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SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 

  Pasta-  
bos 

Bendrovė 

  2016-03-31 2015-12-31 

TURTAS    
Ilgalaikis turtas    
Ilgalaikis materialusis turtas 3 929.079 921.797 

Nematerialusis turtas 3 3.313 3.612 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą   1.267 1.267 

Investicijos į asocijuotas įmones  2.018 2.018 

Atidėtas pelno mokesčio turtas  - 1.978 

Ilgalaikės gautinos sumos  10.700 10.633 

  946.377 941.305 

Trumpalaikis turtas    
Atsargos  1.845 2.544 

Prekybos ir kitos gautinos sumos  88.372 100.817 

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos  5.760 5.497 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  - 1.604 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  10.369 26.961 

  106.346 137.423 

Iš viso turto  1.052.723 1.078.728 

    

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI    

Nuosavas kapitalas     
Įstatinis kapitalas  259.443 259.443 

Perkainojimo rezervas  54.309 55.520 

Įstatymų numatytas rezervas  25.910 25.910 

Nepaskirstytasis pelnas  234.353 232.940 

Iš viso nuosavo kapitalo  574.015 573.813 

    
ĮSIPAREIGOJIMAI    

Ilgalaikiai įsipareigojimai    
Paskolos  137.595 147.576 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  3.056 2.505 

Ateinančių laikotarpių pajamos  116.574 117.569 

Dotacijos ir subsidijos   21.091 21.384 

Ilgalaikės išmokos darbuotojams  2.480 2.481 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  69 57 

  280.865 291.572 

Trumpalaikiai įsipareigojimai    
Paskolos  76.615 99.404 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos  95.291 89.876 

Gauti avansai, sukaupti įsipareigojimai ir ateinančio laikotarpio pajamos  24.374 23.941 

Mokėtinas pelno mokestis  1.563 122 

  197.843 213.343 

Iš viso įsipareigojimų  478.708 504.915 

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų   1.052.723 1.078.728 

 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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SUTRUMPINTA TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ 
ATASKAITA 

 
 

 
 

  

Bendrovė 

 
2016 I ketv. 

 
2015 I ketv. 

Pajamos  182.451 175.719 

Kitos pajamos  - 822 

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimai  (107.794) (95.231) 

Gamtinių dujų ir perdavimo paslaugų pirkimų (sąnaudos)  (919) (1.664) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija  (11.072) (11.112) 

Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos  (12.712) (14.480) 

Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos  (3.720) (5.625) 

Transporto sąnaudos  (1.113) (1.146) 

Telekomunikacijos ir IT paslaugos  (2.315) (1.893) 

Nuoma ir komunalinės paslaugos  (912) (748) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos  (1.150) (662) 

Kitos sąnaudos  (4.100) (2.783) 

Veiklos pelnas   36.644 41.197 

    
Finansinės veiklos pajamos  200 169 

Finansinės veiklos sąnaudos  (473) (892) 

Finansinės veiklos sąnaudos, grynąja verte  (273) (723) 

    
Pelnas prieš apmokestinimą  36.371 40.474 

Pelno mokestis  (5.573) (4.615) 

Grynasis pelnas  30.798 35.859 

    

Kitos bendrosios pajamos  - - 

    
Laikotarpio bendrasis pelnas  30.798 35.859 

    
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.) 

 
894.630 894.630 

Pelnas ir sąlyginis pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams, 
tenkantis vienai akcijai (eurais)    0,034    0,040  

 
 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

 
 

Bendrovė 
Pasta-

bos 
Įstatinis 
kapitalas 

Perkainojimo 
rezervas 

Įstatymų 
numatytas 
rezervas 

Nepaskirstytas 
pelnas 

Nuosavo 
kapitalo iš viso 

       
Likutis 2015 m. sausio 1 d.  259.103 65.996 25.910 208.701 559.710 

Bendrosios pajamos       
Laikotarpio grynasis pelnas  - - - 35.859 35.859 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - 35.859 35.859 

Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį) 

 - (1.972) - 1.972 - 

Akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į eurus rezultatas  340 - - - 340 

Likutis 2015 m. kovo 31 d.  259.443 64.024 25.910 246.532 595.909 

       

Likutis 2016 m. sausio 1 d.  259.443 55.520 25.910 232.940 573.813 

Bendrosios pajamos       
Laikotarpio grynasis pelnas  - - - 30.798 30.798 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - 30.798 30.798 

Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas 
atėmus atidėtąjį pelno mokestį) 

 - (1.211) - 1.211 - 

Dividendai  5 - - - (30.596) (30.596) 

Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.  259.443 54.309 25.910 234.353 574.015 

 
 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

  
 

Bendrovė 

  

 
2016 I ketv. 

 
2015 I ketv. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai 
   

Grynasis pelnas  30.798 35.859 

Atstatymai:    
 Pelno mokesčio sąnaudos  5.573 4.615 

Nusidėvėjimas ir amortizacija  11.373 11.295 

Dotacijų amortizacija  (301) (183) 

Parduoto ir nurašyto turto pelnas (nuostoliai)  585 (382) 

Finansinės veiklos (pajamos)  (200) (169) 

Finansinės veiklos sąnaudos  473 892 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:    
Prekybos ir kitos gautinos sumos  (14.052) 6.556 

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos  (318) (661) 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, ir gauti avansai, sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 
pajamos 

 7.114 (3.893) 

Pinigų srautai iš veiklos  41.045 53.929 

Sumokėtas pelno mokestis  - (2.472) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   41.045 51.457 

Investicinės veiklos pinigų srautai 
   

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei investicinio turto įsigijimas (36.394) (35.899) 

Ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo pajamos  11.935 16 

Gautos dotacijos  8 587 

Susigrąžintos paskolos  4 7 

Gautos palūkanos  79 9 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (24.368) (35.280) 

Finansinės veiklos pinigų srautai    
Paskolų grąžinimas  (11.649) (7.899) 

Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai  (22) (7) 

Sumokėtos palūkanos  (473) (536) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (12.144) (8.442) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas  4.533 7.735 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje (įskaitant sąskaitos perviršio likutį)  5.836 11.050 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje (įskaitant sąskaitos perviršio likutį)  10.369 18.785 

 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
 

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 Bendroji informacija 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Bendrovė Juridinių asmenų 
registre užregistruota 2015 m. gruodžio 11 d. Bendrovė veiklą pradėjo vykdyti nuo 2016 m. sausio 1 d. Bendrovės akcijos nuo 2016 m. sausio 
17 d. įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. Jos buveinės adresas yra: 
 
Aguonų g. 24, 
LT-03212 Vilnius, 
Lietuva. 
 
Bendrovė buvo sukurta reorganizavus AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu. Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 3 d. AB LESTO ir 
AB „Lietuvos dujos“ neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais patvirtintomis reorganizavimo sąlygomis, 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 
pasirašytas Perdavimo - priėmimo aktas. Šio akto pagrindu Bendrovė perėmė visą AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“  turtą, teises ir pareigas. 
Bendrovės turto, teisių ir pareigų perėjimo momentas - 2015 m. gruodžio 31 d. 24 val. 
 
Pagrindinė Bendrovės veikla yra elektros energijos tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas. 
 
2016 m. kovo 31 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių. 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pardavė dukterinės įmonės UAB „Elektros tinklo 
paslaugos“, o 2015 m. balandžio 27 d. – dukterinės įmonės NT Valdos UAB paprastąsias vardines akcijas. 

2016 m. kovo 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Asocijuota įmonė Šalis 
Įsigijimo 

metai 

Bendrovės dalis (%) 

Veiklos pobūdis 
2016 m. kovo  31 d. 2015 m. gruodžio 31 d. 

UAB Technologijų ir inovacijų 
centras  

Lietuva 2013 m. 29,012% 29,012% 
Informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų bei kitos paslaugos 
akcininkams 

UAB Verslo aptarnavimo centras Lietuva 2014 m.  22,25% 22,25% 
Viešųjų pirkimų organizavimo ir 
vykdymo, apskaitos ir personalo 
administravimo paslaugos akcininkams 

 
Šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje yra pateikiama tik Bendrovės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija, kadangi 2016 m. 
kovo 31 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių, o asocijuotų įmonių rezultatai vadovybės vertinimu nėra reikšmingi. Asocijuotų įmonių rezultatai 
už 3 mėnesių periodą, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d., ir sukauptas asocijuotų įmonių rezultatas iki 2015 m. gruodžio 31 d., tenkantis Bendrovei, 
sudarė: 
 

  Įsigijimo vertė 
Dalyvavimas (akcijų 
proc.) 

Asocijuotų įmonių 
rezultatų dalis iki 2015-12-
31, tenkanti Bendrovei 

Asocijuotų įmonių rezultatų 
dalis už 3 mėnesių periodą, 

pasibaigusį 2016-03-31, 
tenkanti Bendrovei 

UAB Technologijų ir inovacijų 
centras 

1.898 29,01 199 111 

UAB Verslo aptarnavimo centras 120 22,25 (28) (2) 

Iš viso 2.018   171 109 

 
Sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje palyginamoji informacija 2015 m. gruodžio 31 d. ir už trijų mėnesių periodą, pasibaigusį 2015 
m. kovo mėn. 31 d. parengta, apjungiant AB LESTO ir AB “Lietuvos dujos“ finansinių ataskaitų duomenis bei eliminavus tarpusavio sandorius. 

2 Apskaitos principai  

Bendrovės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d. yra parengta pagal Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos 
standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši neaudituota finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su AB LESTO ir 
AB “Lietuvos dujos“ metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.  

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines AB LESTO ir 
AB “Lietuvos dujos“ finansines ataskaitas už 2015 metus. 

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuotas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos 
bendros metinio pelno sumos. 
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3 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 

Judėjimas Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitose pateikiamas žemiau: 

Bendrovė   Nematerialusis turtas   Materialusis turtas 

2016 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis     
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  3.612  921.797 

Įsigijimai  239  17.927 

Pardavimai  -  (13) 

Nurašymai  -  (572) 

Perklasifikavimas iš atsargų  -  775 

Nusidėvėjimas /amortizacija  (538)  (10.835) 

Likutinė vertė 2016 m. kovo 31 d.  3.313  929.079 

4 Įstatinis kapitalas 

2016 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 894.630.333 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur. 
Visos akcijos yra pilnai apmokėtos  

5 Dividendai 

2016 m. kovo mėn. 29 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimas patvirtino pelno už 2015 metų 
liepos - gruodžio mėnesius paskirstymą ir nusprendė skirti 0,0342 EUR dividendų vienai akcijai.  

6 Segmentai 

Informacija apie verslo segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją ūkio subjekto 
pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinį sprendimus priimantį asmenį, kuris yra atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo 
segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, sudaro Valdyba, kuri priima strateginius sprendimus. 

Vadovybės vertinimu, Bendrovė turi du verslo segmentus - elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas. Bendrovė turi vieną 
geografinį segmentą – Lietuvos Respubliką. Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo stebi rezultatus remdamasis finansinėmis ataskaitomis, 
kurios yra parengtos naudojant tuos pačius apskaitos principus kaip ir finansinėse ataskaitose pagal TFAS, t. y. informaciją apie pelną ar 
nuostolius, įskaitant nurodytas pajamas ir sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus. 

Bendrovės informacija apie segmentus už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d., yra pateikiama žemiau: 
 

2016 m. 
Elektros 

tiekimas ir 
skirstymas 

Dujų skirstymas Iš viso 

Pajamos 159.659 22.792 182.451 

Sąnaudos (136.967) (8.840) (145.807) 

tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (9.031) (2.041) (11.072) 

Veiklos pelnas 22.692 13.952 36.644 

    
Finansinės pajamos 164 36 200 

Finansinės (sąnaudos) (361) (112) (473) 

    
Pelnas prieš apmokestinimą 22.495 13.876 36.371 

Pelno mokestis   (5.573) 

Grynasis pelnas                       30.798     

 
Bendrovės informacija apie segmentus už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d., yra pateikiama žemiau: 
 

2015 m. 
Elektros 

tiekimas ir 
skirstymas 

Dujų skirstymas Iš viso 

Pajamos 155.763 20.778 176.541 

Sąnaudos (124.297) (11.047) (135.344) 

tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (8.814) (2.298) (11.112) 

Veiklos pelnas 31.466 9.731 41.197 

    
Finansinės pajamos 147 22 169 

Finansinės (sąnaudos) (782) (110) (892) 

    
Pelnas prieš apmokestinimą 30.831 9.643 40.474 

Pelno mokestis   (4.615) 

Grynasis pelnas                      35.859     
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7 Sandoriai tarp susijusių šalių 

Bendrovės susijusios šalys yra: 

 „Lietuvos energija“, UAB (pagrindinis Bendrovės akcininkas) ir jos dukterinės bei asocijuotosios įmonės; 

 Bendrovės asocijuotos įmonės; 

 Bendrovės vadovai, taip pat jų vadovaujamos įmonės ar įmonės, kuriose vadovybė turi kontrolę ar reikšmingą įtaką; 

 visos valstybės kontroliuojamos, ar reikšmingai įtakojamos įmonės (sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami tik tada, kai jie yra 
reikšmingi). 

Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai: 

2016 m. sausio – kovo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2016 m. kovo 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos ir 
sukauptos sąnaudos 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už kurias dar 
neišrašytos sąskaitos 

Pirkimai Pardavimai 

Patronuojanti įmonė "Lietuvos energija", UAB 29.608 34.725 452 110 

Asocijuotos įmonės 2.277 - 4.353 - 

„Lietuvos energija“, UAB grupės įmones 4.859 6.280 20.053 17.914 

Litgrid AB grupės įmonės 25.941 5.198 55.650 212 

Iš viso: 62.685 46.203 80.508 18.236 

2015 m. sausio – kovo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos ir 
sukauptos sąnaudos 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už kurias dar 
neišrašytos sąskaitos 

Pirkimai Pardavimai 

Patronuojanti įmonė "Lietuvos energija", UAB 263 34.682 194 7.695 

Asocijuotos įmonės 2.175 - 2.227 - 

„Lietuvos energija“, UAB grupės įmones 11.227 20.127 30.345 14.398 

Litgrid AB grupės įmonės 25.300 4.573 43.657 1.397 

Iš viso: 38.965 59.382 76.423 23.490 

 
Išmokos vadovybei 

 

Bendrovė 2016 m. I ketv.  2015 m. I ketv. 

    

Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos vadovams 117  240 

Vadovų skaičius 6  17 

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.  

8 Įvykiai po finansinės padėties ataskaitos sudarymo datos 

2016 m. balandžio 21 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) posėdyje svarstė klausimą dėl AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ reguliuojamos veiklos pažeidimo pagal AB „Lietuvos dujos“ 2009-2013 m. reguliuojamos veiklos planinio patikrinimo aktą. 

Komisija nepritarė sankcijos Bendrovei skyrimui pagal AB „Lietuvos dujų“ planinio patikrinimo akto išvadas.  

                                                                                                            ********* 
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Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita 

Ataskaita parengta už 2016 m. sausio – kovo mėnesius. 

 

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 „Energijos skirstymo operatorius“ centrinėje būstinėje, 

Komunikacijos skyriuje (Aguonų g. 24, Vilnius, 535 kab.). Ataskaita taip pat pateikiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

tinklalapyje www.eso.lt ir Vertybinių popierių biržos AB Nasdaq Vilnius tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com. 

Vieši pranešimai, kuriuos AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalo skelbti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus, skelbiami Bendrovės tinklalapyje (www.eso.lt) bei vertybinių popierių biržos AB Nasdaq Vilnius tinklalapyje 

(www.nasdaqomxbaltic.com). 

 

Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono Nr. 

Paslaugų tarnybos direktorė, pavaduojanti 
generalinį direktorių 

Dalia Andrulionienė (8 5) 277 7524 

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas (8 5) 277 7524 

Finansų departamento direktorius Artūras Paipolas (8 5) 277 7524 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau tekste – ir ESO, Bendrovė) ataskaita yra parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48 patvirtintomis 

Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kitais 

galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. 

