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SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 

  Pasta-  
bos 

 

  2017-09-30 2016-12-31 

TURTAS    
Ilgalaikis turtas    

Ilgalaikis materialusis turtas 3 1.114.657 1.020.541 

Nematerialusis turtas 3 4.594 3.573 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą   
4 4 

Investicijos į asocijuotas įmones  2.515 2.346 

Kitas ilgalaikis finansinis turtas  6.292 5.836 
  1.128.062 1.032.300 

Trumpalaikis turtas    
Atsargos  

2.639 1.731 

Prekybos ir kitos gautinos sumos  49.425 61.092 

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos  
6.517 6.311 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  291  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  3.515 10.662 
  62.387 79.796 

Iš viso turto  1.190.449 1.112.096 

    

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
   

Nuosavas kapitalas   
  

Įstatinis kapitalas       4 259.443 259.443 

Perkainojimo rezervas  
46.054 49.864 

Įstatymų numatytas rezervas  25.910 25.910 

Nepaskirstytasis pelnas  255.552 287.978 

Iš viso nuosavo kapitalo  586.959 623.195 
    

ĮSIPAREIGOJIMAI  
  

Ilgalaikiai įsipareigojimai    
Paskolos  143.998 161.650 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  
11.646 6.955 

Ateinančių laikotarpių pajamos  113.195 113.543 

Dotacijos ir subsidijos   19.833 20.477 

Ilgalaikės išmokos darbuotojams  1.621 2.949 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  
3 3 

  290.296 305.577 

Trumpalaikiai įsipareigojimai    
Paskolos  

148.782 57.431 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos  
130.300 86.834 

Gauti avansai, sukaupti įsipareigojimai ir ateinančio laikotarpio pajamos  34.112 32.080 

Mokėtinas pelno mokestis  - 6.979 
  313.194 183.324 

Iš viso įsipareigojimų  603.490 488.901 

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų   1.190.449 1.112.096 

 

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 

 

 
 

  
2017 

I-III ketv. 
2017 

III ketv. 
2016 

I – III ketv. 
2016 m.  
III ketv. 

Pajamos 
 

443.152 137.319 475.888 143.748 
Kitos pajamos 

 
3.102 1.150 2.890 1.076 

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimai 
 

(273.398) (88.053) (281.978) (86.320) 
Gamtinių dujų ir perdavimo paslaugų pirkimų 
(sąnaudos) 

 

(2.506) (881) (2.305) (676) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 

 
(37.135) (12.724) (34.059) (11.672) 

Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio 
draudimo įmokos 

 

(30.556) (10.374) (33.812) (10.316) 
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos 

 
(11.161) (4.264) (13.440) (4.597) 

Transporto sąnaudos 
 

(3.314) (1.101) (3.393) (1.124) 
Telekomunikacijos ir IT paslaugos 

 
(6.757) (2.415) (5.874) (1.551) 

Nuoma ir komunalinės paslaugos 
 

(3.049) (1.002) (3.057) (1.051) 
Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos  (1.910) (1.535) (2.491) (734) 
Kitos sąnaudos 

 

(13.279) (4.763) (11.982) (3.958) 

Veiklos pelnas  
 

63.189 11.357 86.387 22.825   
    

Finansinės veiklos pajamos 
 

856 301 679 204 
Finansinės veiklos sąnaudos 

 
(1.373) (525) (1.678) (414) 

Finansinės veiklos sąnaudos, grynąja verte 
 

(517) (224) (999) (210) 
      
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis  281 210 - -   

    
Pelnas prieš apmokestinimą 

 
62.953 11.343 85.388 22.615 

Pelno mokestis 
 

(6.273) (960) (12.974) (3.417) 

Grynasis pelnas 
 

56.680 10.383 72.414 19.198 

      

Kitos bendrosios pajamos  - - - - 

      

Laikotarpio bendrasis pelnas 
 

56.680 10.383 72.414 19.198 

      

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis tūkst.  894.630 894.630 894.630 894.630 

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

  0,063    0,012  0,081 0,021 

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

 
 

 Pasta-
bos 

Įstatinis 
kapitalas 

Perkainojimo 
rezervas 

Įstatymų 
numatytas 
rezervas 

Nepaskirstytas 
pelnas 

Nuosavo 
kapitalo iš viso 

       

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

Bendrosios pajamos       
Laikotarpio grynasis pelnas  - - - 72.414 72.414 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - 72.414 72.414 

Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas 
atėmus atidėtąjį pelno mokestį)  - (4.117) - 4.117 - 

Dividendai  5 - - - (43.120) (43.120) 

Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.  259.443 51.403 25.910 266.351 603.107 

       

Likutis 2017 m. sausio 1 d. 
 

259.443 49.864 25.910 287.978 623.195 
Bendrosios pajamos 

 

     
Laikotarpio grynasis pelnas 

 

- - - 56.680 56.680 

Bendrųjų pajamų iš viso 
 

- - - 56.680 56.680 
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas 
atėmus atidėtąjį pelno mokestį) 

 

- (3.810) - 3.810 - 
Dividendai  5 - - - (92.916) (92.916) 

Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. 
 

259.443 46.054 25.910 255.552 586.959 

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

  
Pasta-

bos 

 

  

 
2017 III ketv. 

 
2016 III ketv. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai  

  

Grynasis pelnas 
 

56.680 72.414 

Atstatymai: 
 

  

Pelno mokesčio sąnaudos 
 

6.273 12.974 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 3,6 37.997 35.026 

Dotacijų amortizacija 6 (862) (967) 

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis  (281) - 

Parduoto ir nurašyto turto nuostoliai (pelnas) 
 

2.828 2.127 

Finansinės veiklos (pajamos) 
 

(80) (679) 

Finansinės veiklos sąnaudos 
 

597 1.678 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: 
 

  

Prekybos ir kitos gautinos sumos 
 

12.119 11.554 
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos 

 
(1.708) (915) 

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

 
393 871 

Pinigų srautai iš veiklos  113.956 134.083 

Sumokėtas pelno mokestis  (5.639) (25) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   108.317 134.058 

Investicinės veiklos pinigų srautai    

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (138.527) (88.046) 

Ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto pardavimo pajamos 
 

- 11.991 

Gautos dotacijos  222 241 

(Suteiktos) paskolos  (2.919) - 

Susigrąžintos paskolos 

 

4.482 68 

Gauti dividendai  112 58 

Gautos palūkanos 
 

74 120 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 
 

(136.556) (75.568) 

Finansinės veiklos pinigų srautai 
 

  

Paskolų gavimas  128.411 1.500 

Paskolų grąžinimas 
 

(76.515) (34.947) 

Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai 

 

(51.213) (43.120) 

Sumokėtos palūkanos 
 

(1.396) (1.312) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 
 

(713) (77.879) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 
 

(28.952) (19.389) 

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

10.662 5.836 

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

(18.290) (13.553) 

 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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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 Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. Jos buveinės adresas yra: 
 
Aguonų g. 24, 
LT-03212 Vilnius, 
Lietuva. 
 
Pagrindinė Bendrovės veikla yra elektros energijos tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas. 

2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 

  
2017 m. rugsėjo 30 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Turimų akcijų skaičius Nuosavybės dalis Turimų akcijų skaičius Nuosavybės dalis 

„Lietuvos energija“, UAB  849.743.761 94,98% 849.743.761 94,98% 

Kiti akcininkai 44.886.572 5,02% 44.886.572 5,02% 

Iš viso 894.630.333 100% 894.630.333 100% 

 
2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energija“, UAB buvo Bendrovės patronuojanti įmonė. 100 proc. „Lietuvos energija“, 
UAB akcijų priklauso Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kurią atstovauja LR finansų ministerija. 
 
Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominalas 0,29 eurų. 

2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Asocijuota įmonė Šalis 
Įsigijimo 

metai 

Bendrovės dalis (%) 

Veiklos pobūdis 
2017 m. rugsėjo 30 d. 2016 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, klientų 
aptarnavimo paslaugos. 

2 Apskaitos principai  

Bendrovės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 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 metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2016 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 finansines ataskaitas 
už 2016 metus. 

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuotas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos 
bendros metinio pelno sumos. 

3 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 

Judėjimas Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitose pateikiamas žemiau: 

Bendrovė   Nematerialusis turtas Materialusis turtas 

2017 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis    

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  
3.573 1.020.541 

Įsigijimai  2.544 133.422 

Pardavimai  - (40) 

Nurašymai  
- (2.792) 

Amortizacija/nusidėvėjimas  
(1.523) (36.474) 

Likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d.  
4.594 1.114.657 
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4 Įstatinis kapitalas 

2017 m. rugsėjo 30 d. ir 2016 m. gruodžio 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 

Patvirtinti dividendai, tenkantys vienai akcijai 

     2017-09-30 2016-09-30 

Patvirtinti dividendai (tūkst.)     92.916 43.120 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)     894.630 894.630 

Patvirtinti dividendai, tenkantys vienai akcijai (eurais)     0,104 0,048 

2017 m. kovo mėn. 24 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimas patvirtino pelno už 2016 metų 
liepos - gruodžio mėnesius paskirstymą ir nusprendė skirti 0,05786 EUR dividendų vienai akcijai, iš viso 51.763 tūkst. eurų dividendų. 

2017 m. rugsėjo mėn. 29 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimas patvirtino pelno už 2017 metų 
sausio – birželio mėnesius paskirstymą ir nusprendė skirti 0,046 EUR dividendų vienai akcijai, iš viso 41.153 tūkst. eurų dividendų. 

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, iš viso 30.596 tūkst. eurų dividendų. 

2016 m. rugsėjo 26 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimas patvirtino pelno už 2016 metų sausio 
– birželio mėnesius paskirstymą ir nusprendė skirti 0,014 EUR dividendų vienai akcijai, iš viso 12.524 tūkst. eurų dividendų. 

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 devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d., yra pateikiama žemiau: 

2017 m. III ketv. 
Elektros 

tiekimas ir 
skirstymas 

Dujų skirstymas Iš viso 

Pajamos 410.114 36.140 446.254 

Sąnaudos (326.337) (17.683) (344.020) 

EBITDA 83.777 18.457 102.234 

    
Nusidėvėjimas ir amortizacija (31.475) (5.660) (37.135) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos (1.726) (184) (1.910) 

Veiklos pelnas 50.576 12.613 63.189 

    
Finansinės veiklos pajamos 622 234 856 

Finansinės veiklos (sąnaudos) (1.147) (226) (1.373) 

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis 238 43 281 

    
Pelnas prieš apmokestinimą 50.289 12.664 62.953 

Pelno mokestis (5.233) (1.040) (6.273) 

Grynasis pelnas 45.056 11.624 56.680 
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Bendrovės informacija apie segmentus už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30 d., yra pateikiama žemiau: 

2016 m. III ketv. 
Elektros 

tiekimas ir 
skirstymas 

Dujų skirstymas Iš viso 

Pajamos 439.230 39.548 478.778 

Sąnaudos (336.619) (19.223) (355.842) 

EBITDA 102.611 20.325 122.936 

    

Nusidėvėjimas ir amortizacija (27.806) (6.252) (34.059) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos (2.439) (52) (2.491) 

Veiklos pelnas 72.366 14.021 86.387 

    

Finansinės veiklos pajamos 563 116 679 

Finansinės veiklos (sąnaudos) (1.268) (410) (1.678) 

    
Pelnas prieš apmokestinimą 71.661 13.727 85.388 

Pelno mokestis (9.779) (3.195) (12.974) 

Grynasis pelnas 61.882 10.532 72.414 

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: 

2017 m. sausio – rugsėjo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2017 m. rugsėjo 30 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 23.067 5.390 892 87 

Bendrovės asocijuotos įmonės 4.644 - 15.615 - 

Kitos „Lietuvos energija“, UAB grupės įmones 15.132 3.930 53.545 30.812 

EPSO – G, UAB grupės įmonės 25.699 5.706 139.134 403 

Iš viso: 68.542 15.026 209.186 31.302 

2016 m. sausio – rugsėjo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2016 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 235 5.823 478 313 

Bendrovės asocijuotos įmonės 2.565 3 12.634 - 

Kitos „Lietuvos energija“, UAB grupės įmones 7.797 9.027 58.604 32.743 

EPSO – G, UAB grupės įmonės 29.484 4.099 143.339 893 

Iš viso: 40.081 18.952 215.055 33.949 

 
Išmokos vadovybei 

Bendrovė 2017 m. III ketv. 2016 m. III ketv. 

   

Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos vadovams 508 395 

Iš jų, išeitinės kompensacijos 81 - 

Vadovų skaičius 7 8 

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.  

 

 



 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“, įmonės kodas 304151376 Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuva  
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
 

10   Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

8 Įvykiai po finansinės padėties ataskaitos sudarymo datos 

Bendrovė 2017 m. spalio 13 d. pasirašė Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutartį (toliau – Sutartis) su „Lietuvos energija“, 
UAB, (toliau – „Lietuvos energija“) dėl 100 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisijos dalies perkėlimo Bendrovei. 
 
2017 m. spalio 16 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2018 
metams. 
 
2017 m. lapkričio 8 d. buvo pasirašytos trišalės skolos ir teisių bei pareigų perkėlimo sutartys su „Lietuvos energija“, UAB, ir Bendrovės 
kreditoriais (su kiekvienu atskirai): OP Corporate Bank plc ir AB SEB banku, kuriomis Bendrovė perleidžia „Lietuvos energija“, UAB, visą savo 
skolinį įsipareigojimą kartu su visomis teisėmis ir pareigomis kreditoriams, kylančiomis iš kreditavimo sutarčių, o „Lietuvos energija“, UAB, nuo 
sutarčių įsigaliojimo momento perima iš Bendrovės visus skolinius įsipareigojimus kreditoriams, kylančius iš kreditavimo sutarčių, kartu su 
visomis kitomis iš kreditavimo sutarčių kylančiomis teisėmis ir pareigomis. 
 
Taip pat 2017 m. lapkričio 8 d. sudarytos dvišalės paskolos sutartys tarp „Lietuvos energija“, UAB, ir Bendrovės, kurių esminės sąlygos sutaps 
su anksčiau minėtų kredito sutarčių esminėmis sąlygomis. 
 
2017 m. lapkričio 9 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą, galiosiančią 2018 
metais. 
 

                                                                                                            ********* 
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ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA ATASKAITA
ATASKAITA PARENGTA UŽ 2017 M. SAUSIO – RUGSĖJO MĖNESIUS.

Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei do-
kumentais, 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“ cen-
trinėje būstinėje, Komunikacijos skyriuje (Aguonų g. 24, Vilnius, 535 kab.). 

