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BENDROJI INFORMACIJA APIE EMITENTĄ
Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita
Ataskaita parengta už 2012 metų sausio – kovo mėnesius.
Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Bendrovės pavadinimas

AB LESTO

Įmonės kodas

302577612

Įstatinis kapitalas

603 944 593 Lt

Buveinės adresas

Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius

Telefonas

(8 5) 277 7524

Faksas

(8 5) 277 7514

Elektroninis paštas

info@lesto.lt

Tinklalapis

www.lesto.lt

Teisinė – organizacinė forma

akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta

2010 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

Registras, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie bendrovę

Juridinių asmenų registras

Registro tvarkytojas

VĮ Registrų centras

Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais buvo naudotasi rengiant
pranešimą bei visuomenės informavimo priemonės, kuriose skelbiami bendrovės vieši pranešimai
Su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti darbo dienomis pirmadieniais –
ketvirtadieniais 7.30 – 16.30 val., penktadieniais 7.30 – 15.15 val. AB LESTO buveinėje, Korporatyvinės komunikacijos skyriuje
(Žvejų g.14, Vilnius, 118 kab.). Ataskaita taip pat pateikiama bendrovės tinklalapyje www.lesto.lt ir Vertybinių popierių biržos
„NASDAQ OMX Vilnius“ tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com.
Vieši pranešimai, kuriuos AB LESTO privalo skelbti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, skelbiami Juridinių
asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Bendrovė pranešimus skelbia ir
savo tinklalapyje (www.lesto.lt) bei vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ tinklalapyje (www.nasdaqomxbaltic.com).
Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją
Pareigos

Vardas, Pavardė

Telefono Nr.

Generalinis direktorius

Arvydas Tarasevičius

(8 5) 277 7524

Finansų ir administravimo tarnybos
direktorė

Ramutė Ribinskienė

(8 5) 277 7524

Finansų departamento direktorius

Artūras Paipolas

(8 5) 277 7524

Apskaitos departamento direktorė

Zina Chmieliauskienė

(8 5) 277 7524

Ataskaita yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisijos 2010 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 1K-6 patvirtintomis Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir
pateikimo taisyklėmis, kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.
Ataskaitos pasirašymo diena
Ataskaita parengta ir pasirašyta 2012 m. gegužės 31 d.
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LESTO veikla
AB LESTO (toliau – LESTO, Bendrovė) įsteigta sujungiant reorganizuotas Lietuvos skirstomųjų tinklų bendroves – akcinę
bendrovę Rytų skirstomieji tinklai ir akcinę bendrovę „VST“, kurios 2010 m. gruodžio 31 d. baigė savo veiklą kaip juridiniai
asmenys. LESTO perėmė akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ turtą, teises ir pareigas ir nuo
2011 m. sausio 1 d. pradėjo elektros energijos skirstymo bei visuomeninio elektros energijos tiekėjo veiklą.
LESTO – Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius, kurio pagrindinės funkcijos: elektros energijos persiuntimas skirstymo
tinklais, vartotojų poreikių tenkinimas, naujų vartotojų įrenginių ir objektų prijungimas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas, jų
priežiūra, valdymas, plėtojimas, saugumo ir patikimumo užtikrinimas. LESTO geografinė rinka yra Lietuva.
LESTO vertybės
BENDRADARBIAVIMAS – mes dirbame komandoje ir prisiimame atsakomybę.
PAGARBA – mes gerbiame kiekvieną žmogų ir aplinką, kurioje gyvename.
PASIŠVENTIMAS – mes didžiuojamės dirbdami energetikais ir tarnaudami visuomenei.
POZITYVUMAS – mes skleidžiame gerą nuotaiką ir dažniau žiūrime į priekį, o ne atgal.
INOVATYVUMAS – mes nuolat tobulėjame ir patys inicijuojame pokyčius.

LESTO misija
Patikima elektros energija kiekvieno prasmingam gyvenimui.

LESTO vizija
Pavyzdinė įmonė, turinti visuomenės pasitikėjimą.



Aptarnaujama teritorija 65,3 tūkst. km



Klientų skaičius 1 576 528



2

-

Privačių klientų skaičius 1 515 072

-

Verslo klientų skaičius 61 456

Bendras elektros skirstomųjų linijų ilgis 123 924 km
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LESTO įmonių grupė
LESTO su dukterinėmis bendrovėmis UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir NT Valdos, UAB bei asocijuotomis
bendrovėmis UAB Technologijų ir inovacijų centru (UAB Technologijų ir inovacijų centras ataskaitos pasirašymo dieną valdė
100% VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro, 100% UAB „Data Logistics Center“, 0,59% NT Valdos, UAB akcijų
(dalininko teisių) paketus) ir UAB „TETAS“ sudaro LESTO įmonių grupę (toliau – LESTO grupė).

Pagrindinė informacija apie susijusias įmones
UAB „ELEKTROS TINKLO
PASLAUGOS“

NT Valdos, UAB

UAB
Technologijų ir
inovacijų centras

UAB „TETAS“

A.Juozapavičiaus
g. 13, Vilnius

Senamiesčio g. 10
2B, Panevėžys

2010 m. liepos 9
d.

2005 m. gruodžio
8 d.

300634954

302527488

300513148

(8 5) 210 6809

(8 5) 210 6539

(8 5) 278 2272

(8 45) 504 670

Faksas

(8 5) 216 7875

(8 5) 210 6543

(8 5) 278 2299

(8 45) 504 684

Elektroninis paštas

etp@etpa.lt

info@valdos.eu

info@etic.lt

info@tetas.lt

Tinklalapis

www.elektrostinklopaslaugos.lt

www.valdos.eu

www.etic.lt

www.tetas.lt

57,30

24,94

38,87

Nekilnojamojo
turto ir transporto
priemonių nuomos
ir administravimo
paslaugos.

Informacinių
technologijų
ir
ryšių paslaugos.

Elektros
tinklų
projektavimo,
statybos remonto,
techninės
priežiūros,
vartotojų
prijungimo
prie
elektros
tinklų
paslaugos.

Adresas

Motorų g. 2, Vilnius

Geologų
Vilnius

Įregistravimo data

2004 m. gruodžio 8 d.

2007
18 d.

Įmonės kodas

300072351

Telefonas

LESTO turima kapitalo 74,97
dalis, proc. ataskaitos
pasirašymo dieną.

Pagrindinės veiklos
pobūdis

Elektros tinklų projektavimo,
statybos, remonto, techninės
priežiūros, vartotojų objektų
prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos.

g.

m.

16,

sausio
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LESTO valdymas
Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.
Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaryta.
Visuotinis akcininkų susirinkimas
Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir
Bendrovės įstatai.
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės akcininkai turėjo vienodas teises (turtines ir neturtines), numatytas įstatymuose, kituose
teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose. Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo jokių specialių kontrolės teisių, visų akcininkų
teisės yra vienodos.
Bendrovės valdymo organai per ataskaitinį laikotarpį sudarė tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

Valdyba
LESTO valdyba – kolegialus Bendrovės valdymo organas.
Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir
Bendrovės įstatai. Bendrovės valdybą sudaro penki valdybos nariai, kurie yra renkami visuotiniame akcininkų susirinkime
keturių metų kadencijai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Bendrovės valdybą sudarė valdybos pirmininkas Arvydas Darulis, valdybos nariai – Kęstutis
Žilėnas, Arvydas Tarasevičius, Aloyzas Vitkauskas.
2012 m. sausio 3 d. įvykusio LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu iš valdybos nario pareigų buvo
atšauktas valdybos narys Arvydas Darulis, kuris 2010 m. gruodžio 13 d. LESTO valdybos sprendimu taip pat ėjo valdybos
pirmininko pareigas, o naujais LESTO valdybos nariais išrinkti Rimantas Vaitkus ir Darius Maikštėnas.
2012 m. sausio 3 d. LESTO valdybos sprendimu bendrovės valdybos pirmininku buvo išrinktas Kęstutis Žilėnas.
Ataskaitos pasirašymo dieną Bendrovės valdybą sudarė valdybos pirmininkas Kęstutis Žilėnas, valdybos nariai – Rimantas
Vaitkus, Arvydas Tarasevičius, Aloyzas Vitkauskas, Darius Maikštėnas.
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
Bendrovės vadovo kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai. Bendrovės
vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas organizuoja Bendrovės veiklą, jai
vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius.
2010 m. gruodžio 13 d. Bendrovės valdybos sprendimu LESTO generalinio direktoriaus pareigas eina Arvydas Tarasevičius.
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LESTO valdymo struktūra nuo 2011 m. lapkričio 1 d.

VAE audito
komitetas

Vidaus audito
tarnyba
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LESTO valdyba ir generalinis direktorius

Arvydas Darulis
Valdybos narys,
valdybos pirmininkas

Kęstutis Žilėnas
Valdybos narys,
valdybos pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas
Valdybos narys

Valdybos nario ir valdybos
pirmininko pareigas ėjo:
nuo 2010 m. gruodžio 13 d.
iki 2012 m. sausio 3 d.