  

Ataskaitos pasirašymo diena 

Ataskaita parengta ir pasirašyta 2016 m. gegužės 31 d. 
 
Dėl finansinių rezultatų palyginamumo  

Pateikiami ESO finansiniai rezultatai už 2016 m. pirmąjį ketvirtį, kurie palyginami su jungtiniais AB LESTO ir akcinės 

bendrovės „Lietuvos dujos“ finansinių ataskaitų duomenis, eliminavus tarpusavio sandorius. 

 
  

http://www.eso.lt/
http://www.nasdaqomxbaltic.com/
http://www.eso.lt/
http://www.nasdaqomxbaltic.com/
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PAGRINDINIAI GRUPĖS VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

ESO esminiai veiklos rodikliai           

    2016 m. 2015 m. Pokytis   

    I ketv. I ketv. +/- % 

Veiklos rodikliai           

Paskirstyta elektros energijos vartotojams vidutinės ir 
žemos įtampos tinklais 

TWh 2,38 2,23 0,14 6,4 

Visuomeninis ir garantinis elektros energijos tiekimas TWh 0,85 0,84 0,01 0,9 

Paskirstytas gamtinių dujų kiekis TWh 2,9 2,65 0,25 9,4 

Tinklo tiekimo kokybės rodikliai      

ELEKTRA      

SAIDI, min. (su „force majeure“)  35,97 37,65 -1,68  

SAIFI, vnt. (su „force majeure“)  0,28 0,32 -0,04  

DUJOS      

SAIDI, min. (dėl operatoriaus atsakomybės)  0,152 0,083 0,069  

SAIFI, vnt. (dėl operatoriaus atsakomybės)  0,0016 0,0009 0,0007  
 

ESO esminiai finansiniai rodikliai           

    2016 m. 2015 m. Pokytis   

     I ketv.  I ketv. +/- % 

Pajamos tūkst. EUR 182.451 176.541 5.910 3,35 

Elektros, dujų, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos tūkst. EUR 108.713 96.895 11.818 12,20 

Veiklos sąnaudos (1) tūkst. EUR 24.874 26.675 -1.801 -6,75 

EBITDA (2) tūkst. EUR 48.865 52.971 -4.106 -7,75 

EBITDA marža (3) % 26,78 30,00   

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. EUR 30.798 35.859 -5.061 -14,11 

        

    2016 m. 2015 m. Pokytis   

     3 mėn.  12 mėn. +/- % 

Visas turtas tūkst. EUR 1.052.723 1.078.728 -26.005 -2,41 

Nuosavas kapitalas tūkst. EUR 574.016 573.813 203 0,04 

Finansinės skolos tūkst. EUR 214.210 246.980 -32.770 -13,27 

Finansinės skolos grynąja verte (4) tūkst. EUR 203.841 220.019 -16.178 -7,35 

Nuosavybės pelningumas (ROE) (5) % 21,46 25,00   

Turto pelningumas (ROA) (6) % 11,70 13,30   

Nuosavo kapitalo lygis (6) % 54,53 53,19   

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių % 140,77 -   

Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis % 35,51 38,34     

(1) Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės 
sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas; 
(2) EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos 
sąnaudos - finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto 
nurašymai; 
(3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos; 
(4) Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio 
turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius; 
(5) Nuosavybės pelningumas (ROE) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)*4  ⁄  ataskaitinio laikotarpio pabaigos nuosavas kapitalas; 
(6) Turto pelningumas (ROA) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)*4  ⁄  ataskaitinio laikotarpio pabaigos turtas; 
(7) Nuosavybės kapitalo lygis =  nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje. 
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GENERALINIO DIREKTORIAUS KREIPIMASIS Į BENDROVĖS AKCININKUS 

Gerbiamieji,  

 

Elektros ir dujų skirstymo operatorius – AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ – skaičiuoja pirmuosius 

veiklos mėnesius ir pirmuosius rezultatus.  

Nuo pirmųjų veiklos dienų ėmėmės strateginių darbų: 

nusibrėžėme ambiciją šiemet dar labiau sutrumpinti 

elektros ir dujų įvedimo trukmę, toliau gerinti tinklo 

patikimumo rodiklius didinant investicijas į išmanias ir 

pažangias technologijas, toliau kelti paslaugų ir 

klientų aptarnavimo kokybę.  

 

Perkėlus klientų aptarnavimą į bendrą paslaugų centrą – „Gilė“ –  elektrą ir dujas vartojantys klientai nuo metų pradžios gali 

dar paprasčiau išspręsti rūpimus klausimus vienoje platformoje. Paskui šiuos pokyčius startavo išmanioji „Gilės“ programėlė 

– jos pagalba mūsų klientai visas paslaugas gali gauti būdami bet kur, kur yra interneto ryšys. 

 

Vienas pagrindinių ESO tikslų – didinti veiklos efektyvumą ir mažinti veiklos sąnaudas. Tokiu būdu mes tiesiogiai prisidedame 

prie mažesnių paslaugų kainų mūsų klientams. Pirmąjį ketvirtį ESO veiklos sąnaudos, palyginti su konsoliduotu AB LESTO 

ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ rezultatu, sumažėjo beveik 2 mln. eurų, arba 6,8 procento.  

 

Pastaroji žiema dėl šaltesnių orų nei pernai augino elektros ir dujų skirstymo kiekį. Dėl to ESO pajamos šiemet buvo didesnės 

nei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ per tą patį laikotarpį 2015-aisiais.  

 

Tikimės, jog dujų suvartojimo apimtys toliau palaipsniui augs, nes jau dabar pastebime sparčiai augantį gyventojų ir verslo 

susidomėjimą atpigusiomis dujomis. Tai įrodo ir rekordinis prašymų įvesti dujas skaičius: per tris mėnesius iš viso sulaukėme 

per 2 tūkst. paraiškų – dukart daugiau nei pernai tuo pat metu. Be to, kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu 

atlikta  šildymo būdų analizė parodė, jog dujinis šildymas –  vienas mažiausiai investicijų ir laiko reikalaujančių šildymo būdų. 

Tuo pat  metu peržiūrime elektros ir dujų įvedimo procesus.  Kad elektros įvedimas taptų dar paprastesnis, klientams metų 

pradžioje sukūrėme prijungimo prie elektros tinklų kainos skaičiuoklę, kuri pasiekiama www.eso.lt/prijungimoskaiciuokle. Jos 

pagalba privatūs ir verslo klientai pagal individualius poreikius ir pateiktą informaciją gali sužinoti preliminarų naujo objekto 

prijungimo prie elektros tinklų paslaugos mokestį. 

 

Mūsų klientams kuriamą vertę didiname net tik jų patogumui siūlydami naujus įrankius elektroninėje erdvėje, bet  ir gerindami 

tiekimo patikimumo rodiklius. Nors žiemą nestigo gamtos išdaigų, mums pavyko pagerinti elektros tiekimo patikimumo 

rodiklius. Tai rodo, jog modernizuojamas elektros skirstymo tinklas tampa atsparesnis gamtos reiškiniams. 

 

Esame kelio pradžioje, ir tai tik dalis darbų, kuriuos mums pavyko atlikti per trumpą laiką. Ir toliau nuoširdžiai dirbsime tam, 

kad taptume patikimu partneriu, esančiu visada šalia. 

Pagarbiai, 

Liudas Liutkevičius 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininkas ir  generalinis direktorius  

http://www.eso.lt/prijungimoskaiciuokle
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BENDROVEI REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 

Bendrovės įtrauktos į Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą 

2016 m. sausio 5 d. AB Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą įtraukti AB „Energijos skirstymo operatorius" akcijas į Baltijos 

Oficialųjį prekybos sąrašą nuo 2016 m. sausio 11 d. emitento prašymu. 

 

Prasidėjo ESO akcijų prekyba 

2016 m. sausio 11 d. prasidėjo Bendrovės akcijų prekyba vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius. Bendras  į Baltijos 

Oficialųjį prekybos sąrašą įtrauktų ESO paprastųjų vardinių akcijų skaičius – 894 630 333 vnt., vienos akcijos nominali vertė 

– 0,29 euro. ESO akcijų simbolis – ESO1L.       

 

Dėl teismo sprendimo 

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Bendrovės skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2014-12-19 nutarimą  „Dėl AB LESTO planinio patikrinimo“ bei šio nutarimo pagrindu 

priimtus nutarimus ir įpareigoti Komisiją įvertinti Bendrovės negautas pajamas ir patirtas papildomas sąnaudas dėl nutarimų 

galiojimo laikotarpiu nustatytų neteisėtų kainų viršutinių ribų, nustatant Bendrovės kainų viršutines ribas kitiems 

laikotarpiams. 

 

Dėl Stebėtojų tarybos priimtų sprendimų 
 

ESO valdybos nariu bei Finansų ir administravo tarnybos direktoriumi paskirtas Augustas Dragūnas. Tokį sprendimą vasario 

19 dieną, penktadienį, priėmė ESO stebėtojų taryba. A. Dragūnas pakeitė 2015 m. gruodžio 3 d. ESO stebėtojų tarybos 

sprendimu valdybos nare išrinktą Eglę Čiužaitę, kuri 2016 m. vasario 19 d. „Lietuvos energijos“ grupei priklausančios 

bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdybos buvo išrinkta valdybos pirmininke ir generaline direktore.  

 

Dėl sprendimo nutraukti teisminį ginčą 
 

2016-03-03 Vilniaus apygardos administraciniam teismui  ESO nurodė atsisakanti skundo dėl 2015-02-20 Valstybinės kainų 

ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo. 2015-02-20 AB LESTO teismui pateikė skundą, prašydama panaikinti 2015-01-

19 priimtą nutarimą „Dėl AB LESTO skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016-2020 

metams nustatymo“.   

 

Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

 

2016 m. kovo 29 d. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai: pritarta 2015 metų AB LESTO 

grupės konsoliduotam ir 2015 metų akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metiniams pranešimams. Susirinkime patvirtintas 

UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotas 2015 m. AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų 

rinkinys ir UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotas 2015 m. akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metinių finansinių 

ataskaitų rinkinys. Taip pat paskirstytas 2015 metų Bendrovės pelnas: dividendams skirta 30,596 mln. eurų, arba 0,0342 

euro akcijai už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2015-12-31. 

 
Dėl sprendimo nutraukti teisminį ginčą 
 
 

2016 metų kovo 30 dieną Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) patvirtino taikos sutartį byloje dėl akcinės 

bendrovės „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimo. Atsižvelgdamas į sudarytą taikos sutartį, LAT ginčą nutraukė. Byla buvo pradėta 
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pagal ieškovo Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos 2011 metų kovo 25 dienos ieškinį ir buvo nagrinėjama 

uždaruose teismo posėdžiuose, todėl bylos medžiaga yra nevieša. 

 

FINANSINIŲ IR VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ  

ESO pajamų struktūra  pagal veiklos sritis 

 
 

Per 2016 m. tris mėnesius ESO pajamos siekė 182,5 mln. eurų pajamų. Tai 3,3 proc. daugiau nei 2015 m. sausį-kovą. 

Pajamos augo dėl 6,4 proc. didesnio elektros persiuntimo kiekio bei 9,4 proc. didesnio dujų paskirstymo kiekio. Pagrindinis 

ESO pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas. Per 2016 m. tris mėnesius persiuntimo pajamos sudarė 63 proc. 

ESO pajamų. Pajamos iš visuomeninės elektros energijos tiekimo veiklos sudarė 18 proc. pajamų, o dujų paskirstymo 

pajamos siekė 12 proc. nuo visų pajamų. 

 

EBITDA rodiklis 

  2016.03.31 2015.03.31 

EBITDA, tūkst. EUR 48,865 52,971 

EBITDA marža, proc. 26,78 30,00 

* EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos 
sąnaudos - finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto 
nurašymai. 

 

Bendrovė per 2016 m. tris mėnesius uždirbo 48,9 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją 

(EBITDA) – 7,75 proc. mažiau nei 2015 m. tuo pat metu. 

 

Sąnaudos 

Elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per 2016 m. tris mėnesius sudarė 108,7 mln. EUR ir lyg inant 

su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. padidėjo 12,2 proc. Tam didžiausią įtaką turėjo išaugę elektros persiuntimo kiekiai ir 

padidėjusi elektros perdavimo kaina. Ataskaitiniu laikotarpiu elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos 

bei nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 82,2 proc. visų ESO patirtų sąnaudų – 119,8 mln. EUR. Veiklos 

63%

18%

12%

4%

1% 2%

Elektros persiuntimo
pajamos

Elektros visuomeninio
tiekimo pajamos

Dujų paskirstymo
pajamos

Elektros garantinio
tiekimo pajamos

Naujų vartotojų
prijungimas

Kitos pajamos
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sąnaudos1 siekė 24,9 mln. eurų. Ir lyginant su 2015 m. pirmu ketvirčiu sumažėjo 6,8 proc. Labiausiai mažėjo išmokos 

darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos, bei remonto ir techninės priežiūros sąnaudos, atitinkamai 12,2 ir 33,9 

proc. 

 

 

ESO veiklos sąnaudos, tūkst. EUR 

  
2016 m. 
 I ketv. 

2015 m. 
 I ketv. 

Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos 12 712 14 480 

Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos 3 720 5 625 

Telekomunikacijos ir IT paslaugos 2 315 1 893 

Transporto sąnaudos 1 113 1 146 

Nuoma ir komunalinės sąnaudos 912 748 

Kitos sąnaudos 4 100 2 783 

Veiklos sąnaudos 24 872 26 675 

 

Pelnas, nuostolis ir pelningumo rodikliai 

2016 m. pirmojo ketvirčio ESO grynasis pelnas siekė 30,8 mln. EUR ir lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. sumažėjo 

14,1 proc. ESO grynasis pelnas sumažėjo dėl 2016 metais sumažėjusio skirtumo tarp reguliatoriaus nustatytos ir realios 

elektros energijos įsigijimo kainos. Reguliatoriaus nustatyta kaina 2016 m., palyginti su 2015 m., sumažėjo 14 proc., o reali 

vidutinė elektros įsigijimo kaina – 1 procentu. 

 

ESO pelningumo rodikliai 

  2016.03.31  2015.03.31   

Grynasis pelningumas, proc. 16,88 20,31  

Veiklos pelningumas, proc. 20,08 23,34  

 

Elektros skirstymas 

Per 2016 m. tris mėnesius ESO klientams persiuntė 2 375 mln. kWh elektros energijos. Elektros energijos pardavimai iš šio 

skaičiaus sudarė 35,9 proc. Likusiems klientams ESO teikė tik persiuntimo paslaugą. Palyginti su tuo pat 2015 m. laikotarpiu, 

parduotos elektros energijos kiekis padidėjo 0,9 proc., o persiųstos elektros energijos kiekis padidėjo 6,3 proc. Bendrovės 

skirstymo technologiniuose įrenginiuose sąnaudos per 2016 m. tris mėnesius sudarė 186 mln. kWh, arba 7,27 proc. nuo 

gauto elektros energijos kiekio. 2015 m. tuo pat metu šios sąnaudos siekė 7,18 proc. 

 

Persiųstos elektros energijos kiekis pagal objektus 

 

31 proc. ESO persiunčiamos elektros energijos suvartojo gyventojai. Pramonės objektai ir paslaugų įstaigos suvartojo 

atitinkamai 27 proc. ir 12 proc. elektros energijos. Palyginti su 2015 m. trijų mėnesių duomenimis, elektros energijos 

persiuntimo objektams struktūra nepakito. 

 

 

 

                                                                 
 
 
1 Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos, dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei 

vertės sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas 
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Gamtinių dujų skirstymas 

 

 Per 2016 m. tris  mėnesius ESO skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 2,9 mlrd. kilovatvalandžių (KWh) (271 mln. kubinių 

metrų) gamtinių dujų – apie 9,4 proc. daugiau nei 2015 m. per tą patį laikotarpį. 

