 
sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašu, kuriuo Bendrovei buvo paskirtas nemokamų ATL kiekis 2013-2020 m. laikotarpiui. 
Bendrovė tikisi šią dotaciją gauti 2014 m. kovo mėn. 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais laikotarpiais abejotinų kitų gautinų sumų vertės sumažėjimo 
judėjimas buvo toks: 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        
Apskaitinė vertė sausio 1 d. 1,771  1,771  1,915  1,915 

Vertės sumažėjimo atstatymas (35)  (35)  (144)  (144) 

Abejotinų gautinų sumų nurašymas (251)  (251)  -  - 

Pripažinta abejotinomis gautinomis sumomis per 
ataskaitinį laikotarpį 1,258  1,258  -  - 

Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai 2,743  2,743  1,771  1,771 

 
Vertės sumažėjimo sąnaudos buvo įtrauktos į kitas sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Grupės ir Įmonės trumpalaikių kitų gautinų sumų, kurios nebuvo pradelstos arba buvo pradelstos, tačiau nelaikomos nuvertėjusiomis, 
įsisenėjimą sudarė:  

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Nepradelsta 10,413  9,142  23,717  23,473 

Pradelsta iki 30 dienų 81  81  67  67 

Pradelsta nuo 30 iki 60 dienų 1  1  -  - 

Pradelsta virš 60 dienų -  -  -  - 

Apskaitinė vertė 10,495  9,224  23,784  23,540 

 
Kitų gautinų sumų apskaitinė vertė laikotarpio pabaigai yra įvertinta dabartine būsimųjų mokėjimų verte, taikant 6 proc. diskonto 
normą (2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d.). Skirtumas tarp tikrosios ir apskaitinės vertės nebuvo apskaitytas, kadangi 
tikroji kitų gautinų sumų vertės reikšmingai nesiskyrė nuo jų apskaitinės vertės. Prekybos gautinų sumų tikroji vertė atitinka trečią lygį 
tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje. 
 

Grupės ir Įmonės kitų gautinų sumų, kurios laikomos nuvertėjusiomis, įsisenėjimą sudarė:  
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Pradelsta nuo 30 iki 60 dienų 20  20  -  - 

Pradelsta nuo 60 iki 90 dienų 6  6  1  1 

Pradelsta virš 90 dienų 2,735  2,735  1,779  1,779 

Apskaitinė vertė 2,761  2,761  1,780  1,780 

 

 

12 Pinigai ir pinigų ekvivalentai  
 
Grupės ir Įmonės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:  
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Pinigai banke ir kasoje 219,746  178,087  33,055  6,867 

Vienos nakties indėlis "Swedbank" AB (sutartis 
litais)  -  -  1,290  1,290 

Apskaitinė vertė 219,746  178,087  34,345  8,157 
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12 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (tęsinys) 
 
Tikrosios Grupės ir Įmonės pinigų ir trumpalaikių terminuotų indėlių vertės apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms. 
 
Pagal kreditavimo sutartį, pasirašytą su AB DnB NORD bankas, Grupė/Įmonė buvo įkeitusi šiame banke esamas bei būsimas lėšas 
(19 pastaba). Įkeistų lėšų likutis AB DnB NORD bankas 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 11 tūkst. Lt. 2013 m. gruodžio 31 d. sutarties 
galiojimas buvo pasibaigęs. 
 
Pagal sindikuotą kreditavimo sutartį, pasirašytą su AB „Swedbank“, AB SEB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi ir AB 
DnB NORD bankas, Grupė/Įmonė yra įkeitusi šiuose bankuose esamas bei būsimas lėšas (19 pastaba).  Šių lėšų likutis 2013 m. 
gruodžio 31 d. buvo 5,630 tūkst. Lt. (2012 m. gruodžio 31 d. - 11 tūkst. Lt.). 
 
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro: 
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 219,746  178,087  34,345  8,157 

Bankų overdraftai (19 pastaba) -  -  (63,890)  (57,428) 

Apskaitinė vertė 219,746  178,087  (29,545)  (49,271) 

 
13 Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 
 

 Grupė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

UAB "Kauno energetikos remontas" ilgalaikis turtas 131  -  603  - 

 131  -  603  - 

 
Ilgalaikį turtą, skirtą parduoti sudaro pastatai, prietaisai ir įranga, kuriuos Grupė planuoja parduoti 2014 m.  
 
 
14 Įstatinis kapitalas ir akcijų priedai 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo lygus 635,083,615 litams ir buvo padalintas į 
635,083,615 vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB akcijos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą buvo įtrauktos 2011 m. rugsėjo 1 dieną. Aukščiausia 
vertybinių popierių biržos prekybos sesijos kaina 2013 m. buvo 1.419 LTL už akciją, žemiausia – 1.243 LTL už akciją.  Bendras 
akcininkų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 6,153. 
 
Įmonės akcininkai buvo: 
 

 
Akcinis kapitalas 

2013 m. gruodžio 31 d. 
 Akcinis kapitalas  

2012 m. gruodžio 31 d.  

Akcininkai (litai)  Proc.  (litai)  Proc. 

"Lietuvos energija", UAB 610,515,515  96.13  610,515,515  96.13 
Kiti akcininkai 24,568,100  3.87  24,568,100  3.87 

Iš viso: 635,083,615  100.00  635,083,615  100.00 

 
2013 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energija“, UAB priklauso Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Finansų ministerijos (100.00 proc.). 
 

 
Akcinis kapitalas 

 
Akcijų priedai 

 
(akcijos) 

 
(akcijos) 

 
(litai) 

 
(litai) 

 
2013 m. 

 
2012 m. 

 
2013 m. 

 
2012 m. 

        
Akcijų kiekis laikotarpio pradžioje 635,083,615 

 
635,083,615 

 
295,767,304 

 
295,767,304 

        

Akcijų kiekis laikotarpio pabaigoje 635,083,615 
 

635,083,615 
 

295,767,304 
 

295,767,304 
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15 Perkainojimo rezervas 

  
Perkainojimo rezervą sudarė ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. 

 

Grupė 
 

Perkainojimo 
rezervas 

 

Atidėtasis 
pelno 

mokestis 
 

Atėmus 
atidėtąjį pelno 

mokestį 

       
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
16,156 

 
(2,421) 

 
13,735 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 
 

(1,264) 
 

110 
 

(1,154) 

Perkainojimo rezervo koregavimas 
 

(619) 
 

93 
 

(526) 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 
 

14,273 
 

(2,218) 
 

12,055 

       
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 

 
14,273 

 
(2,218) 

 
12,055 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 
 

(1,059)  159  (900) 

Perkainojimo rezervo koregavimas 
 

(3,796)  569  (3,227) 

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 
 

9,418  (1,490)  7,928 

 

Bendrovė 
 

Perkainojimo 
rezervas 

 

Atidėtasis 
pelno 

mokestis 
 

Atėmus 
atidėtąjį pelno 

mokestį 

       
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
9,877 

 
(1,482) 

 
8,395 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 
 

(731) 
 

110 
 

(621) 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 
 

9,146 
 

(1,372) 
 

7,774 

       
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 

 
9,146 

 
(1,372) 

 
7,774 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 
 

(626)  94  (532) 

Perkainojimo rezervo padidėjimas  (3,796)  569  (3,227) 

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 
 

4,724  (709)  4,015 

 
 
16 Privalomasis rezervas 
 
Privalomasis rezervas yra sudaromas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. 
grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo.  
 
2013 m. gruodžio 31 d. Grupės privalomo rezervo dydis buvo 37,852 tūkst. Lt, Įmonės – 37,540 tūkst. Lt, (2012 m. gruodžio mėn. 31 
d. rezervo dydis atitinkamai buvo 36,145 tūkst. Lt  ir 35,867 tūkst. Lt). 2013 m. į privalomąjį rezervą Grupės dukterinės įmonės 
pervedė 34 tūkst. Litų (2012 m. - 173 tūkst. Litų ), Bendrovė į privalomąjį  rezervą pervedė 1,673 tūkst. Litų.  
 
  



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. 
 

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip 
 

110 
  

 
17 Kiti rezervai 
 
Grupės bei Įmonės kitus rezervus sudarė:  
 

Grupė/Įmonė 

Įstatinio kapitalo 
mažinimo rezervas 

dėl mazuto 
saugyklų 

perdavimo 

 

Rezervas 
investicijoms 

 

Rezervai, susiję 
su ilgalaikiu turtu 

 

Iš viso  

  

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. (63,777)  116,883  664,669  717,775 
Panaudoti rezervai -  -  -  - 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. (63,777)  116,883  664,669  717,775 
        

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. (63,777)  116,883  664,669  717,775 
Panaudoti rezervai      (40,000)  (40,000) 

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. (63,777)  116,883  624,669  677,775 

 
2004 m. sausio 1 d., pirmą kartą pritaikius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, Įmonės nuosavybė padidėjo 721,107 
tūkst. Lt. Siekiant apriboti šio padidėjimo paskirstymo galimybę buvo sudarytas rezervas, susijęs su ilgalaikiu turtu. 2012 m. gruodžio 
31 d. šio rezervo suma, priklausanti Įmonės akcininkams buvo lygi 664,669 tūkst. Lt. 2013 m. Visuotinio akcininkų susirinkimo 
sprendimu į nepaskirstytąjį pelną buvo pervesta 40,000 tūkst. Lt. 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rezervas investicijoms sudarė 116,883 tūkst. Lt. Šis rezervas buvo 
suformuotas lėšų, skirtų ilgalaikio turto statybai ir plėtrai, kaupimui. Sprendimą dėl šių lėšų naudojimo turi priimti akcininkai. 
 