Valdybos nario pareigas eina:
nuo 2010 m. gruodžio 13 d.
Valdybos pirmininko pareigas
eina:
nuo 2012 m. sausio 3 d.

Pareigas eina:
nuo 2010 m. gruodžio 13 d.

Išsilavinimas:
Vilniaus universitetas, ekonomikos
magistro laipsnis.
Dalhousie universitetas, Baltijos
šalių ekonomikos vadybos mokymo
programa.
Pagrindinė darbovietė:
Lietuvos Respublikos energetikos
ministerija, viceministras.

Išsilavinimas:
Kauno technologijos universitetas,
kompiuterinių sistemų ir tinklų
inžinerijos magistro laipsnis.
Mykolo Romerio universitetas, teisės
magistro laipsnis.

Išsilavinimas:
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, civilinės inžinerijos
magistro laipsnis.
Pagrindinė darbovietė:
Lietuvos Respublikos finansų
ministerija, viceministras.

Pagrindinė darbovietė:
Lietuvos Respublikos energetikos
ministerija, viceministras.

Arvydas Tarasevičius
Valdybos narys

Rimantas Vaitkus
Valdybos narys

Darius Maikštėnas
Valdybos narys

Pareigas eina:
nuo 2011 m. balandžio 29 d.

Pareigas eina:
nuo 2012 m. sausio 3 d.

Pareigas eina:
nuo 2012 m. sausio 3 d.

Išsilavinimas:
Vilniaus universitetas, ekonominės
kibernetikos magistro laipsnis.
Vilniaus universitetas, socialinių
mokslų daktaro laipsnis.

Išsilavinimas:
Vilniaus universitetas, fizikos
magistro laipsnis.
Vilniaus universitetas, gamtos
mokslų daktaro laipsnis.

Išsilavinimas:
Kauno technologijos universitetas,
verslo administravimo bakalauro laipsnis.
Baltic Management Institute,
verslo vadybos magistro laipsnis.
Harvard Business School, GMP absolventas

Pagrindinė darbovietė:
AB LESTO, generalinis direktorius.

Pagrindinė darbovietė:
UAB „Visagino atominė elektrinė“,
generalinis direktorius.

Pagrindinė darbovietė:
UAB „Omnitel“, Viceprezidentas
Rinkodarai ir paslaugoms.
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LESTO valdybos narių dalyvavimas įmonių ir organizacijų veikloje, taip pat turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių
kapitalo ir balsų dalis
Turima
kapitalo dalis,
proc.

Balsų dalis,
proc.

-

-

Lietuvos energija, AB, valdybos pirmininkas

-

-

Akcinė bendrovė „LIETUVOS DUJOS“, valdybos narys

-

-

AB LESTO, valdybos narys

-

-

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, viceministras
Lietuvos energija, AB, valdybos narys

-

-

UAB „Visagino atominė elektrinė“, valdybos narys

-

-

VĮ Turto bankas, valdybos pirmininkas

-

-

VĮ Valstybės turto fondas, valdybos pirmininkas

-

-

AB LESTO, valdybos narys
Lietuvos energija, AB, valdybos narys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

„TeliaSonera AB“ mobilios paslaugos, Lietuvos verslo ir
privačių klientų verslo vadovas
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, valdybos narys

-

-

AB LESTO, generalinis direktorius ir valdybos narys

-

-

UAB Technologijų ir inovacijų centras, valdybos narys

-

-

NT Valdos, UAB, valdybos narys
NACIONALINĖ LIETUVOS ELEKTROS ASOCIACIJA, tarybos
narys
Sodininkų bendrija „Žemyna“, valdybos narys
Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,
tarybos narys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vardas, pavardė

Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos
Valdyba

Kęstutis Žilėnas

Aloyzas Vitkauskas

Rimantas Vaitkus

AB LESTO, valdybos narys ir valdybos pirmininkas
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
viceministras

1

UAB „Visagino atominė elektrinė“, generalinis direktorius ir
valdybos narys
Lietuvos ir Japonijos asociacija, pirmininkas
AB LESTO, valdybos narys
UAB „Omnitel“, viceprezidentas Rinkodarai ir paslaugoms

Darius Maikštėnas

Arvydas Tarasevičius

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius
Arvydas Tarasevičius

*žiūrėti aukščiau pateiktą informaciją

Zina Chmieliauskienė

-

Vyr. finansininkė, Apskaitos departamento direktorė

2012 m. sausio 3 d. LESTO valdybos sprendimu valdybos pirmininku išrinktas valdybos narys Kęstutis Žilėnas.

1

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas LESTO valdybos nariams*, generaliniam
direktoriui ir Apskaitos departamento direktorei
Darbo užmokestis, Lt
Kitos išmokos, Lt
59 700 (vid. 19 900 Lt per mėn.)
Generalinis direktorius
Apskaitos departamento direktorė

38 926 (vid. 12 975 Lt per mėn.)

-

*LESTO valdybos nariams išmokos už darbą Bendrovės valdyboje nebuvo mokamos.

9

2012 metų trijų mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas

ė

Elektros skirstomasis tinklas
Veiklos vystymas ir plėtra

Veiklos rodikliai

2012 m. I ketv.

2011 m. I ketv.

Gauta elektros energijos į skirstomąjį tinklą, mln. kWh

2419

2350

Skirstymo technologiniuose įrenginiuose sąnaudos, mln. kWh

204

247

Persiųstos elektros energijos kiekis, mln. kWh

2215

2102

Parduotos elektros energijos kiekis, mln. kWh

1062

1251

SAIDI, min. (su „force majeure“)

34,26

96,6

SAIFI, vnt. (su „force majeure“)

0,40

0,51

Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai:

Per 2012 m. tris mėnesius LESTO savo klientams persiuntė 2215 mln. kWh elektros energijos. Elektros energijos pardavimų
apimtys iš to skaičiaus sudarė 47,95 proc., likusiems vartotojams LESTO teikė tik persiuntimo paslaugą. Bendrovės skirstymo
technologiniuose įrenginiuose sąnaudos per 2012 m. tris mėnesius siekė 204 mln. kWh ir tai sudarė 8,4 procento gauto į
elektros energijos skirstomuosius tinklus kiekio.
Persiųstos elektros energijos kiekis pagal objektus

Trečdalį LESTO
persiunčiamos elektros energijos
suvartojo gyventojai. Pramonės

25%

28%

2%

1%

3%
9%

Pramonės objektai

objektai ir prekybos įmonės suvartojo

Šilumos tiekėjai

atitinkamai 25 proc. ir 9 proc. elektros

Gatvių apšvietimas

energijos. Lyginant su 2011 m.

Žemės ūkio gamyba

duomenimis, elektros energijos

Gyventojai
Prekyba
Kiti objektai

persiuntimo objektams struktūra kito
nežymiai. Šilumos tiekėjams bei
kitiems objektams persiunčiamos
elektros energijos dalis padidėjo po 1

32%

proc. punktą, o gyventojams bei
prekybos objektams sumažėjo po 1
proc. punktą.

LESTO skiria daug dėmesio elektros tinklo plėtrai ir modernizavimui. Visuomenei tai teikia ir ekonominę, ir socialinę naudą,
didina elektros energijos tiekimo patikimumą ir kokybę, sudaro geresnes sąlygas elektros energiją vartoti racionaliau, taip pat
prisideda prie Bendrovės vykdomos aplinkosaugos krypties.
2012 m. I ketv. LESTO investicijos į elektros tinklo plėtrą ir jo modernizavimą siekė 35,76 mln. litų. Tai 114,65 proc. daugiau,
lyginant su 2011 m. I ketv. LESTO investicijomis į elektros tinklą (16,66 mln. Lt).
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AB LESTO investicijos į ilgalaikį turtą, mln. Lt
Struktūra proc.

2012

2011

Pokytis,

sausis - kovas

sausis - kovas

proc.