Ataskaita taip pat pateikiama „Energijos skirstymo operatoriaus“ tinklalapy-
je www.eso.lt ir Vertybinių popierių biržos „NASDAQ Vilnius“ tinklalapyje 
www.nasdaqomxbaltic.com.

Vieši pranešimai, kuriuos AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau 
tekste – ir ESO, Bendrovė) privalo skelbti pagal galiojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus, skelbiami Bendrovės tinklalapyje (www.eso.lt) 
bei vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ tinklalapyje 
(www.nasdaqomxbaltic.com).

ASMENYS, ATSAKINGI UŽ ATASKAITOJE PATEIKTĄ INFORMACIJĄ

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono Nr.

Generalinė direktorė 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

 
ESO 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 pasirašyta 2017 m. lapkričio 17 d.

Dėl finansinių rezultatų palyginamumo 
Pateikiami ESO finansiniai rezultatai už 2017 m. devynis mėnesius.

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

ESO ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Paskirstyta elektros energijos 
vartotojams vidutinės ir žemos 

įtampos tinklais
(TWh)

Visuomeninis ir garantinis

elektros energijos tiekimas
(TWh)

Paskirstytas

gamtinių dujų kiekis
(TWh)

+2,88 %
0,19

6,60 6,79
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

+2,15 %
0,05

2,33 2,38
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

+2,70 %
0,13

4,82 4,95
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.
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TINKLO TIEKIMO KOKYBĖS RODIKLIAI 

SAIDI
min. (su „force majeure“)

-39,15 min.
144,67

2016 m.  9 mėn.

105,52
2017 m.  9 mėn.

SAIFI
vnt. (su „force majeure“)

+0,03 vnt.
0,96

2016 m.  9 mėn.

0,99
2017 m.  9 mėn.

ELEKTRA

SAIDI
min. (su „force majeure“)

+0,41 min.
0,46

2016 m.  9 mėn.

0,87
2017 m.  9 mėn.

SAIFI
vnt. (su „force majeure“)

0,0 vnt.
0,05

2016 m.  9 mėn.

0,05
2017 m.  9 mėn.

DUJOS
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  Pajamos (mln. EUR)

-6,79 %
-32,5

478,8
446,3

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

  EBITDA (2) (mln. EUR)

-16,84 %
-20,7

122,9
102,2

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

  Grynasis pelnas (nuostolis) (mln. EUR)

-21,73 %
-15,7

72,4
56,7

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

  Koreguota EBITDA* (mln. EUR)

+6,46 %
+6,3

98,1 104,4

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

  Veiklos sąnaudos (1) (mln. EUR)

-4,81 %
-3,4

71,6
68,1

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

  Elektros, dujų, ir susijusių paslaugų 

pirkimų sąnaudos (mln. EUR)

-2,95 %
-8,4

284,3
275,9

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

  EBITDA marža (3) (%)

25,68 22,91
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

(1) Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo, 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 + nusidė-
vėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos;

(3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;

  ESMINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI
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  ESMINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Visas turtas (mln. EUR) Finansinės skolos (mln. EUR)Nuosavas kapitalas (mln. EUR)

+2,59 %
+28,9

+20,34 %
+44,6

1 113,2 219,1
1 142,1 263,6

2016 m.  9 mėn. 2016 m.  9 mėn.2017 m.  9 mėn.

Finansinės skolos grynąja verte (4) (mln. EUR)

+18,41 %
+40,3

219,1
259,4

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

2017 m.  9 mėn.

-0,88 %
-5,5

623,2
617,7

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Nuosavybės pelningumas

(ROE) (5)  (%)

15,46
2016 m.  9 mėn.

12,90
2017 m.  9 mėn.

Nuosavo kapitalo lygis (7)  (%)

55,98
2016 m.  9 mėn.

54,09
2017 m.  9 mėn.

Finansinės skolos grynąja verte / 
Nuosavybės santykis  (%)

35,15
2016 m.  9 mėn.

41,99
2017 m.  9 mėn.

Turto pelningumas

(ROA) (6)  (%)

8,44
2016 m.  9 mėn.

6,79
2017 m.  9 mėn.

Finansinės skolos grynąja verte / 
EBITDA 12 mėnesių  (kartai)

1,51
2016 m.  9 mėn.

1,70
2017 m.  9 mėn.

(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) ⁄  nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis;

(6) Turto pelningumas (ROA) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)  ⁄  turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis;

(7) Nuosavybės kapitalo lygis =  nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje;

* Bendrovė pakoregavo EBITDA skirtumu tarp faktinio ataskaitinio bei ankstesniais laikotarpiais uždirbto pelno ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) atitinkamiems laikotarpiams nustatytos leistinos investicijų grąžos. Skirtumas susidarė dėl Bendrovės efektyvinamos veiklos ir kitų veiksnių.
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VADOVO ŽODIS
Gerbiamieji, 

2017-ųjų trečiasis ketvirtis bus gausus naujienų mūsų klientams. Kaip ir iki 
šiol, ypač didelį dėmesį skyrėme klientų aptarnavimo kokybės gerinimui, 
naujų paslaugų plėtrai ir elektros tinklo atnaujinimui.

Augant meteorologinių reiškinių skaičiui Lietuvoje ir suprasdami klientų po-
reikį greitai ir patogiai gauti informaciją, šiemet pristatėme nemokamą visą 
parą veikiantį gedimų registravimo numerį 1852. Taip pat patobulinome 
klientų informavimą SMS žinutėmis apie elektros atjungimus. Džiaugiamės, 
jog šie pokyčiai jau sulaukė teigiamų klientų įvertinimų. 

Šiemet toliau didiname investicijas į elektros skirstymo tinklo saugumą ir pati-
kimumą. Per devynis šių metų mėnesius  investicijos į elektros skirstymo tinklo 
atnaujinimą, palyginti su praėjusių metų tuo pat laiku, padidėjo 52 proc. ir 
siekė beveik 73 mln. eurų. Šiemet nutiesėme daugiau kaip 1300 km požemi-
nių elektros kabelių. Tai – 2,6 karto daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. 

Siekdami klientams teikti patogesnes paslaugas, nuo rugsėjo pradėjome 
siūlyti elektros vidaus tinklo įrengimą. Šią paslaugą pasiūlėme, nes matėme, 
kad žmonėms tai kelia nepatogumų ir papildomų rūpesčių, nes reikia suras-
ti, kas atliks darbus, prižiūrėti procesą. Dar vieną naujovę, kurią pristatėme 
atsižvelgę į klientų užklausas ir pageidavimus,  – individualizuotos pasirink-
tos spalvos elektros apskaitos spintos. Nuo šiol prie elektros tinklo prisijun-
giantys klientai vietoj įprastos pilkos spalvos apskaitos spintų gali rinktis iš 
8 pasiūlytų spalvų variantų. Norintiems šildytis namus ar patalpas dujomis 
pristatėme vos per 10 dienų įrengiamą autonominę dujų tiekimo sistemą. 
Pasirinkusiems šią paslaugą nereikės iškart patiems įsigyti visos sistemos – 
ESO įrangą leis išsinuomoti norimam laikui, o išmani sistema užtikrins nenu-
trūkstamą dujų tiekimą.

Siekdami sumažinti naujakurių rūpesčius sprendžiant elektros ir ryšio pas-
laugų klausimus, su telekomunikacijų bendrove „Telia“ pirmą kartą įgyven-
dinome bendrą elektros ir ryšio tinklų įrengimo projektą. Viename gyvena-
mųjų namų kvartalų Vilniaus rajone įrengėme ESO požeminį elektros tinklą 

ir „Telia“ šviesolaidį. Vystome šią sritį toliau ir planuojame pasiūlyti bendrą 
tinklų įrengimo paslaugą visiems šviesolaidinio interneto tiekėjams.