Įstatinio kapitalo rezervas dėl mazuto saugyklų perdavimo yra neigiamas rezervas įstatinio kapitalo mažinimui, kuris buvo 
suformuotas 1999 m. dėl mazuto saugyklų perdavimo į VĮ „Vilniaus mazuto saugykla“. Nors tikėtasi, akcinis kapitalas šia suma iki šiol 
nebuvo sumažintas.  
 
 
18 Dividendai vienai akcijai 
 
2013 m. balandžio 29 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 
dividendus 0.04 Lt už vieną akciją iš nepaskirstytojo pelno. 
 

    2013 m. 

  

  gruodžio 31 d. 

  

   

Dividendų suma (tūkst. Lt)    25,403 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)    635,083,615 

Dividendai vienai akcijai (litais)  
 

 
0.04 

 
2012 m. Bendrovės akcininkai nepriėmė sprendimų susijusių su dividendų skyrimu.  
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19 Paskolos 
 
Grupės bei Įmonės paskolos pagal grąžinimo terminus: 
 

 
Grupė  Įmonė  Grupė  Įmonė 

 
2013 m.  2013 m.   2012 m.  2012 m.  

 

gruodžio  
31 d. 

 gruodžio  
31 d. 

 gruodžio  
31 d. 

 
gruodžio 31 d. 

Ilgalaikės paskolos 
       

Sindikuota paskola (AB „Swedbank“, 
AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland 
Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas) 
EUR, grąžintina iki 2018 m. balandžio 1 d. 45,687  45,687 

 
59,940  59,940 

Europos rekonstrukcijos ir vystymo 
banko (EBRD) paskola, EUR, grąžintina 
iki 2025 m. vasario 18 d. 204,291  204,291 

 
224,720  224,720 

Sindikuota paskola (AB „Swedbank“, 
AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland 
Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas, 
Danske Bank A/S Lietuvos skyrius) EUR, 
grąžintina iki 2016 m. birželio 3 d. 237,818  237,818 

 
259,438  259,438 

Nordea Bank Finland Lietuvos 
skyriumi, EUR, grąžintina iki 2017 m. 
gruodžio 1 d. 8,500  -  8,272  - 

Nordea Bank Finland Lietuvos 
skyrius, EUR, grąžintina iki 2027 m. kovo 
31 d. 10,465  10,465  -  - 

Ilgalaikių paskolų iš viso: 506,761  498,261 
 

552,370  544,098 

        
Trumpalaikės paskolos 

       
Sindikuota paskola (AB „Swedbank“, 

AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland 
Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas) 
EUR, grąžintina iki 2018 m. balandžio 1 d. 14,253  14,253 

 
14,253 

 
14,253 

      Overdraftai -  - 
 

63,890 
 

57,428 

UAB „Nordea Finance Lithuania“, LTL, 
grąžintina iki  2013 m. kovo 27 d. -  -  3,155  - 

Nordea Bank Finland Lietuvos skyriumi, 
EUR, grąžintina iki 2017 m. gruodžio 1 d. 

600 
  -  300  - 

Paskola iš AB „DnB NORD“, EUR, 
grąžintina iki 2013 m. gegužės 1 d. -  - 

 
1,857 

 
1,857 

Sindikuota paskola (AB „Swedbank“, 
AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland 
Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas, 
Danske Bank A/S Lietuvos skyrius) EUR, 
grąžintina iki 2016 m. birželio 3 d. 21,620  21,620  21,620  21,620 

Europos rekonstrukcijos ir vystymo 
banko (EBRD) paskola, EUR, grąžintina 
iki 2025 m. vasario 18 d. 20,429  20,429  20,429  20,429 

Europos rekonstrukcijos ir vystymo 
banko (EBRD) paskola, sukauptos 
palūkanos 827  827 

 
905 

 
905 

Trumpalaikių paskolų iš viso: 57,729  57,129 
 

126,409 
 

116,492 

 
2013 m. gruodžio 31 d. Grupės ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas sudarė: 

 
2003 m. liepos 1 d. sudaryta kreditavimo sutartis su AB „DnB NORD“ banku. Kredito suma – 3,765 tūkst. EUR (13,000 tūkst. Lt). 

Kreditas buvo grąžintas 2013 m.; 
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19 Paskolos (tęsinys) 

 
2004 m. birželio 30 d. sudaryta kreditavimo sutartis su „Swedbank“ AB, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB 

„DnB NORD“ bankas ir jos pakeitimai. Kredito suma – 38,000 tūkst. EUR (131,206 tūkst. Lt). Kredito grąžinimo terminas – 2018 m. 
balandžio 1 d.  

2010 m. kovo 31 d. sudaryta kreditavimo sutartis su „Swedbank“ AB, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius,  AB 
„DnB NORD“ bankas ir Danske Bank A/S. Kredito suma – 81,400 tūkst. EUR (281,058 tūkst. Lt). Kredito grąžinimo terminas – 2016 
m. birželio 3 d.; 

2010 m. vasario 18 d. sudaryta sutartis su Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banku. Kredito suma – 71,000 tūkst. EUR (245,149 
tūkst. Lt). Kredito grąžinimo terminas – 2025 vasario 18 d.; 

Danske Bank A/S Lietuvos skyriaus overdrafto limitas – 10,000 tūkst. Lt. Overdrafto sutarties galiojimo terminas -  2011 m. kovo 
30 d. 2011 m. kovo 29 d.sutartis pratęsta iki 2012 m. kovo 28 d. 2012 m. vasario 2 d. sutartis pratęsta iki 2013 m. kovo 28 d., 
overdrafto limitas padidintas iki 15,000 tūkst. Lt. 2013 m. kovo 27 d. sutartis pratęsta iki 2014 m. kovo 28 d. ir overdraft'o limitas 
sumažintas iki 7 mln. Lt. Nepanaudotas overdrafto likutis 2013 m. gruodžio 31 d. – 7,000 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 8,538 
tūkst. Lt).   

2012 m. lapkričio 15 d. buvo sudaryta AB SEB banko overdrafto sutartis – 160 000 tūkst. Lt, galiojimo terminas – 2013 m. 
lapkričio 18 d. 2013 m. sausio 24 d. buvo pasirašytas overdrafto sutarties Pakeitimas Nr.1, kuriuo overdrafto limitas buvo padidintas 
iki 190,000 tūkst.Lt. Overdrafto galiojimo terminas buvo pratęstas iki 2014 m. lapkričio 18 d. Nepanaudotas overdrafto likutis 2012 m. 
gruodžio 31 d. – 102,572 tūkst. Lt., 2013 m. gruodžio 31 d. visas overdraftas buvo nepanaudotas. 

2012 m. buvo sudaryta Kredito sutartis su Nordea Bank Finland Lietuvos skyriumi – 2,896 tūkst. eur sumai, 2013 m. gruodžio 31 
d. buvo panaudota 2,635 tūkst. Eur, (2012 m. gruodžio 31 d. - 2,482 tūkst. Eur), sutartis galioja iki 2017 m. gruodžio 01 d. 

2012 m. buvo sudaryta Faktoringo sutartis su UAB „Nordea Finance Lithuania“, Faktoringo limitas 10,013 tūkst. Lt, faktoringo 
sutartis galioja iki 2013 m. kovo 27 d. 2012 m. gruodžio 31 d. buvo gauta iš banko faktoringo lėšų už 3,155 tūkst. Lt. 2013 m. gruodžio 
31 d. Faktoringo sutarties galiojimo terminas buvo pasibaigęs. 

2013 birželio 26 d. sudaryta kreditavimo sutartis su „Nordea Bank Finland Plc“. Kredito suma – 25,000 tūkst. EUR (86,320 tūkst. 
Lt). Kredito grąžinimo terminas – 2027 m. kovo 31 d. 2013 m. gruodžio 31d. buvo panaudota 10,465 tūkst. Lt. 
 
2013 m. gruodžio 31 d. Grupės pagal aukščiau pateiktas sutartis nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis buvo 272,855 tūkst. Lt 
(2012 m. gruodžio 31 d. – 112,539 tūkst. Lt). Įmonės nepanaudotas paskolų ir overdraftų likutis 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 265,855 
tūkst. Lt. (2012 m. gruodžio 31 d. – 102,572 tūkst. Lt). Grupės paskolų vidutinė palūkanų norma  2013 m.  – 4.05 proc. (2012 m. – 
3.85 proc.). Įmonės paskolų vidutinė palūkanų norma  2013 m. – 4.08 proc. (2012 m. – 3.92 proc.).  
 
