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Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už 2017 m. sausio–gruodžio 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 „Energijos skirstymo operatoriaus“ tinklalapyje 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

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. vasario 28 d.

Dėl finansinių rezultatų palyginamumo 
Pateikiami ESO finansiniai rezultatai už 2017 m. dvylika mėnesių.

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
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PAGRINDINIAI BENDROVĖS VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI UŽ 
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ESO ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Veiklos rodikliai 2017 m. 2016 m.
Pokytis

+/- %

Paskirstyta elektros energijos vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais TWh 9,22 8,98 0,24 2,72

Visuomeninis ir garantinis elektros energijos tiekimas TWh 3,22 3,15 0,07 2,28

Paskirstytas gamtinių dujų kiekis TWh 7,37 7,39 -0,02 -0,34

Tinklo tiekimo kokybės rodikliai

ELEKTRA

SAIDI, min. (su „force majeure“) 137,8 172,9 -35,1

SAIFI, vnt. (su „force majeure“) 1,32 1,25 0,07

DUJOS

SAIDI, min. (su „force majeure“) 1,161 0,529 0,632

SAIFI, vnt. (su „force majeure“) 0,007 0,006 0,001

Veiklos rodikliai

Pajamos tūkst. EUR 612,309 650,064 -37,755 -5,81

Elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos tūkst. EUR 377,501 388,194 -10,693 -2,75

Veiklos sąnaudos (1) tūkst. EUR 94,728 98,555 -3,827 -3,88

EBITDA (2) tūkst. EUR 140,080 163,315 -23,235 -14,23

EBITDA marža (3) % 22,88 25,12

Koreguota EBITDA (4) tūkst. EUR 150,908 138,948  11,960 8,6

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. EUR 77,552 92,502 -14,950 -16,16
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ESO ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

ESO esminiai finansiniai rodikliai 2017 m. 2016 m.
Pokytis

+/- %

Visas turtas tūkst. EUR 1277,801 1112,096 165,705 14,90

Nuosavas kapitalas tūkst. EUR 607,644 623,195 -15,551 -2,50

Finansinės skolos tūkst. EUR 372,688 219,081 153,607 70,11

Finansinės skolos grynąja verte (5) tūkst. EUR 366,239 208.419 157,820 75,72

Nuosavybės pelningumas (ROE) (6) % 12,60 15,46

Turto pelningumas (ROA) (7) % 6,49 8,44

Nuosavo kapitalo lygis (8) % 47,55 56,04

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių kartai 2,61 1,28

Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis % 60,27 33,44   

(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 + nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos;

(3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;

(4) 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.

(5) 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;

(6) Nuosavybės pelningumas (ROE) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis) ⁄ nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis;

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

Gerbiamieji, 

Prabėgo antrieji ESO veiklos 
metai. Džiaugiamės, kad toliau 
mažinamos bendrovės sąnaudos 
ir efektyvesnė veikla prisidėjo 
prie mažesnių paslaugų kainų 
klientams – jau ne pirmus metus 
iš eilės mažėjo gamtinių dujų 
skirstymo bei elektros energijos 
kainos gyventojams.

Lietuva pagal prisijungimo prie elektros tinklų rodiklį pakilo į 
33 vietą, 22 pozicijomis aukščiau nei prieš metus, aplenkdama 
kitas Baltijos šalis. 

Pernai Druskininkuose įgyvendinome strateginės reikšmės 
projektą, įrengdami miestui laikinąją SGD dujų stotelę, kuri ne 
tik užtikrina saugų ir patikimą tiekimą gyventojams, bet ir mūsų 
plėtrą. Nuo praėjusių metų klientams teikiame ir dar daugiau 
papildomų paslaugų – elektros ir dujų vidaus tinklo įrengimą, 
„Elektriko į namus“, „Dujininko į namus“ paslaugas, pasiūlėme 
įvairių spalvų elektros apskaitos spintas, infrastruktūros nuomą.

Pernai toliau didinome ir investicijas į elektros skirstymo tinklo 
saugumą ir patikimumą. Nutiesėme daugiau kaip 2 tūkstančius 
kilometrų požeminių elektros kabelių ir toliau diegėme išmaniojo 
tinklo priemones, kurios leis sustiprinti tinklo patikimumą ir 
išvengti elektros pertrūkių. 

Gyventojai ir verslas palankiai vertina mūsų paslaugas, tai rodo ir 
klientų pasitenkinimo tyrimų rezultatai. ESO klientų pasitenkinimo 
lygis, apskaičiuotas pagal tarptautinę GCSI (angl. Global 
Customer Satisfaction Index) metodologiją, 2017 metais siekė 
78 punktus ir buvo 7 balais aukštesnis už Europos energetikos 
bendrovių GCSI indeksą.  

Antrieji ESO metai parodė, kad gebame įveikti naujus iššūkius 
tvariai vystome bendrovės veiklą toliau, atrasdami vis daugiau 
sinergijų. Tvirtai tikiu, jog 2018-aisiais su ESO komanda 
padarysime dar daugiau!

Pagarbiai,

Generalinė direktorė ir Valdybos pirmininkė
Dalia Andrulionienė

ESO veiklos sąnaudos per 2017 m. sumenko 3,8  proc. ir tai 
sudarė daugiau kaip 3,8 mln. eurų. Toliau didinsime veiklos 
efektyvumą ir ieškosime naujų sinergijos galimybių. Efektyvumo 
kartelę organizacijoje sėkmingai kelia jau metus veikianti LEAN 
principais pagrįsta Veiklos meistriškumo programa, į kurią 
įsitraukusi visa bendrovė. Taupydami veiklos sąnaudas, galime 
turėti tiesioginės įtakos paslaugų kainoms ir kurti papildomą 
vertę savo klientams. 

Puikiai suprantame, kaip gyventojams svarbu greitai ir paprastai 
prisijungti prie mūsų skirstomųjų tinklų, tad 2017 metais itin 
aktyviai dirbome siekdami patogesnio ir greitesnio elektros bei 
dujų įvedimo. Vidutinė elektros įvedimo trukmė 2017 metais 
sutrumpėjo iki 46 dienų (nuo 58 užpernai), dujų – 16 kalendorinių 
dienų, nuo 162 iki 146 dienų. 

Mūsų pastangos gerinti elektros įvedimo sąlygas kilstelėjo 
visos Lietuvos konkurencingumo reitingą. Spalio 31 d.  
Pasaulio banko paskelbtame „Doing Business“ reitinge 
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BENDROVEI 
REIKŠMINGIAUSI 
2017 M. ĮVYKIAI

Praplėsta Bendrovės 
energetikos veiklos licencija

2017 m. sausio 12 d. Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija pakeitė 
Bendrovės turimą energetikos veiklos 
licenciją Nr. L2-GDS-09, praplėsdama 
jos priede nustatytas veiklos vykdymo 
ribas nauja teritorija – Tauragės rajono 
savivaldybės teritorija.

Išrinktas Bendrovės valdybos 
narys

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

Sudaryta ilgalaikės paskolos 
sutartis

Bendrovė ir AB SEB bankas 2017 m. 
sausio 27 d. pasirašė sutartį dėl 77 mln. 

eurų ilgalaikės paskolos suteikimo. 
Lėšos skirtos Bendrovės finansinių 
įsipareigojimų refinansavimui ir 
apyvartinėms lėšoms. 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 
paskelbtas viešasis pirkimo 
konkursas dėl SGD išdujinimo 
stotelės įrengimo Druskininkuose. 
Energetikos ministerijos patvirtintame 
„Nepertraukiamo gamtinių dujų 
tiekimo Druskininkų savivaldybės 
vartotojams užtikrinimo 2016–2017 
metų veiksmų plane“ numatyta, jog 
SGD pakartotinio dujinimo įrenginio 
įrengimas yra būtinas, siekiant 
užtikrinti nepertraukiamą, saugų 
ir patikimą gamtinių dujų tiekimą 
Druskininkų savivaldybės vartotojams.        

Dėl valdybos nario 
atsistatydinimo

2017 m. vasario 28 d. Bendrovė gavo 
valdybos nario Daliaus Svetulevičiaus 
pranešimą dėl atsistatydinimo iš 

Bendrovės valdybos nario pareigų. 
Į valdybą Dalius Svetulevičius buvo 
išrinktas Bendrovės stebėtojų tarybos 
sprendimu 2015 m. gruodžio 3 d.

Dėl SGD išdujinimo stotelės 
įrengimo Druskininkuose 
viešojo pirkimo konkurso 

2017 m. balandžio 5 d. Bendrovė dėl 
per didelių kainų atmetė visų viešojo 
pirkimo konkurso, kuris paskelbtas  
2017 m. vasario 3 d. viešųjų 
pirkimų informacinėje sistemoje, 
dalyvių pateiktus pasiūlymus įrengti 
suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
išdujinimo stotelę Druskininkuose.

Išrinktas Bendrovės valdybos 
narys

2017 m. balandžio 26 d. įvykusiame 
Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje 
buvo priimtas sprendimas Bendrovės 
valdybos nariu, kuruojančiu tinklų 
eksploatavimo sritį, išrinkti Saulių 
Vaičekauską. Naujai išrinktas valdybos 
narys užims Bendrovės Tinklų 
eksploatavimo tarnybos direktoriaus 
pareigas.
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Paskelbta pirmoji Socialinės 
atsakomybės pažangos 
ataskaita

2017 m. balandžio 28 d. Bendrovė 
paskelbė pirmąją Socialinės 
atsakomybės ataskaitą po elektros ir 
dujų bendrovių sujungimo. Ataskaitoje 
pateikiama ESO atsakingą požiūrį 
atspindinti veikla ir jos pažanga, 
pasiekta 2016 m. santykiuose su 
klientais, rinkos dalyviais, aplinka, 
darbuotojais ir visuomene, 
pristatomos  Bendrovės socialinės 
atsakomybės strateginės kryptys, 
veiksmai ir pasiekimai, atskleidžiamas 
aktyvus dalyvavimas švietime saugaus 
ir racionalaus energijos vartojimo 
klausimais.

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 
buvo taikomos nuo 2017 m. liepos 
1 d. Gamtinių dujų skirstymo kainos 
mažėjo visoms septynioms kainų 
grupėms.

Dėl teismo priimto sprendimo 

Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas 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 Valstybinės 
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 papildomas 
sąnaudas dėl nutarimų galiojimo 
laikotarpiu nustatytų neteisėtų kainų 
viršutinių ribų.

Dėl planuojamo visuomeninio 
elektros tiekimo veiklos 
atskyrimo 

2017 m. liepos 5 d. Bendrovė 
informavo apie įmonių grupės 
mastu inicijuotą projektą, kurio 
metu planuojama atskirti Bendrovės 

vykdomą visuomeninio elektros 
energijos tiekimo veiklą nuo 
elektros energijos skirstymo veiklos, 
perleidžiant ją kitai įmonių grupės 
valdomai įmonei. Įvertinus tai, kad 
energijos tiekimas nėra infrastruktūros 
segmentui būdinga veikla, veiklų 
atskyrimas prisidės prie nuoseklesnio 
Europos Sąjungos politikos 
energetikos sektoriuje įgyvendinimo.

Atsistatydino Bendrovės 
stebėtojų tarybos pirmininkas

2017 m. rugsėjo 20 d. Bendrovė 
gavo Daliaus Misiūno pranešimą dėl 
atsistatydinimo iš stebėtojų tarybos 
nario (pirmininko) pareigų. Paskutinė 
Bendrovės stebėtojų tarybos nario 
pareigų ėjimo diena 2017 m. spalio 4 d.

Įvyko neeilinis visuotinis 
akcininkų susirinkimas 

2017 m. rugsėjo 29 d. Bendrovės 
neeiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime už trumpesnį negu 
finansiniai metai laikotarpį ESO 
akcininkams nuspręsta skirti po 0,046 
EUR vienai akcijai dydžio dividendus 
už šešių mėnesių laikotarpį, 
pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.
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Dėl energijos sutaupymo 
susitarimo su Energetikos 
ministerija pasirašymo

Bendrovė 2017 m. spalio 2 d. su 
Energetikos ministerija pasirašė 
susitarimą dėl energijos sutaupymo, 
kurio pagrindu Bendrovė sieks iki 
2020 m. gruodžio 31 d. sutaupyti 1,6 
TWh galutinės energijos.

Dėl Žaliųjų obligacijų 
įsipareigojimų perkėlimo 
sutarties sudarymo su 
„Lietuvos energija“ 

Bendrovė 2017 m. spalio 13 
d. pasirašė Žaliųjų obligacijų 
įsipareigojimų proporcinio perkėlimo 
sutartį su „Lietuvos energija“ dėl 100 
mln. EUR žaliųjų obligacijų emisijos 
dalies perkėlimo Bendrovei.