Investicijos į plėtrą

35.759

16.659

114,65

66,6

57,4

Naujų vartotojų įrenginių prijungimas
Energetikos objektų išpirkimas

35.526
232

15.847
812

124,18
-71,43

99,4
0,6

95,1
4,9

Investicijos į palaikymą

17.921

12.362

44,97

33,4

42,6

0,4-10 kV elektros tinklas
110-35 kV elektros tinklas

10.890
6.390

5.879
4.886

85,24
30,78

60,8
35,7

47,6
39,5

641

1.596

-59,84

3,6

12,9

53.679

29.021

84,97

100

100

Kitos investicijos
Iš viso

2012

2011

sausis - kovas

Per 2012 m. I ketv. LESTO prijungė 3794 naujus vartotojų objektus – 67 proc. daugiau nei 2011 m. I ketv., kuomet prijungti
2245 vartotojų objektai. Naujų vartotojų prijungtų objektų leistina naudoti galia sudarė 53 853 kW – tai 60,5 proc. daugiau nei
2011 m. I ketv., kuomet leistina naudoti galia sudarė 33 553 kW.
2012 m. LESTO tęsė sodininkų bendrijų tinklų išpirkimą, siekdama patenkinti išaugusius sodininkų elektros energijos vartojimo
ir infrastruktūros aptarnavimo poreikius bei užtikrinti patikimą, saugų elektros energijos tiekimą ir tinklų modernizavimą. Visi
tinklai buvo išperkami esamos būklės, vartotojams nemokamai įrengti individualūs elektros energijos apskaitos prietaisai.
Per 2012 m. I ketv. LESTO išpirko 12 sodų bendrijų elektros tinklų, tam skirta 71,05 tūkst. Lt. Nuo sodo bendrijų elektros tinklų
išpirkimo proceso pradžios (2003 m.) LESTO iki 2012 m. kovo 31 d. išpirko 894, arba 92,6 proc. sodininkų bendrijų elektros
tinklų. Šiems tinklams įsigyti LESTO iš viso yra investavusi 10,2 mln. Lt. Per 2012 m. I ketv. sodininkų bendrijose buvo įrengti
708 skaitikliai (2011 m. I ketv. – 1943 skaitikliai).
2012 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir AB LESTO pasirašė „AB
LESTO elektros skirstomojo tinklo plėtra – kaimo sodybų elektrifikavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį dėl 31
neelektrifikuotos sodybos elektrifikavimo vakarinėje Lietuvos dalyje. Projekto finansavimui iš ES struktūrinių fondų skirta iki 933
211 litų.
2012 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir AB LESTO pasirašė „AB
LESTO elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra sodininkų bendrijose“ finansavimo ir administravimo sutartį dėl 76
sodų bendrijų elektros tinklų modernizavimo. Projekto finansavimui iš ES struktūrinių fondų skirta iki 12 460 321 litų.
Elektros energijos tiekimo kokybė (SAIDI, SAIFI)
Nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė
(SAIDI) 2012 m. I ketv. vienam vartotojui siekė 15,35 minutės, vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui
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(SAIFI) 2012 m. I ketv. siekė 0,23 karto. I ketv. LESTO elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai, nevertinant stichinių
reiškinių, lyginant su 2011 m. I ketv., beveik nekito. (2011 m. I ketv. SAIDI – 15,43 min., SAIFI - 0,2 karto).
Siekdama išvengti elektros oro linijų pažeidžiamumo ir žalų gamtos stichijų metu, LESTO kryptingai tiesia požeminius elektros
energijos persiuntimo kabelius. Per 2012 m. I ketv. LESTO nutiesė 172 kilometro kabelinių linijų. Kabelinės linijos itin sumažina
gedimų skaičių eksploatacijos metu, pati linijų eksploatacija tampa pigesnė, be to, oro linijas pakeitus kabelinėmis gražėja
kraštovaizdis.
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LESTO personalas
Pagrindinis bendrovės turtas – jos darbuotojai, svarbiausia grandis siekiant užsibrėžtų tikslų. Bendrovės personalo politika
orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų ugdymą bei organizacijos kultūros formavimą, užtikrinantį didesnės vertės
klientams, partneriams ir visuomenei kūrimą.
2012 m. kovą bendrovė pripažinta vienu patraukliausių Lietuvos darbdavių – „CV Market“ tyrime užėmė ketvirtąją vietą.
Optimizuojant valdymo struktūrą ir atskiriant netiesiogines funkcijas labiausiai mažėjo vadovų ir darbininkų skaičius. AB LESTO
darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 6,8 proc., nuo 2906 darbuotojų 2011 m. kovo 31 d iki 2 708 darbuotojų 2012 m. kovo
31 d. AB LESTO grupėje darbuotojų skaičius sumažėjo 3,2 proc., nuo 3602 darbuotojų 2011 m. kovo 31 d. iki 3488 darbuotojų
2012 m. kovo 31 d.
2012 m. I ketvirtį LESTO, įgyvendindama Tinklo aptarnavimo strategiją, užbaigė LESTO priklausančių elektros energijos tinklų
remonto ir techninės priežiūros darbų perdavimą laisvajai rinkai. Bendrovė, siekdama užtikrinti darbuotojams, tiesiogiai
vykdžiusiems elektros energijos tinklų remonto ir techninės priežiūros darbus, visas socialines garantijas, kurias jie turėjo
dirbdami LESTO, pasirašė dvišalius darbdavių susitarimus su viešuosius pirkimus laimėjusiais rangovais, kurių pagrindu 44
darbuotojai buvo perkelti į naujas darbovietes. Dėl šių priežasčių mažėjo darbininkų skaičius.
Kompetencijų ugdymas
LESTO organizuoja skirtingų tipų mokymus įmonės darbuotojams. Formalių ir neformalių privalomųjų mokymų metu keliama
darbuotojų profesinė kvalifikacija ir išduodami specialiuosius darbus atlikti leidžiantys pažymėjimai. Darbuotojai dalyvavo
statybos darbų vadovų ir statybos darbų techninės priežiūros vadovų, darbininkų, dirbančių aukštalipio darbus, medžių, krūmų ir
12
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šakų pjovėjų apsaugos zonose, 0,4 kV įtampos oro linijų atvadų prijungimo/atjungimo, esant įtampai srovinėse dalyse bei
kituose mokymuose. Per 2012 m. I ketvirtį privalomuosiuose mokymuose dalyvavo 310 dalyvių (2011 m. I ketvirtį - 26 LESTO
darbuotojai).
LESTO bendrovėje organizuojami bendrieji darbuotojų kompetencijų ugdymui skirti mokymai. Šie mokymai organizuojami tiek
formuojant grupes įmonės viduje, tiek siunčiant pavienius darbuotojus į išorinių tiekėjų organizuojamus seminarus ir
konferencijas. Viena iš pagrindinių 2012 m. personalo valdymo krypčių, kaip ir 2011 metais, yra lyderystės įgūdžių stiprinimas.
Remiantis 2011 metais sukurtu lyderio kompetencijų modeliu, atliktu vadovų 360 vertinimu, darbuotojų nuomonės tyrimu,
metinių pokalbių rezultatais buvo išskirtos 2 pagrindinės vadovų ugdymo kryptys 2012 metams – nuo antro pusmečio bus
stiprinamos ugdančiosios lyderystės ir ilgalaikių tikslų formulavimo kompetencijos. Kaip ir 2011 metais, daug dėmesio skiriama
efektyviam ir kokybiškam klientų aptarnavimui, keliant ne tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistų, bet ir elektros tinklo
tarnybos darbuotojų kvalifikaciją – nuo gegužės iki rugsėjo AB LESTO darbuotojai patys šia tema mokys 750 Bendrovės
dispečerių ir operatyvinių brigadų elektromonterių. Per 2012 metų I ketvirtį atviruose mokymuose (išorinės konferencijose,
seminaruose) Lietuvoje ir užsienyje dalyvavo 82 darbuotojai.
2012 metais AB LESTO pradėjo veikti Karjeros planavimo ir ugdymo programa, kuria siekiama užtikrinti strategiškai svarbių
pareigybių bei vadovų greitą, kokybišką pamainumą bei išlaikyti potencialius, aukštus veiklos rezultatus demonstruojančius
darbuotojus. Per 2012 metų I ketvirtį buvo identifikuoti šios programos dalyviai, atlikti jų interviu, identifikuoti karjeros lūkesčiai,
pasiūlytos ugdymosi kryptys ir būdai.
Trečiasis LESTO mokymų tipas – tai bendrovėje organizuojami vidiniai mokymai, kuriuos veda patys bendrovės darbuotojai.
Vidiniai mokytojai darbuotojus mokė projektų valdymo, efektyvaus vadovavimo pagrindų, sėkmingų atrankų, personalo
dokumentų administravimo, efektyvaus laiko planavimo ir kitomis temomis. Mokymai vedami 18 temų, mokymus veda 15 vidinių
mokytojų. Vidiniuose mokymuose per I ketvirtį dalyvavo 308 darbuotojai (palyginimui 2011 m. I ketvirtį vidiniuose mokymuose
kokybiško klientų aptarnavimo, darbo su naujomis IT sistemomis apmokyta 313 darbuotojų).
Siekiant užtikrinti organizuojamų mokymų kokybę, rengiant mokymų programas nuolat artimai bendradarbiaujama su mokymų
tiekėjais, vykdomos mokymų įvertinimo apklausos.
Atlygio sistema
LESTO įdiegta atlygio politika, kurios įgyvendinimas leido atsidurti greta kitų pažangiausių šalies bendrovių, atlyginančių
darbuotojams už atliktą darbą pagal pasiektus rezultatus, kuriamą vertę organizacijai ir komandai. Kuriant atlygio sistemą buvo
naudota „Hay group“ metodika, kuri užtikrina objektyvų pareigybių vertinimą pagal reikalingą išsilavinimą, problemų
sudėtingumą ir atsakomybės lygį, kuris tenka konkrečiai pareigybei. Ši sistema leido efektyviai valdyti Bendrovės išlaidas ir
užtikrino, kad LESTO strateginiai tikslai bei verslo valdymo logika atsispindėtų darbo užmokesčio sistemoje.