 

Dujų skirstymo apimčių padidėjimui 2016 m. pirmąjį ketvirtį didžiausią įtaką turėjo dėl ženkliai šaltesnių orų šildymo sezono 

metu padidėjęs dujų suvartojimo poreikis šilumos ir elektros gamybos įmonėse. 

 

Elektros energijos tiekimo kokybė (SAIDI, SAIFI) 

Su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) 

per 2016 m. tris mėnesius vienam vartotojui siekė 35,97 minutes ir, lyginant su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 

1,68 minutėmis (2015 m. trijų mėnesių SAIDI sudarė 37,65 min.). Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam 

vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 2016 m. tris mėnesius siekė 0,28 karto – 0,04 karto mažiau 

nei 2015 m. sausio-kovo mėnesiais, kai jis buvo 0,32 karto 
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Elektros energijos tiekimo patikimumo rodikliai 2016 m. sausio – kovo mėn. ir 2015 m. sausio – kovo mėn. 

 

 

Dujų skirstymo kokybė (SAIDI, SAIFI) 

 

Su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka, vidutinė neplanuotų gamtinių dujų persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) per 

2016 m. tris mėnesius vienam vartotojui siekė 0,227 minutes ir, lyginant su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 0,098 

minutėmis (2015 m. trijų mėnesių SAIDI sudarė 0,129 min.). Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui 

(SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 2016 m. tris mėnesius siekė 0,003 karto – 0,002 karto daugiau nei 

2015 m. sausio-kovo mėnesiais, kai jis buvo 0,001 karto. 

 

Investicijos 

 

Per 2016 m. tris mėnesius ESO investicijos į elektros į dujų skirstomuosius tinklus siekė 18,053 mln. eurų – 4,3 proc. mažiau 

nei 2015-ųjų pirmąjį ketvirtį. Mažesnes investicijas lėmė 2016 m. pradžioje vyravę šalti orai, dėl kurių suplanuotų investicijų 

projektų įgyvendinimas  buvo perkeltas į kitus ketvirčius. 

 

ESO investicijos, tūkst. EUR 

 2016 m. I ketv. 2015 m. I ketv. 

Elektros skirstymo tinklo atnaujinimas 7 899 8 486 

Elektros skirstymo tinklo plėtra 6 955 8 470 

Dujų sistemų statyba ir rekonstrukcija 1 483 1 475 

Kita (IT, valdymo sistemos ir kt.) 1 716 443 

Visos investicijos 18 053 18 874 
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Per 2016 m. tris mėnesius ESO investicijos į elektros skirstymo tinklo atnaujinimą siekė 7,9 mln. eurų – 6,9 proc. mažiau nei 

2015 m. tuo pat metu. Palyginamuoju laiku bendrovės investicijos į elektros skirstomojo tinklo plėtrą sumažėjo 17,9 proc. iki 

6,955 mln. eurų. Šiemet pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. sausio-kovo mėnesiais, 3,9 karto – iki 1,7 mln. eurų išaugo 

investicijos į IT ir valdymo sistemas. Tai lėmė naujos elektros skirstymo tinklo valdymo sistemos diegimo darbai. 

 

Per 2016 m. tris mėnesius ESO prie elektros skirstymo tinklo prijungė 4 807 naujus vartotojus – 10,3 proc. mažiau nei 2015 

m. tuo pat metu, kai prijungti 5 364 vartotojai. Naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia sudarė 66 551 kW – 

20,8 proc. mažiau nei 2015 m. tuo pat metu, kai ji siekė 84 112 kW. 

 

Per 2016 m. tris mėnesius ESO investicijos į dujų sistemų statybą ir rekonstrukciją siekė 1,5 mln. eurų ir buvo 0,6 proc. 

didesnės nei tuo pat metu 2015 metais. Per 2016 m. tris mėnesius naujiems klientams prijungti prie dujų tinklo ESO investavo 

1,08 mln. eurų – 25 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (0,9 mln. eurų). Bendrovė pastatė 17,6 km skirstomojo dujotiekio 

(2015 m. sausį-kovą – 14 km) ir prie dujotiekių prijungė 698 vartotojus* – 5,2 proc. mažiau nei 2015 m. tuo pat metu (736 

vartotojai). 

* prijungtų naujų vartotojų skaičius, kuriems prijungti AB „Energijos skirstymo operatorius“ pastatė gamtinių dujų sistemą ir  jai buvo gauti statybos pabaigą patvirtinantys dokumentai 

(vartotojai nebūtinai sudarę gamtinių dujų pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis). 

 
 

Finansinių rodiklių analizė 

Bendrovės turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1,05  mlrd. EUR 89,9 proc. viso turto sudarė ilgalaikis turtas. 

Likvidžiausias turtas – pinigai ir pinigų ekvivalentai – sudarė 10,4 mln. EUR, t. y. 9,8 proc. nuo viso trumpalaikio turto.  

 

ESO finansinio sverto rodikliai 

  2016.03.31 2015.12.31 

Įsiskolinimo koeficientas 45,47% 46,81% 

Skolos ir turto santykis 20,35% 22,90% 

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 83,40% 87,99% 

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 37,32% 43,04% 

Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 35,51% 38,34% 

Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 23,97% 25,72% 

Bendrojo mokumo koeficientas 83,40% 87,99% 

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 54,53% 53,19% 

Akcijos kainos ir pelno santykis* 25,36 - 

Kapitalizacija, mln. EUR* 781,012 - 

*ESO akcijomis pradėta prekiauti biržoje nuo 2016.01.11 
 

 

2016 m. kovo 31 d. pabaigoje ESO finansinės skolos sudarė 214,2 mln. EUR, arba 44,7 proc. visų turimų įsipareigojimų. 

Ilgalaikės paskolos sudarė 137,6 mln. EUR, t. y. 64,2 proc. visų paskolų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ESO trumpalaikiai 

įsipareigojimai iš viso siekė 197,8 mln. EUR. 

 

ESO likvidumo rodikliai 

  2016.03.31 2015.12.31 

Einamojo likvidumo rodiklis 0,54 0,64 

Kritinio likvidumo koeficientas 0,53 0,63 
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Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis 0,05 0,13 

Apyvartinis kapitalas, tūkst. EUR -91.496 -75.920 

Apyvartinio kapitalo ir turto santykis -0,09 -0,07 

 

ESO trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 91,5 mln. EUR. Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė – 0,54. 

Kritinio likvidumo koeficientas nežymiai skiriasi nuo einamojo likvidumo, kadangi atsargos sudaro vos 1,7 proc. nuo viso 

trumpalaikio turto. Finansinė skola, sumažinta trumpalaikių investicijų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų dydžiu, sudaro 203,8 

mln. EUR. Bendrovės grynoji finansinė skola sudaro 35,51 proc. nuosavo kapitalo. 

 

Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis bei kiti reikšmingi įvykiai 

bei jų poveikis tarpinėms finansinėms ataskaitoms 

Kita informacija pateikiama ESO sutrumpintoje finansinėje atskaitomybėje už 2016 m. pirmąjį ketvirtį. 

 

VEIKSNIAI, TURINTYS POVEIKĮ BENDROVĖS FINANSINIAMS RODIKLIAMS 

Veiklos aplinka 

Jau ketvirtus metus Europos Sąjungos bendrasis vidaus produktas pamažu auga dėl didėjančio vartojimo. Be to, ekonomikos 

augimą turėtų sąlygoti ir žemos naftos kainos, palankios finansavimo sąlygos ir silpnesnis euro kursas dolerio atžvilgiu. Iš 

kitos pusės, pradeda ryškėti naujos rizikos, galinčios paveikti ekonomikos augimą: lėtesnis Kinijos bei kitų besivystančių 

valstybių augimas, silpna pasaulinė prekyba ir geopolitinė įtampa Europos kaimynystėje. Europos Komisija, 2016 m. vasario 

mėnesį paskelbtoje prognozėje, prognozuoja, kad 2016 m. Europos sąjungos bendrojo vidaus produkto augimas sieks 1,9 

proc., o euro zonos – 1,7 proc. Tuo tarpu 2017 m. ekonomikos augimas turėtų pasiekti atitinkamai 2,0 proc. ir 1,9 proc.2 

Europos Komisija prognozuoja, kad Lietuvos ekonomikos augimas dėl vidaus vartojimo ir eksporto augimo 2016 m. padidės 

2,9 proc., o 2017 m. – 3,4 proc.3  

Lietuvos bankų ekonomistai 2016 m. paskelbtose Lietuvos ekonomikos augimo perspektyvose taip pat prognozuoja Lietuvos 

ekonomikos augimą. Remiantis SEB banko analitikų balandžio mėnesį pateiktomis prognozėmis, tikimasi, kad 2016 m. 

Lietuvos bendrasis vidaus produktas padidės 2,8 proc., 2017 m. – 3,2 proc.4 2016 m. balandžio mėnesį „Swedbank“, AB 

analitikai taip pat paskelbė Lietuvos ekonomikos perspektyvas: tikimasi, kad 2016 m. bendrojo vidaus produkto augimas 

sieks 3,3 proc., o 2017 m. prognozuojamas 3,0 proc. augimas5. Lietuvos banko 2016 m. kovo mėnesio prognoze, Lietuvos 

bendrasis vidaus produktas 2016 m. augs 2,6 proc., 2017 m. – 3,4 proc. 6 

 

Lietuvos, Europos Sąjungos ir euro zonos bendrojo vidaus produkto augimo prognozės 2016 m. - 2017 m., proc. 

                                                                 
 
 
2 Duomenų šaltinis: European Commission. European Economic Forecast Winter 2016 
3 Duomenų šaltinis: European Commission. European Economic Forecast Winter 2016 
4 Duomenų šaltinis: SEB bankas. Lietuvos makroekonomikos apžvalga Nr. 62, 2016 m. balandis 
5 Duomenų šaltinis: „Swedbank“ ekonomikos apžvalga. 2016 m. balandis 
6 Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos. 2016 m. kovas 
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Kadangi elektros energijos vartojimas yra glaudžiai susijęs su bendrojo vidaus produkto augimu, ekonomikos augimas turi 

įtakos ir ESO veiklos rezultatams. Atsižvelgiant į ekonomistų pateikiamas makroekonomines prognozes bei 2015 m. 

rezultatus, prognozuojama, kad 2016 m. persiųstos elektros energijos kiekis augs. 

 

Situacija elektros rinkoje 

2016 m. sausio - kovo vidutinė elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržoje Lietuvos prekybos zonoje buvo šiek tiek žemesnė 

nei atitinkamu laikotarpiu pernai metais. Sausio mėnesį vidutinė elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržoje Lietuvos 

prekybos zonoje, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2015 m., padidėjo 26,4 proc. Vasario mėnesį vidutinė elektros energijos 

kaina „Nord Pool“ biržoje Lietuvos prekybos zonoje, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2015 m., sumažėjo 24,6 proc., o kovą 

– sumažėjo 4,3 proc. 7. 

 

Vidutinės mėnesinės kainos elektros biržoje 
 

 
  

Bendrovės strategija ir tikslai 

ESO 2016–2020 m.  strategiją planuojama parengti iki 2016 m. trečiojo  ketvirčio pabaigos. ESO ilgalaikė strategija rengiama 

atsižvelgiant į akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ 2015–2020 m. gamtinių dujų skirstymo veiklos ir AB LESTO 2014–2020 m. 

ilgalaikes strategijas. 

ESO rengiama ilgalaikė strategija remiasi patikimumu, efektyvumu, aukšta reputacija ir vertybėmis grįsta organizacine 

kultūra.  

                                                                 
 
 
7 Duomenų šaltinis: Elektros rinkos apžvalga, 2016 m. kovas [interaktyvus]. Žiūrėta 2016-05-03. Prieiga per internetą: 
http://www.litgrid.eu/index.php/elektros-rinka/rinkos-apzvalgos/798 
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ESO misija –  esame tam, kad energija Jus pasiektų patikimai ir paprastai. 

ESO vizija  –  patikimas partneris  išmaniųjų energijos technologijų pasaulyje.  

 

Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą ESO grindžia šiomis vertybėmis: bendradarbiavimas, atsakomybė ir 

rezultatas. Vertybėmis išreiškiama nuostata, jog nuolat jaučiame atsakomybę už savo veiksmus, dirbame kartu ir visada 

siekiame geriausio rezultato suinteresuotoms šalims.  

 

Visi paminėti elementai laikomi esminėmis prielaidomis siekti pagrindinio strateginio tikslo – įmonės vertės didinimo. Įmonės 

vertės didinimas suvokiamas kaip tvarus balansas tarp žemiau pateiktų strateginių krypčių, kurios yra susietos  subalansuotų 

veiklos rodiklių metodikos (angl. Balanced Scorecard) atitinkamomis perspektyvomis: 

 

1. Paslaugų klientui patikimumas, patogumas ir greitis (Klientų perspektyva). 

2. Tinklų efektyvumą didinantys pažangūs technologiniai sprendimai (Vidinių procesų perspektyva). 

3. Vieninga organizacijos kultūra (Darbuotojų ugdymo perspektyva). 

4. Nuolatinis veiklos tobulinimas (Vidinių procesų perspektyva). 

Šių krypčių nuoseklus įgyvendinimas leis subalansuotai siekti pagrindinio Bendrovės strateginio tikslo – įmonės vertės 

didinimo (Finansų perspektyva). 

 
 
 
 
 
 
ESO strategijos schema 

 
 

Suinteresuotos šalys 
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Siekiant subalansuoto strateginių krypčių įgyvendinimo pirmiausia atsižvelgiama į suinteresuotų šalių interesus bei lūkesčius. 

Atliekant vidinę ir išorinę analizę buvo išskirtos šios svarbiausios suinteresuotos šalys: akcininkai, klientai, visuomenė, 

darbuotojai, reguliatorius ir rangovai. 

Bendrovės strateginės kryptys turėtų atspindėti svarbiausių suinteresuotų šalių interesus. Pateikiama schema, kurioje ESO 

suinteresuotų šalių poreikiai perteikiami per strategines kryptis. Kiekviena strateginė kryptis yra susijusi su viena ar keliomis 

suinteresuotomis šalimis. Vadovaujantis šia logika, suinteresuotų šalių interesų užtikrinimo stebėjimui pateikiami specifiniai 

tikslai bei rodikliai.  

 

 

 

 

 

 

Investicijų planai 

Elektros skirstymo tinklo modernizavimas 

 

2015 m. vasario 3 dieną AB LESTO (toliau – LESTO) paskelbė 2015-2025 m. investicijų planą. ESO, kuri tęsia LESTO 

veiklą, per artimiausią dešimtmetį planuoja iš esmės modernizuoti skirstomąjį tinklą. Siekdama užtikrinti patikimas, saugias 

ir išmaniai valdomas paslaugas, Bendrovė į tinklo modernizavimą ir atnaujinimą iki 2025 m. numato investuoti 1,7 mlrd. eurų. 

 

Daugiausia – 511 mln. eurų – Bendrovė ketina investuoti į tinklo atsparumo klimato reiškiniams didinimą. Tokiu būdu elektros 

oro linijos bus keičiamos požeminėmis arba oro izoliuotomis linijomis. Per artimiausius 11 m. tokių linijų dalį planuojama 

padidinti nuo 25 proc. iki 40 proc., arba nutiesti 18 tūkst. km požeminių ir izoliuotų linijų. 426 mln. eurų ketinama investuoti į 

programą „Saugus ir patikimas tinklas“. Programos metu nesaugūs transformatoriai, kabelių linijos ir skirstomieji įrenginiai 

bus keičiami modernia, šiuolaikinius standartus atitinkančia įranga. 

 

132 mln. eurų numatoma investuoti į elektros įtampos kokybės gerinimą. Tai leis išspręsti nekokybiškos įtampos problemą 

41 tūkst. vartotojų sutvarkant beveik 9,1 tūkst. km įtampos svyravimo paveiktų linijų. Į išmaniojo tinklo projektus LESTO 

ketina investuoti 34 mln. eurų. Iki 2025 m. ketinama įgyvendinti 7 projektus, tarp jų – tinklo automatizavimo, išmaniųjų 

skaitiklių bandomieji projektai, vieningo dispečerinio centro ir skirstomojo tinklo valdymo sistemos įdiegimas. 