Pagal paskolų sutartis Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis šių reikalavimų: 
 
 „Swedbank“ AB, AB „SEB bankui“, Nordea Bank Finland Plc skyriui, AB „DnB NORD“ bankui Bendrovė yra įsipareigojusi įkeisti 
Bankams priimtino ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė ne mažesnė kaip  340 mln. (5 pastaba) Lt,  atsargų, kurių balansinė vertė 
6,000 tūkst. Lt (9 pastaba), visas lėšas visose banko sąskaitose, esančiose Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose (12 
pastaba), taip pat įsipareigojusi visas apyvartas vykdyti tik per sąskaitas, esančias šiuose Bankuose. 
 
„Swedbank“ AB, AB „SEB bankui“, Nordea Bank Finland Plc skyriui, AB „DnB NORD“ bankui ir Danske Bank A/S Lietuvos skyriui 
Bendrovė yra įsipareigojusi įkeisti visą Projektą, t.y. 400 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbinos bloką sudarantį bei vykdant 
projektą sukurtą nekilnojamą, materialųjį bei nematerialųjį turtą, visas esamas ir būsimas lėšas visose sąskaitose, esančiose ir ateityje 
atidarytose Bankuose, visas turtines teises visose su Projektu susijusiose turto draudimo sutartyse.  
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19 Paskolos (tęsinys) 
 
 
2013 m. gruodžio 31 d. Grupės paskolų tikroji vertė buvo apytiksliai lygi  618,404 tūkst. Lt. (2012 m. gruodžio 31 d. – 715,786  tūkst. 
Lt.). 2013 m. gruodžio 31 d. Įmonės paskolų tikroji vertė buvo apytiksliai lygi  609,920 tūkst. Lt. (2012 m. gruodžio 31 d. – 697,685 
tūkst. Lt.). Tikroji vertė buvo skaičiuojama naudojant 2.90 proc. diskonto normą (2012 m. gruodžio 31 d. – 2.75 proc.) Paskolų tikroji 
vertė yra priskiriama antrajam lygiui tikrosios vertės skaičiavimo modelyje.  
 
Toliau pateikiama informacija apie Grupės paskolas pagal terminus, kada pasikeičia jų palūkanų norma: 
 

  
Grupė 

 
Įmonė 

 
Grupė 

 
Įmonė 

  
2013 m. 

 
2013 m.  

 
2012 m. 

 
2012 m.  

  

gruodžio 31 
d. 

 
gruodžio 31 d. 

 
gruodžio 31 d. 

 gruodžio 31 
d. 

Nuo 1 iki 3 mėnesių 
 

9,927  827 
 

76,522 
 

58,333 

Nuo 3 iki 6 mėnesių 
 

554,563  554,563 
 

602,257 
 

602,257 

Paskolų iš viso: 
 

564,490  555,390 
 

678,779 
 

660,590 

 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonė ir Grupė neturėjo kitų galiojančių nepanaudotų paskolų sutarčių. 
 
 
20 Lizingo (finansinės) nuomos įsipareigojimai 
 
Grupės būsimus lizingo (finansinės) nuomos mokėjimus už įrangą ir kitą turtą sudarė: 

 
 2013 m. gruodžio 31 d.  2012 m. gruodžio 31 d.  

Grupė Minimalūs lizingo 
mokėjimai 

 Minimalių lizingo 
mokėjimų 

dabartinė vertė 

 
Minimalūs lizingo 

mokėjimai 

 Minimalių lizingo 
mokėjimų 

dabartinė vertė 

Lizingo mokėjimai:        

Per pirmus metus 10  8  331  327 
Per antrus – penktus metus 38  36  47  44 

Minimalūs lizingo mokėjimai 48  44  378  371 
Atimti: būsimos palūkanos (4)  -  (7)  - 

Dabartinė minimalių lizingo mokėjimų 
vertė 44  44  371  371 

 
Grupės lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai yra užtikrinti nuomotojo teise į nuomininko turtą, įsigytą išperkamosios nuomos 
būdu (5 pastaba). 
 
Bendrovė neturėjo jokių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. 
 
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų tikroji vertė apytiksliai lygi jų apskaitinei vertei.  
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21 Dotacijos 
 
 Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per 2013 m. ir 2012 m. dotacijų judėjimą sudarė: 
 

  
Dotacijos, susijusios su turtu 

    

Grupė / Įmonė 
 

Kuro 
deginimo 

įrengimai ir 
kitas turtas 

 

Atnaujinimo, 
gamtosauginių 

ir saugumo 
normų gerinimo 

projektas 
 

Aplinkos taršos 
leidimų dotacijos 

 
Viso: 

         
Likutis 2012 m. sausio 01 d. 

 
93,853 

 
914,716 

 
- 

 
1,008,569 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
nusidėvėjimas 

 
(2,089) 

 
(16,471) 

 
- 

 
(18,560) 

Gautos dotacijos 
 

- 
 

110,487 
 

16,211 
 

126,698 

Grąžintos dotacijos  (35)  -  -  (35) 

Panaudota aplinkos taršos leidimų dotacija 
 

- 
 

- 
 

(16,211) 
 

(16,211) 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 
 

91,729 
 

1,008,732 
 

- 
 

1,100,461 

         
Likutis 2013 m. sausio 01 d. 

 
91,729 

 
1,008,732 

 
- 

 
1,100,461 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
nusidėvėjimas 

 
(4,244)  (34,844)  -  (39,088) 

Gautos dotacijos 
 

1,379  -  6,406  7,785 

Grąžintos dotacijos  (22)  -  -  (22) 

Panaudota aplinkos taršos leidimų dotacija 
 

 -  -   (6,406)  (6,406) 

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 
 

88,842  973,888  -  1,062,730 

 
 
Per 2013 metus, dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 39,088 tūkst. Lt., t.y. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma (2012 m. 
– 18,560 tūkst. Lt.). Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
Per 2012 metus Įmonė iš Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo naujo 400 MW galios 
kombinuoto ciklo dujų turbinos bloko statybai gavo 37,420 tūkst. Lt. 2013 m. gauta 1,379 tūkst. Lt dotacija inžinierinės infrastruktūros 
įrengimui Kruonio pramoniniame parke. 
 
Per 2012 m. Įmonė gavo 73,067 tūkst. Lt. VIAP lėšų, skirtų Kombinuotojo ciklo bloko statybai.  
 
22 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
 

 Grupė 
2013 m. 

 gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m. 

 gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m. 

 gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m. 

 gruodžio 31 d. 

        

Avansu gautos VIAP lėšos 70,059  70,059  26,208  26,208 

Ilgalaikės skolos už materialines vertybes  3,744  3,744  4,056  4,056 

Atidėjiniai darbuotojų pensijų išmokoms ir žalos 
atlyginimui 1,978  1,828  2,114  1,880 

Būsimųjų laikotarpių pajamos 1,488    1,609  - 

Įsipareigojimas, susijęs su garantijomis Nordic 
Energy Link -  -  259  259 

   Kita 610  -  151  - 

Iš viso 77,879  75,631  34,397  32,403 

 
Atidėjinius pensijų išmokoms sudaro apskaičiuotos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mokėtinos sumos. Kiekvienas darbuotojas, 
išeinantis iš darbo prasidėjus pensiniam amžiui, turi gauti 2 mėnesių atlyginimų dydžio išmoką.  
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22 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (tęsinys) 
 
Avansu gautų VIAP lėšų trumpalaikė dalis yra priskiriama gautiems išankstiniams apmokėjimams (25 pastaba). Kaip aprašyta 3 
pastaboje, 2015 m. Bendrovė grąžins 56,955 tūkst. Lt avansu gautų VIAP lėšų. 
 
Tikrosios prekybos mokėtinų sumų vertės yra apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms. 
 
 
23 Pelno mokestis 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. pelno mokesčio sąnaudas sudarė: 
 

 Grupė 
2013 m. 

 Įmonė 
2013 m.  

 Grupė 
2012 m. 

 Įmonė 
2012 m.  