VKEKK nustatė elektros 
energijos skirstymo paslaugų 
kainų viršutines ribas 2018 
metams

2017 m. spalio 16 d. Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės 
komisija nustatė elektros energijos 
skirstymo paslaugų kainų viršutines 

ribas 2018 metams: skirstymo 
paslaugos vidutinės įtampos tinklais  
– 0,798 euro ct/kWh, skirstymo 
paslaugos žemos įtampos tinklais 
–1,716 euro ct/kWh.

Dėl teismo priimto sprendimo 

Vilniaus apygardos administracinis 
teismas 2017 m. spalio 25 d. sprendimu 
atmetė Bendrovės 2015 m. liepos 
7 d. skundą dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2015 
m. birželio 4 d. nutarimo Nr. O3-351 
„Dėl AB LESTO reguliuojamos veiklos 
sąlygų pažeidimo“ panaikinimo, 
kuriuo Komisija Bendrovei 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 Komisijai. 

Dėl ilgalaikių paskolų 
perkėlimo į „Lietuvos energiją“

2017 m. lapkričio 8 d. pasirašytos 
trišalės skolos ir teisių bei pareigų 
perkėlimo sutartys su „Lietuvos 

energija“ ir Bendrovės kreditoriais: 
„OP Corporate Bank plc“ ir AB 
SEB banku, kuriomis Bendrovė 
perleidžia „Lietuvos energijai“ visą 
savo skolinį įsipareigojimą kartu 
su visomis teisėmis ir pareigomis 
kreditoriams, o „Lietuvos energija“ 
perima iš Bendrovės visus skolinius 
įsipareigojimus kartu su visomis 
kitomis iš kreditavimo sutarčių 
kylančiomis teisėmis ir pareigomis. 
Šiais veiksmais siekiama sumažinti 
grupės veiklos finansavimo bei 
administracinius kaštus.

VKEKK nustatė gamtinių dujų 
skirstymo kainos viršutinę ribą 
2018 metams

Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija 2017 m. lapkričio 
9 d. nustatė gamtinių dujų skirstymo 
kainos viršutinę ribą, galiosiančią 2018 
metais, – 5,52 Eur už MWh.

Dėl vartotojų švietimo ir 
konsultavimo susitarimo 
su Energetikos ministerija 
pasirašymo 

Bendrovė 2017 m. lapkričio 13 d. 
su Energetikos ministerija pasirašė 
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susitarimą dėl vartotojų švietimo 
ir konsultavimo, kurio pagrindu 
Bendrovė tiesiogiai ar per kitų asmenų 
įgyvendinamas vartotojų švietimo ir 
konsultavimo priemones įsipareigoja 
šviesti ir konsultuoti energijos 
vartotojus energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo klausimais.

Dėl atlikto bandomojo 
išmaniosios apskaitos projekto 
ir galimų masinio diegimo 
investicijų 

Bendrovė lapkričio 16 d. pristatė 2016 
metais pradėtą bandomąjį elektros 
energijos išmaniosios apskaitos 
projektą privatiems klientams. 
Remiantis bandomojo projekto 
rezultatais,  UAB „Ernst & Young 
Baltic“ atliko masinio išmaniosios 
elektros ir dujų apskaitos diegimo 
Lietuvoje kaštų ir naudos analizę, 
kuri parodė, kad preliminariais 
vertinimais Lietuvai naudingiausias 
4 metų trukmės (2019–2022 m.) 
projektas pareikalautų apie 219 mln. 
eurų investicijų. Įvertinus potencialias 
finansines ir socialines ilgalaikes 
naudas visos Lietuvos mastu, bendra 
ekonominė projekto nauda būtų 88 
mln. eurų.

VKEKK patvirtino gamtinių 
dujų skirstymo kainas 2018 
metams 

Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija 2017 m. 
lapkričio 21 d. patvirtino gamtinių 
dujų skirstymo kainas, kurios bus 
taikomos nuo 2018 m. sausio 1 d. 
Gamtinių dujų skirstymo kainos 
visoms septynioms kainų grupėms 
mažėja nuo 14 iki 24 proc. lyginant 
su 2017 m. II pusmečio kainomis.

 

Dėl garantinio dujų tiekimo 
Druskininkų savivaldybėje 

Bendrovė informuoja, kad 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
gamtinių dujų įstatymo nuostatomis 
bei atsižvelgdama į tai, kad gamtinių 
dujų tiekimo veiklą Druskininkų 
regione pradeda nauja tiekimo įmonė 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, nuo 
2018 m. sausio 1 d. nutraukia garantinį 
gamtinių dujų tiekimą Druskininkų 
miesto klientams, nesudariusiems 
sutarties su minėta tiekimo įmone. 
Garantinį dujų tiekimą Druskininkų 
miesto savivaldybėje Bendrovė vykdė 
nuo 2016 m. lapkričio 1 d., kai dujų 
tiekimo veiklą nutraukė „Druskininkų 

dujos“. Bendrovė ir toliau rūpinsis 
gamtinių dujų skirstymo veikla 
Druskininkuose.

VKEKK paskelbė visuomenines 
elektros energijos kainas 2018 
metams

Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija 2017 m. gruodžio 
22 d. paskelbė visuomenines elektros 
energijos kainas 2018 metams. Kainos 
gyventojams vidutiniškai mažėja 1,2 
proc. Elektros kainos gyventojams 
mažėja jau penktus metus iš eilės.
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FINANSINIŲ IR VEIKLOS 
RODIKLIŲ ANALIZĖ 

ESO pajamų struktūra  pagal veiklos sritis

Per 2017 metus ESO pajamos siekė 612,3 mln. eurų – tai 5,8 
proc. mažiau nei 2016 m. Pajamos mažėjo dėl nustatytų mažesnių 
elektros energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės klientams. 
Pagrindinis ESO pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas. 
Per 2017 metus persiuntimo pajamos sudarė 66 proc. Bendrovės 
pajamų. Pajamos iš visuomeninės elektros energijos tiekimo 
veiklos sudarė 18 proc. pajamų, o dujų paskirstymo pajamos 
siekė 8 proc. nuo visų pajamų.

EBITDA rodiklis

Bendrovė per 2017 metus uždirbo 140,1 mln. eurų pelno 
prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją 
(EBITDA). Palyginti 2016 m. sausio-gruodžio mėnesiais, EBITDA 
sumažėjo 14,2 proc. Koreguota EBITDA padidėjo 8,6 proc. 
dėl efektyvesnės įmonės veiklos ir didesnių investicijų į tinklų 
modernizavimą bei plėtrą.

Sąnaudos

Elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos 
per 2017 metus siekė 377,5 mln. eurų. Palyginti su 2016 m., jos 
sumažėjo 2,8 proc. Tam didžiausią įtaką turėjo mažesnė elektros 
energijos įsigijimo kaina. Ataskaitiniu laikotarpiu elektros, gamtinių 
dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos bei nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos siekė 427,9 mln. eurų, arba 81 proc. visų 
ESO patirtų sąnaudų.

Veiklos sąnaudos  siekė 94,7 mln. eurų – 3,9 proc. mažiau nei 
2016 m. Labiausiai mažėjo išmokos darbuotojams ir susijusios 
socialinio draudimo įmokos bei remonto ir techninės priežiūros 
sąnaudos, atitinkamai 7,2 ir 15,3 proc.

 2017 12 31 2016 12 31

EBITDA*, tūkst. EUR 140,080 163,315

EBITDA marža, proc. 22,88 25,12

Koreguota EBITDA**, 
tūkst. EUR 150,908 138,948

66% Elektros
persiuntimo pajamos

18% Elektros
visuomeninio tiekimo 
pajamos

8% Dujų paskirstymo
pajamos

2% Kitos pajamos

3% Elektros garantinio
tiekimo pajamos

3% Naujų vartotojų
prijungimas

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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ESO veiklos sąnaudos, tūkst. EUR

Pelnas, nuostolis ir pelningumo rodikliai

2017 m. ESO grynasis pelnas siekė 77,6 mln. eurų - 16,2 proc. 
mažiau nei 2016 m. Grynojo pelno sumažėjimą lėmė mažesnės 
pajamos. Pajamos mažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros 
energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės klientams.

ESO pelningumo rodikliai

Elektros skirstymas

Per 2017 m. dvylika mėnesių ESO klientams persiuntė 9,220 
mlrd. kWh elektros energijos. Elektros energijos pardavimai 

 2017 12 31 2016 12 31

Išmokos darbuotojams ir susiju-
sios socialinio draudimo įmokos 43,731 47,131

Remonto ir techninės priežiūros 
sąnaudos 15,657 18,484

Kitos sąnaudos 18,026 16,559

Telekomunikacijos ir IT paslaugos 8,713 7,711

Transporto sąnaudos 4,453 4,540

Nuoma ir komunalinės sąnaudos 4,148 4,130

Veiklos sąnaudos 94,728 98,555

 2017 12 31 2016 12 31

Grynasis pelningumas, proc. 12,67% 14,23%

Veiklos pelningumas, proc. 13,95% 16,61%

iš šio skaičiaus sudarė 35 proc. Likusiems klientams ESO 
teikė tik persiuntimo paslaugą. Palyginti su tuo pat 2016 m. 
laikotarpiu, parduotos elektros energijos kiekis padidėjo 2,34 
proc., o persiųstos elektros energijos kiekis padidėjo 2,72 proc. 
Bendrovės skirstymo technologiniuose įrenginiuose sąnaudos 
per 2017 m. dvylika mėnesių sudarė 605 mln. kWh, arba 6,16 
proc. nuo gauto elektros energijos kiekio. 2016 m. tuo pat metu 
šios sąnaudos siekė 6,55 proc.

Persiųstos elektros energijos kiekis pagal objektus

30,8 proc. ESO persiunčiamos elektros energijos suvartojo 
gyventojai. Pramonės objektai ir paslaugų įstaigos suvartojo 
atitinkamai 29 proc. ir 11,3 proc. elektros energijos. Palyginti 
su 2016 m. dvylikos mėnesių duomenimis, elektros energijos 
persiuntimo objektams struktūra nepakito.

31% Gyventojai

29% Pramonės objektai

11% Paslaugų įstaigos

4% Inžineriniai tinklai

3% Žemės ūkio gamyba

1% Kiti objektai

10% Prekyba

8% Administracinės 
patalpos
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Gamtinių dujų skirstymas

Per 2017 m. ESO skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 7,37 
mlrd. Kilovatvalandžių gamtinių dujų – apie 0,3 proc. mažiau nei 
2016 m. Dujų skirstymo apimčių sumažėjimui pernai didžiausią 
įtaką turėjo dėl šiltesnių nei 2016 m. orų šiek tiek menkesnis dujų 
sunaudojimo poreikis.

Elektros energijos tiekimo kokybė (SAIDI, SAIFI)

Su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka vidutinė neplanuotų 
elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) per 
2017 m. vienam klientui siekė 137,8 minutes ir, lyginant su 2016 
m., sumažėjo 35,1 minutėmis (2016 m. SAIDI sudarė 172,9 min.). 
Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui 
(SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 2017 m. 
siekė 1,32 karto – 0,07 karto daugiau nei 2016 m., kai jis buvo 
1,25 karto. Reikšmingos įtakos elektros skirstymo tinklo darbui 
2017 metais turėjo dažnesni stichiniai gamtos reiškiniai, kuriuos 
lėmė itin permainingi orai. 

Elektros energijos tiekimo patikimumo rodikliai 2017 m. sausio–
gruodžio mėn. ir 2016 m. sausio–gruodžio mėn. 

Išorinio poveikio

Operatoriaus 
atsakomybė

Nenustatytos

„Force majeure“

SAIFI 2017 m. SAIFI 2016 m.

SAIDI 2017 m. SAIDI 2016 m.
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Per 2017 m. ESO investicijos į dujų sistemų statybą ir rekonstrukciją 
siekė 34,9 mln. eurų ir buvo 152,12 proc. didesnės nei 2016 
metais. Per 2017 m. naujiems klientams prijungti prie dujų tinklo 
Bendrovė pastatė 372,5 km skirstomojo dujotiekio (2016 m. – 
109,1 km) ir prie dujotiekių prijungė 12 531 klientą* – 137 proc. 
daugiau nei 2016 m. tuo pat metu (5288 klientai).

Finansinių rodiklių analizė

Bendrovės turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 
1,28  mlrd. eurų. 93,7 proc. viso turto sudarė ilgalaikis turtas. 
Likvidžiausias turtas – pinigai ir pinigų ekvivalentai – sudarė 6,4 
mln. eurų, arba 8,0 proc. nuo viso trumpalaikio turto. 