 

Likusios investicijos bus skirtos naujų vartotojų prijungimui, investicijoms į IT sistemas ir kitas priemones.  

 

Dujų skirstymo tinklo modernizavimas 

 

2015 m. gruodžio 13 dieną akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (toliau – Lietuvos dujos) parengė dešimties metų investicijų 

planą, kuriame paskaičiuota, kad per artimiausią dešimtmetį į tinklą planuojama investuoti 141,1 mln. eurų. ESO, kuri tęsia 

„Lietuvos dujų“ veiklą, daugiausiai investuos į skirstymo sistemos plėtrą, skirstomųjų dujotiekių rekonstravimą bei nuotolinio 

duomenų surinkimo ir valdymo sistemų modernizavimą. 

 

2016–2025 metų investicijų plane numatyta dešimt investavimo krypčių. Daugiausiai – 58 mln. eurų – ketinama investuoti į 

dujų skirstymo sistemos plėtrą, kurios poreikis kyla dėl augančio naujų gamtinių dujų vartotojų skaičiaus. Apie 21 mln. eurų 
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planuojama investuoti į nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemų modernizavimą, o į skirstomųjų dujotiekių 

rekonstravimą – 20,4 mln. eurų. Dujų apskaitos sistemos modernizavimui dešimties metų bėgyje planuojama skirti 11,7 mln. 

eurų lėšų. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių rekonstravimui – 7,7 mln. eurų, uždarymo įtaisų keitimui bei papildomų įrengimui 

– 6,5 mln. eurų, dujotiekių saugos nuo korozijos įrenginių rekonstravimui – 1,2 mln. eurų. Į dujų skirstymo patikimumo 

projektus planuojama investuoti 3,5 mln. eurų, o į skirstomųjų dujotiekių išpirkimą – 0,66 mln. eurų. Technologinių procesų 

modernizavimui planuojama skirti 3,9 mln. eurų lėšų. 

 

Rizikų ir neapibrėžtumų veiksniai bei jų valdymas 

Rizikos valdymo politika 

Bendrovės rizikų valdymo sistema grindžiama COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) ERM (Enterprise Risk Management), AS/NZS ISO 31000:2009 (Risk management – Principles and 

guidelines), ISO/IEC 27005:2011 (Information technology – Security techniques – Information security risk management) 

principais. 

Rizika ESO suprantama kaip neapibrėžtumas dėl tikslo pasiekimo, sąlygotas potencialių įvykių ir galimų jų pasekmių. ESO 

veiklos tikslai suprantami plačiai ir apima tiek bendro pobūdžio tikslus, susijusius su ilgalaike strategija ir veiklos planu, tiek 

ir konkrečius tikslus, susijusius su atskirais Bendrovės veiklos procesais. Bendrovės rizikų valdymas paremtas galimos 

neigiamos įtakos Bendrovės ir jos veiklos funkcijų (procesų) tikslams ir rezultatams vertinimu. Rizikų identifikavimas, analizė, 

vertinimas ir valdymas atliekamas sistemingai, vadovaujantis  „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės įmonėms vieninga 

Rizikų valdymo politika, Bendrovėje patvirtinta Rizikų valdymo tvarka bei kitais su rizikų valdymu susijusiais vidaus teisės 

aktais.  

Pagrindiniai ESO rizikų valdymo principai: 

- rizikos valdymas kuria ir saugo kuriamą vertę, o valdymo scenarijai ir priemonės parenkamos taip, kad prisidėtų 

prie Bendrovės tikslų pasiekimo ir veiklos gerinimo; 

- rizikos valdymas yra integruotas į Bendrovės veiklos procesus ir susietas su veiklos planavimo procesu, stebint 

Bendrovės veiklos rezultatus nuolat stebimos rizikos lygio tendencijos; 

- rizikos valdymas yra sprendimų priėmimo sudedamoji dalis; 

- rizikos valdymas yra pritaikytas atsižvelgiant į vidinę ir išorinę aplinką bei rizikų pobūdį; 

- rizikos valdymas yra sistemingas, struktūruotas ir savalaikis; 

- rizikos valdymas yra dinamiškas, reaguojantis į pokyčius ir pasikartojantis; 

- rizikos valdymo procesas yra skaidrus ir visapusiškas. Šiame procese dalyvauja visų grandžių Bendrovės 

darbuotojai. Tinkamumą bei patikimumą užtikrina rizikų valdymo komiteto funkcijas atliekanti Bendrovės vadovų 

taryba, o „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės lygiu – Stebėtojų tarybos Rizikų valdymo priežiūros komitetas. 

 

Periodinis rizikų nustatymo ir vertinimo ciklas, kurio metu įvertinama veiklos funkcijų (procesų) rezultatų liekamoji rizika bei 

užsibrėžiamas rizikos valdymo priemonių sustiprinimas, vyksta kasmet veiklos tikslų proceso planavimo metu. Šio ciklo 

metu nustatomos rizikos (rizikos veiksniai), galinčios turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklos tikslams ir rezultatams. 

Nustatytos rizikos vertinamos, atsižvelgiant į jų pasireiškimo tikimybę ir galimą poveikį veiklos tikslams ir rezultatams. Tokiu 

būdu įvertintoms rizikoms, kurių kompleksinis tikimybės ir poveikio įvertinimas viršija rizikos tolerancijos ribą, parenkamos 

rizikos valdymo priemonės, kurių įgyvendinimas sumažintų tikimybės ir (ar) poveikio įtaką taip, kad rizikos įtaka tikslams ir 

rezultatams atsidurtų Rizikos tolerancijos (rizikos apetito) ribose. Rizikos gali būti vertinamos ir neplanuotai, prieš priimant 

Bendrovės veiklai reikšmingą sprendimą arba reikšmingai pasikeitus vidaus sąlygoms ar išorės aplinkybėms. Naudojamos 

rizikos valdymo priemonės yra nukreiptos į rizikų išvengimą, sumažinimą, perdavimą ir (ar) prisiėmimą, įvertinant jų poveikį 

Bendrovei nustatytų tikslų įgyvendinimui, veiklos tęstinumui, atsižvelgiant į riziką mažinančių priemonių kaštus bei jų 

efektyvumą. Bendrovėje siekiama valdyti visas kritinį poveikį veiklos tikslams ir veiklos tęstinumui galinčias turėti rizikas, 



 

17 

 

nepriklausomai nuo jų tikimybės. Liekamosios rizikos atitikimas Rizikos tolerancijai, naujų rizikų atsiradimas, rizikos valdymo 

priemonių įdiegimo atitikimas rizikų valdymo planui yra peržiūrimi kartą per ketvirtį. 

Bendrovės rizikų valdymo sistemą vysto bei rizikų valdymo procesą koordinuoja Bendrovės darbuotojas, atsakingas už 

rizikų valdymą. Už priemonių nustatymą, jų įtakos analizę ir įvertinimą Bendrovės veiklos funkcijai (procesui), tinkamo rizikų 

valdymo priemonių plano sudarymą ir įgyvendinimą atsakingas veiklos proceso ar padalinio, kurio rezultatams tos rizikos 

gali turėti neigiamą įtaką, savininkas ar vadovas.  

 

Rizikų valdymo ir kontrolės modelis 

Bendrovė, valdydama ir kontroliuodama riziką, su kuria susiduria savo veikloje, taiko „trijų gynybos linijų“ (angl. „three lines 

of defense“) principą, nustatant aiškų atsakomybių už rizikų valdymą ir kontrolę pasidalinimą tarp Bendrovės valdymo bei 

priežiūros organų ir struktūrinių padalinių ar funkcijų (žiūrėti žemiau). 

 

 

 

 

 

 

Rizikų valdymo ir kontrolės modelio schema 

 

„Pirmai gynybos linijai“ priklauso Bendrovės padalinių darbuotojai ir vadovai  (neįvardinti 2-oje ir 3-čioje gynybos linijose), 

vykdantys jų kompetencijai priskirtas veiklos funkcijas ir (ar) užtikrinantys veiklos funkcijų vykdymą pagal joms keliamus / 

nustatytus reikalavimus, t. y. sandorius sudarantys ir (ar) Bendrovės pagrindines veiklas, valdymo ir pagalbinius procesus 

(nepriklausančius 2-ai ir 3-čiai gynybos linijai) organizuojantys bei vykdantys darbuotojai ir jų vadovai. 1-ai gynybos linijai 

priklausančių funkcijų / padalinių vadovai ir darbuotojai, vykdydami veiklą jiems nustatytų kompetencijų ribose bei siekdami 

nustatytų tikslų, prisiima su atitinkama veikla / procesu susijusias rizikas ir atsako už šių rizikų suvaldymą bei vidaus kontrolės 

elementų įdiegimą jų atsakomybėje esančiuose procesuose. 

„Antrai gynybos linijai“ priklauso Bendrovės rizikų valdymo, atitikties teisės aktams, finansų kontrolės, prevencijos ir saugos 

funkcijos/padaliniai:  

- už rizikų valdymą atsakingas asmuo atsako už tinkamos rizikų valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą, rizikų 

valdymo proceso organizavimą bei rizikų valdymo kontrolę;  
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- Teisės padalinys užtikrina, kad Bendrovės vadovų ir darbuotojų sprendimai atitiktų teisės aktų reikalavimus; 

- Finansų kontrolės padalinys užtikrina tinkamo finansinių išteklių naudojimo kontrolę; 

- Prevencijos padalinys atsako už prevencinių rizikos valdymo priemonių, susijusių su piktnaudžiavimo rizika, fizine, 

informacine ir turto sauga, diegimo organizavimą bei kontrolę. 

 

Bendrovės vadovų taryba, atlikdama Rizikų valdymo komiteto funkcijas, atsako už tinkamą rizikų valdymą ir kontrolę 1-je ir 

2-oje gynybos linijose. 

„Trečiai gynybos linijai“ priklauso: „Lietuvos energija“, UAB vidaus audito padalinys ir išorinė audito bendrovė. Vidaus audito 

padalinio darbuotojai įvertina rizikų valdymo ir vidaus kontrolės efektyvumą bei veiksmingumą ir teikia rekomendacijas dėl 

rizikų valdymo ir kontrolės tobulinimo. Bendrovės samdoma išorinė audito bendrovė ne rečiau kaip kartą per metus pateikia 

nuomonę apie Bendrovės finansinės atskaitomybės teisingumą ir rizikų valdymo bei vidaus kontrolės veiksmingumą. 

Vidaus audito padalinio vadovas yra atskaitingas „Lietuvos energija“, UAB stebėtojų tarybai ir reguliariai teikia informaciją 

apie Bendrovės rizikų valdymo ir vidaus kontrolės efektyvumą bei vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimą Bendrovės 

valdybai ir stebėtojų tarybai. 

Bendrovės darbuotojas, atsakingas už rizikų valdymą, reguliariai teikia apibendrintą informaciją rizikų valdymo ir kontrolės 

klausimais UAB „Lietuvos energija“ Rizikų valdymo vadovui. 

„Lietuvos energija“, UAB  Stebėtojų tarybos Rizikų valdymo priežiūros komitetas pagal nustatytą kompetenciją vykdo rizikų 

valdymo ir kontrolės sistemos veiksmingumo priežiūrą visose trijose gynybos linijose.  

 

Pagrindinės rizikos rūšys Bendrovės veikloje ir jų valdymas 

Pagrindinės rizikos rūšys, su kuriomis savo veikloje susiduria Bendrovė, yra šios:  

- strateginė rizika; 

- atitikties / teisinė rizika; 

- operacinė / veiklos rizika; 

- finansinė rizika. 

Strateginės rizikos valdymas 

Strateginė rizika. Bendrovės veiklos apimtyje šiai rizikų grupei priskirtinos rizikos siejamos su veiklos planavimu, nepalankių 

ar klaidingų veiklos sprendimų, netinkamo sprendimų įgyvendinimo arba nepakankamo/ pavėluoto reagavimo į politinius, 

reguliacinius ar technologinius ir/ar mokslo (inovacijų pritaikomumo) pokyčius. Taip pat šiai kategorijai, priklausomai nuo 

rizikų šaltinių, gali būti priskiriamos rinkos, reputacijos, žalos aplinkai ir gamtiniams ištekliams rizikos, kylančios iš netinkamai 

nustatytų strategijos krypčių. Svarbus makroekonomikos rizikos veiksnys yra rinkoje besiformuojanti energijos gamybos (ar 

importo) kaina. Ši kaina tiesiogiai lemia energijos savikainą. Visuomeninio elektros energijos tiekimo kaina yra reguliuojama 

ir yra fiksuota nepriklausomai nuo tuo metu rinkoje susiformavusios elektros energijos kainos. 

Bendrovės pajamos ir pelnas iš persiuntimo ir tiekimo veiklos tiesiogiai priklauso ir nuo energijos persiuntimo / suvartojimo 

apimčių. Šalies makroekonominė padėtis turi tiesioginės įtakos energijos pardavimo, naujų vartotojų elektros ir dujų įrenginių 

prijungimo tendencijoms ir klientų mokumui. Šią riziką Bendrovė valdo konservatyviai planuodama energijos suvartojimą bei 

pardavimo pajamas. 

Eksploatuodama ir plėsdama valdomą elektros ir dujų skirstomąjį tinklą, ESO perka skirstymo tinklo įrangą bei medžiagas, 

kurių kainos priklauso nuo rinkos tendencijų. Nuo šių prekių kainų priklauso ESO tinklo eksploatavimo ir investicijų į tinklą 

išlaidos, turinčios įtakos ESO finansiniams rezultatams. Siekdama optimizuoti investicijas ir išlaidas tinklo eksploatacijai bei 

plėtrai Bendrovė taiko investicijų reitingavimo metodą, grindžiamą objektyviais kriterijais, atitinkančiais Bendrovės energijos 

skirstomojo tinklo eksploatacijos bei plėtros prioritetus.  

Bendrovės veiklai taip pat svarbūs politinės rizikos veiksniai. Elektros energijos skirstymo ir tiekimo tvarką reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, o dujų skirstymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Gamtinių 
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dujų įstatymas. Minėtų įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų pakeitimai gali daryti įtaką ESO veiklai ir rezultatams. Energijos 

kainų atžvilgiu svarbi valstybės politika. Paslaugų kainos yra reguliuojamos, kainų viršutines ribas nustato ir kontroliuoja 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. ESO veiklos rezultatai priklauso nuo šių sprendimų. Siekdama mažinti 

minėtos rizikos įtaką veiklos rezultatams, Bendrovė analizuoja tarptautinę energetikos įmonių reguliavimo praktiką bei, esant 

poreikiui, teikia pasiūlymus teisės aktus rengiančioms valstybės institucijoms.  

Atlikdama elektros ir dujų skirstymo, elektros energijos visuomeninio ir garantinio tiekėjo funkciją Bendrovė siekia 

aukščiausių reputacijos standartų. Šis siekis atsispindi Bendrovės misijoje, vizijoje, strateginiuose tiksluose bei vertybėse . 

Bendrovės vadovai skiria didelį dėmesį Bendrovės misijos, vizijos, vertybių bei strateginių tikslų komunikavimui 

darbuotojams. Be to, Bendrovė vykdo socialinius projektus, įtvirtinančius socialiai atsakingos Bendrovės įvaizdį. 

 

Atitikties / teisinės rizikos valdymas 

Atitikties / teisinė rizika yra suprantama kaip rizika, kylanti iš reguliacinės, teisinės aplinkos pokyčių ar konkrečių sričių, 

kuriose įteisinti konkretūs pasikeitimai, tačiau jie nėra tinkamai ar laiku perkelti į Bendrovės vidaus dokumentus arba 

atsižvelgiant į Bendrovės veiklos pobūdį tokių reikalavimų nėra galimybės laiku ir/ar pilna apimtimi įgyvendinti. Taip pat ši 

rizikų grupė gali būti siejama su atitikimų įvairiems standartams, sertifikatams rizikomis. Tai nuostolių padidėjimo ir (ar) 

prestižo praradimo, ir (ar) pasitikėjimo sumažėjimo rizika, kurią gali lemti išoriniai aplinkos veiksniai arba vidaus veiksniai 

(pavyzdžiui, vidaus teisės aktų bei etikos standartų pažeidimai, darbuotojų piktnaudžiavimo atvejai ir t. t.).  