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai        

 
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis  7,007  4,516  7,395  5,935 

Praėjusių metų pelno mokesčio taisymas (1,095)  (1,095)  (1,329)  (1,329) 

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) (11,467)  (10,706)  3,664  5,061 

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio 
(pajamos)/sąnaudos  (5,555)  (7,285)  9,730  9,667 

 
 *Praėjusių metų pelno mokesčio taisymas susijęs su 2012 m. ir 2011 m. apmokestinamam pelnui pritaikyta investicijų lengvata.  
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23 Pelno mokestis (tęsinys) 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turto ir įsipareigojimų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiami žemiau:  

Grupė 
        

  

   

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

IMT 
perkainojimas 

(vertės 
sumažėjimas) 

 

Beviltiškos 
skolos 

 

Sukauptos 
sąnaudos 

 

Ateinančių 
laikotarpių 
pajamos  

 

Turto vertės 
sumažėjimai 

 
ATL 

vertės 
skirtumai 

 
Viso 

              
2011 m. gruodžio 31 d. 158,446 

 
1,983 

 
8,475 

 
-  

 
198  -  

 
169,102 

Pripažinta bendrųjų pajamų ataskaitoje (7,001) 
 

(21) 
 

(5,861) 
 

-  
 

(42)  -  
 

(12,925) 
Pripažinta kitų bendrųjų pajamų straipsnyje - 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-   -  

 
- 

2012 m. gruodžio 31 d. 151,445   1,962   2,614   -  
 

156 
 

-  
 

156,177 

       -    
 

   

2012 m. gruodžio 31 d. 151,445   1,962   2,614   -  
 

156 

 

-  
 

156,177 

Pripažinta bendrųjų pajamų ataskaitoje (6,534) 
 

(1,399) 
 

(487) 
 

12,264 
 

(108)  10,285 
 

14,021 
Pripažinta kitų bendrųjų pajamų straipsnyje 569 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-   -  

 
569 

2013 m. gruodžio 31 d. 145,480 
 

563 
 

2,127 
 

12,264 
 

48 
 

10,285 
 

170,767 

              

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 

IMT 
perkainojimas 

(vertės 
padidėjimas) 

 

Nusidėvėjimo 
normų 

skirtumai 
 

Mokesčių 
lengvata 

įsigyjant IMT 
 

Kita 
 

Viso 

 

 
 

 

              
2011 m. gruodžio 31 d. (202,798) 

 
(1,705) 

 
(11,466) 

 
(74) 

 
(216,043)   

 
 

Pripažinta bendrųjų pajamų ataskaitoje 10,790 
 

(2,009) 
 

448 
 

32 
 

9,261   
 

 
Pripažinta kitų bendrųjų pajamų straipsnyje 96 

 
-  

 
-  

 
-  

 
96   

 
 

2012 m. gruodžio 31 d. (191,912)   (3,714)   (11,018)   (42) 
 

(206,686)   
 

 

              

2012 m. gruodžio 31 d. (191,912)   (3,714)   (11,018)   (42) 
 

(206,686) 

 

 
 

 

Pripažinta bendrųjų pajamų ataskaitoje 10,362 
 

(12,947) 
 

(235) 
 

39 
 

(2,781)   
 

 
Pripažinta kitų bendrųjų pajamų straipsnyje -  -  -  -  -     

2013 m. gruodžio 31 d. (181,550) 
 

(16,661) 
 

(11,253) 
 

(3) 
 

(209,467) 
 

 
 

 

Atidėtasis pelno mokestis grynąja verte 2011 m. gruodžio 31 d.  (46,941) 

Atidėtasis pelno mokestis grynąja verte 2012 m. gruodžio 31 d.  (50,509) 

Atidėtasis pelno mokestis grynąja verte 2013 m. gruodžio 31 d.  (38,700) 

23 Pelno mokestis (tęsinys)         
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Įmonė         
  

   

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

IMT 
perkainojimas 

(vertės 
sumažėjimas) 

 

Beviltiškos 
skolos 

 

Sukauptos 
sąnaudos 

 

Ateinančių 
laikotarpių 
pajamos 

 

Turto vertės 
sumažėjimai 

 

ATL vertės 
skirtumai 

 
Viso 

              
2011 m. gruodžio 31 d. 158,153 

 
1,443 

 
7,481 

 
-  

 
196  -  

 
167,273 

Pripažinta bendrųjų pajamų ataskaitoje (7,001) 
 

-  
 

(6,674) 
 

-  
 

(42)  -  
 

(13,717) 
Pripažinta kitų bendrųjų pajamų straipsnyje -  -  -  -   -  -   - 

2012 m. gruodžio 31 d. 151,152   1,443   807   -  
 

154 
 

-  
 

153,556 

          
 

   
2012 m. gruodžio 31 d. 151,152   1,443   807   -  

 
154  -  

 
153,556 

Pripažinta bendrųjų pajamų ataskaitoje (6,534) 
 

(1,443) 
 

(233) 
 

12,264 
 

(39)  10,285 
 

14,300 
Pripažinta kitų bendrųjų pajamų straipsnyje 569 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-   -  

 
569 

2013 m. gruodžio 31 d. 145,187 
 

-  
 

574 
 

12,264   115 
 

10,285   168,425 

         
  

   

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 

IMT 
perkainojimas 

(vertės 
padidėjimas) 

 

Nusidėvėjimo 
normų 

skirtumai 
 

Mokesčių 
lengvata 

įsigyjant IMT 
 

Kita 
 

Viso 

 

 
 

 

              
2011 m. gruodžio 31 d. (200,162) 

 
(1,586) 

 
(11,356) 

 
(71) 

 
(213,175)   

 
 

Pripažinta bendrųjų pajamų ataskaitoje 10,185 
 

(2,009) 
 

448 
 

32 
 

8,656   
 

 
Pripažinta kitų bendrųjų pajamų straipsnyje - 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-   

 
 

2012 m. gruodžio 31 d. (189,977)   (3,595)   (10,908)   (39) 
 

(204,519)   
 

 

              

2012 m. gruodžio 31 d. (189,977)   (3,595)   (10,908)   (39) 
 

(204,519) 

 

 
 

 

Pripažinta bendrųjų pajamų ataskaitoje 9,549 
 

(12,947) 
 

(235) 
 

39 
 

(3,594)   
 

 
Pripažinta kitų bendrųjų pajamų straipsnyje -  -  -  -  -     

2013 m. gruodžio 31 d. (180,428) 
 

(16,542) 
 

(11,143) 
 

-  
 

(208,113) 
 

 
 

 

Atidėtasis pelno mokestis grynąja verte 2011 m. gruodžio 31 d. (45,902) 

Atidėtasis pelno mokestis grynąja verte 2012 m. gruodžio 31 d. (50,963) 

Atidėtasis pelno mokestis grynąja verte 2013 m. gruodžio 31 d. (39,688) 
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23 Pelno mokestis (tęsinys) 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra užskaitomi Bendrovės finansinės padėties ataskaitoje, nes abu yra susiję su ta 
pačia mokesčių institucija. Grupės atidėtojo pelno mokesčio turtas, susijęs su dukterinių įmonių veikla, nėra sudengiamas su 
Bendrovės įsipareigojimais ir finansinės padėties ataskaitoje rodomas atskirai Ilgalaikio turto dalyje. 
 
2013 gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. atidėtasis pelno mokestis Finansinės padėties ataskaitoje yra rodomas: 
 

 
Grupė 

 
Įmonė 

 
Grupė 

 
Įmonė 

 
2013 m. 2013 m. 2012 m. 2012 m. 

 

gruodžio 
31 d. 

gruodžio 
31 d. 

gruodžio 
31 d. 

gruodžio 31 
d. 

        
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 988  - 

 
622 

 
- 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 39,688  39,688 
 

51,131 
 

50,963 

Atidėtasis pelno mokesčio įsipareigojimas grynąja 
verte  38,700  39,688 

 
50,509 

 
50,963 

 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. atidėtasis pelno mokestis buvo įvertintas taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą 
komponentams, kurie bus realizuoti 2014 m. ir vėliau. 
 
Bendrovės ir Grupės atidėtojo pelno mokesčio dalis, kuri bus realizuota per 12 mėn. yra 1,825 tūkst. Lt, (2012 m. gruodžio 31 d. – 
4,700 tūkst. Lt.). 
 
2013 m. gruodžio 31 d. Grupė turėjo 9,988 tūkst. Lt. (2012 m. gruodžio 31 d. – 12,289 tūkst. Lt.) sukauptų nerealizuotų mokestinių 
nuostolių, kuriems atidėtasis pelno mokesčio turtas nebuvo pripažintas. Šie mokestiniai nuostoliai yra keliami neribotą laiką. 
 
Bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta pelno mokesčio sąnaudų suma, priskirtina einamųjų metų veiklos rezultatui, gali būti suderinta 
su pelno mokesčio sąnaudomis, apskaičiuotomis taikant įstatyme numatytą pelno mokesčio tarifą pelnui prieš pelno mokestį:  
 

 Grupė 
2013 m.  

 Įmonė 
2013 m.  

 Grupė 
2012 m.  

 Įmonė 
2012 m.  

        

Pelnas prieš apmokestinimą  103,053  87,071  48,337  44,090 

        

Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą 
(2012 m. - 15 proc.) 15,458  13,061  7,251  6,614 

Praeitų metų pelno mokesčio taisymas (1,095)  (1,095)  (772)  (772) 

Išlaidų, nemažinančių /pajamų, nedidinančių 
apmokestinamojo pelno, mokestinis efektas (19,918)  (19,251)  3,160  3,825 

Nepripažintas APM nuo mokestinio nuostolio -  -  91  - 

Pelno mokestis (5,555)  (7,285)  9,730  9,667 
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24 Prekybos mokėtinos sumos 
 
Grupės ir Įmonės prekybos mokėtinas sumas sudarė:  
 

 Grupė 
2013 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Skolos už rangos darbus, kitas paslaugas 27,197  18,685  101,634  95,965 

Skolos už elektros energiją ir susijusias paslaugas 52,643  52,642  30,233  25,474 

Skolos už dujas ir mazutą 2,868  2,868  4,342  4,342 

Sukaupti įsipareigojimai už elektros energiją 2,720  2,558  1,834  1,834 

Skolos už materialines vertybes -  -  515  515 

Iš viso 85,428  76,753  138,558  128,130 

 
Tikrosios prekybos mokėtinų sumų vertės yra apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms. 
 