Ypač džiaugiuosi, jog ESO pastangos gerinti elektros įvedimo procesą nau-
jiems klientams ką tik buvo įvertintos Pasaulio banko ekspertų. Pasaulio 
banko paskelbtame „Doing Business 2018“ reitinge Lietuva pagal prisijun-
gimo prie elektros tinklų rodiklį pakilo į 33 vietą, 22 pozicijomis aukščiau 
nei prieš metus. Tai yra geriausias rezultatas tarp Baltijos šalių. Geresnės 
elektros įvedimo sąlygos yra mūsų indėlis didinant visos šalies patrauklumą 
investuotojams ir gerinant sąlygas plėtrą vykdančiam verslui. 

Pagarbiai
Generalinė direktorė ir Valdybos pirmininkė
Dalia Andrulionienė
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BENDROVEI REIKŠMINGIAUSI 
2017 METŲ 9 MĖN. ĮVYKIAI

DĖL ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS PAKEITIMO
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. sausio 12 d. 
pakeitė Bendrovės turimą  energetikos veiklos licenciją Nr. L2-GDS-09, 
praplėsdama jos priede nustatytas veiklos vykdymo ribas nauja teritorija – 
Tauragės rajono savivaldybės teritorija. Energetikos veiklos licencijos pakei-
timas suteikia teisę Bendrovei užtikrinti gamtinių dujų skirstymo paslaugų 
teikimą Tauragės rajono savivaldybėje.

IŠRINKTAS VALDYBOS NARYS
2017 m. sausio 20 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje 
buvo priimtas sprendimas Bendrovės valdybos nariu, kuruojančiu paslaugų 
teikimo ir plėtros sritį, išrinkti Igną Pranskevičių.

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMO
Bendrovė ir AB SEB bankas (toliau – SEB) 2017 m. sausio 27 d. pasirašė 
sutartį dėl 77 mln. eurų ilgalaikės paskolos suteikimo. Lėšos bus skirtos 
Bendrovės finansinių įsipareigojimų refinansavimui ir apyvartinėms lė-
šoms. Paskolos trukmė – 10 metų, paskolos kintamų palūkanų bazė – 3 
mėn. EURIBOR.

DĖL SGD IŠDUJINIMO STOTELĖS ĮRENGIMO 
DRUSKININKUOSE
2017 m. vasario 3 d. viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) pa-
skelbtas viešasis pirkimo konkursas dėl SGD išdujinimo stotelės įrengimo 
Druskininkuose.

DĖL VALDYBOS NARIO ATSISTATYDINIMO

2017 m. vasario 28 d. Bendrovė gavo valdybos nario Daliaus Svetulevičiaus 
pranešimą dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos nario pareigų. 2017 
m. kovo 8 d. Bendrovės stebėtojų taryba priėmė sprendimą atšaukti D. 
Svetulevičių iš valdybos nario pareigų nuo jį atšaukusios stebėtojų tarybos 
posėdžio pabaigos.

PATVIRTINTI 2016 METŲ AUDITUOTI VEIKLOS REZULTATAI 
Bendrovės  stebėtojų taryba pritarė 2016 metų Bendrovės metiniam prane-
šimui, 2016 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotam 
metinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir 2016 metų pelno (nuostolių) paskirs-
tymo projektui.

2017 metų kovo 24 dieną eiliniame visuotiniame ESO akcininkų susirinkime 
buvo patvirtintas audituotas 2016 metų  ESO finansinių ataskaitų rinkinys 
bei pritarta ESO metiniam pranešimui.

DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO 
SPRENDIMŲ
2017 m. kovo 24 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pri-
tarta 2016 metų Bendrovės metiniam pranešimui, 2016 metų auditoriaus 
UAB „PricewaterhouseCoopers“ audituotam metinių finansinių ataskaitų 
rinkiniui ir 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui.
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DĖL SGD IŠDUJINIMO STOTELĖS ĮRENGIMO 
DRUSKININKUOSE VIEŠOJO PIRKIMO KONKURSO 
Dėl per didelių kainų Bendrovė atmetė visų viešojo pirkimo konkurso, ku-
ris paskelbtas  2017 m. vasario 3 d. viešųjų pirkimų informacinėje sistemo-
je (CVP IS), dalyvių pateiktus pasiūlymus įrengti suskystintų gamtinių dujų 
(SGD) išdujinimo stotelę Druskininkuose.

DĖL KANDIDATŪROS Į AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO 
OPERATORIUS“ VALDYBĄ
2017 m. balandžio 11 d. Bendrovė gavo „Lietuvos energija“, UAB (toliau – 
Lietuvos energija), kuri valdo 94,98 proc. Bendrovės akcijų, raštą, kuriame 
buvo pateikta informacija apie Lietuvos energijos Stebėtojų tarybos priim-
tus sprendimus.

Rašte nurodyta, kad Lietuvos energijos Stebėtojų taryba 2017 m. balandžio 
7 d. posėdyje pritarė Lietuvos energijos valdybos pateiktai Sauliaus Vai-
čekausko (sritis – tinklų eksploatavimas) kandidatūrai į Bendrovės valdybą.

IŠRINKTAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ 
VALDYBOS NARYS 
2017 m. balandžio 26 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdy-
je buvo priimtas sprendimas Bendrovės valdybos nariu, kuruojančiu tinklų 
eksploatavimo sritį, išrinkti Saulių Vaičekauską nuo jį išrinkusios Bendrovės 
stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos iki veikiančios Bendrovės valdybos 
kadencijos pabaigos. Naujai išrinktas valdybos narys užima Bendrovės Tin-
klų eksploatavimo tarnybos direktoriaus pareigas.

DĖL PRIIMTO SPRENDIMO MAŽINTI GAMTINIŲ DUJŲ 
SKIRSTYMO KAINAS NUO 2017 M. LIEPOS 1 D. 
Atsižvelgdama į dėl veiklos efektyvumo patiriamas mažesnes veiklos są-
naudas,  Bendrovės valdyba 2017 m. gegužės 19 d. priėmė sprendimą su-
mažinti gamtinių dujų skirstymo kainą visoms vartotojų grupėms. Vidutinė 
gamtinių dujų skirstymo kaina mažėja 5,7 proc.

VKEKK PATVIRTINO GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINAS 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. gegužės 31 d. 
patvirtino AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos 2017 m. gegužės 
19 d. nustatytas gamtinių dujų skirstymo kainas, kurios taikomos nuo 2017 
m. liepos 1 d. Gamtinių dujų skirstymo kainos mažėja visoms septynioms 
kainų grupėms. Priklausomai nuo kainų grupės, gamtinių dujų skirstymo 
kaina mažėja nuo 5 proc. iki 6 proc. Kainos mažėja dėl didesnio Bendrovės 
veiklos efektyvumo. Gamtinių dujų skirstymo kaina yra viena iš galutinės 
dujų kainos sudedamųjų dalių.