Už atitikties / teisinės rizikos valdymą atsako Teisės padalinys. Siekiant minimizuoti atitikties / teisinę riziką, Bendrovės 

teisininkai dalyvauja Bendrovės vadovybės sprendimų priėmimo, vidaus teisės aktų bei sutarčių rengimo procesuose. 

 

Operacinės / veiklos rizikos valdymas 

Operacinės / veiklos rizikos suprantamos kaip rizikos patirti nuostolius/ negauti planuotų pajamų, neužtikrinti veiklos 

tęstinumo ar kelti grėsmę darbuotojams ir/ ar aplinkai, taip pat prarasti pasitikėjimą dėl netinkamų arba neįgyvendintų vidaus 

kontrolės procedūrų, netinkamai organizuotų ir valdomų procesų, darbuotojų klaidų ir/ ar neteisėtų veiksmų bei informacinių 

sistemų veiklos sutrikimų arba dėl išorės įvykių įtakos. Šiai kategorijai priskiriamos rizikos, susijusios su netinkamu 

žmogiškųjų išteklių valdymu, organizacijos mikroklimatu, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės, fizinės, gaisrinės saugos 

neužtikrinimu, netinkamomis/ nepakankamomis informacinėmis technologijomis, informacijos saugos neužtikrinimu, 

netinkamu sutarčių valdymu, vidaus kontrolės sistemos neefektyvumu, produktų/ paslaugų/ darbų kokybės nesuvaldymu, 

klientų aptarnavimo kokybės neužtikrinimu, žalos aplinkai, gamtai padarymu ar procesų neefektyvumu. Bendrovės veikloje 

labai svarbus energijos tiekimo sutrikimų rizikos valdymas. Vienas pagrindinių veiksnių, charakterizuojančių skirstomojo 

tinklo operatoriaus veiklą –energijos skirstymo patikimumas, vertinamas pagal vartotojams tenkančių atjungimų trukmę ir 

dažnį (angl. sutrumpinimas SAIDI, SAIFI). Dėl neprognozuojamų išorinių veiksnių, tokių kaip stichiniai gamtos reiškiniai, 

egzistuoja rizika, kad vartotojams nebus užtikrintas patikimas energijos tiekimas, ESO negaus planuojamų pajamų, o 

atitinkamų gedimų šalinimas nulems papildomas eksploatacines sąnaudas. Šios rizikos valdymui Bendrovė yra parengusi 

išsamias ekstremalių situacijų valdymo procedūras. Taip pat, siekdama didinti tiekiamos energijos kokybę ir patikimumą, 

ESO numato didžiąją dalį visų investicijų skirti skirstomųjų tinklų atstatymui, elektros transformatorinių pastočių 

rekonstrukcijai bei naujų, ilgaamžių, šiuolaikinius kokybės standartus atitinkančių, elektros ir dujų įrenginių įrengimui, ieško 

technologinių sprendimų, kurie užtikrintų nuolatinę eksploatuojamų skirstomųjų tinklų būklės kontrolę, operatyvų gedimų 

šalinimą, užkirstų kelią elektros ir dujų tiekimo sutrikimams.  

 

Finansinės rizikos valdymas  

Kredito rizika yra nuostolių rizika, kad klientai ir (ar) kitos sandorio šalys nesugebės įvykdyti savo įsipareigojimų Bendrovei. 
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Bendrovės kredito riziką sudaro terminuotų bei neterminuotų lėšų bankuose, investicijų į skolos vertybinius popierius, 

vartotojų įsipareigojimai apmokėti už suvartotą energiją. Bendrovė neturi reikšmingos kredito rizikos, nes didelis energijos 

vartotojų skaičius sąlygoja mažą kredito koncentracijos riziką. 

 

Prioritetinis investavimo tikslas yra lėšų saugumo užtikrinimas ir, laikantis šio tikslo, investicijų grąžos maksimizavimas. 

Kredito riziką, susidarančią dėl  energijos vartotojų nesugebėjimo laiku apmokėti už suvartotą  energiją. Bendrovė valdo 

pagal nustatytas vartotojų įsiskolinimo valdymo procedūras. Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. 

 

Rinkos rizika yra nuostolių arba būsimųjų grynųjų pajamų netekimo rizika dėl palūkanų normų, valiutų kursų, akcijų bei 

biržinių prekių kainų pasikeitimo. 

 

Palūkanų normos rizika 

Grupės ir Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš įprastinės veiklos iš esmės nėra reikšmingai priklausomi nuo palūkanų 

normų pasikeitimų rinkoje. Visos Grupės ir Bendrovės paskolos yra su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su 

EURIBOR indeksu. Bendrovė valdo palūkanų normų riziką taikydama išvestines palūkanų normų rizikos valdymo priemones. 

 

Užsienio valiutų kursų rizika 

Visas Grupės ir Bendrovės piniginis turtas ir įsipareigojimai yra išreikšti eurais. 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS POPIERIUS 

Akcijų kainos dinamika ir apyvarta 

ESO akcijų kainos dinamika ir apyvarta, 2016-01-11 – 2016-03-31 

 

ESO –  didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją bendrovė NASDAQ Baltic biržoje. ESO kapitalizacija 2016.03.31 siekė 781 mln. 

EUR. Per 2016 m. pirmąjį ketvirtį ESO akcijos kaina sumažėjo 1,36 proc. Vidutinė svertinė 2016 m. trijų mėnesių ESO akcijos 

kaina siekė 0,861 EUR. 

  

ESO akcijų kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark indeksų dinamika, 2016-01-01 – 2016-03-31 
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Nuo 2016 m. pradžios iki kovo 31 dienos, indeksas OMX Vilnius pakilo 4,60 proc., indeksas OMX Baltic Benchmark pakilo 

6,56 proc., kai tuo metu ESO akcijų kaina per 2016 m. tris mėnesius nukrito 1,36 proc. savo pradinės vertės.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstatinio kapitalo struktūra 

Akcijų rūšis 
Akcijų 

skaičius, vnt. 
Nominalioji 
vertė, EUR 

Bendra nominalioji 
vertė, EUR 

Dalis įstatiniame 
kapitale, proc. 

Paprastosios vardinės akcijos 894 630 333 0,29 259 442 796,57 100,00 

Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. kovo 31 d. sudarė 259 442 796,57 EUR. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. 

 

 

Informacija apie emitento vertybinius popierius 

ESO akcijos į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą įtrauktos nuo 2016 m. sausio 11 dienos.  

Kitose reguliuojamose rinkose Bendrovės akcijomis neprekiaujama. 

ISIN kodas 
Prekybos 

sąrašas 

VP 

trumpinys 

Akcijų 

skaičius, vnt. 

Vienos akcijos 

nominali 

vertė, EUR 

Pramonės 

šaka pagal 

ICB standartą 

Aukštesnysis 

sektorius 

pagal ICB 

standartą 

LT000013002
3 

BALTIC 
MAIN  LIST 

ESO1L 894 630 333 0,29 
7000 

komunalinės 
paslaugos 

7500 
komunalinės 
paslaugos 

Akcininkai 

2016 m. kovo 31 d. duomenimis bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 8 980.  

ESO, kuri po AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo perėmė minėtų bendrovių turtą, teises ir pareigas, akcininkais 

tapo visi asmenys, 2015 m. gruodžio 11 d. turėję AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ akcijų.  
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Lietuvos energija, UAB valdo 94,98 proc. Bendrovės akcijų. Namų ūkiai – 4,04 proc. Finansinės institucijos, draudimo ir kitos 

bendrovės valdo 0,98 proc. ESO akcijų. 

  

ESO akcininkų skaičiaus 

pasiskirstymas pagal šalis, 2016-03-31 

 

Valstybė 
Akcininkų 
skaičius 

Lietuva 8 685 

Estija 83 

Rusija 49 

Latvija 47 

Baltarusija 40 

JAV 20 

Didžioji Britanija 10 

Kitos šalys 46 

Iš viso 8 980 

 

 

ESO akcininkų pasiskirstymas pagal grupes, 2016-03-31 

 

Akcininkai, 2016 m. kovo 31 d. duomenimis turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo 

Akcininko vardas, pavardė (įmonės 
pavadinimas, teisinė forma, buveinės 

adresas, kodas) 

Akcininkui nuosavybės 
teise priklausančių 
paprastųjų vardinių 
akcijų skaičius, vnt. 

Turima įstatinio 
kapitalo dalis, 

proc. 

Nuosavybės teise 
priklausančių 

akcijų suteikiama 
balsų dalis, proc. 

„Lietuvos energija“, UAB,  
Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius,  
įmonės kodas 301844044 

849 743 761 94,98 94,98 

 

 

 

Dividendai 

2016 m. kovo 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams 

dividendus už laikotarpį nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, sudarė 

30,6 mln. eurų. Dividendai už šešių mėnesių laikotarpį nuo 2015 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d., tenkantys vienai akcijai, 

sudarė 0,0342 euro. 

 

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 

ESO įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra AB SEB bankas.  

SEB, AB kontaktiniai duomenys:  

Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius; 

Tel. 1528 arba +370 5 268 2800. 
 

KLIENTŲ APTARNAVIMAS, APTARNAVIMO ĮVERTINIMAS 

Aptarnaujamų klientų skaičius 

2016 m. kovo 31 d. ESO turėjo sudariusi 1,582 mln. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su privačiais klientais ir  

66,5 tūkst. sutarčių su komerciniais klientais (2015 m. kovo 31 d. turėjo 1,565 mln. sutarčių su privačiais klientais ir 66,9 

tūkst. sutarčių su komerciniais klientais). 

 

Aptarnavimo kanalų vystymas 

0,98%
4,04%

94,98%
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Per 2016 m. tris mėnesius augo klientų, kurie naudojasi nuotoliniais aptarnavimo kanalais (nauja savitarnos svetaine 

www.manogile.lt ir klientų aptarnavimo numeriu 1802) skaičius, o elektros energijos vartotojų srautai klientų aptarnavimo 

centruose mažesniuose miestuose mažėjo. 2016 m. pradžioje savitarnos svetainė buvo pritaikyta bendram elektros ir dujų 

deklaravimui ir apmokėjimui. 

2016 m. kovo 31 d. savitarnos svetainėje www.manogile.lt užsiregistravusių vartotojų buvo 182  tūkst. privatūs klientai.  

Per 2016 m. tris mėnesius trumpuoju klientų aptarnavimo numeriu 1802 informacija suteikta daugiau nei 343 tūkst. klientų 

(per 2015 m. tris mėnesius informacija suteikta daugiau nei 295  tūkst. klientų), buvo gauta ir išspręsta daugiau nei  170 

tūkst. klientų kreipimųsi įvairiais klausimais (per atitinkamą 2015 m. periodą buvo gauta ir išspręsta 119 tūkst. klientų 

kreipimųsi). 

Per 2016 m. tris mėnesius septyniuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose esančiuose klientų aptarnavimo centruose buvo 

aptarnauta daugiau kaip  71 tūkst. klientų (per 2015 m. tris mėnesius buvo aptarnauta  62,8 tūkst. klientų). 

 

Elektros ir dujų apskaitų eksploatavimas ir plėtra 

Per 2016 m. tris mėnesius ESO pakeitė 29 544 vnt. apskaitos prietaisų, kuriems baigėsi metrologinis patikros terminas. Iš 

jų – 23 774 vnt. elektros energijos ir 5 770 vnt. gamtinių dujų apskaitos prietaisų. Bendrovė naujiems klientams įrengė 4 235 

vnt. elektros energijos ir 1 247 vnt. gamtinių dujų apskaitos prietaisų. Nuolatos atnaujindama eksploatuojamus apskaitos 

prietaisus, Bendrovė bei jos įgalioti asmenys taip pat patikrino daugiau nei 300 tūkst. elektros ir daugiau nei 75  tūkst. 

gamtinių dujų apskaitos prietaisų. 

Investuodama į elektros energijos ir gamtinių dujų apskaitos prietaisų modernizavimą bei jų automatizavimą, ESO prie 

esamų automatizuotų duomenų nuskaitymų sistemų prijungė 402 vnt. elektros ir 78 vnt. dujų apskaitos prietaisus, taip 

padidindama Bendrovės eksploatuojamų apskaitos prietaisų, kurių duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu, skaičių atitinkamai 

iki  27 740 vnt. ir 1158 vnt. 

Apskaitos prietaisų automatizavimas suteikia galimybę automatiškai pateikti verslo klientams sąskaitas už suvartotą elektros 

energiją  ir tiksliai nustatyti verslo kliento suvartotą gamtinių dujų kiekį. 

 

Siekdama išbandyti išmaniųjų apskaitų efektyvumą ir naudą privatiems klientams, 2015 m. gegužės mėn. Bendrovė  

paskelbė tarptautinį išmaniųjų skaitiklių pirkimo konkursą. Konkursą laimėjo įmonių konsorciumas, kurį sudaro Lietuvoje 

registruota bendrovė „Tecnolinės“ ir užsienio bendrovės „ELKO“ bei „ADD-Production“. „ELKO“ bei „ADD-Production“ 

analogiškus projektus įgyvendina Latvijoje, Slovakijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse. 

 

Rangovas gyventojams 2016 m. įrengs 3 tūkst. išmaniųjų skaitiklių, kurie leis racionaliau vartoti elektrą ir taupyti namų ūkio 

išlaidas. Dalyvavimui bandomajame projekte atrinkti tipiniai elektros vartotojai, todėl projekto metu išmanieji skaitikliai bus 

įrengti tiek naujos, tiek senos statybos daugiabučiuose gyvenantiems, tiek miestuose, tiek kaimuose esančių nuosavų namų 

gyventojams. Įrengus išmanųjį elektros apskaitos prietaisą, Bendrovės klientas savitarnos svetainėje www.manogile.lt  galės 

matyti tikslius duomenis, kada ir kiek energijos jis suvartoja. Bandomojo projekto metu ESO taip pat gaus daugiau tikslesnės 

informacijos apie elektros tinklą, tai leis operatyviau nustatyti elektros tinklo gedimus ir juos šalinti. 

 

Klientų atsiskaitymų valdymas 

2016 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie bendrosios mokėjimų eurais erdvės (SEPA). Iki šios datos Lietuvoje siūlyta 

tiesioginio debeto paslauga neatitiko SEPA reikalavimų, todėl nuo 2016 m. šalyje ji nebeteikiama. Klientų tiesioginio debeto 

sutikimai buvo automatiškai keičiami į e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartis, sudarant galimybę klientams ir toliau 

atsiskaityti už elektros energiją automatiniu būdu, kai kiekvieną mėnesį mokama suma automatiškai nuskaitoma iš kliento 

banko sąskaitos. 

 

http://www.manogile.lt/
http://www.manogile.lt/
http://www.manogile.lt/
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ESO klientams yra sudariusi galimybę už elektros energiją atsiskaityti pagal vidutinį suvartojamą elektros energijos kiekį. 

Atsiskaitymas pagal vidutinį suvartojimą padeda tolygiai planuoti išlaidas – nepaisant sezoniškumo ir suvartoto elektros 

energijos kiekio pokyčių, kas mėnesį mokama vienoda suma. Be to, klientai turintys kelis objektus, viena įmoka turi galimybę 

atsiskaityti už keliuose vartotojui priklausančiuose būstuose suvartotą elektros energiją (gali būti pateikiama viena sąskaita). 