ESO finansinio sverto rodikliai*

Investicijos

Per 2017 m. ESO investicijos į elektros ir dujų skirstomuosius 
tinklus siekė 226,2 mln. eurų – 51,62 proc. daugiau nei 2016 m., 
kai investicijos sudarė 149,188 mln. eurų.

ESO investicijos, mln. EUR

Per 2017 m. ESO investicijos į elektros skirstymo tinklo atnaujinimą 
siekė 128,192 mln. eurų – 52,4 proc. daugiau nei 2016 m. Į 
elektros skirstomojo tinklo plėtrą Bendrovė 2017 m. investavo 
52,227 mln. eurų, kai 2016 m. investicijos siekė 39,500 mln. eurų. 

Per 2017 m. investicijos į IT, valdymo sistemas ir kitą turtą siekė 
10,852 mln. eurų – 19,33 proc. daugiau nei 2016 m. Tai lėmė 
naujos elektros skirstymo tinklo valdymo sistemos diegimo 
darbai. 

Per 2017 m. ESO prie elektros skirstymo tinklo prijungė 29,64 
tūkst. naujų klientų – 3 proc. mažiau nei 2016 m., kai buvo 
prijungti 29,36 tūkst. klientų. Naujų klientų prijungtų objektų 
leistinoji naudoti galia per 2017 m. sudarė 414,5 tūkst. kW ir buvo 
13 proc. didesnė nei 2016 m., kai siekė 349,28 tūkst. kW.

2017 m. 
12 mėn.

2016 m. 
12 mėn.

Elektros skirstymo tinklo atnau-
jinimas 128,192 84,659

Elektros skirstymo tinklo plėtra 52,227 39,500

Dujų sistemų statyba ir rekons-
trukcija 34,931 16,499

Kita (IT, valdymo sistemos ir kt.) 10,852 8,531

Visos investicijos 226,202 149,188

* 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).

 2017 12 31 2016 12 31

Įsiskolinimo koeficientas 0,52 0,44

Skolos ir turto santykis 0,29 0,20

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 
santykis 1,10 0,79

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,61 0,35

Grynoji finansinė skola, mln. EUR 366,2 208,4

Grynosios finansinės skolos ir nuosavo 
kapitalo santykis 0,60 0,33
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2017 m. pabaigoje ESO finansinės skolos sudarė 372,7 mln. eurų, 
arba 55,6 proc. visų turimų įsipareigojimų. Ilgalaikės paskolos 
sudarė 239,6 mln. eurų, arba 64,3 proc. visų paskolų. Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje ESO trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso 
siekė 284,4 mln. eurų.

ESO likvidumo rodikliai

ESO trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 204,0 
mln. eurų. Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė – 0,28. 
Kritinio likvidumo koeficientas nesiskiria nuo einamojo likvidumo, 

 2017 12 31 2016 12 31

Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo 
santykis 0,39 0,26

Bendrojo mokumo koeficientas 0,91 1,27

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,48 0,56

Akcijos kainos ir pelno santykis** 9,92 8,34

Kapitalizacija, mln. EUR* 769,38 771,17

 2017 12 31 2016 12 31

Einamojo likvidumo rodiklis 0,28 0,44

Kritinio likvidumo koeficientas 0,28 0,43

Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis 0,02 0,06

Apyvartinis kapitalas, tūkst. EUR -204,046 -103,527

Apyvartinio kapitalo ir turto santykis -0,16 -0,09

kadangi atsargos sudaro vos 2,7 proc. nuo viso trumpalaikio turto. 
Finansinė skola, sumažinta trumpalaikių investicijų bei pinigų ir 
pinigų ekvivalentų dydžiu, sudaro 366,2 mln. eurų. Bendrovės 
grynoji finansinė skola sudaro 60,3 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. *Rodiklių skaičiavimo aprašymas pateikiamas šio pranešimo pabaigoje

**ESO akcijomis pradėta prekiauti biržoje nuo 2016.01.11



Pagrindiniai Bendrovės 
veiklos ir finansiniai 
rodikliai už ataskaitinį 
laikotarpį

Vadovo žodis

Bendrovei reikšmingiausi 
ataskaitinio laikotarpio 
įvykiai 

Finansinių ir veiklos 
rodiklių analizė

Veiksniai, turintys 
poveikį Bendrovės 
finansiniams rodikliams

Informacija apie 
Bendrovės įstatinį 
kapitalą ir vertybinius 
popierius

Klientų aptarnavimas, 
aptarnavimo įvertinimas

Bendrovės socialinė 
atsakomybė

Bendrovė ir Bendrovės 
valdymo organai

Esminiai įvykiai 
Bendrovės veikloje

2018 m. prognozuojamas 3,2 proc. augimas . Lietuvos banko 
2017 m. gruodžio mėnesio prognoze Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas 2017 m. augo 3,6 proc., 2018 m. augs 2,8 proc.6  

Lietuvos, Europos Sąjungos ir euro zonos bendrojo vidaus 
produkto augimo prognozės 2017 - 2018, proc.

Kadangi elektros energijos vartojimas yra glaudžiai susijęs su bendrojo 
vidaus produkto augimu, ekonomikos augimas turi įtakos ir ESO veiklos 
rezultatams. Atsižvelgdami į ekonomistų pateikiamas makroekonomines 
prognozes 2018 m. bei 2017 m. ESO faktinius rezultatus, manome, kad 
2018 m. persiųstos elektros energijos kiekis augs.

Situacija elektros rinkoje

2017 m. vidutinė elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržoje Lietuvos 
prekybos zonoje buvo žemesnė nei 2016 metais.7 

VEIKSNIAI, TURINTYS POVEIKĮ 
BENDROVĖS FINANSINIAMS 
RODIKLIAMS

Veiklos aplinka

Europos ekonomikos augimo tempas viršijo visus lūkesčius 
jau pirmąjį 2017 m. ketvirtį. Tam įtakos turėjo pagrinde vidaus 
paklausos augimas, palankios finansavimo sąlygos ir pagerėjusi 
padėtis darbo rinkoje, auganti pasaulinė ekonomika. Tikėtina, 
kad augimas išsilaikys ir artimiausiu metu. Europos Komisijos 
2017 m. rudenį paskelbtoje prognozėje skelbiama, kad 2017 m. 
Europos Sąjungos bendrojo vidaus produkto augimas sieks 2,3 
proc., o euro zonos – 2,2 proc. Tuo tarpu 2017 m. ekonomikos 
augimas turėtų pasiekti 3,5 proc.2  

Europos Komisija prognozuoja, kad Lietuvos ekonomikos 
augimas 2017 m. sieks 3,8 proc., o 2018 m. – 2,9 proc.3  

Lietuvos bankų ekonomistai paskelbtose Lietuvos ekonomikos 
augimo perspektyvose taip pat prognozuoja Lietuvos ekonomikos 
augimą. Remiantis SEB banko analitikų 2017 m. spalio mėnesį 
pateiktomis prognozėmis, prognozuojama, kad 2017 m. Lietuvos 
bendrasis vidaus produktas padidės 3,7 proc., 2018 m. padidės 
3,2 proc.4 2018 m. sausio mėnesį „Swedbank“, AB, analitikai taip 
pat paskelbė Lietuvos ekonomikos perspektyvas: tikimasi, kad 
2017 m. bendrojo vidaus produkto augimas5 sieks 3,8 proc., o 

ES

Euro zona

EK Lietuvos BVP prognozė

LB Lietuvos BVP prognozė

Swedbank Lietuvos BVP prognozė

SEB Lietuvos BVP prognozė

2Duomenų šaltinis: European Commission. European Economic Forecast Autumn 2017
3Duomenų šaltinis: European Commission. European Economic Forecast Autumn 2017
4Duomenų šaltinis: SEB bankas. Lietuvos makroekonomikos apžvalga Nr. 65, 2017 m. rugsėjis
5Duomenų šaltinis: „Swedbank“ economic outlook. 2018 January

6Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos. 2017 m. gruodis
7Duomenų šaltinis: Elektros energijos kainos [interaktyvus]. Žiūrėta 2017-02-02. Prieiga 
per internetą: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/LT/
Monthly/?view=table



Pagrindiniai Bendrovės 
veiklos ir finansiniai 
rodikliai už ataskaitinį 
laikotarpį

Vadovo žodis

Bendrovei reikšmingiausi 
ataskaitinio laikotarpio 
įvykiai 

Finansinių ir veiklos 
rodiklių analizė

Veiksniai, turintys 
poveikį Bendrovės 
finansiniams rodikliams

Informacija apie 
Bendrovės įstatinį 
kapitalą ir vertybinius 
popierius

Klientų aptarnavimas, 
aptarnavimo įvertinimas

Bendrovės socialinė 
atsakomybė

Bendrovė ir Bendrovės 
valdymo organai

Esminiai įvykiai 
Bendrovės veikloje

Vidutinės mėnesinės kainos elektros biržoje

Bendrovės strategija ir tikslai

2016 m. lapkričio 2 d. paskelbta ESO 2016–2020 m. veiklos 
strategija, kurią patvirtino Bendrovės valdyba. ESO rengiama 
ilgalaikė strategija remiasi paslaugų patikimumu ir greičiu, 
efektyvumu, bendromis vertybėmis grįsta organizacine kultūra 
bei nuolatiniu tobulėjimu. 

Strategijoje numatyta toliau didinti veiklos efektyvumą ir iki 2020 
m. sumažinti veiklos sąnaudas daugiau nei 10 proc. Siekiant 
kokybiško ir saugaus elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo 
paslaugų teikimo, iki 2020 metų planuojama 45 proc. padidinti 
investicijų apimtis nukreipiant lėšas į elektros ir dujų skirstymo 
tinklų techninės būklės gerinimą.

Bendrovė iki 2020 m. sieks reikšmingai pagerinti elektros 
skirstymo tinklo patikimumą. Planuojama, kad elektros tinkle 
vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų 
trukmė (SAIDI su „force majeure“) iki 2020 m. sumažės iki 87 

min., vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam 
klientui (SAIFI su „force majeure“) atitinkamai sumažės iki 0,94 
karto. Bendrovė taip pat sieks išlaikyti aukštus gamtinių dujų 
skirstymo tinklo patikimumo rodiklius.

Bendrovė iki 2020 m. planuoja dvigubai sutrumpinti naujų klientų 
prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo tinklo trukmę nuo 177 iki 
85 dienų. Naujų klientų prijungimo trukmę prie elektros energijos 
skirstymo tinklo planuojama sutrumpinti nuo 66 iki 50 dienų. 
Sutrumpinus naujų elektros energijos klientų prijungimo procesą, 
bus pagerintas šalies rezultatas Pasaulio banko reitinge „Doing 
business“, nes viena jo dedamųjų – „Prisijungimas prie elektros 
tinklų“ (angl. „Getting electricity“).

Bendrovė sieks išlaikyti aukštą klientų pasitenkinimo lygį, 
viršijantį Europos energetikos įmonių šalių vidurkį. Numatoma, 
jog Bendrovės klientų GCSI pasitenkinimo indeksas 2020 m. 
išliks 80 balų.

ESO veiklos strategijos schema 

Misija

Efektas

Strateginės
kryptys

Vertybės

Patikimas partneris išmaniųjų
energijos technologijų pasaulyje

Esame tam, kad energija Jus pasiektų patikimai ir paprastai

Įmonės vertės didinimas

Paslaugų 
klientui 

patikimumas, 
patogumas ir 

greitis

Bendradarbiavimas

Tinklų
efektyvumą
didinantys 
pažangūs 

technologiniai 
sprendimai 

Atsakomybė

Nuolatinis
veiklos

tobulinimas

Vieninga
atsakingos

organizacijos
kultūra

Rezultatas

Vizija



Pagrindiniai Bendrovės 
veiklos ir finansiniai 
rodikliai už ataskaitinį 
laikotarpį

Vadovo žodis

Bendrovei reikšmingiausi 
ataskaitinio laikotarpio 
įvykiai 

Finansinių ir veiklos 
rodiklių analizė

Veiksniai, turintys 
poveikį Bendrovės 
finansiniams rodikliams

Informacija apie 
Bendrovės įstatinį 
kapitalą ir vertybinius 
popierius

Klientų aptarnavimas, 
aptarnavimo įvertinimas

Bendrovės socialinė 
atsakomybė

Bendrovė ir Bendrovės 
valdymo organai

Esminiai įvykiai 
Bendrovės veikloje

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).