Kolektyvinė sutartis
2011 m. kovo 10 d. LESTO darbuotojų konferencijoje buvo patvirtinta kolektyvinė sutartis, kurios tikslas – užtikrinti efektyvų
Bendrovės darbą bei atstovauti visų Bendrovės darbuotojų teisėms ir teisėtiems interesams. Sutartyje nustatytos darbo, darbo
užmokesčio, socialinės, ekonominės ir profesinės sąlygos bei garantijos, kurios nėra reglamentuojamos įstatymų, kitų norminių
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teisės aktų. Darbuotojams taikomos papildomos garantijos (pašalpos nelaimingų atsitikimų, ligos, artimųjų mirties atvejais,
parama gimus vaikui, papildomos mokamų atostogų dienos gimus vaikui, sudarius santuoką, mirus artimajam bei kitais atvejais.

Praktikos galimybės
LESTO aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigomis ir sudaro sąlygas universitetų bei kolegijų studentams pritaikyti teorines
žinias bei pasisemti praktinių įgūdžių iš Bendrovės darbuotojų. Per 2012 metų I ketvirtį LESTO praktiką atliko 21 studentas.
Praktiką Bendrovėje atliko ne tik studentai, kuriems yra organizuojama privaloma praktika. Bendrovė vykdė motyvuotų bei
entuziastingų studentų paiešką ir atranką bei suteikė jiems galimybę praktiką Bendrovėje atlikti savanoriškai. Esant naujų
darbuotojų poreikiui, prisimename pačius entuziastingiausius studentus ir tinkamiausius pakviečiame prisijungti prie LESTO
komandos.

Klientų aptarnavimas
Klientų pasitenkinimas
Klientų pasitenkinimas matuojamas atliekant klientų pasitenkinimo tyrimą pagal TRIM metodologiją kartą metuose. Tyrimo
rezultatų pagrindu sudaromas metinis veiksmų planas. Per I ketv. buvo įgyvendinta 13 priemonių klientų pasitenkinimo
didinimui. LESTO nuolatos vykdo savo klientų apklausą „Kliento balsas“. Šios apklausos metu yra sužinoma kliento nuomonė
apie klientų aptarnavimo kokybę ir, remiantis rezultatais, įmonėje planuojami ir įgyvendinami aptarnavimo kokybės gerinimo
veiksmai. 2012 m. I ketvirčio rezultatai parodė, jog LESTO klientų aptarnavimo kokybė yra aukšta. Klientai stipriąja aptarnavimo
puse išskiria dėmesingą, malonų aptarnavimą.
Aptarnaujamų klientų skaičius
2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje LESTO turėjo sudariusi daugiau nei 1,5 mln. sutarčių su privačiais ir daugiau nei 60 tūkst.
sutarčių su komerciniais klientais (per I ketvirtį sutarčių kiekiai padidėjo atitinkamai 7150 vnt. ir 650 vnt.).
Aptarnavimo kanalų vystymas
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2012 m. sausio mėnesio įsigaliojo naujos elektros tarifų kainos, bendrovės klientai aktyviai naudojosi
bendrovės paslaugomis ir teikiama informacija. Per pirmąjį metų ketvirtį trumpuoju klientų aptarnavimo telefonu 1802
informacija suteikta daugiau nei 240 tūkst. klientų, buvo gauta ir išspręsta daugiau nei 106 tūkst. klientų kreipinių įvairiais
klausimais. Per 2012 m. I ketvirtį 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose esančiuose klientų aptarnavimo centruose buvo
aptarnauta apie 80 tūkst. klientų.
2012 m. I ketvirtį LESTO savitarnos svetainės „Mano Elektra“ lankytojų skaičius (lyginant su 2011 m. IV ketvirčiu) per mėnesį
išaugo apie 17 tūkst. (nuo 133 tūkst. iki 150 tūkst., atitinkamai unikalių sistemos lankytojų – nuo 70 iki 85 tūkst.). Labiausiai
augimą lėmė privačių savitarnos svetainės klientų (atsiskaitančių pagal PVM sąskaitas-faktūras) skaičiaus didėjimas. Elektros
apskaitos prietaisų rodmenis per savitarnos svetainę kas mėnesį deklaruoja apie 80 proc. (37 tūkst.) komercinių klientų.
Elektroninių sąskaitų kiekis per 2012 m. I ketvirtį ūgtelėjo apie 1 tūkst. ir dabar siekia 44,5 tūkst. vnt., t. y. elektronines sąskaitas
naudoja 87 proc. komercinių klientų.
Savitarnos svetainė buvo taip pat aktyviai vystoma ir plečiama. LESTO privatiems klientams, atsiskaitantiems pagal PVM
sąskaitas-faktūras, sukurta galimybė apmokėti sąskaitas tiesiogiai iš savitarnos svetainės. Taip pat buvo įdiegta ir išvystyta
informacijos apie naujo vartotojo prijungimą skiltis. Ši paslauga suteikia galimybę matyti detalią informaciją apie naujai
prijungiamą objektą (ar įrenginio iškėlimą), atsisiųsti susijusius dokumentus, sutartis, technines sąlygas.
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Elektros apskaitų eksploatavimas ir plėtra
Bendrovė per ketvirtį naujiems klientams įrengė 4.041 vnt. elektros energijos apskaitos prietaisų, iš kurių 25 proc. skirti elektros
energijos apskaitai vienfaziuose kintamos srovės tinkluose, o 75 proc. – trifaziuose tinkluose, taip pat, pasibaigus metrologinės
patikros terminui, pakeitė 42.559 vnt. elektros energijos apskaitos prietaisų. Bendrovė siekdama, kad elektros energijos
apskaitos prietaisai užtikrintų aukštą metrologinės apsaugos lygį, kad visos suinteresuotos šalys galėtų pasitikėti matavimo
rezultatu, perka naujus elektroninius elektros energijos skaitiklius, kurie už indukcinius skaitiklius du kartus tikslesni ir žymiai
jautresni, taip pat perkami daugiafunkciniai skaitikliai, kaupiantys detalius duomenis, kurie Klientams suteikią galimybę
kontroliuoti suvartojamos elektros energijos kiekius paros, mėnesio laikotarpiu.
Vystydama elektros energijos apskaitos prietaisų automatizavimą, bendrovė prie automatizuotos rodmenų nuskaitymo sistemos
prijungė 216 vnt. verslo klientų suvartojamos elektros energijos kiekius apskaitančių elektros apskaitos prietaisų bei šiuo metu
nuotoliniu duomenų nuskaitymo būdu gauna informaciją iš 15.551 vnt. elektros energijos apskaitos prietaisų, apskaitančių
klientų sunaudojamą elektros energijos kiekį.
Klientų atsiskaitymų valdymas
2012 m. I ketvirčio metu su privačiais ir verslo klientais buvo sudaryta apie 13 tūkst. tiesioginio debeto sutarčių. Klientai taip pat
aktyviai rinkosi 2011 metais pasiūlytus mokėjimo planus „Namai“ ir „Namai plius“ – sudaryta daugiau nei 3,5 tūkst. sutarčių.
Tiesioginis debetas – tai vienas iš vis labiau Lietuvoje populiarėjančių atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją būdų, kai už
elektros energiją kiekvieną mėnesį mokama vienoda suma ir ji automatiškai nuskaitoma iš kliento banko sąskaitos. Kiekvienas
tiesioginio debeto būdu už elektrą atsiskaitantis klientas yra asmeniškai informuojamas apie jam individualiai nustatytą įmokos
dydį. LESTO klientams, pasirinkusiems tiesioginio debeto atsiskaitymo būdą, jų pageidavimu įmokų dydis perskaičiuojamas
atlikus periodinius skaitiklių rodmenų patikrinimus ir tuomet, kai keičiasi elektros energijos kaina. Be to, klientai patys gali
nustatyti patogiausią mokėjimo dieną, kada sąskaita už suvartotą elektros energiją bus apmokama automatiškai.
Rinkos liberalizavimas
2012 m. kovo 31 d. nepriklausomą tiekėją buvo pasirinkę 5 371 klientai. Pagal 2009 m. liepos 8 d. LR Vyriausybė patvirtintą
Lietuvos elektros rinkos plėtros planą, nepriklausomą elektros energijos tiekėją 2012 m. kovo 31 d. buvo pasirinkę:


Apie 85 proc. objektų, kurių leistinoji naudoti galia sudarė 400 kW ir daugiau;



Apie 67 proc. objektų, kurių leistinoji naudoti galia sudarė 100 kW ir daugiau;



Apie 47 proc. objektų, kurių leistinoji naudoti galia sudarė 30 kW ir daugiau;



Apie 15 proc. objektų, kurių leistinoji naudoti galia buvo mažesnė nei 30 kW.