 
25 Gauti išankstiniai apmokėjimai 
 
Grupės ir Įmonės gautus išankstinius apmokėjimus sudarė:  
 

 Grupė 
2013 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Avansu gautos VIAP lėšos (22 pastaba) 25,114  25,114  13,104  13,104 

Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai 3,465  2,450  2,283  1,931 

Ateinančių laikotarpių pajamos už nebaigtas 
vykdyti sutartis  910  -  608  - 

Iš viso 29,489  27,564  15,995  15,035 

 
 
26 Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams 
 
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. atidėjinių aplinkos taršos leidimams trumpalaikės dalies judėjimas  : 
 

 Grupė 
 

 Įmonė 
 

    

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 61,931  61,931 

Panaudoti taršos leidimai (4 pastaba) (16,268)  (16,268) 

Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui  13,915  13,915 

Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai 12,824  12,824 

Atidėjinio nuostolingai sutarčiai atstatymas (58,487)  (58,487) 

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 13,915  13,915 

    

Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 13,915  13,915 

Panaudoti taršos leidimai (4 pastaba) (13,895)  (13,895) 

Kitų atidėjinių perklasifikavimas (20)  (20) 

Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui  9,745  9,745 

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 9,745  9,745 
 
*Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjinių panaudotiems aplinkos taršos leidimams sąnaudos apskaitomos atėmus valstybės dotacijos 
sumas (21 pastaba).  
 
2012 m. pagal nuostolingo kontrakto sąlygas aplinkos taršos leidimai buvo įsigyti, todėl buvo atliktas atidėjinio atstatymas.   
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27 Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
 
Grupės ir Įmonės kitas mokėtinas sumas sudarė:  
 

 Grupė 
2013 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31 d. 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31 d. 

        

Į biudžetą mokėtinas PVM 10,570  10,570  5,199  4,771 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 6,285  2,548  4,441  2,319 

Mokėtini mokesčiai 3,196  2,392  3,327  3,064 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2,755  1,123  2,203  1,441 

Atostogų rezervas 2,294  2,294  4,013  2,135 

Mokėtini dividendai 2,251  2,251  2,261  2,261 

Sukauptos elektros energijos pirkimų  sąnaudos 42  36  17,089  17,089 

Išvestinė finansinė priemonė -  -  5,752  5,752 

 
Apskaitinė vertė 27,393  21,214  44,285  38,832 

 
Tikrosios kitų mokėtinų sumų vertės yra apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms. 
 
Išvestinė finansinė priemonė atsirado iš 2010 m. spalio 20 d. buvo pasirašytos sutarties tarp Gazprom Marketing and Trading Limited 
ir Bendrovės dėl Aplinkos taršos leidimų keitimo į Taršos mažinimo vienetus. Sandorio įvykdymo data – 2013 m. kovo 21 d. 
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28 Pardavimo pajamos 
 
Grupės ir Įmonės pardavimo pajamas už  laikotarpius, pasibaigusius gruodžio 31 d. sudarė pardavimo pajamos už elektros energiją ir 
su ja susijusias paslaugas: 
 

 
Grupė 

2013 m. 
 

 Įmonė 
2013 m.  

 

 Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

        

Elektros pardavimas vidaus rinkoje  943,131  934,713  1,162,530  987,578 

Elektros energijos eksportas 15,342  15,342  93,027  93,027 

Galios rezervavimas  108,994  108,994  72,713  72,713 

Šilumos energijos pajamos 20,541  20,541  19,364  19,378 

Iš viso: 1,088,008  1,079,590  1,347,634  1,172,696 

 
 
29 Segmentų ataskaita 
 
2013 m. Vadovybė nustatė veiklos segmentus remdamasi valdybos peržiūrimomis ataskaitomis. Valdyba yra laikoma pagrindiniu 
Grupėje sprendimus priimančiu organu. Nuo 2012 m. valdyba analizuoja veiklą valstybės reguliuojamos ir Įmonės vykdomos 
komercinės veiklos pelningumo atžvilgiais. Valdybos analizuojamas pelningumo rodiklis yra veiklos pelnas (nuostoliai).  Valdybos 
peržiūrimos ataskaitos sutampa su finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, išskyrus pateikimo formatą. Segmentų 
ataskaita buvo pakeista pagal tai, kaip Valdyba analizuoja Grupės veiklą. 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės vadovybė analizuoja Grupės veiklą atskirdama ją į reguliuojamą ir 
komercinę. Į reguliuojamą veiklą yra įtraukiamos Rezervinės elektrinės ir Kombinuotojo ciklo bloko pajamos iš šilumos ir elektros 
energijos gamybos, balansavimo ir reguliavimo, galios rezervavimo, įskaitant Kruonio hidroakumuliacinės   elektrinės galios 
rezervavimo pajamas. Komercinė veikla apima elektros energijos prekybą laisvojoje rinkoje, eksportą/importą, elektros energijos 
gamybą Kauno hidroelektrinėje bei Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir susijusias balansavimo ir reguliavimo paslaugas.  
Administracinės sąnaudos yra paskirstomos tarp reguliuojamos ir komercinės veiklos pagal veiklos sąnaudas, darbuotojų skaičių ir 
pirkimų apimtis.  Energijos tiekimas UAB vykdoma elektros energijos tiekimo veikla sudaro atskirą segmentą.  Kita veikla Grupėje 
apima energetinių įrenginių remonto bei IT paslaugas. 
 
Prekyba tarp Grupės įmonių vykdoma rinkos kainomis, išskyrus prekybą elektra ir su ja susijusiomis paslaugomis, kurių kainas 
nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 
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29 Segmentų ataskaita (tęsinys) 
 
Grupės informacija apie segmentus  už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. yra pateikta žemiau: 
 

2013 m. 

Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant 
eksportą/importą) 

Kita veikla 
 
 

Iš viso 

„Lietuvos energijos gamyba“, 
AB Energijos 

tiekimas 
UAB 

(Grupė) Reguliuoja-ma 
veikla 

Komercinė 
veikla 

      Segmentų pajamų iš viso 516,233 570,929 195,460 109,372 1,391,994 

Pajamos tarp segmentų   (186,557) (6,041) (192,598) 

Pajamos iš išorės klientų 516,233 570,929 8,903 103,331 1,199,396 

Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp 
Grupės įmonių (468,070) (513,294) (3,182) (92,145) (1,076,691) 

tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos (59,633) (19,060) (47) (12,850) (91,590) 

Veiklos pelnas 48,163 57,635 5,721 11,186 122,705 

Finansinės pajamos eliminavus 
apyvartas tarp Grupės įmonių 4 2,143 10 121 2,278 
Finansinės (sąnaudos) eliminavus 
apyvartas tarp Grupės įmonių (20,474) (2,400) (23) (381) (23,278) 

Asocijuotų ir bendrų įmonių rezultatų 
dalis    1,348 1,348 

Pelnas prieš apmokestinimą 27,693 57,378 5,708 12,274 103,053 

Pelno mokestis     5,555 

Grynasis pelnas      108,608 
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29 Segmentų ataskaita (tęsinys) 
 
Grupės informacija apie segmentus  už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d. yra pateikta žemiau: 
 

2012 m. 

Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant 
eksportą/importą) 

Kita veikla 
 
 

Iš viso 

„Lietuvos energijos gamyba“, 
AB Energijos 

tiekimas 
UAB 

(Grupė) Reguliuoja-ma 
veikla 

Komercinė 
veikla 

      Segmentų pajamų iš viso 596,657 579,934 328,920 106,391 1,611,902 

Pajamos tarp segmentų   (153,982) (14,106) (168,088) 

Pajamos iš išorės klientų 596,657 579,934 174,938 92,285 1,443,814 

Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp 
Grupės įmonių (596,233) (527,590) (174,826) (87,993) (1,386,642) 

tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos (45,798) (17,563) (1) (14,049) (77,411) 

Veiklos pelnas 424 52,344 112 4,292 57,172 

Finansinės pajamos eliminavus 
apyvartas tarp Grupės įmonių 835 626 582 193 2,236 
Finansinės (sąnaudos) eliminavus 
apyvartas tarp Grupės įmonių (12,517) (937) (96) (207) (13,757) 

Asocijuotų ir bendrų įmonių rezultatų 
dalis    2,686 2,686 

Pelnas prieš apmokestinimą (11,258) 52,032 598 6,964 48,337 

Pelno mokestis     (9,730) 

Grynasis pelnas      38,607 

 
Įmonė/Grupė eksportuoja elektrą į Europos Sąjungos šalis bei Rusiją. Be to, Grupė eksportavo metalo konstrukcijas bei remonto 
paslaugas. 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonės pajamos pagal pirkėjo šalis sudarė: 
 

Šalis 

Grupė 
2013 m. 