Suinteresuotos šalys

Siekiant subalansuoto strateginių 
krypčių įgyvendinimo pirmiausia 
atsižvelgiama į suinteresuotų šalių 
interesus bei lūkesčius. Atliekant 
vidinę ir išorinę analizę buvo išskirtos 
šios svarbiausios suinteresuotos šalys: 
klientai, visuomenė, darbuotojai, 
akcininkai, 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 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.
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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 ESO 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 „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 planuojama investuoti į 
nuotolinio duomenų surinkimo ir 
valdymo sistemų modernizavimą, o į 
skirstomųjų dujotiekių rekonstravimą – 
20,4 mln. eurų. Dujų apskaitos sistemai 
modernizuoti per dešimt metų 
planuojama skirti 11,7 mln. eurų lėšų. 
Dujų slėgio reguliavimo įrenginiams 
rekonstruoti – 7,7 mln. eurų, uždarymo 
įtaisams keisti bei papildomiems 
įrengti – 6,5 mln. eurų, dujotiekių 
saugos nuo korozijos įrenginiams 
rekonstruoti – 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

Visoje Įmonių grupėje taikomas 
rizikos valdymo modelis parengtas 
atsižvelgiant į pagrindinius COSO 

(Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission) ir AS/NZS ISO 
31000:2009 (Risk management - 
Principles and guidelines) principus. 

Pagrindiniai rizikos valdymo proceso 
tikslai Bendrovėje:

• pasiekti Bendrovės tikslus kartu 
su kontroliuojamais, bet iš esmės 
priimtinais šių tikslų nuokrypiais;

• užtikrinti maksimaliai teisingos 
informacijos teikimą sprendimų 
priėmėjams, akcininkams ir 
kitoms suinteresuotoms šalims;

• apsaugoti Bendrovės reputaciją;

• ginti akcininkų, darbuotojų, 
klientų, suinteresuotųjų šalių bei 
visuomenės interesus;

• užtikrinti Bendrovės stabilumą 
(įskaitant ir finansinį) bei tvarumą.

„Lietuvos energijos“, UAB, apibrėžti 
rizikos valdymo principai vieningai 
taikomi visoje Įmonių grupėje. 
Vienodais rizikos valdymo principais 
užtikrinama, kad Įmonių grupės 
įmonių vadovybei būtų pateikiama 
visas veiklos sritis apimanti rizikos 
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valdymo informacija. Siekiant užtikrinti rizikos valdymo proceso 
praktiškumą konkrečios veiklos sritys savo veiklas papildo 
detalizuojančiais rizikos vertinimo, stebėsenos ir valdymo 
principais.

Siekiant užtikrinti, kad rizikos valdymo informacija ir sprendimai 
atitiktų Bendrovės aktualijas ir įvykusius pokyčius, kiekvienais 
metais nustatytu laiku atliekamas Bendrovės rizikos lygio 
pervertinimas ir numatomi rizikos valdymo veiksmai. Papildomai 
Bendrovė kartą į ketvirtį vykdo naujų rizikos veiksnių stebėseną ir 
esant poreikiui nusimato papildomus veiksmus.

Įmonių grupėje yra nustatomas rizikos apetitas ir tolerancijos 
ribos. Rizikos apetitas – rizikos lygis ir tipas, kurį Įmonių grupė 
yra pasirengusi priimti siekdama įgyvendinti strateginius tikslus. 
Rizikos apetitas nustatomas įvertinant finansinį rizikos poveikį bei 
poveikį žmonių saugai ir sveikatai. Tolerancijos riba – rizikos lygis, 
kurio viršijimas Įmonių grupei nepriimtinas ir kuris yra išreikštas 
veiklos rezultatų ar incidentų vertėmis. Įmonių grupės rizikos 
apetitą ir tolerancijos ribas nustato bei kartą į metus peržiūri 
„Lietuvos energijos“, UAB, valdyba. Bendrovei viršijus rizikos 
apetitą ir toleranciją yra sudaromi veiksmų planai siekiant atitikti 
minėtus dydžius. Valdymo planų efektyvumą vertina Bendrovės 
valdyba, Bendrovės stebėtojų taryba ir Įmonių grupės Rizikos 
valdymo priežiūros komitetas prie Stebėtojų tarybos.

Siekdama efektyviai valdyti rizikos veiksnius, su kuriais 
susiduriama, Bendrovė taiko „trijų gynybos linijų“ (angl. „three 
lines of defense“) principą, nustatant aiškų atsakomybių už rizikos 
valdymą ir kontrolę pasidalinimą tarp Bendrovės valdymo bei 
priežiūros organų ir struktūrinių padalinių ar funkcijų.
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1 2 3

Įmonių grupės įmonių
padalinių darbuotojai
(nepriklausantys 2 ir 3

gamybos linijai
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Nustatyti ir valdyti
riziką

Nustatyti rizikos 
politiką, koordinuoti 

ir stebėti

Užtikrinti I ir II gynybos
linijų efektyvumą

• Vertinti rizikos ir kontrolės mode-
lio optimalumą;

• Vertinti veiklos padalinių rizikos 
valdymo priemonių efektyvumą;

• Pateikti valdybai, Audito komi-
tetui, Stebėtojų tarybai nepri-
klausomą vertinimą dėl rizikos ir 
kontrolės sistemos efektyvumo.

• Stebėti apibrėžtas rizokos ribas 
ir tais atvejais kai jos viršijamos 
informuoti vadovybę;

• Nepriklausomai vertinti rizikas;

• Apibrėžti rizikos valdymo politi-
ką, metodikas, priemones;

• Padėti 1-ai gynybos linijai valdyti 
rizikas.

• Vadovauti verslui pagal sutartą 
strategiją ir su tuo susijusį rizikos 
apetitą ir ribas;

• Nustatyti, vertinti ir valdyti riziką 
įprastinėje verslo veikloje;

• Užtikrinti rizikos valdymo kultūrą 
ir sprendimų priėmimą pagrįstą 
rizikos ir naudos vertinimu.

Rizikos valdymo,
Atitikties,

Finansų kontrolės,
Saugos ir prevencijos

specialistai

Vidaus
auditas

RO
LĖ

 R
IZ

IK
O

S 
VA

LD
YM

E
AT

SA
KO

M
YB

Ė
G

YN
YB

O
S

LI
N

IJ
A

Įmonių grupės prie-iūros organas – Lietuvos energijos Stebėtojų taryba

Skyrimo ir atlygio komitetas rizikos valdymo priežiūros komitetas audito komitetas

Įmonių priežiūros organai – Stebėtojų tarybos

Įmonių valdymo organai: valdybos, įmonių vadovai
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Kaip ir kiekvienais metais, Bendrovei 2017 metais atliekant 2018 metų rizikos vertinimą nustatytos sritys, kuriose Bendrovė koncentruoja ir koordinuoja 
pagrindines rizikos valdymo priemones bei iniciatyvas. Žemiau pateikiamas svarbiausių 2018 metų rizikos veiksnių ir valdymo krypčių sąrašas:

Rizikos veiksnys Rizikos šaltiniai Pagrindinės rizikos valdymo kryptys

Darbuotojų, rangovų 
ir gyventojų sauga ir 
sveikata

Dėl Bendrovės veiklos pobūdžio egzistuoja rizika, kad 
Bendrovės eksploatuojamuose tinkluose bus sužaloti ESO 
darbuotojai, rangovai bei gyventojai. 

Kasmet ši rizika išlieka prioritetine sritimi, o šios rizikos 
pagrindiniai šaltiniai be rizikingos darbo aplinkos išlieka 
sąmoningumo ar patyrimo / žinių trūkumas.

• Įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (OHSAS 
18001:2007);

• Fizinės saugos priemonių stiprinimas ir įspėjamieji ženklai;

• Nuolatinė darbuotojų ir rangovų saugos kontrolė ir priežiūra;

• Skatinanti bei drausminanti darbuotojus, rangovus sistema.

• Plati edukacinė veikla;

Išorinis reguliavimas

Reguliavimo rizika Bendrovei pasireiškia dėl  reguliacinės 
aplinkos nepastovumo (dažnai besikeičiantys teisės aktai 
sudaro sąlygas klaidoms / klaidingiems interpretavimams).

Taip pat ENEF direktyvos perkėlimas į LT teisės aktus su-
kūrė neproporcingai didelius įpareigojimus ESO, nesutei-
kiant tinkamų energijos taupymo paslaugų rinkos skatini-
mo mechanizmų.

• Siekiama kuo aiškiau ir geriau įgyvendinti reguliatoriaus reikalavimus;

• Naujų reikalavimų atitikimo užtikrinimui organizuojami Įmonių grupės 
projektai, kurių metu įtraukiami geriausi Įmonių grupės specialistai 
konkrečiu klausimu;

• Aktyvus dalyvavimas teisės aktų viešo derinimo procese;

• Nepalankių įmonei teisės aktų keitimų projektų iniciavimas.

Paslaugų sutrikimai, įgy-
vendinant IT pokyčius 
(didelis pokyčių skaičius 
destabilizuoja sistemas)

Didžiojoje dalyje informacinių sistemų, siekiant jas efekty-
vinti, vykdomas didelis pokyčių srautas. Dėl didelio srauto 
ne visuomet suvaldoma pokyčių kokybė, nėra išlaikomas 
sistemų stabilumas (tiek funkcionalumo klaidų prasme, 
tiek infrastruktūros optimalumo prasme).

• Modernizuojamos informacinės sistemos, diegiami šiuolaikiniai 
specializuoti IT įrankiai, siekiant suteikti naujas galimybes kokybiš¬-
kų paslaugų klientams teikimui bei bendrovės procesų efektyvumo 
didinimui. 

• Efektyvinami IT pokyčių diegimo procesai;

• Vykdoma nuosekli įgyvendinamų pokyčių stebėsena;

• Kuriamas kritinių sistemų testavimo modelis. 

Informacijos sauga 
(kibernetinė sauga)

Stebint išorės veiksnius, geopolitinę aplinką Bendrovė su-
pranta savo strateginę reikšmę šalies saugumui ir bendra-
darbiaudama su išorės įstaigomis bei diegdama vidines 
priemones siekia užtikrinti, kad tiek Bendrovės strateginė 
informacija, tiek pagrindinės valdymo sistemos būtų apsau-
gotos nuo bet kokio išorės / vidaus nusikaltimo poveikio.

• Atsparumo didinimas atliekant testus / pratybas;

• Atsarginis duomenų kopijavimas;

• Aptikimo / sustabdymo gerinimas;

• Bendradarbiavimas su išorės įstaigomis;

• Nuolatinio Įmonės darbuotojų švietimo apie informacijos saugos 
rizikas, grėsmes, gerąją praktiką vykdymas. 
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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 – 2017-12-29

ESO –  didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją bendrovė „NASDAQ 
Baltic“ biržoje. ESO kapitalizacija 2017 12 29 siekė 769,38 mln. 
eurų. Per 2017 metus ESO akcijos kaina sumažėjo 0,23 proc. Per 
2017 m. mažiausia ESO akcijų kaina užfiksuota 2017 m. gruodžio 
14 d. – 0,854 euro. Didžiausia ESO akcijų kaina pasiekta 2017 m. 
kovo10 d. – 0,93 euro. Vidutinė svertinė 2017 metų ESO akcijos 
kaina siekė 0,869 euro.

ESO akcijų kainos, „OMX Vilnius“ ir „OMX Baltic Benchmark“ 
indeksų dinamika 2017-01-01 – 2017-12-29

Nuo 2017 m. pradžios iki metų pabaigos, indeksas „OMX 
Vilnius“ pakilo 16,97 proc., indeksas „OMX Baltic Benchmark“ 
pakilo 19,78 proc., kai tuo metu ESO akcijų kaina per 2017 metus 
nukrito 0,23 proc. savo pradinės vertės.

Įstatinio kapitalo struktūra

Bendrovės įstatinis kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 
259 442 796,57 EUR. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. 
Informacija apie emitento vertybinius popierius

Akcijų rūšis Paprastosios vardinės akcijos

Akcijų skaičius, vnt. 894 630 333

Nominalioji vertė, EUR 0,29

Bendra nominalioji vertė, EUR 259 442 796,57

Dalis įstatiniame kapitale, proc. 100,00
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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.

Akcijų klasės suteikiamos teisės ir pareigos

Visos paprastųjų vardinių akcijų suteikiamos teisės vienodos. 
Akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises nustato įstatymai, 
kiti teisės aktai ir Bendrovės įstatai.

Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius – nurodyti 
šių sandorių sumas, susijusių asmenų santykių pobūdį ir kitą 
informaciją apie sandorius, kuri būtina norint suprasti Bendrovės 
finansinę padėtį, jeigu tokie sandoriai reikšmingi arba buvo 
sudaryti neįprastomis rinkos sąlygomis

ISIN kodas LT0000130023

Prekybos sąrašas BALTIC MAIN  LIST

VP trumpinys ESO1L

Akcijų skaičius, vnt. 894 630 333

Vienos akcijos nominali vertė, EUR 0,29

Pramonės šaka pagal ICB standartą 7000 komunalinės paslaugos

Aukštesnysis sektorius pagal ICB 
standartą

7500 komunalinės paslaugos

Informacija apie susijusių šalių sandorius pateikiama 2017 m. 
audituotos konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės 
aiškinamojo rašto 28 pastaboje.

Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigaliotų, 
pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat 
jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų 
atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą

Bendrovė nėra sudariusi reikšmingų susitarimų, kurie įsigaliotų, 
pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei.

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį emitento vardu 
sudarytus žalingus sandorius, turėjusius ar ateityje galinčius turėti 
neigiamos įtakos emitento veiklai ir (arba) veiklos rezultatams, 
taip pat informacija apie sandorius, sudarytus esant interesų 
konfliktui tarp emitento vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų 
susijusių šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų 
pareigų. Būtina atskleisti reikšmingesnių sandorių esmę, sąlygas, 
interesų konfliktų pobūdį ir jų įtaką sandoriui

Per ataskaitinį laikotarpį emitentas žalingų sandorių (neatitinkančių 
Bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių 
akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.) bei sandorių, 
sudarytų esant interesų konfliktui tarp emitento vadovų, 
kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų emitentui 
ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, nesudarė.
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Įstatų pakeitimo tvarka

ESO įstatai gali būti keičiami tik 
visuotiniame akcininkų susirinkime.

Vertybinių popierių perleidimo 
apribojimai

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 
nebuvo žinoma apie kokius nors 
vertybinių popierių perleidimo 
apribojimus per ataskaitinį laikotarpį. 

Dukterinės bendrovės

2017 m. gruodžio 31 d. ESO 
dukterinių bendrovių neturėjo.

Informacija apie bendrovės 
filialus ir atstovybes

Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra.

Informacija apie bendrovėje 
sudarytus komitetus

Bendrovėje komitetai nesudaryti.

Visų įsigytų ir turimų savų 
akcijų skaičius, jų nominali 
vertė ir įstatinio kapitalo dalis, 
kurią tos akcijos sudaro

ESO iki ataskaitinio laikotarpio nebuvo 
įsigijusi savų akcijų ir per 2017 m. savų 
akcijų neįsigijo.

Per ataskaitinį laikotarpį 
įsigytų ir perleistų savų akcijų 
skaičius, jų nominali vertė ir 
įstatinio kapitalo dalis, kurią 
tos akcijos sudaro

Bendrovė per 2017 m. savų akcijų 
neįsigijo ir neperleido.

Informacija apie apmokėjimą 
už savas akcijas, jeigu jos 
įsigyjamos ar perleidžiamos už 
mokestį

Bendrovė per 2017 m. savų akcijų 
neįsigijo ir neperleido.

Įmonės savų akcijų įsigijimo 
per ataskaitinį laikotarpį 
priežastys

Bendrovė per 2017 m. savų akcijų 
neįsigijo.

Akcininkai

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis 
bendras Bendrovės akcininkų skaičius 
buvo 8 789. 

Lietuvos energija, UAB, valdo 94,98 
proc. Bendrovės akcijų. Namų ūkiai 
– 4,27 proc. Finansinės institucijos, 
draudimo ir kitos bendrovės valdo 
0,75 proc. ESO akcijų.

ESO akcininkų skaičiaus 
pasiskirstymas pagal šalis, 2017 12 31

Valstybė Akcininkų skaičius

Lietuva 8444

Estija 133

Rusija 49

Latvija 48

Baltarusija 40

JAV 18

Didžioji Britanija 13

Kitos šalys 44

Iš viso 8 789
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Balsavimo teisių apribojimai

Įmonių grupėje nėra balsavimo teisių 
apribojimų.

Emitento organų įgaliojimai 
išleisti ir supirkti emitento 
akcijas

Sprendimus išleisti ar supirkti 
Emitento akcijas gali priimti visuotinis 
akcininkų susirinkimas Lietuvos 
Respublikos Akcinių bendrovių 
įstatymo nustatyta tvarka.

Akcininko vardas, 
pavardė (įmonės 
pavadinimas, 
teisinė forma, 
buveinės adresas, 
kodas)

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

301844044

Akcininkui 
nuosavybės teise 
priklausančių pa-
prastųjų vardinių 
akcijų skaičius, 
vnt.

849 743 761

Turima įstatinio 
kapitalo dalis, 
proc.

94,98

Nuosavybės teise 
priklausančių 
akcijų suteikiama 
balsų dalis, proc.

94,98

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

Nėra žinoma apie kokius nors 
Bendrovės akcininkų tarpusavio 
susitarimus, dėl kurių gali būti 
ribojamas vertybinių popierių 
perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

94,98%

4,27%
0,75%

94,98 % Lietuvos energija

4,04 % Namų ūkiai

0,98 % Finansinės institucijos,
draudimo ir kitos bendrovės

Dividendai

2017 m. kovo 24 d. eiliniame 
visuotiniame akcininkų susirinkime 
buvo priimtas sprendimas išmokėti 
Bendrovės akcininkams dividendus už 
laikotarpį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 
2016 m. gruodžio 31 d. Pelno dalis, 
paskirta dividendams išmokėti, sudarė 
51,8 mln. eurų. Dividendai už šešių 
mėnesių laikotarpį nuo 2016 m. liepos 
1 d. iki gruodžio 31 d., tenkantys 
vienai akcijai, sudarė 0,0579 euro.

2017 m. rugsėjo 29 d. neeiliniame 
visuotiniame akcininkų susirinkime 
buvo priimtas sprendimas išmokėti 
Bendrovės akcininkams dividendus 
už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 
d. iki 2017 m. birželio 30 d. Pelno 
dalis, paskirta dividendams išmokėti, 
sudarė 41,2 mln. eurų. Dividendai už 
šešių mėnesių laikotarpį nuo 2017 
m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 
d., tenkantys vienai akcijai, sudarė 
0,046 euro. 2017 m. šešių mėnesių 
ESO grynasis pelnas siekė 46,3 mln. 
EUR, tad už šešis mėnesius išmokėtų 
dividendų / grynojo pelno rodiklis 
siekė 0,89.
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KLIENTŲ 
APTARNAVIMAS, 
APTARNAVIMO 
ĮVERTINIMAS

Aptarnaujamų klientų skaičius

2017 m. gruodžio 31 d. ESO 
turėjo sudariusi 1,615 mln. elektros 
energijos pirkimo–pardavimo sutarčių 
su privačiais klientais ir 72,798 tūkst. 
elektros tiekimo arba persiuntimo 
paslaugų sutarčių su komerciniais 
klientais (2016 m. gruodžio 31 d. 
turėjo 1,595 mln. sutarčių su privačiais 
klientais ir 68,377 tūkst. sutarčių su 
komerciniais klientais).

2017 m. gruodžio 31 d. prie ESO dujų 
skirstymo tinklo buvo prisijungę apie 
573,6 tūkst. privačių ir apie 10 tūkst. 
verslo klientų, kuriems užtikrinama 
skirstymo paslauga.

Aptarnavimo kanalų vystymas

Per 2017 m. augo klientų, kurie 
naudojasi nuotoliniais aptarnavimo 
kanalais (savitarnos svetaine www.
manogile.lt ir klientų aptarnavimo 

numeriu 1802) skaičius, o klientų srautai 
į aptarnavimo centrus mažesniuose 
miestuose mažėjo. 2017 m. pradžioje 
savitarnos svetainė buvo pritaikyta 
bendram elektros ir dujų deklaravimui 
ir apmokėjimui. 2017 m. gruodžio 31 d. 
savitarnos svetainėje www.manogile.lt 
buvo užsiregistravę daugiau kaip 518 
tūkst. privačių klientų.

Per 2017 m. trumpuoju klientų 
aptarnavimo numeriu 1802 
informacija suteikta daugiau nei 1,172 
tūkst. klientų (per 2016 m. informacija 
suteikta 1,179 tūkst. klientų). 
2017 m. rugsėjo 15 d. startavusiu 
nemokamu ir visą parą veikiančiu 
gedimų registravimo numeriu 1852 
pasinaudojo daugiau kaip 51 tūkst. 
klientų. Per 2017 m. penkiuose 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose 
esančiuose klientų aptarnavimo 
centruose buvo aptarnauta daugiau 
kaip 210 tūkst. klientų (per 2016 m. 
buvo aptarnauta 263 tūkst. klientų).

Elektros ir dujų apskaitų 
prietaisų eksploatavimas ir 
plėtra

Per 2017 m. ESO pakeitė 112,084 
tūkst. apskaitos prietaisų, kuriems 
baigėsi metrologinis patikros 

terminas. Iš jų – 92,960 tūkst. elektros 
energijos ir 19,124 tūkst. – gamtinių 
dujų apskaitos prietaisų. Bendrovė 
naujiems klientams įrengė 24,489 
tūkst. elektros energijos ir 7 090 
gamtinių dujų apskaitos prietaisų.

Nuolat atnaujindama eksploatuojamus 
apskaitos prietaisus, bendrovė bei jos 
įgalioti asmenys taip pat patikrino 
daugiau nei 875 tūkst. elektros ir 
daugiau nei 95 tūkst. gamtinių dujų 
apskaitos prietaisų. Bendrovė per 
2017 metus  įrengė 1364 kontrolinių 
apskaitų 10 kV elektros tinkle, taip 
padidindama jų skaičių iki 2 738. Tai 
padengia 77 proc. viso 10 kV tinklo.

Investuodama į elektros energijos 
apskaitos prietaisų modernizavimą 
bei jų automatizavimą, ESO per 2017 
metus prie esamų automatizuotų 
duomenų nuskaitymų sistemų 
prijungė  6 702 elektros, esančius 
verslo klientų objektuose. Tokiu būdu 
bendrovės eksploatuojamų elektros 
apskaitos prietaisų, kurių duomenys 
nuskaitomi nuotoliniu būdu, skaičius 
pasiekė 36 475 tūkst. Gamtinių dujų 
apskaitos prietaisų, nuskaitomų 
nuotoliniu būdu, skaičius išliko 
nepakitęs – 1 212.

Apskaitos prietaisų automatizavimas 
suteikia galimybę automatiškai 
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pateikti verslo klientams sąskaitas už 
sunaudotą elektros energiją ir tiksliai 
nustatyti verslo kliento suvartotą 
gamtinių dujų kiekį.

Siekdama išbandyti išmaniųjų apskaitų 
efektyvumą ir naudą privatiems 
klientams, bendrovė 2017 m. 
pristatė vykdyto bandomojo projekto 
rezultatus. 2 927 klientams buvo 
įrengti išmanieji skaitikliai, kurie leido 
racionaliau vartoti elektrą ir taupyti 
namų ūkio išlaidas. Bendrovės klientai 
savitarnos svetainėje www.manogile.
lt galėjo matyti tikslius duomenis, 
kada ir kiek energijos sunaudojo. 
Projekto metu dalyviai galėjo 
pasirinkti projektui pritaikytą keturių 
laiko zonų tarifų planą, leidžiantį keisti 
elektros energijos vartojimo įpročius ir 
sumažinti išlaidas. Keturių laiko zonų 
tarifų planą pasirinko daugiau nei 12 
proc. projekto dalyvių. Bandomojo 
projekto rezultatai parodė, kad 
išmanioji apskaita gyventojams gali 
padėti sutaupyti bent 7 proc. elektros 
energijos. Bendrovė įvertino ir 
galimo masinio išmaniosios apskaitos 
diegimo šalyje naudą. EY atlikta analizė 
rodo, kad preliminarios 219 mln. Eur 
4 metų trukmės projekto investicijos 
šaliai atneštų 88 mln. Eur bendros 
ekonominės naudos. Bendrovė šį 
projektą derins su Valstybine kainų 

ir energetikos kontrolės komisija, 
kitomis suinteresuotomis šalimis. 

Klientų atsiskaitymų valdymas

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 19 proc. ESO klientų, iš 
kurių 10 proc. atsiskaito pagal gautą 
elektroninę sąskaitą.

Rinkos liberalizavimas

2017 m. gruodžio  31 d. nepriklausomi 
tiekėjai tiekia elektros energiją 76 132 
komercinių klientų objektams. Pagal 
2009 m. liepos 8 d. LR Vyriausybės 
patvirtintą Lietuvos elektros rinkos 
plėtros planą, nepriklausomą elektros 
energijos tiekėją 2017 m. gruodžio 31 
d. buvo pasirinkę:

• apie 95 proc. objektų, kurių 
leistinoji naudoti galia sudarė 
400 kW ir daugiau;

• apie 86 proc. objektų, kurių 
leistinoji naudoti galia sudarė 
100 kW ir daugiau;

• apie 76 proc. objektų, kurių 
leistinoji naudoti galia sudarė 30 
kW ir daugiau;

• apie 60 proc. objektų, kurių 
leistinoji naudoti galia buvo 
mažesnė nei 30 kW.