Likusiems objektams elektros energiją ir toliau tiekia visuomeninis tiekėjas.

Socialinės atsakomybės projektai ir iniciatyvos

LESTO yra Jungtinių Tautų inicijuoto Pasaulinio susitarimo narė ir teikia kasmetinę Pažangos ataskaitą.
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Pagrindinis LESTO socialinės atsakomybės veiklos tikslas – formuoti saugaus ir racionalaus elektros energijos vartojimo
įgūdžius visuomenėje, prisidėti prie energetinių resursų tausojimo ir jų poveikio aplinkai mažinimo, todėl visi LESTO inicijuojami
ir vykdomi socialinės atsakomybės veiksmai prisideda prie šių tikslų siekimo.
Bendrovės atsakomybė veikiant rinkoje apima atsakingą elgesį bendradarbiaujant su visomis suinteresuotomis grupėmis –
klientais, tiekėjais, rangovais, valstybės institucijomis. Ypač daug dėmesio Bendrovė skiria klientų aptarnavimo kokybei ir
paslaugoms, kurios padeda taupyti laiką ir pinigus. Darbas su klientais pagrįstas pagarbos, jų poreikių supratimo, profesionalių
bei operatyvių sprendimų teikimo principais.
LESTO įgyvendina tris plataus masto ilgalaikius socialinės atsakomybės projektus – „Operacija 2020“, „Tiek, kiek reikia“ ir
„Elektromagija“, kuriuos vienija aktyvus bendruomenių, tikslinių visuomenės grupių įtraukimas.
„Operacija 2020“
2012 m. LESTO tęsia socialinę iniciatyvą „Operacija 2020“. Ilgalaike programa siekiama skatinti atsakingą elgesį su elektros
tinklo įrenginiais ir mažinti neigiamas pasekmes bei žalingus padarinius, kylančius dėl gyventojų neatsakingo ar piktavališko
elgesio.
Svarbi iniciatyvos „Operacija 2020” dalis – tiesioginiai LESTO darbuotojų susitikimai regionuose ir konkursas gyventojų
bendruomenėms, skatinantis ieškoti būdų spręsti aktualiausias gyventojų problemas, susijusias su elektros tinklo ar apšvietimo
modernizavimu, saugumo bei visuomenės atsakingumo didinimu. Projekto vykdymo metu viešinama anoniminė pasitikėjimo
linija 85 255 2555 ir internetinė forma „Noriu pranešti“ (svetainėje www.lesto.lt), siekiant padėti išaiškinti elektros grobstytojus ar
informuoti apie tinklo įrenginių gadinimo atvejus.
Per I ketv. regionuose aktyviai vyko LESTO darbuotojų susitikimai su vietos savivalda (administracija, seniūnais, policija),
atnaujintas ir atspausdintas atsakingo elektros vartotojo „Žinynas“, parengti ir išspausdinti prevenciniai lankstinukai su
gyventojams aktualiais LESTO numeriais – pasitikėjimo linija ir 1802 bei raginimu pastebėti nusikaltimus tinkle, pagamintos
magnetinės informacinės kortelės su gyventojams aktualiais LESTO numeriais – pasitikėjimo linija ir 1802.
Per I ketv. gauta 40 skambučių į pasitikėjimo liniją, pasitvirtino 7 atvejai, surašyti 6 elektros energijos vartojimo vietos apžiūros
aktai. Taip pat užfiksuota 39 pranešimai internetu gyventojams užpildžius formą „Noriu pranešti“, pasitvirtino 9 atvejai, surašyti 6
aktai.
Racionalaus elektros energijos vartojimo projektas „Tiek, kiek reikia“
Projektas „Tiek kiek reikia“ yra skirtas racionalaus energetinių resursų naudojimo idėjoms skatinti ir įgyvendinti, siekiant kurti
racionaliai gyvenančios visuomenės tradicijas. Čia ieškoma racionalaus elektros energijos vartojimo būdų tiek buičiai, tiek
verslui ir organizacijoms.
Vasario mėn. bendrovė organizavo antrąją racionalaus elektros energijos vartojimo konferenciją įmonėms ir organizacijoms.
„Energetinio efektyvumo sprendimai – kelias verslo konkurencingumui“. Konferencijoje, kurioje buvo dalijamasi praktine patirtimi
įgyvendinant tausojančius sprendimus, apsilankė per 200 dalyvių. 92 proc. užpildžiusių renginio vertinimo anketą pareiškė, kad
jų lūkesčiai buvo pateisinti ir net 98 proc. nurodė, kad tokiame renginyje dalyvautų dar kartą.
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Renginio metu įmonės buvo kviečiamos prisijungti prie „Žaliojo protokolo“. Tai – Bendrovės inicijuotas vienintelis tokio pobūdžio
susitarimas, kuriuo jos patvirtina, kad yra susipažinusios su tausojančiomis idėjomis, skatinančiomis racionalų elektros
energijos vartojimą, šioms idėjoms pritaria ir pasižada jas taikyti praktikoje. Konferencijos metu taip pat paskelbta ir apdovanota
racionaliausiai elektros energiją 2011 m. vartojusi „Žaliojo protokolo“ įmonė. Nuolat atnaujinamas įmonių sąrašas skelbiamas
projekto svetainėje www.tiekkiekreikia.lt. 2012 m. I ketv. pabaigoje „Žaliąjį protokolą“ buvo pasirašiusios 104 įmonės.
Kovo mėn. aktyviai paminėta „Žemės diena“, skatinanti tausojantį elgesį su aplinka. Sukurtas edukacinis filmukas apie
tausojantį vartojimą namuose, kartu su „Nacionaline vartotojų federacija“ atlikta gyventojų apklausa apie racionalų elektros
energijos vartojimą. Rezultatai paskelbti, apdovanoti aktyviausiai besidomintys aplinkosauga ir atsakingu elektros energijos
vartojimu (taupiųjų lempučių komplektais).
Racionalaus elektros energijos vartojimo skatinimas yra viena iš prioritetinių Bendrovės socialinės atsakomybės krypčių,
prisidedanti prie aplinkos ir energetinių išteklių tausojimo bei šalies įsipareigojimų vykdant Europos Sąjungos klimato kaitos
programą.
Vaikų ir jaunimo švietimo projektas „Elektromagija“
Edukacinė į jaunimą nukreipta iniciatyva „Elektromagija“ yra skirta

vaikų ir jaunimo švietimui

elektros energijos naudos,

grėsmės, saugumo klausimais. Iniciatyvos tikslas – paskatinti moksleivius išmokti saugiai elgtis su elektra ir jos įrenginiais,
skatinti domėtis atsakingu elektros energijos vartojimu, aplinkosauga ir darnios plėtros idėjomis. Vykdant projektą LESTO
bendrauja su Lietuvos mokyklomis ir jų bendruomenėmis.
Ilgalaikiu edukaciniu projektu siekiama informuoti apie elektros galią ir jos keliamą pavojų dėl atsainaus elgesio su elektra ar
įvairiais prietaisais bei skatinamas domėjimasis aplinką tausojančiomis ateities technologijomis. Projekto interneto svetainėje
www.elektromagija.lt apie elektrą pasakoja virtualūs žaismingi herojai, o žinių apie saugumą, elektros grėsmes ir galimybes
vaikai semiasi žaisdami interaktyvius žaidimus.
Planuojamas edukacinis projektas „LESTO – į mokyklas” (mūsų darbuotojai supažindina mažuosius su saugumu) pristatytas
vidinės programos Ambasadorių darbo grupėje, aptartas veiksmų planas, sukurta elektroninė registravimosi sistema, ruošiama
reikalinga edukacinė medžiaga (filmukas apie EE sistemą, ppt, renkami dalomosios atributikos variantai).
Pateiktos pastabos Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamam „Žmogaus saugos bendrosios programos projektui“ – įtrauktas
mokymas apie elektros saugą ir pirmąją pagalbą patyrus elektros smūgį. Iki gegužės 17 d. oficialiai laukiama pastabų iš
visuomenės.