DĖL TEISMO PRIIMTO SPRENDIMO 
Bendrovė informuoja, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (to-
liau – LVAT) 2017 m. birželio 20 d. nutartimi atmetė Bendrovės 2016 m. 
vasario 10 d. apeliacinį skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti 2016 m. 
sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo 
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė ESO skundą dėl Valsty-
binės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) 2014 m. 
gruodžio 19 d. nutarimo Nr. O3-947 „Dėl AB LESTO planinio patikrinimo“, 
2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos priimtų nutarimų Nr. O3-944, O3-945, 
O3-946, bei 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. O3-960 panaikinimo ir 
įpareigojimo Komisiją įvertinti Bendrovės negautas pajamas ir patirtas pa-
pildomas sąnaudas dėl nutarimų galiojimo laikotarpiu nustatytų neteisėtų 
kainų viršutinių ribų. LVAT pažymėjo, jog neatlieka ekonominio vertinimo 
ir tyrimo, kuris pavestas Komisijai, ir konstatavo, jog pirmosios instancijos 
teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis yra galutinė ir neskun-
džiama. Bendrovė primena, kad Bendrovės nuomone, Komisija nepagrindė 
atlikto patikrinimo išvadų, netinkamai vertino Bendrovės faktiškai patirtas 
reguliuojamai veiklai vykdyti būtinas ir į reguliuojamą veiklą įtrauktas sąnau-
das, o skundžiamus nutarimus priėmė, pažeisdama teisės aktų reikalavimus 
bei viešojo administravimo principus. LVAT priimtas spendimas Bendrovės 
finansiniams rezultatams įtakos neturės.
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DĖL PLANUOJAMO VISUOMENINIO ELEKTROS TIEKIMO 
VEIKLOS ATSKYRIMO
Bendrovė informuoja, kad „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės mastu 
yra inicijuotas projektas, kurio metu planuojama atskirti Bendrovės vykdomą 
visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklą nuo elektros energijos skirs-
tymo veiklos, perleidžiant ją kitai  „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės 
valdomai įmonei. Įvertinus tai, kad energijos tiekimas nėra infrastruktūros 
segmentui būdinga veikla, veiklų atskyrimas prisidės prie nuoseklesnio Eu-
ropos Sąjungos politikos energetikos sektoriuje įgyvendinimo.

Bendrovė pažymi, kad jokie konkretūs valdymo sprendimai nėra priimti. 

DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO 
SPRENDIMŲ 
2017 m. rugsėjo 29 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susi-
rinkime pritarta tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, patvirtin-
tas auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ audituotas tarpinių finansi-
nių ataskaitų rinkinys ir skirta Bendrovės akcininkams po 0,046 EUR vienai 
akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. 
birželio 30 d.

DĖL STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKO ATSISTATYDINIMO
Bendrovė praneša, kad gavo Daliaus Misiūno pranešimą dėl atsistatydini-
mo iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario (pirmininko) pareigų. Paskutinė 
Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų ėjimo diena 2017 m. spalio 4 d.



2017 AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ TARPINIS PRANEŠIMAS 22

FINANSINIŲ IR VEIKLOS RODIKLIŲ 
ANALIZĖ

ESO PAJAMŲ STRUKTŪRA PAGAL VEIKLOS SRITIS

2 %2 %3 %
8 %

18 % 67 %

  Elektros persiuntimo pajamos
  Elektros visuomeninio tiekimo pajamos
  Dujų paskirstymo pajamos
  Elektros garantinio tiekimo pajamos
  Naujų vartotojų perjungimas
  Kitos pajamos

Per 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. ESO pajamos siekė 446,3 mln. eurų - tai 
6,8 proc. mažiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pajamos mažėjo dėl 
nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės kli-
entams. Pagrindinis ESO pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas. 
Per 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. persiuntimo pajamos sudarė 67 proc. 
Bendrovės pajamų. Pajamos iš visuomeninės elektros energijos tiekimo vei-
klos sudarė 18 proc. pajamų, o dujų paskirstymo pajamos siekė 8 proc. nuo 
visų pajamų.

EBITDA* RODIKLIS

  EBITDA (mln. EUR)

122,9
102,2

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

  EBITDA marža (%)

25,68
22,91

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

  Koreguota EBITDA** (mln. EUR)

98,1
104,4

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

 
Bendrovė per 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. uždirbo 102,2 mln. eurų pelno 
prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). Palyginti  
2016 m. sausio-rugsėjo mėnesiais, EBITDA sumažėjo 16,84 proc.

* EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir 
amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos są-
naudos - finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amorti-
zacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos.

** Bendrovė pakoregavo EBITDA skirtumu tarp faktinio ataskaitinio bei anks-
tesniais laikotarpiais uždirbto pelno ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos (toliau - Komisija) atitinkamiems laikotarpiams nustatytos leistinos in-
vesticijų grąžos. Skirtumas susidarė dėl Bendrovės efektyvinamos veiklos ir kitų 
veiksnių.

Bendrovė nevertina Komisijos nustatyto skatinamojo mechanizmo įtakos kore-
guotai EBITDA, pagal kurį 2016 ir 2017 metų leistina investicijų grąža gali būti 
papildomai padidinta dėl veiklos efektyvumo, kurį įmonė įrodo Komisijai.
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SĄNAUDOS

Elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos 
per 2017 m. sausio-rugsėjo mėn. siekė 275,9 mln. eurų. Paly-
ginti  su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, jos sumažėjo 2,9 proc.

284,1
2016 m.  9 mėn.

275,9
2017 m.  9 mėn.

-2,9 %

Tam didžiausią įtaką turėjo mažesnė elektros energijos įsigi-
jimo kaina. Ataskaitiniu laikotarpiu elektros, gamtinių dujų ar 
susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos bei nusidėvėjimo ir amor-
tizacijos sąnaudos siekė  313,0 mln. eurų, arba 82 proc. visų 
ESO patirtų sąnaudų.

82 %

Veiklos sąnaudos1 siekė 68,1  mln. eurų – 4,8 proc. mažiau 
nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu. Labiausiai mažėjo išmokos 
darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos bei 
remonto ir techninės priežiūros sąnaudos, atitinkamai 9,6 ir 
17,0 proc.

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

ESO VEIKLOS SĄNAUDOS, MLN. EUR

Išmokos darbuotojams 
ir susijusios socialinio 

draudimo įmokos

33,8 30,6
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Kitos sąnaudos

12,0 13,3
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Remonto ir techninės 
priežiūros sąnaudos

13,4 11,2
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Telekomunikacijos ir IT 
paslaugos

5,9 6,8
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Transporto sąnaudos

3,4 3,3
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Nuoma ir komunalinės 
paslaugos

3,1 3,0
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Veiklos sąnaudos
71,6

68,1

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.
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PELNAS, NUOSTOLIS IR PELNINGUMO RODIKLIAI
 
2017 m. sausio – rugsėjo mėn. ESO grynasis pelnas siekė 56,7 mln. eurų – 
21,7 proc mažiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu Grynojo pelno mažėjimą 
lėmė nustatytos mažesnės elektros energijos ir gamtinių dujų kainos Ben-
drovės klientams.

ESO PELNINGUMO RODIKLIAI

Grynasis 
pelningumas (%)

15,12 %
12,70 %

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Veiklos pelningumas (%)

18,04 %
14,16 %

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.
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ELEKTROS SKIRSTYMAS

Per 2017 m. 9 mėnesius ESO klientams persiuntė 6,79 mlrd. 
kWh elektros energijos. Elektros energijos pardavimai iš šio 
skaičiaus sudarė  35 proc. Likusiems klientams ESO teikė tik 
persiuntimo paslaugą. Palyginti su tuo pat 2016 m. laikotar-
piu, parduotos elektros energijos kiekis padidėjo  2 proc., o 
persiųstos elektros energijos kiekis padidėjo 2,86 proc. Ben-
drovės skirstymo technologiniuose įrenginiuose sąnaudos per 
2017 m. devynis mėnesius sudarė 396 mln. kWh, arba 5,5 proc. 
nuo gauto elektros energijos kiekio. 2016 m. tuo pat metu šios 
sąnaudos siekė 5,8 proc.

PERSIŲSTOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIS PAGAL OBJEKTUS
 
Beveik 31 proc. ESO persiunčiamos elektros energijos suvartojo gyventojai. Pramonės objektai ir paslaugų įstaigos 
suvartojo atitinkamai 29,3 proc. ir 11,3 proc. elektros energijos. Palyginti su 2016 m. devyniais mėnesių duomenimis, 
elektros energijos persiuntimo objektams struktūra nepakito.

31  % – Gyventojai

29  % – Pramonės objektai

11 % – Paslaugų įstaigos

10 % – Prekyba

8 % – Administracinės patalpos

4 % – Inžineriniai tinklai

3 % – Žemės ūkio gamyba

4 % – Kiti objektai
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GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMAS

 
Per 2017 m. devynis mėn. ESO skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 
4,95 mlrd. kilovatvalandžių (KWh) (467 mln. kubinių metrų) gamtinių dujų – 
apie 2,8 proc. daugiau nei 2016 m. per tą patį laikotarpį.

4,81 mlrd.

2016 m.  9 mėn.

4,95 mlrd.

2017 m.  9 mėn.

+2,8 %

Dujų skirstymo apimčių padidėjimui per 2017 m. devynis mėnesius didžiau-
sią įtaką turėjo dėl ilgesnio nei 2016 m. šildymo sezono išaugęs dujų su-
vartojimo poreikis šilumos gamybos įmonėse. Dėl lietingos vasaros didėjo 
žemės ūkio įmonių, dujas naudojančių technologiniams procesams, dujų 
suvartojimas.

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO KOKYBĖ (SAIDI, SAIFI)

Su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutrau-
kimų trukmė (SAIDI) per 2017 m. devynis mėnesius vienam vartotojui siekė 105,52 minutes ir, lyginant 
su 2016 m. tuo pat metu, sumažėjo 39,2 minutėmis (2016 m. devynių mėnesių SAIDI sudarė 144,7 min.).  
Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force ma-
jeure“) įtaka per 2017 m. devynis mėnesius siekė 0,99 karto – 0,03 karto daugiau nei 2016 m., kai jis buvo 
0,96 karto.  

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO PATIKIMUMO RODIKLIAI 2017 M. SAUSIO – 
RUGSĖJO MĖN. IR 2016 M. SAUSIO – RUGSĖJO MĖN.

2016 m.  9 mėn. 2016 m.  9 mėn.2017 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

21,09
6,20

16,92
23,51

10,1835,18
0,89

2,33

0,15
0,19

0,207

0,3

0,418

0,47

0,46

0,03

  Nenustatytos
  Operatoriaus atsakomybė
  Išorinio poveikio

  „Force majeure“
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INVESTICIJOS

Per 2017 m. devynis mėnesius ESO investicijos į elektros ir dujų skirstomuosius tinklus 
siekė 135,571 mln. eurų – 51,3 proc. daugiau nei per 2016 m. devynis mėnesius, kai 
investicijos sudarė 89,594 mln. eurų.

ESO INVESTICIJOS, MLN. EUR

Elektros skirstymo tinklo 
atnaujinimas

47,7 72,7
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Elektros skirstymo tinklo 
plėtra

28,5 35,7
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Dujų sistemų statyba ir 
rekonstrukcija

8,6 21,3
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Kita (IT, valdymo 
sistemos ir kt.)

4,9 5,9
2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Visos investicijos

89,6
135,6

2016 m.  9 mėn. 2017 m.  9 mėn.

Per 2017 m. devynis mėnesius ESO investicijos į elektros skirstymo tin-
klo atnaujinimą siekė 72,696 mln. eurų – 52,4 proc. daugiau nei 2016 m. 
sausio-rugsėjo mėnesiais. Į elektros skirstomojo tinklo plėtrą 2016 m. sau-
sio-rugsėjo mėnesiais ESO investavo 35,671 mln. eurų – 25 proc. daugiau nei 
2016 m. atitinkamu laikotarpiu.

Per 2017 m. devynis mėnesius ESO prie elektros skirstymo tinklo prijun-
gė 21354 naujus vartotojus – 3 proc. daugiau nei 2016 m. sausio-rugsėjo 
mėnesiais, kai prijungti 20729 vartotojai. Naujų vartotojų prijungtų objektų 
leistinoji naudoti galia per 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. sudarė 286,5 
tūkst. kW ir buvo 13 proc. didesnė, nei 2016 m sausio – rugsėjo mėn., kai ji 
siekė 253,4 tūkst. kW.

Per 2017 m. 9 mėn. ESO investicijos į dujų sistemų statybą ir rekonstrukciją 
siekė 20,7  mln. eurų ir buvo 152 proc. didesnės nei tuo pat metu 2016 
metais (8,2 mln. eurų). Per 2017 m. 9 mėn. naujiems klientams prijungti prie 
dujų tinklo Bendrovė pastatė 251,24 km skirstomųjų dujotiekių (2016 m. 9 
mėn. – 61,2  km). Prie dujotiekių prijungė 9282 naujų klientų –  201 proc. 
daugiau nei 2016 m. tuo pat metu (3086 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).
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FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ

Bendrovės turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1,19  mlrd. eurų. 
94,8 proc. viso turto sudarė ilgalaikis turtas. Likvidžiausias turtas – pinigai ir 
pinigų ekvivalentai – sudarė 3,5 mln. eurų, arba 5,6 proc. nuo viso trumpa-
laikio turto. 

ESO FINANSINIO SVERTO RODIKLIAI 

2017 09 30 2016 12 31

Įsiskolinimo koeficientas 0,51 0,44

Skolos ir turto santykis 0,25 0,20

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 1,03 0,79

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,50 0,35

Grynoji finansinė skola, mln. EUR 289,3 208,4

Grynosios finansinės skolos ir nuosavo 
kapitalo santykis

0,49 0,33

Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,25 0,26

Bendrojo mokumo koeficientas 0,97 1,27

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,49 0,56

Akcijos kainos ir pelno santykis* 14,51 8.34

Kapitalizacija, mln. EUR* 822,17 771.17

*ESO akcijomis pradėta prekiauti biržoje nuo 2016.01.11

2017 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ESO finansinės skolos sudarė 292,8 mln. 
eurų, arba 48,5 proc. visų turimų įsipareigojimų. Ilgalaikės paskolos sudarė 
144,0 mln. eurų, arba 49,2 proc. visų paskolų. Ataskaitinio laikotarpio pabai-
goje ESO trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso siekė 313,2 mln. eurų.

ESO LIKVIDUMO RODIKLIAI

  2017.09.30 2016.12.31

Einamojo likvidumo rodiklis 0,20 0,44

Kritinio likvidumo koeficientas 0,19 0,43

Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis 0,01 0,06

Apyvartinis kapitalas, tūkst. EUR -250.807 -103.528

Apyvartinio kapitalo ir turto santykis -0,21 -0,09

ESO trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 250,8 mln. eurų. 
Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė – 0,20. Kritinio likvidumo koeficien-
tas nežymiai skiriasi nuo einamojo likvidumo, kadangi atsargos sudaro vos 
4,2 proc. nuo viso trumpalaikio turto. Finansinė skola, sumažinta trumpa-
laikių investicijų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų dydžiu, sudaro 289,3 mln. 
eurų. Bendrovės grynoji finansinė skola sudaro 49,3 proc. nuosavo kapitalo.

NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE 
FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS BEI 
KITI REIKŠMINGI ĮVYKIAI BEI JŲ POVEIKIS FINANSINĖMS 
ATASKAITOMS

Kita informacija pateikiama ESO finansinėje atskaitomybėje už 2017 m. 
sausio – rugsėjo mėn. 
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INFORMACIJA APIE BENDROVĖS 
ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS 
POPIERIUS
AKCIJŲ KAINOS DINAMIKA IR APYVARTA

ESO akcijų kainos dinamika ir apyvarta, 2017-01-01 – 2017-09-30

ESO –  didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją bendrovė NASDAQ Baltic bir-
žoje. ESO kapitalizacija 2017.09.30 siekė 822,17 mln. eurų. Per 2017 m. 
sausio – rugsėjo mėn. ESO akcijos kaina išaugo 6,2 proc. Per 2017 m. sau-
sio – rugsėjo mėn. mažiausia ESO akcijų kaina užfiksuota 2017 m. sausio 
13 d – 0,858 euro. Didžiausia ESO akcijų kaina pasiekta 2017 m. kovo 13 
d. – 0,93 euro. Vidutinė svertinė 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. ESO akcijos 
kaina siekė 0,879 euro.

ESO AKCIJŲ KAINOS, OMX VILNIUS IR OMX BALTIC BENCHMARK INDEKSŲ 
DINAMIKA, 2017-01-01 – 2017-09-30

Nuo 2017 m. pradžios iki rugsėjo mėn. pabaigos, indeksas OMX Vilnius pakilo 14,92 proc., indeksas 
OMX Baltic Benchmark pakilo 19,21 proc., o ESO akcijų kaina per pakilo 6,61 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. gruodžio 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

LT0000130023 BALTIC MAIN  
LIST ESO1L 894 630 333 0,29

7000 
komunalinės 
paslaugos

7500 komunalinės 
paslaugos
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AKCININKAI

2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis bendras Bendrovės akcininkų skaičius 
buvo 8 802. 

ESO, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganiza-
vimo perėmė minėtų bendrovių turtą, teises ir pareigas, akcininkais tapo 
visi asmenys, 2015 m. gruodžio 11 d. turėję AB LESTO ir akcinės bendrovės 
„Lietuvos dujos“ akcijų. 

AKCININKAI, 2017 M. RUGSĖJO 30 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
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DIVIDENDAI

2017 m. kovo 24 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pri-
imtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams dividendus už laikotarpį 
nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Dividendai už šešių mė-
nesių laikotarpį, tenkantys vienai akcijai, sudarė 0,05786 euro.

2017 m. rugsėjo 29 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo 
priimtas sprendimas skirti Bendrovės akcininkams po 0,046 EUR vienai akci-
jai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. bir-
želio 30 d.

2016 m. gruodžio 27 d. „Lietuvos energija“, UAB, kuri valdo 94,98 proc. 
Bendrovės akcijų, valdyba patvirtino „Lietuvos energija“, UAB įmonių gru-
pės dividendų politiką, kuria visoms grupės įmonėms nustatomi vienodi 
grynojo pelno paskirstymo principai. Vadovaujantis nauja tvarka Bendro-
vės siūlymas skirti dividendus priklausys nuo Bendrovės nuosavo kapitalo 
grąžos dydžio, finansinių galimybių mokėti dividendus, vykdomų valstybei 
svarbių ekonominių projektų bei kitų aplinkybių.

INFORMACIJA APIE SUTARTIS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ 
VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

ESO įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra AB SEB bankas. 
AB SEB bankas kontaktiniai duomenys: 
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius;
Tel. 1528 arba +370 5 268 2800.

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 saugią nenutrūkstamo energijos skirstymo ir tiekimo 
veiklą,  aktyviai dalyvaudami visuomenės švietime saugaus ir racionalaus 
energijos vartojimo klausimais, diegdami naujas, perspektyvias ir 
tausojančias technologijas, rūpindamiesi savo klientais, darbuotojais, 
bendruomenėmis ir skatindami rangovų bei tiekėjų atsakomybę. Mūsų 
prioritetai: 

• Energetinio efektyvumo didinimas;
• Poveikio aplinkai mažinimas tausojant energiją;
• Saugaus ir atsakingo elgesio su elektra ir dujomis skatinimas.

APLINKOSAUGA

Kraštovaizdžio apsauga. Siekiant mažinti poveikį kraštovaizdžiui, vietoje 
senų elektros oro linijų tiesiami nauji kabeliai vietovėse, kuriose buvusių oro 
linijų laidai buvo ploni ir pavojingai priartėję prie želdinių, pasenusi infras-
truktūra lėmė daug gedimų. Kabelinės linijos užtikrina patikimesnį elektros 
tiekimą ir yra saugesnės. Per devynis šių metų mėnesius nutiesta per 1300 
kilometrų požeminių kabelių linijų. Tai yra 2,6 karto daugiau nei per tą patį 
laikotarpį 2016 metais.

 

Išteklių tausojimas. Bendrovė turi per 1,6 mln. klientų ir skatina juos atsisa-
kyti popierinių sąskaitų bei atsiskaitymo knygelių, pereinant prie nuotolinių 
aptarnavimo kanalų. Daugiau kaip 90 proc. ESO verslo klientų jau yra pe-
rėję prie elektroninių sąskaitų. Apie įvykusį elektros energijos tiekimo su-
trikimą ir numatomą jo pašalinimo trukmę apie 89 proc. privačių ir apie 96 
proc. verslo klientų informuojami nemokamais pranešimais SMS žinutėmis 
ir elektroniniais laiškais.
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INICIATYVOS VISUOMENEI

ESO įgyvendina plataus masto ilgalaikes socialinės atsakomybės iniciaty-
vas, skirtas vaikams, jaunimui ir plačiajai visuomenei, kurias vienija aktyvus 
tikslinių visuomenės grupių įtraukimas bei saugumo ir efektyvaus energijos 
naudojimo idėjos. 

Informacinė saugumo kampanija „Saugi energija“. 2017 metais vyko pla-
taus masto kampanija, nukreipta į saugų elgesį su elektra ir dujomis, ESO 
technologinio turto vagysčių prevencija, papildomai suteikiant naudingų 
patarimų visuomenei. Per žiniasklaidos priemones – televiziją, radiją, spau-
dą ir internetą – buvo siekiama informuoti visuomenę apie susijusius saugos 
dalykus atliekant lauko darbus, akcentuojant požeminį elektros ir dujų tin-
klą, taip pat pateikti edukacinius patarimus apie saugų elgesį audrų metu. 
Daug dėmesio buvo skiriama vagysčių, dėl kurių sutrikdoma elektros tinklo 
veikla, prevencijai (edukacinė medžiaga, vaizdo klipai, straipsniai). 

„Žaliasis protokolas“. Tai bendrovės inicijuotas susitarimas (gyvuojantis 
jau šeštus metus), kuriuo jį pasirašiusios įmonės ir organizacijos patvir-
tina, kad pritaria ir pasižada taikyti aplinką tausojančias idėjas:

• įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones;
• prisidėti prie 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.