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

Preambulė

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 bei 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 infrastruktūra 
lėmė daug gedimų. Kabelinės linijos 
užtikrina patikimesnį elektros tiekimą 
ir yra saugesnės.

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

Iniciatyvos visuomenei

ESO įgyvendina plataus masto 
ilgalaikes socialinės atsakomybės 
iniciatyvas, 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 
pirmus 2 ketvirčius vyko 2016 
metų pavasarį pradėta plataus 
masto kampaniją, nukreiptą į 
saugų elgesį su elektra ir dujomis, 
ESO technologinio turto vagysčių 
prevenciją, papildomai suteikiant 
naudingų patarimų visuomenei. Per 
žiniasklaidos priemones – televiziją, 
radiją, spaudą ir internetą – buvo 
siekiama informuoti visuomenę apie 
susijusius saugos dalykus atliekant 
lauko darbus, akcentuojant požeminį 
elektros ir dujų tinklą, 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). 
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„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 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, siekiantys iki 1 proc. 
konsoliduoto grupės įmonių grynojo 
pelno. Paraiškos Paramos fondui 
teikiamos kartą per metus nustatyta 
tvarka ir terminais. 2018 metų 
projektams skiriama parama buvo 
paskelbta 2017 m. lapkričio mėn. 
Paramą gavo 41 projektas.

Ryšiai su investuotojais. Siekiame 
palaikyti glaudžius santykius su 
esamais 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 
galimiems korupcijos rizikos 
veiksniams. 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, Bendrovės darbuotojai 
periodiškai edukuojami „Nulinės 
tolerancijos korupcijai politikos“ 
temomis: vyksta vadovų susitikimai, 

darbuotojams inicijuojamos paskaitos 
ir diskusijos. 

Veikia anoniminė pasitikėjimo linija, 
pasiekiama numeriu 1802. Tiek 
ESO darbuotojai, tiek kiti asmenys 
apie pastebėtus etikos pažeidimus 
gali pranešti apie tai el. paštu 
pasitikejimolinija@eso.lt arba užpildyti 
ESO svetainėje prie „Kontaktų“ 
esančią pasitikėjimo linijos formą. Per 
2017 metus į pasitikėjimo liniją buvo 
kreiptasi daugiau nei 250 kartų.

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.

Atskaitingumas 

ESO yra aktyvi Lietuvos atsakingo 
verslo asociacijos LAVA narė 
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bei Jungtinių Tautų „Pasaulinio 
susitarimo“ (angl. „Global 
Compact“) dalyvė. Siekdama didinti 
savo atskaitingumą visuomenei, 
bendrovė kasmet skelbia Socialinės 
atsakomybės 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.

BENDROVĖ IR 
BENDROVĖS 
VALDYMO 
ORGANAI

Bendrovės organizacinė struktūra

Bendrovės 
pavadinimas

AB „Energijos skirs-
tymo operatorius“

Įmonės kodas 304151376

Įstatinis kapi-
talas

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 – orga-
nizacinė forma akcinė bendrovė

Įregistravimo 
data ir vieta

2015 m. gruodžio 
11 d. Lietuvos 
Respublikos 

juridinių asmenų 
registras

Registras, ku-
riame kaupiami 
ir saugomi 
duomenys apie 
bendrovę

Juridinių asmenų 
registras

Registro tvarky-
tojas VĮ Registrų centras

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 
dieną, sujungus LESTO ir „Lietuvos 
dujas“. ESO priklauso valstybės 
valdomai įmonių grupei „Lietuvos 
energija“, UAB, vienai didžiausių 
energetikos 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 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.
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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 Technolo-
gijų 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 kapi-
talo dalis, proc., 
2017 m. sausio 1 d.

29,01 22,25

ESO turima kapi-
talo dalis, proc., 
2017 m. gruodžio 
31 d.

29,01 22,25

Pagrindinės veiklos 
pobūdis

Informacinių 
technologijų ir 
telekomunika-
cijų paslaugų 
teikimas energe-
tikos sektoriaus 
įmonėms

Viešųjų pirkimų 
organizavimas ir 
vykdymas, buhal-
terinės apskaitos, 
darbo santykių 
administravimo, kli-
entų aptarnavimo, 
žmogiškųjų išteklių 
administravimo, 
teisinių paslaugų,  
veiklos efektyvumo 
konsultacijų ir mo-
kymų teikimas.
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Ataskaitos pasirašymo dieną pagal 
Bendrovės įstatus Bendrovės 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 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 2017 m. įvyko vienas eilinis 
visuotinis akcininkų susirinkimas ir 
vienas neeilinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas. 2017 m. kovo 24 d. 
įvykusiame eiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime dalyvavo 
Bendrovės generalinė direktorė 
Dalia Andrulionienė, Finansų ir 
administravimo tarnybos direktorius, 
valdybos narys Augustas Dragūnas 
ir ESO Stebėtojų tarybos narė 
Ilona Daugėlaitė. 2017 m. rugsėjo 
29 d. neeiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime dalyvavo 
Bendrovės generalinė direktorė 
Dalia Andrulionienė, Finansų ir 
administravimo tarnybos direktorius, 
valdybos narys Augustas Dragūnas, 
valdybos nariai Rytis Borkys ir Saulius 
Vaičekauskas ir ESO Stebėtojų tarybos 
narė Ilona Daugėlaitė. 

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 keitėsi. Ataskaitos 
pasirašymo dieną Bendrovės 
stebėtojų tarybą sudarė stebėtojų 
tarybos nariai – Ilona Daugėlaitė ir 
Petras Povilas Čėsna (nepriklausomas 
narys). Bendrovės stebėtojų tarybos 
narys (pirmininkas) Dalius Misiūnas 
2017 m. rugsėjo 20 d. atsistatydino 
iš Bendrovės stebėtojų tarybos 
nario (pirmininko) pareigų nuo 2017 
m. spalio 4 d. Stebėtojų tarybos 
kadencijos pabaiga – 2019 m. 
gruodžio 3 d.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko septyni 
ESO stebėtojų tarybos posėdžiai, 
visuose jų dalyvavo visi išrinkti 
Stebėtojų tarybos nariai.
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DR. DALIUS MISIŪNAS (g. 1978 m.)
Stebėtojų tarybos pirmininkas

Pareigas ėjo nuo: 
2015 m. gruodžio 3 d. iki 2017 m. 
spalio 4 d. 

Išsilavinimas

Lundo universitetas, technologijos mokslų 
daktaro laipsnis; Lundo universitetas, pra-
moninės elektrotechnikos ir automatikos 
magistras; Kauno technologijos universite-
tas, elektros inžinerijos bakalauro laipsnis

Pagrindinė darbovietė

–

Per 2017 m. sausio-gruodžio 
mėnesius stebėtojų tarybos nariams 
priskaičiuotos pinigų sumos, EUR

**

ILONA DAUGĖLAITĖ (g. 1970 m.)
Stebėtojų tarybos narė

Pareigas eina nuo 
2015 m. gruodžio 
3 d. 

Kadencijos 
pabaiga 
2019 m. 

gruodžio 3 d. 

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas,
hidrogeologijos ir inžinerinės 
geologijos magistro laipsnis

Pagrindinė darbovietė

 „Lietuvos energija“, UAB
Organizacinio vystymo direktorė

Per 2017 m. sausio-gruodžio 
mėnesius stebėtojų tarybos nariams 
priskaičiuotos pinigų sumos, EUR

–

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. 

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas,
ekonomisto kvalifikacija

Pagrindinė darbovietė

Lietuvos parodų ir kongresų centras 
LITEXPO 
Valdybos pirmininkas

Per 2017 m. sausio-gruodžio 
mėnesius stebėtojų tarybos nariams 
priskaičiuotos pinigų sumos, EUR

2259



Pagrindiniai Bendrovės 
veiklos ir finansiniai 
rodikliai už ataskaitinį 
laikotarpį

Vadovo žodis

Bendrovei reikšmingiausi 
ataskaitinio laikotarpio 
įvykiai 

Finansinių ir veiklos 
rodiklių analizė

Veiksniai, turintys 
poveikį Bendrovės 
finansiniams rodikliams

Informacija apie 
Bendrovės įstatinį 
kapitalą ir vertybinius 
popierius

Klientų aptarnavimas, 
aptarnavimo įvertinimas

Bendrovės socialinė 
atsakomybė

Bendrovė ir Bendrovės 
valdymo organai

Esminiai įvykiai 
Bendrovės veikloje

Įmonės, įstaigos, 
organizacijos 
pavadinimas, 
pareigos

Turima 
kapitalo ir 
balsų dalis, 

proc.

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.

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

ESO stebėtojų 
tarybos narė

-

 „Lietuvos energija“, 
UAB, valdybos narė 
(iki 2018 m. vasario 
1 d.), organizacinio 
vystymo direktorė

-

UAB Technologijų 
ir inovacijų centras, 
valdybos pirmininkė

-

UAB Elektroninių 
mokėjimų agentūra, 
Stebėtojų tarybos 
narė

-

UAB Verslo 
aptarnavimo centras, 
valdybos pirmininkė

Sutuoktinis turi 3150 
paprastųjų vardinių 
UAB SOLUTIONLAB 
PRODUCTION 
(įmonės kodas 
300629188) akcijų

63

Įmonės, įstaigos, 
organizacijos 
pavadinimas, 
pareigos

Turima 
kapitalo ir 
balsų dalis, 

proc.

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

ESO nepriklausomas 
stebėtojų tarybos 
narys

-

Lietuvos parodų ir 
kongresų centras 
LITEXPO, valdybos 
pirmininkas

-

* 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. Bendrovė neskyrė valdymo organų 
nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais 
būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas.
** iki 2017 m. liepos 4 d.
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Audito komitetas

2017 m. spalio 13 d. „Lietuvos energijos“, 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 
energijai“, 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. Iki 2017 m. liepos 
16 d. veikė 2013 m. rugpjūčio 27 d. „Lietuvos energija“, UAB, 
Stebėtojų tarybos sudarytas audito komitetas.

Pagrindinės audito komiteto funkcijos: 

• stebėti „Lietuvos energijos“, UAB, ir jos įmonių grupės 
įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą; 

• stebėti „Lietuvos energijos“, 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 energijos“, UAB, ir jos įmonių grupės įmonių 
audito atlikimo procesus, vertinti audito veiksmingumą 
ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito 
įmonė pateikia vadovybei; 

• stebėti „Lietuvos energijos“, 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“, UAB, įmonių 
grupėje buvo centralizuota vidaus audito funkcija. Taip 
buvo užtikrintas vidaus audito veiklos nepriklausomumas ir 
objektyvumas, vieninga metodika ir atskaitomybė. Audito 
ištekliai ir kompetencijos paskirstomi racionaliau. 

„Lietuvos energijos“, UAB, audito komiteto nariai (iki 2017 m. 
liepos 16 d.)

Vardas, pavardė
Dalyvavimas emi-
tento įstatiniame 
kapitale (proc.)

Kadencija Darbovietė

Rasa Noreikienė

(Audito komiteto 

pirmininkė)

0

2013 m. 

rugpjūčio 

mėn. – 2017 m. 

rugpjūčio mėn.

Lietuvos 

Respublikos ūkio 

ministerija (iki 

2016-12-13)

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

Irena 

Petruškevičienė 

(nepriklausoma 

narė)

0

2014 m. spalio 

mėn. – 2017 m. 

rugpjūčio mėn.

Europos 

Komisijos 

audito vystymo 

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

Bendrovės valdyba

ESO valdyba – kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybos 
narių įgaliojimai yra numatyti Bendrovės įstatuose ir Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme 

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 stebėtojų 
tarybos yra renkami ketverių metų kadencijai. Valdyba iš savo 
narių renka valdybos pirmininką.

2017 m. sausio 1 d. Bendrovės valdybą sudarė valdybos 
pirmininkė Dalia Andrulionienė ir valdybos nariai – Augustas 
Dragūnas, Rytis Borkys ir Dalius Svetulevičius. 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 nuo jį 
išrinkusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos iki 
veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.  2017 m. 
kovo 8 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į 2017 m. vasario 28 d. gautą Bendrovės valdybos 
nario Daliaus Svetulevičiaus pranešimą dėl atsistatydinimo, 
priėmė sprendimą atšaukti Dalių Svetulevičių iš AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ valdybos nario pareigų nuo jį atšaukusios 
Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos. 2017 m. 
balandžio 26 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos 
posėdyje 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.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovės valdybą sudarė 
valdybos pirmininkė Dalia Andrulionienė ir valdybos nariai –
Augustas Dragūnas, Ignas Pranskevičius, Rytis Borkys ir Saulius 
Vaičekauskas. 2018 m. sausio 10 d. valdybos narys Rytis Borkys 
atsistatydino iš Bendrovės valdybos nario pareigų nuo 2018 m. 
sausio 24 d. Valdybos kadencijos pabaiga – 2019 m. gruodžio 3 d.