Aplinkosaugos projektai
Įgyvendindama aplinkosaugos projektus LESTO siekia sumažinti neigiamą energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai bei
paskatinti platesnės visuomenės dalyvavimą iniciatyvose. Kasdienėje veikloje įmonė skatina sąnaudas ir taršą mažinančių
darbo priemonių naudojimą, aktyviai ieško būdų, kaip galėtų sumažinti neigiamą energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai.
LESTO investuoja į aplinkai nekenksmingas modernias technologijas. Eksploatuodama elektros įrenginius, įmonė vadovaujasi
Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais ir susitarimais.
Per I ketv. LESTO organizavo bendrovės darnaus vystymosi strategijos kūrimą įtraukiant darbuotojus – įvyko 2 susitikimaiseminarai su aplinkosaugos ir darnaus vystymosi ekspertais, kurie išgrynino LESTO darnaus vystymosi prioritetus. Ši iniciatyva
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vykdoma kartu su partneriais įgyvendinant Jungtinių tautų vystymo programos projektą „Vartai: socialinės ir aplinkosauginės
verslo inovacijos“. Projektas bus vykdomas iki birželio mėn. vidurio – tada Bendrovė rinksis darnaus vystymosi kryptis.
Siekiant prisidėti prie aplinkos apsaugos veiksmų, LESTO su Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų
asociacija EEPA pasirašė sutartį dėl taupiųjų lempučių ir smulkios elektronikos atliekų surinkimo Bendrovės klientų aptarnavimo
centruose – elektronikos surinkimo dėžės pastatytos visuose klientų aptarnavimo centruose.
Gamtos paveldo apsauga
LESTO drauge su Lietuvos ornitologų draugija ir Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutu bei partneriais įgyvendina Europos
Sąjungos finansinės priemonės aplinkosaugai „LIFE+“ projektą „Baltojo gandro apsauga Lietuvoje“. Ant elektros stulpų
kraunami gandralizdžiai nėra saugūs nei paukščiams, nei žmonėms. Prilietę elektros laidus gandrai neretai mirtinai traumuojami
elektros srovės, o LESTO patiria nuostolių dėl elektros nutekėjimo bei laidų nutrūkimų.
Todėl šio projekto tikslas – užtikrinti baltųjų gandrų apsaugą įrengiant specialias, paukščiams ir oro linijoms saugias platformas
ant elektros stulpų. Projekto metu iki 2012 metų pabaigos LESTO įsipareigojo įrengti 3260 dirbtinių gandralizdžių ant elektros
stulpų, o Ornitologų draugija – sutvarkyti 500 gandralizdžių, esančių ant pastatų stogų.
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INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS POPIERIUS
Įstatinio kapitalo struktūra
Akcijų rūšis
Paprastosios vardinės akcijos

Akcijų skaičius,
vnt.

Nominalioji
vertė, Lt

Bendra nominalioji
vertė, Lt

Dalis įstatiniame
kapitale, proc.

603 944 593

1

603 944 593

100,00

Akcijų klasės suteikiamos teisės ir pareigos
Visos paprastųjų vardinių akcijų suteikiamos teisės vienodos. Akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises nustato įstatymai,
kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai.
Akcininkai
2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendras LESTO akcininkų skaičius – 7 739.
2012 m. kovo 31 d. duomenimis bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 7 749.
LESTO, kuri po akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo perėmė minėtų
bendrovių turtą, teises ir pareigas, akcininkais tapo visi asmenys 2010 m. gruodžio 27 d. turėję akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ akcijų. Vadovaujantis akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ reorganizavimo sąlygomis, už vieną akcinės bendrovės „VST“ akciją buvo suteikta 68,21 LESTO akcijų, už
vieną akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akciją – 0,71 LESTO akcijos.
LESTO akcininkų skaičiaus pasiskirstymas pagal šalis, 2012-03-31

Šalis

Akcininkų skaičius

Lietuva

7556

Rusija

47

Baltarusija

38

Estija

37

Jungtinės Amerikos Valstijos

19

Latvija

14

Kita
Iš viso

38
7749

Akcininkai, 2012 m. kovo 31 d. duomenimis turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo
Akcininkui nuosavybės
teise priklausančių
paprastųjų vardinių akcijų
skaičius, vnt.

Turima įstatinio
kapitalo dalis, proc.

Nuosavybės teise
priklausančių akcijų
suteikiama balsų
dalis, proc.

„Visagino atominė elektrinė“, UAB
Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius
įmonės kodas 301844044

499 026 209

82,63

82,63

E.ON Ruhrgas International Gmbh
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Vokietija
HRB 21974

71 040 473

11,76

11,76

Akcininko vardas, pavardė (įmonės
pavadinimas, teisinė forma, buveinės
adresas, kodas)
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Informacija apie emitento vertybinius popierius
LESTO akcijos į AB NASDAQ OMX Oficialųjį prekybos sąrašą įtrauktos nuo 2011 m. sausio 17 dienos.
Kitose reguliuojamose rinkose Bendrovės akcijomis neprekiaujama.

ISIN kodas

LT0000128449

Prekybos
sąrašas

VP
trumpinys

Akcijų
skaičius, vnt.

Vienos akcijos
nominali vertė,
Lt

BALTIC MAIN
LIST

LES1L

603 944 593

1

Pramonės
šaka pagal
ICB standartą
7000
komunalinės
paslaugos

Aukštesnysis
sektorius
pagal ICB
standartą
7500
komunalinės
paslaugos

LESTO akcijų kainos dinamika ir apyvarta, 2012-03-30
2,12

1,6

2,1
2,08

1,4

2,06

2,04

1,2

2,02
2

1

1,98
1,96

0,8

1,94
1,92

0,6

1,9
1,88

0,4

1,86
1,84

0,2

1,82
1,8

0

Apyvarta, mln LTL

LESTO akcijos kaina, LTL

LESTO – viena didžiausių pagal rinkos kapitalizaciją bendrovių OMX Baltic biržoje. 2012 m. I ketv. didžiausia akcijų kaina buvo
pasiekta 2012 m. vasario 21 d. – 2,10 lito. Mažiausia akcijos kaina buvo pasiekta 2012 m. sausio 2 d., pirmąją 2012 m.
prekybos akcijomis dieną, ji siekė 1,90 lito. Per tris 2012 metų mėnesius LESTO akcijos pabrango 5,84 proc., paskutinę 2012
m. I ketv. akcijomis prekybos dieną, 2012 m. kovo 31 d., viena LESTO akcija kainavo 2,01 lito. Vidutinės 2012 m. I ketv. LESTO
akcijos kaina siekė 2,02 lito.
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LESTO akcijų kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark indeksų dinamika, 2012-03-30

12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%

OMX Baltic Benchmark

OMX Vilnius

LES1L

LESTO akcijos įtrauktos į indekso OMX Vilnius ir Baltijos šalių lyginamojo indekso (OMX Baltic Benchmark) sudėtį. Indeksą
OMX Vilnius sudaro visų Vilniaus biržoje listinguojamų bendrovių akcijos, šiame indekse LESTO akcijų svoris sudaro 17,02
procentus.
Lyginamasis Baltijos šalių indeksas (OMX Baltic Benchmark) sudaromas iš likvidžiausių ir didžiausios kapitalizacijos Baltijos
šalių bendrovių akcijų bei yra plačiai diversifikuotas pagal sektorius. Bendrovė atstovauja komunalinių paslaugų sektoriui. Nuo
2012 metų pradžios iki 2012 m. kovo 31 d., indeksas OMX Vilnius išaugo 5,38 proc., indeksas OMX Baltic Benchmark išaugo
8,93 proc., o tuo tarpu LESTO akcijų kaina pakilo 3,75 proc. savo vertės.

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
LESTO įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra „Swedbank“, AB.
„Swedbank“, AB kontaktiniai duomenys:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502 Vilnius
Tel. 1884, (8-5) 268 4444, faks. (8 5) 258 2700.
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FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
Šiame skyriuje pateikiama neaudituota LESTO ir konsoliduota neaudituota LESTO grupės finansinė atskaitomybė parengta
pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (TFAS).
Finansinės padėties ataskaita, tūkst. Lt
LESTO grupė
2012-03-31
2011-12-31
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį ir
nematerialųjį turtą
Investicijos į dukterines įmones
Investicijos į asocijuotas įmones
Investicinis turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Ilgalaikės gautinos sumos
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Iš pirkėjų gautinos sumos ir kitos gautinos sumos
Išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio
sąnaudos ir sukauptos pajamos
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui
Turto iš viso
NUOSAVAS KAPITALAS
Nuosavas kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovės
akcininkams
Įstatinis kapitalas
Perkainojimo rezervas
Įstatymų numatytas rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytas pelnas
Nekontroliuojanti dalis
Nuosavo kapitalo iš viso
ĮSIPAREIGOJIMAI
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai
įsipareigojimai
Paskolos
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Ateinančių laikotarpių pajamos
Dotacijos, subsidijos
Ilgalaikės išmokos darbuotojams
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
Gauti avansai ir sukaupti įsipareigojimai
Išvestinės finansinės priemonės
Mokėtinas pelno mokestis
Įsipareigojimų iš viso
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

Bendrovė
2012-03-31
2011-12-31

4 773 123
5 331
7 370

4 823 970
5 728
7 344

4 626 647
5 266
7 370

4 676 010
5 672
7 344

21 081
139 829
142
2 397
4 949 273

21 194
135 588
2 369
4 996 193

195 628
21 570
2 397
4 858 878

191 018
21 570
2 369
4 903 983

13 230
207 385
24 481

14 404
184 228
24 230

6 787
198 353
24 133

11 817
178 478
23 921

22
20 000
26 397
291 515
760
292 275
5 241 548

22
5 000
58 708
286 592
760
287 352
5 283 545

20 000
12 669
261 942
261 942
5 120 820

44 161
258 377
258 377
5 162 360

603 945
1 786 931
60 465
1 058 739
3 510 080
130 669
3 640 749

603 945
1 837 060
60 465
1 014 492
3 515 962
127 380
3 643 342

603 945
1 753 865
60 394
1 106 664
3 524 868
3 524 868

603 945
1 803 976
60 394
1 060 429
3 528 744
3 528 744

305 731
384 220
330 318
47 189
3 452
587
1 071 497

325 362
391 813
334 086
46 370
3 452
510
1 101 593

305 731
382 180
330 318
47 189
3 346
587
1 069 351

325 362
389 643
334 086
46 370
3 346
510
1 099 317

132 409
272 382
89 364
1 663
33 484
529 302
1 600 799
5 241 548

119 366
300 419
88 635
1 511
28 679
538 610
1 640 203
5 283 545

132 409
271 909
87 136
1 663
33 484
526 601
1 595 952
5 120 820

119 366
298 280
86 463
1 511
28 679
534 299
1 633 616
5 162 360
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Bendrųjų pajamų ataskaita, tūkst. Lt
LESTO grupė
2012 I ketv.