Parama. ESO paramą visuomenei reikšmingiems projektams, programoms 
bei veikloms teikia tik koordinuotai per „Lietuvos energijos“ grupės įmonių 
Paramos fondą. Fondo biudžetą sudaro visų grupės įmonių įnašai, siekian-
tys iki 1 proc. konsoliduoto grupės įmonių grynojo pelno. Paraiškos Para-
mos fondui teikiamos kartą per metus nustatyta tvarka ir terminais. 

Ryšiai su investuotojais. Siekiame palaikyti glaudžius santykius su esa-
mais ir potencialiais mūsų investuotojais ir užtikrinti, kad visiems jiems 
informacija būtų vienodai prieinama – ją nuolat atnaujiname. 

SKAIDRUMAS, ANTIKORUPCINĖ VEIKLA

ESO netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą 
ir skaidrų bendravimą su valstybės institucijomis, palaikydama „Nulinės 
tolerancijos korupcijos politiką“, galiojančią visoje „Lietuvos energijos“ 
įmonių grupėje.
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 kon-
trolę, tobulina veiklos procesus ir imasi veiksmų nustatytiems pažeidimams 
ištaisyti, pašalinti kylančias grėsmes geram Bendrovės vardui, Bendrovės 
darbuotojai periodiškai edukuojami „Nulinės tolerancijos korupcijai politi-
kos“ temomis – vyksta vadovų susitikimai, darbuotojams inicijuojamos pas-
kaitos ir diskusijos. 

Veikia anoniminė pasitikėjimo linija, pasiekiama numeriu 1802. Tiek ESO 
darbuotojai, tiek kiti asmenys apie pastebėtus etikos pažeidimus gali pra-
nešti apie tai el. paštu pasitikejimolinija@eso.lt arba užpildyti ESO sve-
tainėje prie „Kontaktų“ esančią pasitikėjimo linijos formą. Per 2017 metų 
sausio – rugsėjo mėnesius į pasitikėjimo liniją buvo kreiptasi 199 kartus.

SKAIDRUMO DIDINIMAS PIRKIMUOSE

ESO yra perkančioji organizacija. Centralizuotą „Lietuvos energijos“ grupės 
įmonių pirkimų funkciją vykdo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (VAC). 
VAC vykdo pirkimus ir teikia prekių, paslaugų arba darbų viešųjų pirkimų 
planavimo ir vykdymo paslaugas. Viešieji pirkimai yra centralizuoti, pirkimų 
procesai – standartizuoti ir sukoncentruoti vienoje internetinėje platformoje.

mailto:pasitikejimolinija@eso.lt
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ATSKAITINGUMAS

ESO yra aktyvi Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA narė bei Jungtinių 
Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) dalyvė. Siekdama didinti 
savo atskaitingumą visuomenei, bendrovė kasmet skelbia Socialinės atsakomy-
bės pažangos ataskaitas, kurias skelbia savo tinklalapyje, investuotojams bei 
„Pasaulinio susitarimo“ svetainės profilyje (www.globalcompact.org). 

Naujausia organizacijos ataskaita buvo paskelbta 2017 metų balandžio 28 d.

ESMINIAI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO 
PABAIGOS

2017 m. spalio 2 d. Bendrovė 2017 m. spalio 2 d. su Energetikos ministe-
rija pasirašė susitarimą dėl energijos sutaupymo, kurio pagrindu Bendrovė 
sieks iki 2020 m. gruodžio 31 d. sutaupyti 1,6 TWh galutinės energijos. Su-
sitarimai su energetikos įmonėmis yra viena iš 2016 m. priimtame Energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytų priemonių. Skaičiuoja-
ma, kad šie susitarimai iki 2020 m. Lietuvoje padės sutaupyti apie 3 TWh 
(teravatvalandes) galutinės energijos. Įgyvendinusi visas įstatyme numatytas 
priemones, iki 2020-ųjų Lietuva iš viso planuoja sutaupyti 11,674 TWh ga-
lutinės energijos.

Svarbiausios Bendrovės planuojamos energijos taupymo priemonės – in-
vesticijos į infrastruktūrą, išmaniosios apskaitos diegimas ir gaminančių var-
totojų plėtros skatinimas. Bendrovė taip pat sieks aktyviai bendradarbiauti 
ir su verslo įmonėmis, kad jų patiriamos išlaidos energijai būtų mažesnės.

2017 m. spalio 13 d. Bendrovė pasirašė Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų 
proporcinio perkėlimo sutartį su „Lietuvos energija“, UAB, dėl 100 mln. 
EUR žaliųjų obligacijų emisijos dalies perkėlimo Bendrovei. Prieš išleidžiant 
„Lietuvos energija“ 300 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisiją buvo numatyta 
dalį jos lėšų panaudoti ESO ilgalaikėms investicijoms skirstomųjų tinklų at-
naujinimui.

Sutartyje numatytas įsipareigojimų padengimo terminas – ne vėliau kaip iki 
2027 m. liepos 14 d. Sutarties fiksuota palūkanų norma sutampa su Žaliųjų 
obligacijų išplatinimo efektyvia palūkanų norma ir sudaro 2,23 proc. Esmi-
nės sutarties sąlygos sutampa su Žaliųjų obligacijų išplatinimo sąlygomis. 
Šia sutartimi papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių 
(garantijų, laidavimo, įkeitimo ir kitų) nėra numatyta.

2017 m. spalio 25 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – 
VAAT) 2017 m. spalio 25 d. sprendimu atmetė Bendrovės 2015 m. liepos 7 
d. skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – 
Komisijos) 2015 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. O3-351 „Dėl AB LESTO regu-
liuojamos veiklos sąlygų pažeidimo“ panaikinimo, kuriuo Komisija Bendro-
vei skyrė 300 000 Eur piniginę baudą ir įpareigojo iki 2015 m. rugpjūčio 4 d. 
ištaisyti reguliuojamų sąnaudų ataskaitas už 2011-2013 metus, atsižvelgiant 
į 2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-947 „Dėl AB LESTO 
planinio patikrinimo“ patvirtintus patikrinimo rezultatus, ir pateikti jas Ko-
misijai.

VAAT pažymėjo, jog skundžiamu Komisijos nutarimu skirta bauda, jos sky-
rimo būtinumas, baudos dydis ir nustatytas įpareigojimas yra pagrįsti, grin-
džiami vadovaujantis teisėtu Nutarimu Nr. O3-947 ir atitinkamuose teisės 
aktuose įtvirtintomis sankcijos dydžio apskaičiavimo taisyklėmis.

VAAT sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžia-
mas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Bendrovė primena, 
kad Bendrovės nuomone, Komisija nepagrindė atlikto patikrinimo išvadų, 
netinkamai vertino Bendrovės faktiškai patirtas reguliuojamai veiklai vykdyti 
būtinas ir į reguliuojamą veiklą įtrauktas sąnaudas, nutarimus priėmė, pa-
žeisdama teisės aktų reikalavimus bei viešojo administravimo principus, to-
dėl nėra teisinio pagrindo konstatuoti pažeidimų ir skirti Bendrovei sankciją.

Pažymime, kad VAAT priimtas spendimas Bendrovės finansiniams rezulta-
tams įtakos neturės.

http://www.globalcompact.org
http://www.eso.lt/stream/30128/2016%20metu%20eso_ataskaita%20lt.pdf
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