Per ataskaitinį laikotarpį  įvyko 24 ESO valdybos posėdžiai, 
visuose jų dalyvavo visi valdybos nariai.

Vardas, pavardė
Dalyvavimas emi-
tento įstatiniame 
kapitale (proc.)

Kadencija Darbovietė

Irena 

Petruškevičienė 

(pirmininkė, 

nepriklausoma 

narė)

0

2017 m. spalio 

mėn. – 2021 m. 

spalio mėn.

Europos 

Komisijos 

audito vystymo 

komitetas, narė.

Aušra 

Vičkačkienė
0

2017 m. spalio 

mėn. – 2021 m. 

spalio mėn.

Finansų 

ministerijos 

turto valdymo 

departamentas

Danielius 

Merkinas

(nepriklausomas 

narys)

0

2017 m. spalio 

mėn. – 2021 m. 

spalio mėn.

UAB „Nordnet“, 

generalinis 

direktorius
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DALIA 
ANDRULIONIENĖ

(g. 1971 m.)
Valdybos pirmininkė

Generalinė direktorė*

IGNAS 
PRANSKEVIČIUS

(g. 1985 m.)
Valdybos narys*

AUGUSTAS DRAGŪNAS
(g. 1981 m.)

Valdybos narys

RYTIS BORKYS
(g. 1969 m. )

Valdybos narys

DALIUS SVETULEVIČIUS
(g. 1974 m.)

Valdybos narys

SAULIUS 
VAIČEKAUSKAS 

(g. 1979 m.) 
Valdybos narys**

Pareigas eina 
nuo 2015 m. 
gruodžio 3 d.

Kadencijos 
pabaiga 
2019 m. 
gruodžio 

3 d.

Pareigas eina 
nuo 2017 m. 
sausio 20 d.

Kadencijos 
pabaiga 
2019 m. 
gruodžio 

3 d.

Pareigas eina 
nuo 2016 m. 
vasario 19 d.

Kadencijos 
pabaiga 
2019 m. 
gruodžio 

3 d.

Pareigas ėjo iki: 2018 m. 
sausio 24 d.  

Pareigas ėjo iki: 2017 m. 
kovo 8 d.

Pareigas eina 
nuo :

2017 m. 
balandžio 26 d. 

Kadencijos 
pabaiga:
2019 m. 
gruodžio 

3 d.

Išsilavinimas

ISM vadybos 
ir ekonomikos 
universitetas, BI 
Norwegian Business 
school, vadybos 
magistro laipsnis; 
Vilniaus universitetas, 
ekonomikos magistro 
laipsnis

ISM vadybos 
ir ekonomikos 
universitetas, BI 
Norwegian Business 
school, vadybos 
magistro laipsnis; 
Vilniaus universitetas, 
ekonomikos magistro 
laipsnis

Vilniaus universitetas, 
verslo vadybos ir 
administravimo magistro 
laipsnis

Kauno technologijos 
universitetas, aukštasis 
universitetinis inžinerinis 
išsilavinimas

Kauno technologijos 
universitetas, matavimų 
inžinerijos magistro 
laipsnis;
Vilniaus universitetas, 
vadybos ir verslo 
administravimo magistro 
laipsnis

Kauno technologijos
universitetas,
tarptautinės prekybos
magistro laipsnis
ir elektros inžinerijos
bakalauro laipsnis

Pagrindinė darbovietė ir užimamos pareigos

ESO generalinė 
direktorė

ESO Paslaugų tarnybos 
direktorius

ESO Finansų ir 
administravimo tarnybos 

direktorius

ESO Tinklų vystymo 
tarnybos direktorius

(iki 2018 m. sausio 10 d.)

ESO Tinklų eksploatavimo 
tarnybos direktorius (iki 
2017 m. vasario 28 d.)

ESO Tinklų 
eksploatavimo tarnybos 

direktorius
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DALIA 
ANDRULIONIENĖ

(g. 1971 m.)
Valdybos pirmininkė

Generalinė direktorė*

IGNAS 
PRANSKEVIČIUS

(g. 1985 m.)
Valdybos narys*

AUGUSTAS DRAGŪNAS
(g. 1981 m.)

Valdybos narys

RYTIS BORKYS
(g. 1969 m. )

Valdybos narys

DALIUS SVETULEVIČIUS
(g. 1974 m.)

Valdybos narys

SAULIUS 
VAIČEKAUSKAS 

(g. 1979 m.) 
Valdybos narys**

Per 2017 m. sausio-gruodžio mėnesius valdybos nariams priskaičiuotos pinigų sumos, EUR

17376,00 9895,39 10428,00 10428,00 1738,00 7096,85

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.

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 
generalinė 
direktorė

- ESO 
Paslaugų 
tarnybos 

direktorius

- ESO Finansų ir 
administravimo 

tarnybos 
direktorius

- ESO Tinklų 
vystymo 
tarnybos 

direktorius

0,0001 ESO Tinklų 
eksploatavimo 

tarnybos 
direktorius 

-

UAB Verslo 
aptarnavimo 

centro 
valdybos 

narė

- - UAB 
Technologijų 
ir inovacijų 

centras, 
valdybos narys

-

Nacionalinės 
Lietuvos 

energetikos 
asociacijos 

tarybos narė

*2017 m. sausio 20 d. Bendrovės valdybos nariu, kuruojančiu paslaugų teikimo ir plėtros sritį, išrinktas Ignas Pranskevičius.
**2017 m. balandžio 26 d. Bendrovės valdybos nariu, kuruojančių tinklų eksploatavimo sritį, išrinktas Saulius Vaičekauskas. 
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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.

Bendrovės darbuotojai

Bendrovės personalo politika orientuota į darbuotojų nuolatinį 
tobulėjimą bei organizacijos kultūros formavimą, užtikrinantį 
didesnės vertės kūrimą klientams, partneriams ir visuomenei. 
Darbuotojų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 453. 

ESO darbuotojų struktūra pagal kategorijas:

ESO darbuotojų struktūra pagal išsilavinimą:

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. 

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

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

Darbo užmokestis, EUR Kitos išmokos, EUR

Generalinė direktorė 

Dalia Andrulionienė*
62 027 3 224

Vyr. finansininkas** – –

Vardas, pavardė
Įmonės, įstaigos, 

organizacijos pava-
dinimas, pareigos

Turima
kapitalo dalis, 

proc.

Balsų dalis, 
proc.

Dalia Andrulionienė žr. aukščiau pateiktą informaciją

Darbuotojų kategorija Darbuotojų skaičius
2017 12 31

Įmonės vadovas 1

Aukščiausio lygmens vadovai 6

Vidurinio lygmens vadovai 187

Ekspertai, specialistai, darbininkai 2 259

Visi darbuotojai 2 453

Darbuotojų kategorija Darbuotojų skaičius
2017 12 31

Aukštasis 1 438

Aukštesnysis 842

Vidurinis ir profesinis 173

* ESO nėra perleidusi turto valdymo ar suteikusi garantijų organų nariams. Per 2017 m. sausio-
gruodžio mėnesius Bendrovė neskyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir 
laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas.
**Nuo 2015 m. apskaitos funkcija iš Bendrovės buvo iškelta į įmonę UAB Verslo aptarnavimo 
centras, todėl Bendrovėje neliko apskaitos funkciją atlie kančių darbuotojų ir vyr. finansininko 
pareigybės. UAB Verslo aptarnavimo centras Bendrovei teikia visas apskaitos paslaugas nuo 
pirminių dokumentų suve dimo į apskaitos programas iki finansinių ataskaitų parengimo.
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Kolektyvinė sutartis

ESO su socialiniais partneriais 
yra pasirašiusi kolektyvinę sutartį, 
kuri užtikrina didesnę apsaugą 
ESO dirbantiems darbuotojams ir 
daugiau papildomų naudų, kurios 
nenumatytos Lietuvos Respublikos 
darbo kodekse. Kolektyvinės 
sutarties tikslas – užtikrinti efektyvų 
Bendrovės darbą ir atstovauti visų 
Bendrovės darbuotojų teisėms bei 
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, 

Atlygio sistema

ESO įdiegusi darbuotojų atlygio 
sistemą, kuri leidžia atsidurti greta 
kitų pažangiausių šalies bendrovių, 
darbuotojams už atliktą darbą 
atlyginančių 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, tenkantį 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 pagal pasiekus nustatytus veiklos 
rezultatus – kintamąją atlygio dalį bei 
Kolektyvinėje sutartyje 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, 
pripažinimas ir įvertinimas 
apdovanojant ypač gerų veiklos 
rezultatų pasiekusius darbuotojus, 
sveikatingumo skatinimas, darbuotojų 
ugdymas. 

Emocinis atlygis yra sunkiai 
išmatuojamas, tačiau didelę reikšmę 
darbuotojų įsitraukimui į įmonės 
veiklą turintis veiksnys, kuris apima 
Bendrovės reputaciją, organizacinę 
kultūrą ir vertybes, suteikiamas 
karjeros galimybes, vykdomas įvairias 
vidines komunikacijos programas – 
darbuotojai turi galimybę dalintis savo 
idėjomis, užduoti rūpimus klausimus, 
susipažinti su kolegomis vidiniame 
tinklalapyje.

ESO darbuotojų vidutinis darbo 
užmokestis

Darbuotojų kate-
gorija

Vidutinis darbo 
užmokestis, EUR 

(Iki mokesčių)
2017 m. sausis–

gruodis

Įmonės vadovas 5 323

Aukščiausio 
lygmens vadovai

4 779

Darbuotojų kate-
gorija

Vidutinis darbo 
užmokestis, EUR 

(Iki mokesčių)
2017 m. sausis–

gruodis

Vidurinio lygmens 
vadovai

2 038

Ekspertai, 
specialistai

1 058

Darbininkai 785

Visi darbuotojai 1 084
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artimųjų mirties atvejais, parama 
gimus vaikui, papildomos mokamų 
atostogų dienos gimus vaikui, 
sudarius santuoką ir 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 (darbuotojų 
darbo sąlygų, 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 
siekiant šių tikslų. Organizuojant 
mokymus daug dėmesio skiriama 
efektyviam bei kokybiškam elektros 
ir dujų skirstomųjų tinklų priežiūros 
užtikrinimui, klientų aptarnavimui bei 
darbų saugai. 

2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais 
profesiniuose privalomuosiuose 
mokymuose, kurių pabaigoje 
išduodami specialiuosius darbus 
atlikti leidžiantys pažymėjimai, 
dalyvavo 1 488 darbuotojai. Jie 
mokėsi darbuotojų saugos ir 
sveikatos, gaisrinės saugos, degiųjų 
dujų sistemų eksploatavimo, rotacinių 
turbininių dujų skaitiklių bei dujų tūrio 
kompiuterių – korektorių, ypatingo 
statinio SDV profesinių ir teisinių žinių 
mokymuose.

2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais 
bendruosiuose mokymuose dalyvavo 
3 894 darbuotojai. Bendrųjų mokymų 
metu pavieniai darbuotojai siunčiami 
tiek į išorinių tiekėjų organizuojamus 
seminarus bei konferencijas (Lietuvoje 
ir užsienyje), tiek formuojamos grupes 
Bendrovės viduje.

Bendrovė į kompetencijų ugdymo 
programas siekia įtraukti vidinius 
darbuotojus – vidinius lektorius, 
turinčius specifinių žinių bei įgūdžių 
ir galinčius tuo dalintis su kitais, 
taip pat investuoja į šių darbuotojų 
mokymą. Per 2017 m. vidiniuose 
mokymuose dalyvavo 3 435 dalyviai. 
Didelė dalis šių vidinių mokymų 
buvo skirti elektrotechniniam ir dujų 
eksploatavimo personalui, siekiant 

didinti darbuotojų kvalifikaciją, 
tobulinti jau įgytus įgūdžius, 
supažindinti su naujomis darbo 
metodikomis. Nemažą dalį sudarė 
ir klientų aptarnavimo mokymai 
bei Apskaitų departamento rengti 
mokymai. 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 ir 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 iš dalies finansavo 
10 darbuotojų studijas Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, taip siekiama 
kelti darbuotojų kvalifikaciją ir ugdyti 
vadovų kompetencijas. Darbuotojai 
turi galimybę studijuoti su bendrovės 
veikla susijusiose energetikos bei 
vadybinių studijų programose.
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Praktikos galimybės

ESO aktyviai bendradarbiauja 
su mokymo įstaigomis ir sudaro 
sąlygas universitetų bei kolegijų 
studentams pritaikyti teorines žinias 
bei įgyti praktinių įgūdžių. Per 
2017 metus praktiką ESO visoje 
Lietuvoje atliko 31 studentas. Praktiką 
Bendrovėje atlieka ne tik studentai, 
kuriems organizuojama privalomoji 
praktika, bet ir suteikiama galimybė 
motyvuotiems bei entuziastingiems 
studentams atlikti praktiką 
savanoriškai.