Pajamos
Elektros energijos pirkimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio
draudimo įmokos
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos
Transporto sąnaudos
Telekomunikacijos ir IT paslaugos
Nuoma ir komunalinės paslaugos
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas
Kitos sąnaudos
Veiklos pelnas (nuostolis)

Bendrovė

2011 I ketv.

2012 I ketv.

2011 I ketv.

625 783
( 454 389)
( 100 534)
( 42 593)

615 848
( 452 355)
( 109 082)
( 41 672)

623 947
( 454 389)
( 97 982)
( 35 492)

608 856
( 452 355)
( 106 399)
( 34 991)

( 12 541)
( 3 128)
( 6 183)
( 3 477)
( 372)
( 9 791)
( 7 225)

( 12 242)
( 1 512)
( 5 619)
( 3 269)
( 1 461)
( 11 364)

( 15 678)
( 3 915)
( 5 747)
( 3 211)
( 372)
( 11 729)
( 4 568)

( 12 812)
( 5 127)
( 5 258)
( 3 244)
( 1 004)
( 12 334)

Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Finansinės veiklos sąnaudos, grynąja verte
Pelnas (nuostolis) iš investicijų į asocijuotas įmones

688
( 2 746)
( 2 058)
( 113)

1 584
( 2 065)
( 481)
396

679
( 2 737)
( 2 058)

1 573
( 2 065)
( 492)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostolis)

( 9 396)
2 950
( 6 446)

( 11 449)
3 563
( 7 886)

93
( 14)
79

-

( 6 626)
2 671
( 3 955)
93
( 14)
79

( 6 367)

( 7 886)

( 3 876)

( 9 248)

( 5 835)
( 611)
( 6 446)

( 8 278)
392
( 7 886)

( 3 955)
( 3 955)

( 9 248)
( 9 248)

( 5 756)
( 611)
( 6 367)

( 8 278)
392
( 7 886)

( 3 876)
( 3 876)

( 9 248)
( 9 248)

( 0,010)

( 0,014)

( 0,007)

( 0,015)

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos):
Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto perkainavimo
Atidėtojo pelno mokesčio įtaka
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)
Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostolis)
Grynasis pelnas (nuostolis) priskirtinas:
Bendrovės akcininkams
Nekontroliuojančiai daliai

Bendrasis pelnas (nuostolis) priskirtinas:
Bendrovės akcininkams
Nekontroliuojančiai daliai

Pelnas/(nuostolis) ir sąlyginis pelnas/(nuostolis)
priskirtinas Bendrovės akcininkams tenkantis vienai
akcijai (litais)

( 12 826)
3 578
( 9 248)

-
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, tūkst. Lt
LESTO grupė

Įstatinis
kapitalas

Įstatymų
Perkainojimo
Sukauptas
numatytas Kiti rezervai
rezervas
pelnas
rezervas

Iš viso

Nekontro- Nuosavo
liuojanti kapitalo iš
dalis
viso

603 945

2 037 875

60 574

271

927 753

3 630 418

133 600

3 764 018

-

-

-

-

( 8 278)

( 8 278)

392

( 7 886)

Pervedimai į nepaskirstytą pelną

-

( 57 072)

-

-

57 072

-

-

-

Bendrųjų pajamų iš viso

-

( 57 072)

-

-

48 794

( 8 278)

392

( 7 886)

603 945

1 980 803

60 574

271

976 547

3 622 140

133 992

3 756 132

Iš viso

Nekontroliuojanti
dalis

Likutis 2011 m. sausio 1 d.
Bendrosios pajamos
Laikotarpio grynasis pelnas
(nuostolis)

Likutis 2011 m. kovo 31 d.

LESTO grupė

Įstatinis
kapitalas

Įstatymų
Perkainojimo
Sukauptas
numatytas Kiti rezervai
rezervas
pelnas
rezervas

Nuosavo
kapitalo iš
viso

603 945

1 837 060

60 465

-

1 014 492

3 515 962

127 380

3 643 342

-

-

-

-

( 5 835)

( 5 835)

( 611)

( 6 446)

Kitos bendrosios pajamos
(sąnaudos)
Pervedimai į nepaskirstytą
pelną (perkeltas nusidėvėjimas,
atėmus atidėtąjį pelno mokestį)

-

79

-

-

-

79

-

79

-

( 50 208)

-

-

50 208

-

-

-

Bendrųjų pajamų iš viso
Nuosavybės dalies dukterinėse
įmonėse pasikeitimas,
nesalygojantis kontrolės
praradimo
Nrkontroliuojančios dalies
įnašas į dukterinių įmonių
įstatinį kapitalą
Iš viso sandorių su
savininkais

-

( 50 129)

-

-

44 373

( 5 756)

( 611)

( 6 367)

-

-

-

-

( 126)

( 126)

126

-

-

-

-

-

-

-

3 774

3 774

-

-

-

-

( 126)

( 126)

3 900

3 774

603 945

1 786 931

60 465

-

1 058 739

3 510 080

130 669

3 640 749

Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.
Bendrosios pajamos
Laikotarpio grynasis pelnas
(nuostolis)

Likutis 2012 m. kovo 31 d.
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Bendrovė

Likutis 2011 m. sausio 1 d.
Bendrosios pajamos
Laikotarpio grynasis pelnas
(nuostolis)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną
(perkeltas nusidėvėjimas atėmus
atidėtąjį pelno mokestį)
Bendrųjų pajamų iš viso
Likutis 2011 m. kovo 31 d.

Bendrovė

Likutis 2012 m. sausio 1 d.
Bendrosios pajamos
Laikotarpio grynasis pelnas
(nuostolis)
Kitos bendrosios pajamos
(sąnaudos)
Pervedimai į nepaskirstytą
pelną (perkeltas nusidėvėjimas
atėmus atidėtąjį pelno mokestį)
Bendrųjų pajamų iš viso
Panaudoti rezervai
Dividendai už 2011 metus
Iš viso sandorių su
savininkais
Likutis 2012 m. kovo 31 d.

Įstatinis
kapitalas

Perkainojimo
rezervas

ė

Įstatymų
numatytas
rezervas

Kiti
rezervai

Sukauptas
pelnas

Nuosavybė iš
viso

603 945

2 032 898

60 394

-

939 141

3 636 378

-

-

-

-

( 9 248)

( 9 248)

-

( 57 050)

-

-

57 050

-

-

( 57 050)

-

-

47 802

( 9 248)

603 945

1 975 848

60 394

-

986 943

3 627 130

Sukauptas
pelnas

Nuosavybė iš
viso

Įstatinis
kapitalas

Perkainojimo
rezervas

Įstatymų
numatytas
rezervas

Kiti
rezervai

603 945

1 803 976

60 394

-

1 060 429

3 528 744

-

-

-

-

( 3 955)

( 3 955)

-

79

-

-

-

79

-

( 50 190)

-

-

50 190

-

-

( 50 111)

-

-

46 235

( 3 876)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

603 945

1 753 865

60 394

-

1 106 664

3 524 868

-
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Pinigų srautų ataskaita, tūkst. Lt
LESTO grupė
2012-03-31 2011-03-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostolis)
Atstatymai:
– Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)
– Nusidėvėjimas ir amortizacija
–Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės sumažėjimas
– Ilgalaikio materialiojo turto perkainavimas
– Dotacijų amortizacija
– Parduoto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo turto pelnas (nuostolis)
– Asocijuotų įmonių vertės sumažėjimas
– Finansinės veiklos (pajamos)
– Finansinės veiklos sąnaudos
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
– Prekybos ir kitos gautinos sumos
– Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito turto sumažėjimas (padidėjimas)
– Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas
– Sumokėtas pelno mokestis
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
Investicinės veiklos pinigų srautai
– Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
– Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo
– Susigrąžintos paskolos
– Terminuotieji indėliai
– Gautos palūkanos
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinei veiklai
Finansinės veiklos pinigų srautai
– Paskolų grąžinimas
– Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai
– Sumokėtos palūkanos
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pinigų srautų padidėjmas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