Mėnesio įmokų už elektros energiją dydis klientui apskaičiuojamas pagal ankstesnį kliento elektros suvartojimo vidurkį 

(kilovatvalandėmis, kWh), kuris tikslinamas pagal kliento deklaruotus rodmenis arba pagal periodinius skaitiklių patikrinimo 

duomenis. Sužinoti bei pasitikrinti pritaikytą mokėjimo vidurkį vartotojai gali prisijungę prie savitarnos svetainės 

www.manogile.lt, paskambinę klientų aptarnavimo numeriu arba atvykę į „Gilės“ klientų aptarnavimo centrą. Pagal gautas 

PVM sąskaitas faktūras atsiskaito 20 proc. ESO klientų. Per 2016 m. tris mėnesius atliktų mokėjimų už suvartotą elektros 

energiją pagal PVM sąskaitas faktūras skaičius, lyginant su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, augo 8 proc.  

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. savitarnos portale www.manogile.lt mokėjimą galima atlikti pagal atsikaitymo knygelės elektroninį 

atitikmenį. 

 

Rinkos liberalizavimas 

2016 m. kovo 31 d. nepriklausomi tiekėjai tiekia elektros energiją 66 923 objektams. Pagal 2009 m. liepos 8 d. LR 

Vyriausybės patvirtintą Lietuvos elektros rinkos plėtros planą nepriklausomą elektros energijos tiekėją 2016 m. kovo 31 d. 

buvo pasirinkę: 

• Apie 93 proc. objektų, kurių leistinoji naudoti galia sudarė 400 kW ir daugiau; 

• Apie 85 proc. objektų, kurių leistinoji naudoti galia sudarė 100 kW ir daugiau; 

• Apie 74 proc. objektų, kurių leistinoji naudoti galia sudarė 30 kW ir daugiau; 

• Apie 54 proc. objektų, kurių leistinoji naudoti galia buvo mažesnė nei 30 kW. 

Į likusius objektus elektros energiją ir toliau tiekia garantinis tiekėjas (ESO). 

 
 
 
 
BENDROVĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

Socialinė atsakomybė mums – tai ne tik idėjos ir vertybės, kuriomis vadovaujamės kasdienėje veikloje ir planuodami ateitį. 

Tai – ir labai konkretūs sprendimai, kasdieninio verslo ir elgesio dalis. 

Mums tenkančią atsakomybę prisidėti prie visuomenės gerovės pirmiausia įgyvendiname per nenutrūkstamo energijos 

skirstymo ir tiekimo veiklą. Taip pat – aktyviai dalyvaudami piliečių švietime saugaus ir racionalaus energijos vartojimo 

klausimais. Skubame diegti ir plėtoti naujas, perspektyvias ir tausojančias technologijas. 

 

Aplinkosauga 

Kraštovaizdžio apsauga. Vietoje senų elektros oro linijų tiesiami nauji kabeliai vietovėse, kuriose buvusių oro linijų laidai 

buvo ploni ir pavojingai priartėję prie želdinių, pasenusi infrastruktūra lėmė daug gedimų. Kabelinės linijos užtikrina 

patikimesnį elektros tiekimą gyventojams ir yra saugesnės, be to, mažina vizualinę taršą. 

Popieriaus taupymas ir klientų informavimas moderniomis technologijomis. Bendrovė nuolat skatina savo klientus 

atsisakyti popierinių sąskaitų ir atsiskaitymo knygelių, pereinant prie nuotolinių aptarnavimo kanalų ir atsiskaitymo už 

paslaugas tiesioginio debeto būdu. 97 proc. ESO verslo klientų jau perėję prie elektroninių sąskaitų. Įmonė apie įvykusį 

elektros energijos tiekimo sutrikimą ir numatomą jo pašalinimo trukmę apie 85 proc. elektros naudotojų informuoja siųsdama 

nemokamus pranešimus SMS žinutėmis ir elektroninius laiškus. 

 

Iniciatyvos visuomenei 

http://www.manogile.lt/
http://www.manogile.lt/
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ESO įgyvendina plataus masto ilgalaikius socialinės atsakomybės projektus, skirtus vaikams, jaunimui ir plačiajai 

visuomenei, kuriuos vienija aktyvus bendruomenių, tikslinių visuomenės grupių įsitraukimas, saugumo ir efektyvaus 

energijos naudojimo ir aplinkos tausojimo idėjos.  

Nacionalinė edukacinė programa „Darni mokykla“. Siekdamas skatinti mokyklų bendruomenių sąmoningumą bei 

prisidėti prie darnios, energiją ir aplinką tausojančios Lietuvos visuomenės kūrimo, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras ir ESO 

kartu su partneriais pakvietė šalies ugdymo įstaigas dalyvauti visus metus truksiančioje edukacinėje programoje „Darni 

Mokykla“. 2015–aisiais projektui pelnius Švedijos verslo apdovanojimų prizą už geriausią 2014 metų socialinės atsakomybės 

projektą, jis tęsiamas ir toliau.  

Projektą „Darni mokykla“ padėjo įgyvendinti VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, bendrovės UAB „Schneider Electric 

Lietuva“, UAB „Mano būstas LT“ bei Nacionalinė vartotojų federacija. 

 

Energetinio efektyvumo didinimui – „Tiek, kiek reikia“. Racionalaus energijos naudojimo skatinimas yra viena iš 

prioritetinių ESO socialinės atsakomybės krypčių, prisidedanti prie aplinkos ir energetinių išteklių tausojimo bei šalies 

įsipareigojimų vykdant Europos Sąjungos klimato kaitos programą. Projektas skirtas kurti racionaliai gyvenančios 

visuomenės tradicijas – čia ieškoma racionalaus elektros energijos vartojimo sprendimų, ypatingą dėmesį skiriant verslo, 

pramonės vartojimui. 

Racionalaus energijos vartojimo konferencija „Energetinio efektyvumo sprendimai – konkurencingam verslui“ 

 ESO ir dienraštis „Verslo žinios“ vasario  11 d.  organizavo šeštąją,  jau tradicine tapusią konferenciją verslui . Joje su 

daugiau kaip 220 dalyvių savo įžvalgomis dalinosi specialistai iš įvairių sektorių. Jos metu buvo aptartos praktinės energetinio 

efektyvumo priemonės, konkretūs įmonių įdiegti elektros ir dujų infrastruktūros sprendimai, energetinio efektyvumo 

finansavimas, Europos Sąjungos Energetinio efektyvumo direktyvos perkėlimas į šalies nacionalinę teisę ir kiti aktualūs 

klausimai.  

Kasmet renginyje paskelbiamos ir apdovanojamos  racionaliausios „Žaliojo protokolo“ įmonės: už praėjusių metų pažangą 

(ISO 5001:2011 energetinio efektyvumo standarto įsidiegimą ir kitas racionalų energijos vartojimą skatinančias priemones) 

apdovanota UAB „Šiaulių vandenys“,  o „Žaliosios ambasadorės“ titulas (skiriamas racionalaus vartojimo entuziastams 

darbuotojams ) atiteko Rasai Pečiulaitei, UAB „Eika“ Plėtros ir energetikos projektų vadovei. 

 

Renginio svečių apklausa parodė, kad, lyginant su praėjusiais metais, dalyvių, kurių lūkesčius konferencija pateisino, 

procentas išaugo trimis punktais (nuo 93 iki 96 proc.) 

 
„Žaliasis protokolas“. Tai bendrovės inicijuotas susitarimas (gyvuojantis jau šeštus metus), kuriuo jį pasirašiusios 

įmonės ir organizacijos patvirtina, kad pritaria ir pasižada taikyti aplinką tausojančias idėjas:  

 įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones; 

 prisidėti prie Europos ir viso pasaulio aplinkos apsaugos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) 

kiekio mažinimo; 

 skatinti tai daryti savo darbuotojus, kolegas, artimuosius ir taip prisidėti prie energiją taupančios 

visuomenės kūrimo. 

 
Per 2016 metų tris mėnesius prie iniciatyvos prisijungė 24 naujos įmonės (iš viso yra prisijungę 212 įmonių). 
 

Rinka, klientai ir investuotojai 

 

Santykiuose su visais rinkos dalyviais ESO siekia kuo didžiausio įmanomo skaidrumo, o  savo veikloje –   aukščiausių 

etikos reikalavimų bei principų laikymosi. Rūpinamės ekonomine bei socialine savo veiklos nauda visuomenei . 
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Bendradarbiavimas su Lietuvos bibliotekomis. 2015 metų kovo mėn. su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka pasirašytas susitarimas bendradarbiauti įgyvendinant socialinį projektą „Bibliotekos pažangai 2“ leidžia  plėtoti 

bendrus gyventojų švietimo projektus Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bei viešosiose bibliotekose ir užtikrinti tolesnę 

kompiuterizuotų savitarnos svetainės www.manogile.lt vietų plėtrą. 

Santykiai su investuotojais. Siekiame palaikyti glaudžius santykius su esamais ir potencialiais mūsų  investuotojais 

ir užtikrinti, kad visiems jiems informacija būtų vienodai prieinama – ją nuolat atnaujiname ir pateikiame.  

Sausio mėn. pabaigoje „Nasdaq Baltic Market Awards 2015“ renginyje pelnėme tris apdovanojimus už „Lietuvos 

dujų“ ir LESTO pasiektą pažangą gerinant ryšius su investuotojais. 

  
Darbuotojų įtraukimas į socialiai atsakingas veiklas 

Ypatingą dėmesį skiriame darbuotojų įsitraukimo skatinimui. 2016 metų pradžioje įvykusios darbuotojų pasiūlytos socialiai 

atsakingos iniciatyvos sulaukė aktyvaus susidomėjimo. 

Labdaros mugė. Prieš Velykas centrinėje būstinėje organizuota labdaros mugė, kurios metu darbuotojai pirko pelno 

siekiančio dailiųjų amatų centro žmonėms su negalia „Mažosios Gubojos“ narių dirbinius. Visas mugės metu gautas lėšas 

centras skiria narių edukacinei  veiklai, ekskursijoms, renginiams organizuoti. 

Vidinė iniciatyva „Saugumo agentai“. Nuo 2015 metų pabaigos tęsiama vidinė „Saugumo agentų“ iniciatyva – darbuotojai  

ne darbo metu stebi ir praneša apie netvarkingus ir galimai pavojingus elektros įrenginius. Per pirmąjį ketvirtį gauta 11 

pranešimų su nuotraukomis – apie juos pranešama atsakingiems padaliniams, o išskirtiniai atvejai aprašomi  įmonės 

intranete. Tokiu būdu šviečiame ir tiesiogiai su tinklo infrastruktūra nedirbančius kolegas. 

 
Kova su korupcija 

ESO netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą ir skaidrų bendravimą su valstybės institucijomis. 

Riziką minimizuoja veikiantys kompleksiniai vidaus kontrolės mechanizmai, skirti nustatyti galimus korupcijos rizikos 

veiksnius. Korupcijos prevencija yra viena iš įmonės Prevencijos skyriaus funkcijų. ESO nuolat vykdo veiklos kontrolę, 

tobulina veiklos procesus ir imasi veiksmų nustatytiems pažeidimams ištaisyti, pašalinti kylančias grėsmes geram Bendrovės 

vardui. 

 

BENDROVĖ IR BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI 
Bendrovės organizacinė struktūra 
 

Bendrovės pavadinimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Įmonės kodas 302577612 

Įstatinis kapitalas 259 442 796,57 EUR 

Buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius 

Telefonas (8 5) 277 7524 

Faksas (8 5) 277 7514 

Elektroninis paštas info@eso.lt  

Tinklalapis  www.eso.lt   

Teisinė – organizacinė forma akcinė bendrovė 

Įregistravimo data ir vieta 2015 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras 

Registras, kuriame kaupiami ir 
saugomi duomenys apie bendrovę 

Juridinių asmenų registras 

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir akcinę bendrovę 

„Lietuvos dujos“. ESO priklauso valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos energija“, UAB vienai didžiausių energetikos 

http://www.manogile.lt/
mailto:info@eso.lt
http://www.eso.lt/
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įmonių grupių Baltijos šalyse. 2016 m. sausio 1 d. ESO perėmė LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtą, teises ir 

pareigas, taip pat visą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir 

mokėtinas sumas pagal LESTO ir „Lietuvos dujos“ sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles. 

 

ESO valdo 121,698 tūkst. km elektros linijų: 78,7 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 21,3 proc. – elektros kabeliai. Bendrovė 

taip pat eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių. 

 

Pagrindinės ESO funkcijos: elektros energijos tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas, garantinis elektros ir dujų 

tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo 

ir patikimumo užtikrinimas. ESO geografinė rinka yra Lietuva. 

 

 

Pagrindinė informacija apie susijusias įmones 

 

Ataskaitos pasirašymo dieną ESO bendrai su kitomis įmonėmis valdė UAB Verslo aptarnavimo centrą ir UAB Technologijų 

ir inovacijų centrą. 

 
 

 UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB Verslo aptarnavimo centras 

Adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius P. Lukšio g. 5B, Vilnius 

Įregistravimo data  2013 m. gruodžio 4 d. 2014 m. liepos 30 d. 

Įmonės kodas 303200016 303359627 

Telefonas (8 5) 278 2272 (8 5) 259 4400 

Faksas (8 5)  278 2299 (8 5) 259 4401  

Elektroninis paštas info@etic.lt  vac@le.lt 

Tinklalapis www.etic.lt  http://vac.le.lt 

ESO turima kapitalo dalis, proc., 
2016 m. sausio 1 d. 

29,01 22,25 

ESO turima kapitalo dalis, proc., 
2016 m. kovo 31 d. 

29,01 22,25 

Pagrindinės veiklos pobūdis 

Informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų paslaugų teikimas 
energetikos sektoriaus įmonėms 

Viešųjų pirkimų organizavimas ir 
vykdymas, buhalterinės apskaitos, 
darbo santykių administravimo, klientų 
aptarnavimo, žmogiškųjų išteklių 
administravimo ir teisinių paslaugų 
teikimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@etic.lt
http://www.etic.lt/
http://vac.le.lt/
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ESO valdymas 

Ataskaitos pasirašymo dieną pagal Bendrovės įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, 

kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas – valdyba, ir vienasmenis valdymo organas – 

generalinis direktorius. 

 

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. 

Per 2016 m. tris mėnesius įvyko 1 (vienas) akcininkų susirinkimas. 2016 m. kovo 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame 

akcininkų susirinkime dalyvavo Bendrovės generalinis direktorius Liudas Liutkevičius, Finansų ir administravimo tarnybos 

direktorius, valdybos narys Augustas Dragūnas ir ESO Stebėtojų tarybos pirmininkas Dalius Misiūnas.  

 

 

 

 

 

Stebėtojų taryba 

Valdyba 

Visuotinis akcininkų 
susirinkimas 

Generalinis direktorius 

Vyriausiasis 
auditorius 

„Lietuvos 
energija“, UAB 
Vidaus audito 

tarnyba 

„Lietuvos energija“, 
UAB Stebėtojų 
tarybos Audito 

komitetas 

„Lietuvos energija“, 
UAB Stebėtojų 

taryba 

Veiklos kokybės 
departamentas 

Finansų ir 
administravimo 

tarnyba 
Paslaugų tarnyba Tinklų vystymo 

 tarnyba 
Tinklų 

eksploatavimo 
tarnyba 

Organizacijos 
vystymo 

departamentas 
Teisės 

departamentas Prevencijos skyrius 
Darbuotojų saugos 

ir aplinkosaugos 
skyrius 

Visuomeninio 
tiekėjo 

departamentas 

Centrinė 
kalibravimo ir 

bandymų 
laboratorija 

Komunikacijos 
skyrius 

ESO valdymo struktūra 
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Bendrovės stebėtojų taryba 

ESO stebėtojų taryba – kolegialus priežiūros organas.  