 

 Įmonė 
2013 m.  

 

 Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

        

Lietuva 1,082,144  969,940  1,287,403  1,021,980 

Norvegija 108,253  108,253  90,585  90,585 

Estija 6,933  6,928  10,429  10,015 

Latvija 750  725  53,606  53,579 

Kitos 1,316  1,316  1,791  432 

Iš viso: 1,199,396  1,087,162  1,443,814  1,176,591 

 
Visas Grupės ir Įmonės turtas yra Lietuvoje. 
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29 Segmentų ataskaita (tęsinys) 
 
Pajamos iš klientų, kurios sudaro 10 proc. ir daugiau nuo Grupės pajamų:  
 

2013 m.  

Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant 
eksportą/importą) 

Kita veikla 
 
 

Iš viso 

„Lietuvos energijos gamyba“, 
AB Energijos 

tiekimas 
UAB Reguliuojama 

veikla 
Komercinė 

veikla 

Lesto AB 127,374 279,514 - - 406,888 

Litgrid  AB 68,152 93,790 - - 161,942 

Iš viso: 195,526 373,304 -  -  568,830 

 

2012 m.  

Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant 
eksportą/importą) 

Kita veikla 
 
 

Iš viso 

„Lietuvos energijos gamyba“, 
AB Energijos 

tiekimas 
UAB Reguliuojama 

veikla 
Komercinė 

veikla 

Litgrid  AB 427,645 89,882 - - 517,527 

Lesto  AB 177,873 334,325 - - 512,198 

Iš viso: 605,518 424,207  - -  1,029,725 

 
 
30    Kitos veiklos pajamos 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonės kitas veiklos pajamas sudarė: 
 

 Grupė 
2013 m. 

 

 Įmonė 
2013 m.  

 

 Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

        

Remonto, duomenų perdavimo ir kitos paslaugos 99,708  -  86,638  - 

Kitos pajamos 11,664  7,556  9,542  3,895 

Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo 16  16  -  - 

Iš viso: 111,388  7,572  96,180  3,895 
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30    Kitos veiklos pajamos (tęsinys) 
 
Remonto paslaugų pajamas sudaro dukterinės įmonės UAB „Kauno energetikos remontas“ pagal sutartis gautos pajamos (Įmonė 
neturėjo pajamų pagal sutartis). 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. informacija apie nebaigtas vykdyti sutartis pateikta 
lentelėje žemiau: 
 

 2013 m.  2012 m. 

    

Pripažintos išlaidos pagal nebaigtas vykdyti sutartis 39,693  34,903 

Pripažintas pelnas (nuostolis) pagal nebaigtas vykdyti sutartis 7,681  5,751 

Viso pripažinta pajamų pagal nebaigtas vykdyti sutartis 47,374  40,654 

    

Sukauptas nuostolis, susijęs su nebaigtų vykdyti sutarčių pabaigimu -  - 

    

Išrašytų sąskaitų pagal nebaigtas vykdyti sutartis suma 47,225  41,122 

Sukauptos pajamos pagal nebaigtas vykdyti sutartis 1,060  136 

Ateinančių laikotarpių pajamos pagal nebaigtas vykdyti sutartis 910  608 
 
Gauti išankstiniai apmokėjimai pagal nebaigtas vykdyti sutartis 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 10,981 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. 
– 246 tūkst. Lt). Sulaikyti mokėjimai (atidėjimai) 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 1,249 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 4,435 tūkst. Lt). 
 
31 Finansinės veiklos pajamos  
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonės finansinės veiklos pajamas sudarė: 
 

 Grupė 
2013 m. 

 

 Įmonė 
2013 m.  

 

 Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

        

Pajamos iš išvestinių finansinių priemonių 1,837  1,837  -  - 

Palūkanų pajamos 118  46  550  724 

Kitos pajamos 319  264  1,408  775 

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 4  -  278  277 

Dividendai -  2,000  -  3,000 

Finansinės veiklos pajamos iš viso 2,278  4,147  2,236  4,776 

 
 
32 Finansinės veiklos sąnaudos 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonės finansinės veiklos sąnaudas sudarė: 
 

 Grupė 
2013 m. 

 

 Įmonė 
2013 m.  

 

 Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

        

Palūkanų sąnaudos* (23,130)  (22,839)  (9,148)  (8,971) 

Sąnaudos iš išvestinių finansinių priemonių  -  -  (4,114)  (4,114) 

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka ir kitos sąnaudos (23)  (18)  (197)  (188) 

Kitos finansinės veiklos sąnaudos (125)  (17)  (298)  (181) 

 
Finansinės veiklos sąnaudos iš viso (23,278)  (22,874)  (13,757)  (13,454) 

 
*Be finansinės veiklos sąnaudomis pripažintų palūkanų, kaip atskleista 5 pastaboje, Grupės 2013 m. kapitalizuotos palūkanos į 
ilgalaikį materialųjį turtą atitinkančius kriterijus sudarė 941 tūkst. Lt (2012 m. - 22,710 tūkst. Lt).  
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33 Sandoriai tarp susijusių šalių 
 
Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai: 
 
2013 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė: 
 

Susijusios šalys 

Mokėtinos sumos 
ir sukauptos 

sąnaudos  

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos  Pirkimai  Pardavimai 

        
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės 
(įskaitant Lietuvos energija, UAB dukterines įmones) 

75  35,879  420  435,827 

Litgrid AB grupė  7,031  59,745  98,927  750,187 
Lietuvos energija, UAB -  124  25  662 
Grupės asocijuotos įmonės 1,351  400  13,873  2,798 

 
Iš viso 8,457  96,148  113,245  1,189,474 

 
 
2013 m. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė: 
 

Susijusios šalys 

Mokėtinos sumos 
ir sukauptos 

sąnaudos  

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos  Pirkimai  

Pardavimai 
(įskaitant 
dividendų 
pajamas) 

        
Įmonės dukterinės įmonės 1,652  34,428  5,298  188,450 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 
Lietuvos energija, UAB dukterines įmones) 

10  31,463  95  406,888 

Litgrid AB grupė  6,415  57,406  92,746  725,254 
Lietuvos energija, UAB -  -  25  - 
Įmonės asocijuotos įmonės 143  -  7,901  - 

 
Iš viso 8,220  123,297  106,065  1,320,592 

 
 
2012 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė: 
 

Susijusios šalys 
Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos  

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos  Pirkimai  Pardavimai 

        
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 
Lietuvos energija, UAB dukterines įmones) 

27  43,270  2,198  541,996 

Litgrid AB grupė  7,428  33,709  351,032  627,411 
Lietuvos energija, UAB -  68  -  563 
Grupės asocijuotos įmonės 1,342  313  12,820  2,476 

 
Iš viso 8,797  77,360  366,050  1,172,446 

*Litgrid AB dukterinė įmonė BALTPOOL UAB nepripažįsta savo pajamomis ir sąnaudomis elektros pirkimų ir pardavimų sandorių. Per 
2012 m. Grupė pardavė  BALTPOOL UAB elektros energijos už 81,270 tūkst. Lt. ir pirko  elektros energijos už 243,688 tūkst. Lt. 
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33 Sandoriai tarp susijusių šalių (tęsinys) 
 
2012 m. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė: 
 

Susijusios šalys 
Mokėtinos 
sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos  

Gautinos sumos 
ir pajamos, už 

kurias dar 
neišrašytos 
sąskaitos  Pirkimai  Pardavimai 

        
Įmonės dukterinės įmonės 3,426  20,551  13,687  156,925 
LR Finansų ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant 
Lietuvos energija, UAB dukterines įmones) 

 
 

8 

  
 

39,971 

  
 

234 

  
 

512,197 
Litgrid AB grupė  6,541  25,305  257,873  598,596 
Lietuvos energija, UAB -  -  -  - 
Įmonės asocijuotos įmonės 62  -  8,365  7 

 
Iš viso 10,037  85,827  280,159  1,267,725 

*Litgrid AB dukterinė įmonė BALTPOOL UAB nepripažįsta savo pajamomis ir sąnaudomis elektros pirkimų ir pardavimų sandorių. Per 
2012 m. Bendrovė pardavė  BALTPOOL UAB elektros energijos už 81,270 tūkst. Lt. ir pirko  elektros energijos už 157,051 tūkst. Lt. 
 
Didžiausi pirkimai ir pardavimai susijusių šalių grupėje 2013  ir 2012 m. buvo tarp LR Finansų ir Energetikos ministerijų valdomų 
bendrovių Lesto AB, Litgrid AB. Iš jų Grupė daugiausia pirko elektros energiją, galią, VIAP paslaugas. Parduodama buvo elektros 
energija, galia, perdavimo paslauga, VIAP paslaugos. 
 
Sandorius su kitomis nei LR Finansų ministerijų valdomomis valstybės įmonėmis sudarė įprastiniai verslo sandoriai, todėl šie 
sandoriai neatskleisti.  
 