Bendrovė
2012-03-31 2011-03-31

( 6 446)

( 7 886)

( 3 955)

( 9 248)

( 2 950)
101 083
372
( 549)
3 355
113

( 3 563)
109 614
( 530)
( 532)
( 396)

( 2 672)
98 531
372
( 549)
3 354
-

( 3 579)
106 931
( 530)
( 532)
-

( 710)

( 1 584)

( 679)

( 1 573)

2 769

2 065

2 737

2 065

( 22 534)

8 004

( 19 935)

4 588

944

827

1 474

2 712

908

( 10 515)

2 161

( 8 928)

76 355

( 3 160)
92 344

80 839

( 3 160)
88 746

( 85 078)
24
33
( 15 000)
710
( 99 311)

( 89 876)
( 145)
( 60 816)
823
( 150 014)

( 83 736)
17
33
( 20 000)
679
( 103 007)

( 88 459)
( 145)
( 57 816)
811
( 145
609)

( 19 631)
( 22)
( 2 745)
( 22 398)
( 45 354)
57 846
12 492

( 36 361)
( 71)
( 1 988)
( 38 420)
( 96 090)
111 370
15 280

( 19 631)
( 22)
( 2 714)
( 22 367)
( 44 535)
43 299
( 1 236)

( 36 361)
( 71)
( 1 988)
( 38 420)
( 95 283)
101 880
6 597
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Pajamos, sąnaudos ir pelningumas
LESTO grupės pelningumo rodikliai

2012 m. I ketv.

2011 m. I ketv.

Grynasis pelningumas, proc.

-1,03

-1,28

Veiklos pelningumas, proc.

-1,15

-1,85

EBITDA, tūkst. Lt

99 853

97 718

EBITDA marža, proc.

15,96

15,87

Turto pelningumas, proc.

-0,12

-0,15

Nuosavo kapitalo pelningumas, proc.

-0,18

-0,21

Per tris 2012 metų mėnesius LESTO grupės pajamos siekė 625,8 mln. Lt. Bendrovės pajamos sudarė 99,7 proc., t.y. 623,9
mln. Lt. Lyginant su 2011 metų I ketv. LESTO grupės pajamos išaugo 1,6 procentais.
LESTO pajamos pagal veiklos sritis

Pagrindinis LESTO pajamų šaltinis
– elektros energijos persiuntimas,
per 2012 m. I ketv. sudaręs 67
proc. Bendrovės pajamų.
Visuomeninis elektros energijos
tiekimas sudarė 22 proc. pajamų, o
garantinio tiekimo vartotojams,
nepasirinkusiems nepriklausomo
tiekėjo, siekė 7 proc. nuo visų
pajamų. Pajamos už naujų
vartotojų elektros įrenginių
pajungimą, su elektros energija
susijusių paslaugų pardavimą ir
kitas paslaugas sudarė 4 proc..
LESTO grupės veiklos sąnaudų struktūra

Elektros energijos pirkimo sąnaudos
2012 metų I ketv. siekė 454,4 mln. Lt ir
sudarė 71,78 proc. visų LESTO
grupės patirtų sąnaudų.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos bei
veiklos sąnaudos atitinkamai sudarė
15,88 proc. bei 12,34 proc. visų
sąnaudų.

27

2012 metų trijų mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas

ė

Kiti finansiniai rodikliai
LESTO grupės likvidumo rodikliai

2012-03-31

2011-12-31

Einamojo likvidumo rodiklis

0,55

0,53

Kritinio likvidumo koeficientas

0,53

0,51

Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis
Apyvartinis kapitalas, tūkst. Lt
Apyvartinio kapitalo ir turto santykis

0,09

0,12

-237 027
-0,05

-251 258
-0,05

LESTO grupės finansinio sverto rodikliai

2012-03-31

2011-12-31

Įsiskolinimo koeficientas

0,31

0,31

Skolos ir turto santykis
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

0,08
0,44
0,12

0,08
0,45
0,12

391 743
0,11
0,08

381 020
0,10
0,09

Bendrojo mokumo koeficientas

2,27

2,22

Nuosavo kapitalo ir turto santykis

0,69

0,69

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
Grynoji finansinė skola, tūkst. Lt
Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis

LESTO grupės turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5 241,5 mln. Lt, 94,42 proc. viso turto sudaro ilgalaikis turtas. Dėl
mažesnių nei nusidėvėjimas investicijų LESTO grupės ilgalaikis turtas nuo metų pradžios sumažėjo 0,8 procentais. Grupės
likvidžiausias turtas – trumpalaikės investicijos bei pinigai ir pinigų ekvivalentai – sudarė 46,4 mln. Lt, t.y. 15,9 proc. nuo viso
trumpalaikio turto.
Nagrinėjamo periodo pabaigoje LESTO grupės nuosavas kapitalas 2,27 karto viršijo turimus įsipareigojimus. Finansinės skolos
sudarė 438,14 mln. Lt arba 27,37 proc. visų turimų įsipareigojimų. Ilgalaikės paskolos 172,3 mln. viršija trumpalaikes paskolas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LESTO grupės trumpalaikiai įsipareigojimai ir per 1 metus mokėtinos sumos siekė 529,3 mln.
Lt.
LESTO grupės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 237,8 mln. Lt. Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė –
0,55. Kritinio likvidumo koeficientas nežymiai skiriasi nuo einamojo likvidumo, kadangi atsargos sudaro vos 5,0 proc. nuo viso
trumpalaikio turto. Finansinė skola, sumažinta trumpalaikių investicijų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų dydžiu, sudaro 391,7 mln.
Lt. Grupės grynoji finansinė skola sudaro tik 10,8 proc. nuosavo kapitalo.
Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus AB LESTO grupė per 2012 m. I ketv. uždirbo 99,9 milijonų litų konsoliduoto
pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją bei vertės sumažėjimą (EBITDA). Lyginant su 2011 m. I ketv.
EBITDA buvo 2,18 proc. didesnis. EBITDA pelningumo marža per metus išaugo nuo 15,87 proc. iki 15,96 proc.
2012 m. I ketv. LESTO grupės grynasis konsoliduotas nuostolis sudarė 6,45 milijono litų ir buvo 18,26 proc. mažesnis, lyginant
su 2011 m. I ketv. konsoliduotu nuostoliu. LESTO veikla yra reguliuojama, todėl pagrindinė įmonės nuostolių priežastis yra ta,
kad nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos finansinėje atskaitomybėje yra daug didesnės negu nustatant skirstymo tarifus
rinkos reguliuotojo leistinos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. LESTO grupės pajamos 2012 m. I ketv. sudarė 625,8 mln.
litų, 1,61 proc. daugiau, lyginant su 2011 m. I ketv.
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ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE
LESTO, vykdydama savo prievoles pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, esminius
įvykius bei kitą reglamentuojamą informaciją skelbia visos Europos Sąjungos mastu. Su Bendrovės skelbiama informacija
galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje (www.lesto.lt) ir AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapyje (www.nasdaqomxbaltic.com).
LESTO per 2012 m. skelbė šią esminių įvykių informaciją
Esminis įvykis

Data
2012-01-03

Dėl 2012 m. sausio 3 d. AB LESTO neeilinio VAS sprendimų ir 2012 m. sausio 3 d. AB LESTO
valdybos sprendimų

2012-01-20

AB LESTO 2012 m. investuotojo kalendorius

2012-02-08

Dėl Elektros energetikos įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo

2012-02-29

AB LESTO įmonių grupės preliminarus neaudituotas 2011 metų dvylikos mėnesių veiklos
rezultatas

2012-03-16

Dėl skirstymo veiklos atskyrimo plano parengimo

1

2012-03-30

Dėl skirstymo veiklos atskyrimo plano parengimo

2

2012-04-03

Dėl AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

2012-04-06

Dėl skirstymo veiklos atskyrimo

2012-04-13

Dėl AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

2012-04-27

2012 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB LESTO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
priimti sprendimai.

2012-04-27

AB LESTO įmonių grupės 2011 m. metinė informacija

2012-05-18

AB LESTO socialinės atsakomybės veiklos ataskaita 2011

2012-05-25

Dėl ilgalaikės paskolos sutarties sudarymo

2012-05-30

Dėl AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

1

AB LESTO buvo įpareigota pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai išsamų pasirinkto veiklų ir kontrolės atskyrimo nuo vertikaliai
integruotos įmonės veiklos rūšių, nesusijusių su skirstymu, būdo aprašymą kartu su numatomų atlikti veiksmų detaliu planu.
2
AB LESTO 2012 m. kovo 30 d. pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai išsamų veiklų ir kontrolės atskyrimo nuo vertikaliai integruotos
įmonės veiklos rūšių, nesusijusių su skirstymu, numatomų atlikti veiksmų planą.

29