Stebėtojų tarybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai 

ir Bendrovės įstatai. ESO stebėtojų tarybą sudaro trys nariai, kurie yra renkami visuotiniame akcininkų susirinkime ketverių 

metų kadencijai. Ne mažiau kaip vieną trečdalį ESO stebėtojų tarybos sudaro nepriklausomi nariai. Stebėtojų taryba iš savo 

narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu stebėtojų tarybos sudėtis nesikeitė. Ataskaitos pasirašymo dieną Bendrovės stebėtojų tarybą sudarė 

stebėtojų tarybos pirmininkas Dalius Misiūnas, stebėtojų tarybos nariai – Ilona Daugėlaitė ir Petras Povilas Čėsna 

(nepriklausomas narys). Stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga – 2019 m. gruodžio 3 d. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko keturi ESO stebėtojų tarybos posėdžiai, visuose jų dalyvavo visi trys Stebėtojų tarybos nariai. 

 

   

Dr. Dalius Misiūnas (g. 1978 m.) 
Stebėtojų tarybos pirmininkas 

Ilona Daugėlaitė (g. 1970 m.) 
Stebėtojų tarybos narė 

Petras Povilas Čėsna (g. 1945 m.) 
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys 

Pareigas eina nuo:  
2015 m. gruodžio 3 d.  

 
Kadencijos pabaiga:  

2019 m. gruodžio 3 d.  

Pareigas eina nuo:  
2015 m. gruodžio 3 d.  

 
Kadencijos pabaiga:  

2019 m. gruodžio 3 d.  

Pareigas eina nuo:  
2015 m. gruodžio 3 d.  

 
Kadencijos pabaiga:  

2019 m. gruodžio 3 d.  

Išsilavinimas 

Lundo universitetas, Technologijos 
mokslų daktaro laipsnis, Lundo 

universitetas, Pramoninės elektrotechnikos 
ir automatikos magistras, Kauno 

Technologijos universitetas, Elektros 
inžinerijos bakalauro laipsnis 

 

Vilniaus universitetas, 
Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos 

magistro laipsnis. 
 

Vilniaus universitetas , 
Ekonomisto kvalifikacija 

 

Pagrindinė darbovietė 

„Lietuvos energija“, UAB 
Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius 

 „Lietuvos energija“, UAB 
Organizacinio vystymo direktorė 

Lietuvos parodų ir kongresų centras 
LITEXPO, valdybos pirmininkas 

Dalyvavimas įmonių ir organizacijų veikloje, taip pat turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis 

Įmonės, įstaigos, organizacijos 
pavadinimas, pareigos 

Turima 
kapitalo ir 
balsų 
dalis, proc. 

Įmonės, įstaigos, 
organizacijos pavadinimas, 

pareigos 

Turima 
kapitalo ir 
balsų dalis, 
proc. 

Įmonės, įstaigos, 
organizacijos 

pavadinimas, pareigos 

Turima 
kapitalo ir 
balsų dalis, 
proc. 

ESO stebėtojų tarybos pirmininkas 
- 
 

 
ESO stebėtojų tarybos narė 

 
- 

ESO nepriklausomas 
stebėtojų tarybos narys 

- 

Lietuvos energija“, UAB, 
Valdybos pirmininkas, generalinis 

direktorius 
- 

 „Lietuvos energija“, UAB 
valdybos narė, Organizacinio 

vystymo direktorė 
- 

Lietuvos parodų ir 
kongresų centras 

LITEXPO, valdybos 
pirmininkas 

 

- 
 

Aukštojo mokslo tarybos narys 
 

KTU alumnų asociacija, 
Prezidentas 

 

- 
UAB Technologijų ir inovacijų 

centras, valdybos pirmininkė 
- 

Lietuvos Respublikos 
Seimas, Seimo narės I. 
Šiaulienės visuomeninis 

padėjėjas 

- 
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Nacionalinė Lietuvos elektros 
asociacija, Prezidentas 

- 
UAB Duomenų logistikos 

centras, valdybos pirmininkė 
-   

Lietuvos pramonininkų 
konfederacija, Viceprezidentas 

- 

Sutuoktinis turi 3150 
paprastųjų vardinių UAB 

„SOLUTIONLAB 
PRODUCTION“ (įmonės kodas 

300629188) akcijų 

63   

Asociacija „Eurelectric“, 
Direktorių tarybos narys 

 
-     

 

 

* ESO įstatuose numatyta: „Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir 
atsakomybė. Nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje. 
Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei nepriklausomumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo 
praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas“. 2015 m. gruodžio 3 d. sutartys dėl ESO stebėtojų tarybos nario veiklos sudarytos su Dr. Daliumi Misiūnu,  
Ilona Daugėlaite ir su nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu Petru Povilu Čėsna. 
ESO nėra perleidusi turto valdymo ar suteikusi garantijų organų nariams. Per 2016 m. tris mėnesius Bendrovė neskyrė valdymo organų nariams paskolų, 
nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas. 

 

Audito komitetas 

2013 m. rugpjūčio 27 d. „Lietuvos energija“, UAB Stebėtojų taryba sudarė audito komitetą, kuriam pavesta nagrinėti ir teikti 

Stebėtojų tarybai pasiūlymus dėl audito komiteto kompetencijai priskirtų klausimų ir klausimų, dėl kurių į audito komitetą 

kreipiasi Stebėtojų taryba. Audito komiteto veikla taikoma „Lietuvos energija“, UAB ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomoms 

dukterinėms įmonėms, tarp jų ir ESO, bei kitos teisinės formos juridiniams asmenims, kuriuose „Lietuvos energija“, UAB gali 

tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką.  

Pagrindinės audito komiteto funkcijos:  

-  stebėti „Lietuvos energija“, UAB ir jos įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą;  

-  stebėti „Lietuvos energija“, UAB ir jos įmonių grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą, 

atlikti šių sistemų poreikio ir tinkamumo analizę bei peržiūrą;  

- stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų, teikti su tuo susijusias 

rekomendacijas;  

- stebėti „Lietuvos energija“, UAB ir jos įmonių grupės įmonių audito atlikimo procesus, vertinti audito veiksmingumą ir 

administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia vadovybei;  

- stebėti „Lietuvos energija“, UAB ir jos įmonių grupės įmonių vidaus audito funkcijos veiksmingumą, analizuoti šios 

funkcijos poreikį ir tinkamumą, teikti rekomendacijas dėl vidaus audito funkcijos reikalingumo, veiksmingumo ir kitais su 

vidaus auditu susijusiais klausimais. 

Nuo 2015 m. sausio 5 d. „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje buvo centralizuota vidaus audito funkcija. Tokiu būdu buvo 

užtikrintas vidaus audito veiklos nepriklausomumas ir objektyvumas, vieninga metodika ir atskaitomybė. Audito ištekliai ir 

kompetencijos paskirstomi racionaliau.  

 

„Lietuvos energija“, UAB audito komiteto nariai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Vardas, Pavardė 
Dalyvavimas 

emitento įstatiniame 
kapitale (proc.) 

Kadencija Darbovietė 

Rasa Noreikienė 
(Audito komiteto pirmininkė) 

0 
2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos Ūkio 
ministerija 

Aušra Vičkačkienė 0 
2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Finansų ministerijos turto 
valdymo departamentas 

Danielius Merkinas 
(nepriklausomas narys) 

0 
2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

UAB „Nordnet“ 

Gintaras Adžgauskas 0 
2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Pasaulio energetikos 
tarybos Lietuvos komitetas 
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Irena Petruškevičienė 
(nepriklausoma narė) 

0 
2014 m. spalio mėn. – 
2018 m. spalio mėn. 

Europos Komisijos audito 
vystymo komitetas 

 

 

Bendrovės valdyba 

ESO valdyba – kolegialus Bendrovės valdymo organas.  

Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir 

Bendrovės įstatai. ESO valdybą sudaro penki valdybos nariai, kurie yra renkami stebėtojų tarybos ketverių metų kadencijai. 

Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 

2016 m. sausio 1 d. Bendrovės valdybą sudarė valdybos pirmininkas Liudas Liutkevičius ir valdybos nariai – Dalia 

Andrulionienė,  Eglė Čiužaitė, Rytis Borkys ir Dalius Svetulevičius. 2016 m. vasario 19 d. ESO Stebėtojų taryba priėmė 

sprendimą atšaukti Eglę Čiužaitę iš ESO valdybos nario pareigų nuo 2016 m. vasario 19 d. ir iki veikiančios ESO valdybos 

kadencijos pabaigos ESO valdybos nariu išrinkti Augustą Dragūną, kuruojantį finansų ir administravimo sritį. 

Ataskaitos pasirašymo dieną Bendrovės valdybą sudarė valdybos pirmininkas Liudas Liutkevičius ir valdybos nariai – Dalia 

Andrulionienė,  Augustas Dragūnas, Rytis Borkys ir Dalius Svetulevičius. Valdybos kadencijos pabaiga – 2019 m. gruodžio 

3 d. 

Per ataskaitinį laikotarpį  įvyko 8 ESO valdybos posėdžiai, visuose jų dalyvavo visi valdybos nariai. 

 

    
 

Rytis Borkys 
(g. 1969 m. ) 

Valdybos narys 
 
 
 
 

Pareigas eina nuo: 
2015 m. gruodžio 3 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 

2019 m. gruodžio 3 d. 

 

Liudas Liutkevičius 
(g. 1980 m.) 

Valdybos pirmininkas 
Generalinis direktorius 

 

Dalia Andrulionienė 
(g. 1971 m.) 

Valdybos narė 

Augustas Dragūnas 
(g. 1981 m.) 

Valdybos narys 

Dalius Svetulevičius 
(g. 1974 m.) 

Valdybos narys 

Valdybos pirmininko 
pareigas eina: 

nuo 2015 m gruodžio 31 d. 
 

Kadencijos pabaiga: 
2019 m. gruodžio 3 d.  

 
Generalinio direktoriaus 

pareigas eina: nuo 2016 m. 
sausio 1 d. 

Pareigas eina nuo: 
2015 m. gruodžio 3 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 

2019 m. gruodžio 3 d. 

Pareigas eina nuo: 
2016 m. vasario 19 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 

2019 m. gruodžio 3 d. 

Pareigas eina nuo: 
2015 m. gruodžio 3 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 

2019 m. gruodžio 3 d. 

Išsilavinimas 

Vilniaus universitetas, 
Tarptautinio verslo finansų 

magistro laipsnis 

ISM vadybos ir 
ekonomikos 
universitetas,  

BI Norwegion Business 
school, Vadybos 
magistro laipsnis. 

Vilniaus universitetas, 
Ekonomikos magistro 

laipsnis 

Vilniaus universitetas, 
Verslo vadybos ir 

administravimo magistro 
laipsnis 

 
 

Kauno Technologijos 
Universitetas, aukštasis 
universitetinis inžinierinis 

išsilavinimas. 

Kauno technologijos 
universitetas, Matavimų 

inžinerijos magistro 
laipsnis. 

Vilniaus universitetas, 
Vadybos ir verslo 

administravimo magistro 
laipsnis 

Pagrindinė darbovietė ir užimamos pareigos 

ESO generalinis direktorius 
ESO Paslaugų 

tarnybos direktorė 

ESO Finansų ir 
administravimo tarnybos 

direktorius 

ESO Tinklų vystymo 
tarnybos direktorius 

ESO Tinklų 
eksploatavimo tarnybos 

direktorius 
Dalyvavimas įmonių ir organizacijų veikloje, taip pat turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis 
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Įmonės, įstaigos, 
organizacijos 
pavadinimas, 

pareigos 

Turima 
kapital

o ir 
balsų 
dalis, 
proc. 

Įmonės, 
įstaigos, 

organizacijos 
pavadinimas, 

pareigos 

Turima 
kapital

o ir 
balsų 
dalis, 
proc. 

Įmonės, 
įstaigos, 

organizacijos 
pavadinimas, 

pareigos 

Turima 
kapitalo 
ir balsų 
dalis, 
proc. 

Įmonės, 
įstaigos, 

organizacijos 
pavadinimas, 

pareigos 

Turima 
kapitalo 
ir balsų 
dalis, 
proc. 

Įmonės, 
įstaigos, 

organizacijos 
pavadinimas, 

pareigos 

Turima 
kapitalo 
ir balsų 
dalis, 
proc. 

ESO valdybos 
pirmininkas, 
generalinis 
direktorius 

- 
ESO Paslaugų 

tarnybos 
direktorė 

- 

ESO Finansų 
ir 

administravim
o tarnybos 
direktorius 

- 

ESO Tinklų 
vystymo 
tarnybos 

direktorius 

- 

ESO Tinklų 
eksploatavim

o tarnybos 
direktorius  

- 

Lietuvos energijos 
paramos fondas,  
valdybos narys. 

 

- 

UAB Verslo 
aptarnavimo 

centro 
valdybos narė 

- 

UAB 
Technologijų ir 

inovacijų 
centras, 

valdybos narys 

-     

Nacionalinė 
Lietuvos 

energetikos 
asociacija, Tarybos 

narys. 

-         

UAB „Security 
Components“, 

direktorius 
-         

UAB „Directo“ 
projektų vadovas. 

-         

KTU Matematikos 
ir gamtos mokslų 
fakulteto tarybos 

narys. 

-         

 

Generalinis direktorius 

 

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – vienasmenis Bendrovės valdymo organas.   

 

Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai. 

Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Bendrovės valdyba. Generalinis direktorius organizuoja 

Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės 

aktų numatytus atvejus. 

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. valdybos sprendimu ESO generalinio direktoriaus pareigas eina Liudas Liutkevičius. 

 
 
Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas ESO generaliniam direktoriui* 

  
Darbo užmokestis, EUR 

Generalinis direktorius Liudas Liutkevičius 13 161 

*ESO nėra perleidusi turto valdymo ar suteikusi garantijų organų nariams. Per 2016 m. sausio-kovo mėnesius Bendrovė neskyrė valdymo organų nariams 

paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas. 

 
ESO generalinio direktoriaus dalyvavimas įmonių ir organizacijų veikloje, taip pat turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių 
kapitalo ir balsų dalis 

Vardas, pavardė Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos 

Turima 

kapitalo dalis, 

proc. 

Balsų dalis, 

proc. 

Liudas Liutkevičius  žr. aukščiau pateiktą informaciją - - 

 

Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų 

atleisti be pagrįstos priežasties, arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo 

Tokio pobūdžio susitarimai tarp emitento ir jo organų narių ar darbuotojų nebuvo sudaryti. 
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Bendrovės darbuotojai 

Bendrovės personalo politika orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų ugdymą bei organizacijos kultūros formavimą, 

užtikrinantį didesnės vertės kūrimą klientams, partneriams ir visuomenei. 

 

Susijungus dviem įmonėms ir suradus sinergijos bendrose veiklose per 2016 m. tris mėnesius buvo panaikinti 72 etatai 

Tinklų eksploatavimo tarnyboje. Darbuotojų skaičius 2016 m. kovo 31 d. sudarė 2749.  

 

ESO darbuotojų struktūra pagal kategorijas: 

 

Darbuotojų kategorija 
Darbuotojų skaičius 

2016 03 31 

Įmonės vadovas 1 

Aukščiausio lygmens vadovai 8 

Vidurinio lygmens vadovai 139 

Ekspertai, specialistai, darbininkai 2.601 

Visi darbuotojai 2.749 

 

ESO darbuotojų struktūra pagal išsilavinimą: 

Išsilavinimas 
Darbuotojų skaičius 

2016 03 31 

Aukštasis 1.278 

Aukštesnysis 714 

Vidurinis ir profesinis 755 

 

2016 m. pirmąjį ketvirtį didelį dėmesį skyrėme darbuotojų veiklos vertinimui, kurio pagrindiniai tikslai: įvertinti darbuotojams 

iškeltų tikslų įgyvendinimą, pagrindinių funkcijų vykdymo efektyvumą, kompetencijos atitikimą, taip pat iškelti naujus tikslus 

ir sudaryti ugdymo planą darbuotojams 2016 metams. Šiais metų pasirinkta 64 proc. darbuotojų imtis pagal tam tikrus 

pareigybių lygmenis, kitais metais siekiant įtraukti 100 proc. darbuotojų į veiklos vertinimą. 