Asocijuotai įmonei AS Nordic Energy Link Įmonė pardavė galią, mokėjo galios, eksploatacijos, perdavimo ir balansavimo mokesčius, 
pirko galią.  
 
Nebuvo suteikta ar gauta jokių su susijusioms šalims mokėtinomis ar iš jų gautinomis sumomis susijusių garantijų ar užstatų, išskyrus 
aprašytas garantijas asocijuotai įmonei ir dukterinėms įmonėms 36 pastaboje. Susijusių šalių gautinas ir mokėtinas sumas tikimasi 
padengti pinigais arba užskaitomis su atitinkamoms susijusioms šalims mokėtinomis / gautinomis sumomis iš atitinkamų susijusių 
šalių. 
 
Išmokos vadovybei 
 

 Grupė 
2013 m. 

 

 Įmonė 
2013 m.  

 

 Grupė 
2012 m. 

 

 Įmonė 
2012 m.  

 

        

Išmokos, susijusios su darbo santykiais*  4,321  1,623  4,133  1,533 

Išeitinės kompensacijos 302  -  114  - 

Kitos reikšmingos sumos, priskaičiuotos vadovams  51  51  -  - 

Vadovų skaičius*  25  9  27  10 
 
Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai, vyr. finansininkas. 
 
 
34 Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (litаis) 
 
2013 m. ir 2012 m. pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo toks: 
 

  
2013 m. 

  
2012 m. 

 

     
Grynasis pelnas, tenkantis akcininkams   106,210  37,060 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)  635,083,615  635,083,615 

Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (litais)  0.17  0.06 
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35 Finansinės rizikos valdymas 
 
Grupės įmonės vykdydamos veiklą patiria finansinę riziką, t.y. kredito riziką, likvidumo riziką bei rinkos riziką (užsienio valiutos riziką, 
palūkanų normų riziką tikrosios vertės bei pinigų srautų atžvilgiu, vertybinių popierių kainos riziką). Valdydamos šias rizikas Grupės 
įmonės siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Grupės ir Įmonės finansinius veiklos rezultatus, įtaką. 
 
Finansinės priemonės pagal grupes 
 

Finansinis turtas Grupė 
2013 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31d. 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31d. 

        

Prekybos gautinos sumos 169,973  133,274   288,855  253,916 

Kitos gautinos sumos 10,513  9,242  11,102  10,858 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 219,746  178,087   34,345  8,157 

Kitos ilgalaikes gautinos sumos 20,949  20,949   10,927  10,927 

 Paskolos ir gautinos sumos 421,181  341,552  345,229  283,858 

Kitas finansinis turtas 86  -  20  - 

Investicijos, apskaitomos tikrąja verte per pelną 
(nuostolį) 86  -   

20  - 

Iš viso 421,267  341,552  345,249  283,858 

 

Finansiniai įsipareigojimai Grupė 
2013 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31d. 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31d. 

        

Paskolos 564,490  555,390   678,779  660,590 

Lizingo įsipareigojimai 44  -    371  - 

Kitos ilgalaikės skolos  4,354  3,744  4,466  4,315 

Prekybos skolos 85,428  76,753   138,558  128,130 

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 5,048  3,410   21,553   20,791 

Finansiniai įsipareigojimai vertinami 
amortizuota savikaina 659,364 

 
639,297 

 843,727  813,826 

Kiti finansiniai įsipareigojimai -  -  -  - 

Išvestinės finansinės priemonės, apskaitomas 
tikrąja verte per pelną (nuostolį) 

-  -   5,752  5,752 

Iš viso 659,364  639,297  849,479  819,578 
 
Kredito rizika 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. kredito rizika buvo susijusi su: 
 

 Grupė 
2013 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2013 m.  

gruodžio 31d. 

 Grupė 
2012 m. 

gruodžio 31d. 

 Įmonė 
2012 m.  

gruodžio 31d. 

        

Finansinis turtas 421,267  341,552  345,249  283,858 

Garantijos -  -  259  259 

Iš viso 421,267  341,552  345,508  284,117 
 
Maksimalią kredito riziką atspindi kiekvieno finansinio turto vieneto balansinė vertė bei suteiktų garantijų asocijuotai  bei dukterinei 
įmonėms (36 pastaba) visa garantijos suma. 
  
Grupės ir Įmonės kredito rizika, susijusi su gautinomis sumomis, yra ribota, kadangi pagrindiniai pirkėjai yra patikimi klientai. 2013 m. 
gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. nepradelstų ir nenuvertėjusių prekybos gautinų sumų kredito kokybė yra aukšta, kadangi 
didžioji šių sumų dalis yra gautina iš skirstomojo tinklo operatorių ir stambių pramonės įmonių. Grupė ir Įmonė turi reikšmingą kredito 
rizikos koncentraciją, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp 7 pagrindinių Grupės ir Įmonės pirkėjų, kurių įsiskolinimas sudaro apie 99 
proc. visų Grupės ir Įmonės prekybos gautinų sumų.  
 
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Grupė ir Įmonė atlieka operacijas su bankais, turinčiais aukštus užsienio 
reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus.  
 
Grupė ir Įmonė laiko pinigus ir terminuotus indėlius didžiųjų Lietuvos bankų sąskaitose, kuriems pagal Fitch Ratings suteiktas A  – bei 
didesnis išorinis kredito reitingas.  
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35  Finansinės rizikos valdymas (tęsinys) 
 
Likvidumo rizika 
 
Likvidumo rizika valdoma planuojant Grupės įmonių grynųjų pinigų srautų judėjimą. Siekiant valdyti likvidumo riziką, sudaromos pinigų 
srautų prognozės. Gautinų sumų padengimo vėlavimo rizikai ir trumpalaikiam pinigų srautų (įplaukų ir mokėjimų) nesutapimui valdyti 
taikomos kredito sąskaitoje (overdrafto) ir kredito linijos sutartys. Nepanaudotų paskolų likučiai pateikti 19 pastaboje.  
 
Grupės likvidumo (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) ir skubaus padengimo ((trumpalaikis turtas – atsargos) / 
trumpalaikiai įsipareigojimai) rodikliai 2013 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 2.13 ir 2.02 (atitinkamai 1.23 ir 1.04  2012 m. gruodžio 
31 d.). Įmonės likvidumo (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai) ir skubaus padengimo ((trumpalaikis turtas – atsargos) / 
trumpalaikiai įsipareigojimai) rodikliai 2013 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 1.87 ir 1.75 (atitinkamai 1.13 ir 0.93  2012 m. gruodžio 
31 d.). 
 
Žemiau lentelėje yra pateikta informacija apie Grupės ir Įmonės neišvestinių finansinių įsipareigojimų sutartines padengimo datas. 
Šios lentelės buvo paruoštos remiantis finansinių įsipareigojimų nediskontuotais pinigų srautais atsižvelgiant į anksčiausias datas, 
kada Grupė ir Įmonė turės padengti šiuos įsipareigojimus. Įsipareigojimų likučiai, kurių padengimo terminas yra iki 12 mėnesių, 
apytiksliai atitinka jų apskaitines vertes, kadangi diskontavimo įtaka yra nereikšminga. 
 

Grupė Per vienerius 
metus  

 
Per antrus metus 

 Per trečius – 
penktus metus 

 
Po penkerių metų 

        

2013 m. gruodžio 31 d.        

Paskolos 79,563  84,072  347,038  116,671 

Lizingo įsipareigojimai 10  38  -  - 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 90,476  922  936  2,496 

        

2012 m. gruodžio 31 d.        

Paskolos  149,749  78,523  388,555  172,929 

Lizingo įsipareigojimai 331  47  -  - 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 160,833  936  936  1,872 
 
 

Įmonė Per vienerius 
metus  

 
Per antrus metus 

 Per trečius – 
penktus metus 

 
Po penkerių metų 

        

2013 m. gruodžio 31 d.        

Paskolos  77,838  83,009  340,897  116,671 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 80,163  312  936  2,496 

        

2012 m. gruodžio 31 d.        

Paskolos  139,335  77,148  381,432  172,929 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 149,492  936  936  1,872 
 
Palūkanų normos rizika 
 
Grupės įmonių pajamas bei pinigų srautus įtakoja rinkos palūkanų normos svyravimai, kadangi visos 2013 m. gruodžio 31 d. Grupės 
įmonių paskolos yra kintamomis palūkanų normomis. Palūkanų normos rizikos didėjimui didžiausią įtaką daro ilgalaikės paskolos .  
Visos paskolos yra su kintamomis palūkanų normomis, kurios yra susijusios su LIBOR-EUR. Palūkanų normų perkainojimo 
laikotarpiai pateikti 19 pastaboje.  
 
Jei Grupės įmonių panaudotų paskolų palūkanų normos būtų 1 procentiniu punktu didesnės/mažesnės, 2013 m. grynasis pelnas būtų 
2,079 tūkst. Lt (2012 m. – 2,425 tūkst. Lt.) mažesnis/didesnis.  Jei Bendrovės panaudotų paskolų palūkanų normos būtų 1 procentiniu 
punktu didesnės/mažesnės, 2013 m. grynasis pelnas būtų 2,057 tūkst. Lt. (2012 m. – 2,380 tūkst. Lt.) mažesnis/didesnis. 
 