 

Atlygio sistema 

2016 m. vasario 29 d. patvirtinta ESO darbuotojų atlygio tvarka, 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 

reikiamą išsilavinimą, problemų sudėtingumą ir atsakomybės lygį, kuris tenka konkrečiai pareigybei. Ši sistema leidžia 

efektyviai valdyti Bendrovės išlaidas ir užtikrina, kad ESO strateginiai tikslai bei verslo valdymo logika atsispindėtų darbo 

užmokesčio sistemoje.  

Bendrovės darbuotojų atlygio paketą sudaro finansinis, nefinansinis ir emocinis atlygis. Finansinio atlygio sistema apima 

kiekvieną mėnesį mokamą darbuotojo darbo sutartyje nurodytą pastoviąją atlygio dalį, taip pat pasiekus nustatytus veiklos 

rezultatus Bendrovėje pagal nustatytą tvarką mokamą kintamąją atlygio dalį bei Kolektyvinėje sutartyje ir kituose vidaus 

teisės aktuose numatytas priemokas (už viršvalandinį, naktinį darbą ir pan.). Nefinansinis atlygis yra netiesioginė darbuotojų 

atlygio forma, kurią Bendrovė pasitelkia savo darbuotojų pastangų, įsitraukimo bei lojalumo skatinimui, darbuotojų gerovės 

bei veiklos Bendrovėje praturtinimui. Tai įvairūs Bendrovės renginiai, sveikinimai ypatingomis progomis, pripažinimas ir 

įvertinimas apdovanojant ypač gerų veiklos rezultatų pasiekusius darbuotojus, sveikatingumo skatinimas, darbuotojų 

vystymas ir ugdymas. Emocinis atlygis yra sunkiai išmatuojamas, tačiau didelę reikšmę darbuotojų įsitraukimui į įmonės 

veiklą, turintis veiksnys, kuris apima Bendrovės reputaciją, organizacinė kultūrą ir vertybes, suteikiamas karjeros galimybes, 
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vykdomas įvairias vidines komunikacijos programas – darbuotojai turi galimybę dalintis savo idėjomis, užduoti rūpimus 

klausimus, susipažinti su kolegomis vidiniame tinklapyje. 

 

ESO darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 

Darbuotojų kategorija 
Vidutinis darbo užmokestis, EUR 

2016 m. sausis - kovas 

Įmonės vadovas 4.387 

Aukščiausio lygmens vadovai 3.568 

Vidurinio lygmens vadovai 1.834 

Ekspertai, specialistai 1.000 

Darbininkai 897 

Visi darbuotojai 1.034 

 
Kolektyvinė sutartis 

2016 m. vasario 12 d.  ESO darbuotojų konferencijoje buvo patvirtinta nauja kolektyvinės sutarties redakcija, kuri užtikrins 

didesnę apsaugą ESO dirbantiems darbuotojams ir daugiau papildomų naudų, kurios nenumatytos Lietuvos Respublikos 

Darbo kodekse. Kolektyvinės sutarties tikslas – užtikrinti efektyvų Bendrovės darbą bei atstovauti visų Bendrovės darbuotojų 

teisėms ir teisėtiems interesams. Sutartyje nustatytos darbo, darbo apmokėjimo, socialinės, ekonominės ir profesinės 

sąlygos bei garantijos, kurios nėra reglamentuojamos įstatymų, kitų norminių teisės aktų. Darbuotojams taikomos 

papildomos garantijos (išmokos nelaimingų atsitikimų, ligos, artimųjų mirties atvejais, parama gimus vaikui, papildomos 

mokamų atostogų dienos gimus vaikui, sudarius santuoką, mirus artimajam bei kitais atvejais).  

 

Profesinės sąjungos 

Bendrovė palaiko darbuotojų būrimąsi į savanoriškas profesines sąjungas ir su jomis glaudžiai bendradarbiauja. Kas ketvirtį 

organizuojami susitikimai, kuriuose aptariami Bendrovėje vykdomi strateginiai projektai. Profsąjungų atstovai visada 

dalyvauja darbo grupėse, kai nagrinėjami su darbuotojais susiję (darbo užimtumo, darbuotojų perkval ifikavimo, darbo 

apmokėjimo ir socialiniai) klausimai. 

 

Kompetencijų ugdymas 

ESO bendrovė daug dėmesio skiria darbuotojų kompetencijų ugdymui. Ugdymo planai yra sudaromi kasmet, atsižvelgus į 

bendrovės tikslus ir darbuotojų kompetencijos atitikimą šiems tikslams pasiekti. Organizuojant mokymus, daug dėmesio 

skiriama efektyviam ir kokybiškam elektros ir dujų skirstomųjų tinklų priežiūros užtikrinimui, klientų aptarnavimui bei darbų 

saugai.  

2016 m. sausio–kovo mėnesiais profesiniuose privalomuosiuose mokymuose, kurių pabaigoje išduodami specialiuosius 

darbus atlikti leidžiantys pažymėjimai, dalyvavo 488 dalyviai. Darbuotojai mokėsi avarinės elektros stoties dyzelių 

operatoriaus, darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus, pirmosios pagalbos ir 

higienos įgūdžių bei dalyvavo kitose programose.  

 

2016 m. pirmąjį ketvirtį bendruosiuose mokymuose dalyvavo 2153 dalyviai. Bendrieji mokymai organizuojami tiek siunčiant 

pavienius darbuotojus į išorinių tiekėjų organizuojamus seminarus ir konferencijas (Lietuvoje ir užsienyje), tiek formuojant 

grupes Bendrovės viduje. Bendrovė į kompetencijų ugdymo programas siekia įtraukti vidinius darbuotojus – vidinius lektorius, 

turinčius specifinių žinių ir įgūdžių bei galinčius jomis dalintis su kitais, taip pat investuoja į šių darbuotojų apmokymą. Per 

2016 m. pirmąjį ketvirtį vidiniuose mokymuose dalyvavo 2100 dalyvių. Didelė dalis šių vidinių mokymų buvo skirti energetikos 
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personalo ugdymui, siekiant didinti darbų saugos bei klientų aptarnavimo kokybę. Vidinių įmonės procesų efektyvumui 

užtikrinti, darbuotojai supažindinami su Bendrovėje diegiamomis iniciatyvomis bei programomis, pavyzdžiui veiklos 

meistriškumo, darbuotojų veiklos valdymo programomis.  

Rengiant mokymų programas glaudžiai bendradarbiaujama su mokymų tiekėjais bei vykdomos mokymų įvertinimo 

apklausos. ESO taip pat nuolat bendradarbiauja su gamintojais, įrangos tiekėjais, kurie dalinasi savo žiniomis su 

darbuotojais, pristatydami naujoves energetikos srityje. 

 

Šiais metais ESO taip pat dalinai finansavo 15 darbuotojų studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant kelti darbuotojų 

kvalifikaciją bei ugdyti vadovų kompetencijas. Darbuotojai turi galimybę studijuoti su bendrovės veikla susijusiose 

energetikos bei vadybinių studijų programose. 

 

Praktikos galimybės 

ESO aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigomis ir sudaro sąlygas universitetų bei kolegijų studentams pritaikyti teorines 

žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Per 2016 m. pirmąjį ketvirtį praktiką ESO visoje Lietuvoje atliko 18 studentų. 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. 

 

Kiti komitetai 

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupėje be audito komiteto veikia Rizikų valdymo priežiūros komitetas bei Skyrimo ir atlygio 

komitetas. 

 

Rizikų valdymo priežiūros komitetas 

Rizikų valdymo ir priežiūros komitetas atsakingas už išvadų ar pasiūlymų dėl valdymo ir kontrolės sistemos Grupėje veikimo 

ir (ar) svarbiausių rizikos faktorių bei rizikos valdymo ar prevencinių priemonių įgyvendinimo teikimą stebėtojų tarybai. 

Pagrindinės Rizikų valdymo ir priežiūros komiteto funkcijos: 

- Stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos „Lietuvos energija“, UAB ir įmonių grupės tikslų pasiekimui 

aktualios rizikos; 

- Vertinti vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos valdymo priemonių adekvatumą identifikuotoms rizikoms; 

- Vertinti rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo būklę; 

- Stebėti rizikų valdymo proceso vykdymą; 

- Analizuoti finansines galimybes rizikų valdymo priemonėms įdiegti; 

- Vertinti rizikas ir „Lietuvos energija“, UAB bei įmonių grupės įmonių rizikų valdymo planą; 

- Vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo ciklą; 

- Kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoja jų duomenis, teikia pasiūlymus; 

- Stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų valdymu, rengimą; 

- Vykdyti kitas funkcijas, „Lietuvos energija“, UAB, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Rizikų valdymo ir priežiūros 

komiteto kompetencijai. 

 

„Lietuvos energija“, UAB rizikų valdymo priežiūros komiteto nariai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

 

Vardas, Pavardė 
Dalyvavimas emitento 

įstatiniame kapitale (proc.) 
Kadencija Darbovietė 

Antanas Danys 
(Rizikų valdymo ir priežiūros 

komiteto pirmininkas) 
0 

2013 m. rugsėjo mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

VšĮ „Lietuvos Junior 
Achievement“ 
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Raimundas Petrauskas 
(nepriklausomas narys) 

0 
2013 m. rugsėjo mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Schmitz Cargobull Baltic, 
UAB 

Donatas Kaubrys 
(nepriklausomas narys) 

0 
2013 m. spalio mėn. – 
2017 m. spalio mėn. 

Dovirma, UAB 

Tomas Garasimavičius 0 
2013 m. rugsėjo mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 

 

Skyrimo ir atlygio komitetas 

Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už išvadų ar siūlymų dėl valdybos narių skyrimo, atšaukimo ar skatinimo klausimų 

teikimą stebėtojų tarybai, taip pat už valdybos ir jos narių veiklos vertinimą ir atitinkamos nuomonės teikimą. Skyrimo ir 

atlygio komiteto funkcijos taip pat apima bendros atlygio politikos formavimą įmonių grupėje, atlygio dydžio ir sudėties 

nustatymą, skatinimo principus ir kt. 

Pagrindinės Skyrimo ir atlygio komiteto funkcijos: 

- Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energija“, UAB, jos įmonių grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos (fiksuoto 

pagrindinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, pensijų draudimo, kitų garantijų ir atlygio formų, 

kompensacijų, išeitinių išmokų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens veikla susijusių išlaidų kompensavimo 

principų; 

- Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energija“, UAB, jos įmonių grupės įmonių tantjemų politikos; 

- Prižiūrėti „Lietuvos energija“, UAB, jos įmonių grupės įmonių atlyginimų ir tantjemų politikos atitikimą tarptautinei praktikai 

ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų, tantjemų politikos tobulinimo; 

- Teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant „Lietuvos energija“, UAB, jos įmonių grupės įmonių atitinkamų finansinių metų 

paskirstytinąjį pelną (nuostolius); 

- Vertinti „Lietuvos energija“, UAB, jos įmonių grupės įmonių sutarčių su Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių 

valdymo organų nariais sąlygas; 

- Vertinti kandidatų į „Lietuvos energija“, UAB, jos įmonių grupės įmonių organų narius ir vyresniąją vadovybę paieškos 

bei atrankos procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų nustatymą; 

- Nuolat vertinti „Lietuvos energija“, UAB, jos įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir 

veiklą; 

- Prižiūrėti, kaip „Lietuvos energija“, UAB, jos įmonių grupės įmonių valdymo organų nariai ir darbuotojai informuojami apie 

galimybes kelti kvalifikaciją ir reguliariai ją kelia; 

- Prižiūrėti ir vertinti „Lietuvos energija“, UAB, jos įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą 

užtikrinančių priemonių įgyvendinimą; 

- Vykdyti kitas funkcijas, „Lietuvos energija“, UAB, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Skyrimo ir atlygio komiteto 

kompetencijai. 

 

„Lietuvos energija“, UAB skyrimo ir atlygio komiteto nariai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Vardas, Pavardė 
Dalyvavimas emitento 

įstatiniame kapitale (proc.) 
Kadencija Darbovietė 

Aloyzas Vitkauskas 
(Skyrimo ir atlygio komiteto 

pirmininkas) 
0 

2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

LR finansų ministerija 

Virginijus Lepeška 
(nepriklausomas narys) 

0 
2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

UAB „Organizacijų 
vystymo centras“ 

Tomas Garasimavičius 0 
2013 m. rugpjūčio mėn. – 
2017 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 
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ESMINIAI ĮVYKIAI BENDROVĖS VEIKLOJE 

Esminiai įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 

ESO, 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.eso.lt) ir AB Nasdaq Vilnius tinklalapyje (www.nasdaqomxbaltic.com). 

 

ESO nuo 2016-01-01 skelbė šią esminių įvykių informaciją 
 
 

Data Esminis įvykis 

2016-01-11 Prasidėjo ESO akcijų prekyba Nasdaq Vilnius biržoje 

2016-02-05 Dėl teismo sprendimo 

2016-02-15 
Preliminarūs neaudituoti 2015 m. LESTO rezultatai: EBITDA siekė 125 mln. eurų, EBITDA marža 
išaugo iki 21,5 proc. 
 

2016-02-15 
Preliminarūs neaudituoti 2015 m. „Lietuvos dujų“ rezultatai: EBITDA augo 18 proc. iki 24 mln. eurų 

 

2016-02-19 
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos priimtų sprendimų 

 

2016-02-26 
2015 metų „Lietuvos dujų“ rezultatai: pardavimo pajamos augo 0,6 proc. iki 54,9 mln. eurų, EBITDA 
– 18,2 proc. iki 24 mln. eurų 

2016-02-26 
2015 metų LESTO rezultatai: EBITDA siekė 124,8 mln. eurų, investicijos augo 15,9 proc. iki 117,6 
mln. eurų 
 
 
 

 

2016-03-03 
 
Dėl sprendimo nutraukti teisminį ginčą 

 

2016-03-04 
 
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 

 

2016-03-09 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos sprendimų 

2016-03-29 
 

Patvirtinti LESTO grupės 2015 metų audituoti veiklos rezultatai 
 
 
 
 
 

2016-03-29 
 
Patvirtinti „Lietuvos dujų“ 2015 metų audituoti veiklos rezultatai 

 

2016-03-29 
 
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

 

2016-03-31 
 
Dėl sprendimo nutraukti teisminį ginčą 

 
 

Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

 

2016 m. balandžio 21 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) posėdyje svarstė klausimą dėl 

akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ reguliuojamos veiklos pažeidimo pagal akcinės bendrovės „Lietuvos 

dujos“ 2009-2013 m. reguliuojamos veiklos planinio patikrinimo aktą. Komisija nepritarė sankcijos ESO skyrimui pagal 

„Lietuvos dujų“ planinio patikrinimo akto išvadas. 

http://www.eso.lt/
http://www.nasdaqomxbaltic.com/
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=692048&messageId=864666
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=695393&messageId=869280
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=696833&messageId=871255
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=696833&messageId=871255
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=696835&messageId=871257
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=697716&messageId=872439
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=698851&messageId=873995
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=698851&messageId=873995
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=698859&messageId=874004
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=698859&messageId=874004
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=699764&messageId=875285
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=699935&messageId=875510
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=700535&messageId=876370
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=703337&messageId=880129
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=703347&messageId=880144
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=703349&messageId=880148
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=704012&messageId=881037
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2016 m. gegužės 25 d. ESO valdyba posėdyje patvirtino naujas elektros energijos persiuntimo paslaugų ir visuomenines 

elektros kainas, kurios, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai paskelbus, galios 2016 metų antrąjį pusmetį. ESO 

elektros kainas perskaičiavo po to, kai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. gegužės 23 d. nutarimais 

sumažino viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP), sisteminių paslaugų, elektros rinkos kainas bei visuomeninės 

elektros energijos kainos viršutines ribas. 

 

2016 m. gegužės 30 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija gegužės 30 d., pirmadienį, paskelbė naujas 

elektros energijos persiuntimo paslaugų ir visuomenines elektros kainas, kurios galios 2016 metų antrąjį pusmetį.  

 