 
Užsienio valiutos rizika 
 
Grupės įmonės sudaro kai kuriuos sandorius, išreikštus užsienio valiuta. Dėl to atsiranda užsienio valiutos koncentracija. 
 
Nuo 2002 m. vasario 2 d. Lito kursas buvo susietas su EUR. Dėl šios priežasties euro kursų pasikeitimai reikšmingai neįtakoja 
Bendrovės nuosavybės. 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė/Grupė neturi reikšmingo turto bei įsipareigojimų kitomis valiutomis, nei 
Litas bei Eurai.  
 
Grupės įmonės nesinaudojo jokiomis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką. 
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35 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys) 
 
Vertybinių popierių kainos rizika 
 
Įmonė turi tiesioginę dukterinių įmonių kontrolę bei dalyvauja asocijuotų įmonių valdyme (7 pastaba). Įmonės atskirose finansinėse 
ataskaitose investicijos į šias įmones yra apskaitomos jų įsigijimo verte, kuri yra koreguojama vertės sumažėjimo nuostoliais, jei tokių 
yra. Grupės konsoliduotose finansinėse ataskaitose investicijos į asocijuotas įmones yra apskaitomos naudojant nuosavybės metodą, 
koreguojant šių investicijų apskaitinę vertę Grupei tenkančių asocijuotų įmonių pelno arba nuostolių sumomis. Šių investicijų vertės 
padidėjimas/sumažėjimas tiesiogiai turi įtakos Grupės finansiniams rezultatams. Įmonė daro įtaką dukterinių bei asocijuotų įmonių 
finansiniams rezultatams dalyvaudama tų įmonių veiklos valdymo politikos formavime. 
 
Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė 
 
Pagrindinis Grupės ir Įmonės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos  sumos, 
prekybos ir kitos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolos.  
 
Grupės finansinio turto bei finansinių įsipareigojimų tikrąja verte per pelną (nuostolį), tikrosios vertės yra nustatytos rem iantis 
aktyvios rinkos kainomis.  
 
Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti užskaitytas 
tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti (parduoti) turtą arba užskaityti tarpusavio įsipareigojimą. 
Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų 
modeliais arba pasirinkimo sandorių („opcionų“) kainų modeliais priklausomai nuo aplinkybių.  
 
Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos:  
 

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

 

 Ilgalaikių paskolų tikroji vertė nustatoma remiantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba palūkanų norma, kuri 
yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių paskolų, už kurias mokamos kintamos palūkanos, tikroji vertė yra 
artima jų apskaitinei vertei tais atvejais, kai šių paskolų maržos atitinka šiuo metu rinkoje galiojančias paskolų maržas.  
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36  Nebalansiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai 
 
Suteiktos ir gautos garantijos 
 
2013 m. birželio 6 d. Įmonė sudarė Garantijos sutartį su „Swedbank“ 400 tūkst. Eur sumai, skirtą užtikrinti Bendrovės įsipare igojimų, 
susijusių su mokėjimais Nord pool spot, AS, vykdymą. 2013 m. liepos 12 d. Garantijos suma buvo padidinta iki 1000 tūkst. Eur. 
 
2013 m. gruodžio 20 d. Įmonė sudarė Garantijos sutartį su „Swedbank“ 195 tūkst. Eur sumai, skirtą užtikrinti Bendrovės 
įsipareigojimų, susijusių su Fingrid Oyj ir Elering AS konkursais.  
 
2013 m. gruodžio 31 d. Energijos tiekimas, UAB iš Danske Bank A/S Lietuvos filialo buvo įsigijusi garantijas, kurių suma sudaro 1,918 
tūkst. Lt. 
 
2013 m. gruodžio 31 d. UAB „Kauno energetikos remontas“ iš bankų buvo įsigijusi garantijas, susijusias su dalyvavimu konkursuose. 
Garantijų suma 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 12,954 tūkst. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 2,773 tūkst. Lt). 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonė ir Nordea Bank Finland Plc yra sudariusi Banko Garantijos išleidimo sutartį 
dėl Banko suteikiamos 1,013 tūkst. Eur garantijos, kuri, Įmonės prašymu, gali būti padidinta iki 1,500 tūkst. eur. Garantijos gavėjas – 
General Electric International Inc.  
 
2013 m. gruodžio 31 d. Įmonė yra gavusi kitų įmonių garantijų bendrai 1,632 tūkst. Lt. sumai. Šios garantijos yra susijusios su įvairių 
rangovų Bendrovėje vykdomais projektais. 
 
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonė yra pateikusi Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui Garantiją, kuria 
neatšaukiamai ir besąlygiškai garantavo 1,883 tūkst. eur apmokėjimą po pirmo rašytinio pareikalavimo už UAB „Kauno energetikos 
remontas“. 
 
Įmonė 2005 m. pagal garantines sutartis yra garantavusi už 25 proc. įmonės AS „Nordic Energy Link“ įsipareigojimų įvykdymą „Nordic 
Investment Bank“ (45,750 tūkst. litų) ir AB „SEB Eesti Uhispank“ (26,759 tūkst. litų). 2013 m. asocijuota įmonė grąžino paskolas šiems 
bankams, todėl 2013 m. gruodžio 31 d. Grupė/Įmonė neapskaitė jokių papildomų atidėjinių, susijusių su šiomis garantijomis. 2012 m. 
gruodžio 31 d. balanse apskaitinė garantinių įsipareigojimų vertė sudarė 259 tūkst. litų.  
 
2011 m. balandžio 18 d. Įmonė sudarė garantijos sutartį su Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi dėl 1,766 tūkst. eur garantijos 
suteikimo pagal UAB „Kauno energetikos remontas“ Garantijų sutartį, sudarytą 2007 m. sausio 18 d. Šia sutartimi „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB garantavo tinkamą UAB „Kauno energetikos remontas“ įsipareigojimų vykdymą, bet ne didesnei nei 1,766 tūkst. eur 
sumai. 
 
Veiklos nuoma 
 
Dukterinė įmonė UAB Duomenų logistikos centras yra sudariusi sutartis dėl transporto, administracinių patalpų nuomos. Šios sutartys 
suteikia teisę keisti teikiamų paslaugų apimtis arba nutraukti sutartį, informuojant nuomotoją ne anksčiau nei prieš tris mėnesius, be 
papildomų finansinių įsipareigojimų. IT paslaugų teikimui reikalingas infrastruktūrinis turtas (duomenų centrai,  technologiniai plotai, 
infrastruktūros ir ryšio kanalai) yra nuomojami tiek iš susijusių tiek ir trečių šalių. 
 

  

2013 m.  2012 m. 

Infrastruktūros nuomos ir su jomis susijusios sąnaudos 
 

7,184 6,917 

Patalpų nuomos ir su jomis susijusios sąnaudos 
 

4,122 4,122 

Transporto nuomos ir kuro sąnaudos 
 

1,025 1,193 

  
Didžiąją dalį infrastruktūros nuomos sąnaudų sudaro šviesolaidžio, išsinuomoto iš LITGRID AB, nuoma. Sutartis galioja nuo 2011 m. 
balandžio 29 d. iki 2026 m. balandžio 29 d., tačiau dukterinė įmonė turi teisę ją nutraukti, įspėjusi prieš 12 mėn.  
 
Mokesčių patikrinimai 
 
Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 mokestinius metus bei priskaičiuoti 
papildomus mokesčius ir baudas. Grupės/Bendrovės vadovybė nežino jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti potencialius reikšmingus  
įsipareigojimus šiuo atžvilgiu.  

  



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. 
 

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip 
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37 Kapitalo valdymas 
 
Kapitalą sudaro visas finansinės padėties ataskaitoje apskaitytas nuosavas kapitalas. 
 
Grupė ir Įmonė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo veiklos rizikos 
ypatybes. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Įmonė/Grupė gali pakeisti dividendų išmokėjimą akcininkams, grąžinti 
kapitalą akcininkams arba išleisti naują akcijų emisiją. 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. nebuvo padaryta jokių 
kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso pakeitimų. 
 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Įmonės nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu 1/2 jos 
įstatinio kapitalo. Įmonė neturi jokių kitų išorinių reikalavimų kapitalui. 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Įmonė atitiko 
aukščiau minėtą reikalavimą. 
 
 
38 Pobalansiniai įvykiai 
 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB  2014 m. vasario 21 d. pasirašė kreditavimo sutartį su AB SEB banku dėl ne didesnės kaip 
158,000,000 EUR sumos paskolos suteikimo. Šia sutartimi bus refinansuojamos trys paskolos, pagal kredito sutartis su Lietuvoje 
veikiančiais bankais ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku.  
 
Šiomis paskolomis buvo finansuojami kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statybos, dūmų valymo nuo kietųjų dalelių ir sieros 
oksidų įrenginių statybos ir montavimo projektas ir kiti projektai. 
 
 
 

********* 