Kiti komitetai

„Lietuvos energijos“, 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 energijos“, 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 
energijos“, 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 
energijos“, UAB, stebėtojų 
tarybos sprendimu priskirtas 
Rizikų valdymo ir priežiūros 
komiteto kompetencijai.
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„Lietuvos energijos“, UAB, Rizikų valdymo priežiūros komiteto 
nariai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (iki 2017 m. liepos 16 d.)

Rizikų valdymo priežiūros komitetas šio pranešimo paskelbimo 
dieną nesudarytas.

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.

Vardas, pavardė
Dalyvavimas emi-
tento įstatiniame 
kapitale (proc.)

Kadencija Darbovietė

Antanas Danys
(Rizikų valdymo 
ir priežiūros 
komiteto 
pirmininkas)

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

GRINVEST PTE.
LTD direktorius, 
UAB „Kaštonų
kalva“ plėtros 
vadovas

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 
Garaasimavičius

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

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybė

Pagrindinės Skyrimo ir atlygio komiteto funkcijos:

• Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl „Lietuvos energijos“, 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 energijos“, UAB, jos 
įmonių grupės įmonių tantjemų politikos.

• Prižiūrėti „Lietuvos energijos“, UAB, jos įmonių grupės 
įmonių atlyginimų ir tantjemų politikos atitikimą tarptautinei 
praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms, taip 
pat teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų, tantjemų 
politikos tobulinimo.

• Teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant „Lietuvos energijos“, 
UAB, jos įmonių grupės įmonių atitinkamų finansinių metų 
paskirstytinąjį pelną (nuostolius).

• Vertinti „Lietuvos energijos“, UAB, jos įmonių grupės įmonių 
sutarčių su Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių 
valdymo organų nariais sąlygas.

• Vertinti kandidatų į „Lietuvos energijos“, UAB, jos įmonių 
grupės įmonių organų narius ir vadovybę paieškos bei 
atrankos procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų nustatymą.

• Nuolat vertinti „Lietuvos energijos“, UAB, jos įmonių 
grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, 
sudėtį ir veiklą.
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• 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 energijos“, UAB, jos įmonių 
grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų veiklos 
tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą.

• Vykdyti kitas funkcijas, „Lietuvos energijos“, UAB, stebėtojų 
tarybos sprendimu priskirtas Skyrimo ir atlygio komiteto 
kompetencijai.

„Lietuvos energijos“, UAB, Skyrimo ir atlygio komiteto nariai 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (iki 2017 m. liepos 16 d.)

Vardas, pavardė
Dalyvavimas emi-
tento įstatiniame 
kapitale (proc.)

Kadencija Darbovietė

Virginijus 
Lepeška
(Skyrimo ir 
atlygio komiteto 
pirmininkas)

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

Organizacijų
vystymo 
centras, UAB

Tomas 
Garasimavičius

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

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybė

Agnė Bagočiutė 0
2016 m. birželio 
mėn. – 2017 m. 
rugpjūčio mėn.

LR finansų 
ministerija 
(iki 2016-12-22)

Vardas, pavardė
Dalyvavimas emi-
tento įstatiniame 
kapitale (proc.)

Kadencija Darbovietė

Daiva 
Lubinskaitė-
Trainauskienė 
Komiteto 
pirmininkė

0

2017 m. 
rugsėjo 
mėn. – 

2021 m. 
rugsėjo 
mėn.

- Nepriklausoma 
narė, UAB „Thermo 
Fisher Scientific 
Baltics“ personalo 
direktorė
- Personalo valdymo 
profesionalų asocia-
cijos valdybos narė

Aušra 
Vičkačkienė
Narė

0

2017 m. 
rugsėjo 
mėn. – 

2021 m. 
rugsėjo 
mėn.

Lietuvos Respublikos 
finansų ministeri-
jos Turto valdymo 
departamentas, 
direktorė

Ramūnas Dilba*
Narys

0

2017 m. 
rugsėjo 
mėn. – 

2021 m. 
rugsėjo 
mėn.

Finansų ministerijos 
Europos Sąjungos 
investicijų departa-
mentas, direktorius

* R. Dilba Komitete nuo 2017 m. lapkričio 24 d. pakeitė anksčiau Komiteto nariu buvusį Finansų 
ministerijos Valstybės iždo departamento direktoriaus pavaduotoją Gediminą Norkūną.
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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 OMX Vilnius tinklalapyje 
(www.nasdaqomxbaltic.com).

ESO nuo 2017-01-01 skelbė šią esminių 
įvykių informaciją

Data Esminis įvykis

2017-01-12
Dėl energetikos veiklos 
licencijos pakeitimo

2017-01-20
Išrinktas AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ 
valdybos narys

2017-01-27
Dėl ilgalaikės paskolos 
sutarties sudarymo

2017-01-31

Preliminarūs 2016 m. ESO 
rezultatai: grynasis pelnas 
išaugo 8,6 proc. iki 92,86 
mln. eurų

2017-02-03
Dėl SGD išdujinimo stotelės 
įrengimo Druskininkuose

2017-02-28

2016-ųjų ESO rezultatai: 
veiklos sąnaudos sumažėjo 
11,5 proc., grynasis pelnas 
išaugo 8,2 proc.

2017-02-28
Dėl valdybos nario 
atsistatydinimo

2017-03-02

Dėl AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ eilinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo 
sušaukimo

2017-03-08 Dėl valdybos nario atšaukimo

2017-03-08
Dėl AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ stebėtojų tarybos 
sprendimų

2017-03-24
Patvirtinti 2016 metų ESO 
audituoti veiklos rezultatai

2017-03-24

Dėl AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ eilinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo 
sprendimų

2017-04-05
Dėl SGD išdujinimo stotelės 
įrengimo Druskininkuose 
viešojo pirkimo konkurso

2017-04-11
Dėl kandidatūros į AB 
„Energijos skirstymo 
operatorius“ valdybą

2017-04-27
Išrinktas AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ 
valdybos narys

2017-04-28

Preliminarūs 2017 m. trijų 
mėnesių ESO rezultatai: 
sumažinus paslaugų kainas, 
mažėjo ir bendrovės pajamos

2017-04-28
ESO paskelbė pirmąją 
Socialinės atsakomybės 
pažangos ataskaitą

2017-05-15

2017-ųjų trijų mėnesių ESO 
rezultatai: toliau auga veiklos 
efektyvumas ir mažėja 
paslaugų kainos

2017-05-19

Dėl AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ valdybos priimto 
sprendimo mažinti gamtinių 
dujų skirstymo kainas nuo 
2017 m. liepos 1 d.

2017-05-31 
VKEKK patvirtino gamtinių 
dujų skirstymo kainas

2017-05-31 

Preliminarūs 2017 m. keturių 
mėnesių ESO rezultatai: 
bendrovės pajamos mažėjo 
dėl sumažėjusių paslaugų 
kainų

2017-06-21 Dėl teismo priimto sprendimo

2017-06-30 

Preliminarūs 2017 m. penkių 
mėnesių ESO rezultatai: 
bendrovės pajamos siekė 
264 mln. eurų, EBITDA – 68 
mln. eurų

2017-07-05 
Dėl planuojamo visuomeninio 
elektros tiekimo veiklos 
atskyrimo

2017-07-31 

Preliminarūs 2017 m. šešių 
mėnesių ESO rezultatai: 
grynasis pelnas siekė 46 mln. 
eurų, pajamos – 308 mln. eurų
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2017-08-31 

2017 m. šešių mėnesių ESO 
rezultatai: investicijos į tinklų 
atnaujinimą ir plėtrą augo 
45 proc.

2017-09-06 
Dėl neeilinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo 
sušaukimo

2017-09-20
Dėl AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ stebėtojų 
tarybos sprendimų

2017-09-20

Dėl AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ stebėtojų 
tarybos pirmininko 
atsistatydinimo

2017-09-29

Dėl AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ neeilinio 
visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimų

2017-09-29

Preliminarūs 2017 m. aštuonių 
mėnesių ESO rezultatai: 
bendrovės pajamos siekė 
398,5 mln. eurų, EBITDA – 
93,2 mln. eurų

2017-10-02
Dėl energijos sutaupymo 
susitarimo su Energetikos 
ministerija pasirašymo

2017-10-13

Dėl Žaliųjų obligacijų 
įsipareigojimų proporcinio 
perkėlimo sutarties sudarymo 
su „Lietuvos energija“

2017-10-16

Dėl skirstymo paslaugų 
kainų ir elektros energijos 
visuomeninio tiekimo 
paslaugos kainos viršutinių 
ribų 2018 metams nustatymo

2017-10-25 Dėl teismo priimto sprendimo

2017-10-31

Preliminarūs 2017 m. devynių 
mėnesių ESO rezultatai: 
grynasis pelnas siekė 56,7 
mln. eurų, pajamos – 446,3 
mln. eurų

2017-11-08

Kvietimas į AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ 
2017 m. devynių mėnesių 
finansinių rezultatų pristatymą 
internetiniame seminare

2017-11-08

Dėl AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ ilgalaikių 
paskolų perkėlimo į „Lietuvos 
energija“, UAB

2017-11-09

Dėl AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ gamtinių dujų 
skirstymo paslaugos kainos 
viršutinės ribos 2018 metams 
nustatymo

2017-11-13

Dėl vartotojų švietimo ir 
konsultavimo susitarimo 
su Energetikos ministerija 
pasirašymo

2017-11-16

Dėl atlikto bandomojo 
išmaniosios apskaitos projekto 
ir galimų masinio diegimo 
investicijų

2017-11-16
Dėl elektros energijos 
visuomeninės kainos viršutinių 
ribų 2018 m.

2017-11-17

2017 m. devynių mėnesių 
ESO rezultatai: investicijos 
į elektros tinklų atnaujinimą 
augo 52 proc.

2017-11-21
VKEKK patvirtino gamtinių 
dujų skirstymo kainas 2018 
metams

2017-11-22
Dėl ESO valdybos sprendimo 
pakeisti elektros energijos 
kainas nuo 2018 metų

2017-11-24
Dėl garantinio dujų tiekimo 
Druskininkų savivaldybėje

2017-11-30
Dėl paskelbtų 2018 m. 
elektros energijos kainų

2017-11-30

Preliminarūs 2017 m. 
dešimties mėnesių ESO 
rezultatai: bendrovės pajamos 
siekė 500,2 mln. eurų, 
EBITDA – 115,5 mln. eurų

2017-12-19
Dėl elektros energijos 
visuomeninės kainos viršutinių 
ribų 2018 m.

2017-12-20
Dėl ESO valdybos sprendimo 
pakeisti elektros energijos 
kainas nuo 2018 metų

2017-12-22
Dėl paskelbtų 2018 m. 
elektros energijos kainų

2017-12-22
Dėl 2018 m. investuotojo 
kalendoriaus

Esminiai įvykiai, įvykę po 
ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos

2018 m. sausio 10 d. Bendrovė 
informuoja, kad 2018 m. sausio 10 
d. gavo valdybos nario Ryčio Borkio 
pranešimą dėl atsistatydinimo iš 
užimamų pareigų. Į Bendrovės valdybą 
Rytis Borkys buvo išrinktas Bendrovės 
stebėtojų tarybos sprendimu 2015 m. 
gruodžio 3 d.
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RODIKLIŲ, NAUDOJAMŲ 
METINIAME PRANEŠIME, 
SKAIČIAVIMO METODIKA

Įsiskolinimo koeficientas = įsipareigojimai / turtas 

Skolos ir turto santykis = finansinė skola (ilgalaikė finansinė 
skola + trumpalaikė finansinė skola) /turtas

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis = įsipareigojimai/
nuosavas kapitalas

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis = finansinė skola/ nuosavas 
kapitalas

Grynoji finansinė skola = finansinė skola – pinigai ir pinigų 
ekvivalentai

Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis = 
grynoji finansinė skola/ nuosavas kapitalas

Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis = ilgalaikė 
finansinė skola/ nuosavas kapitalas

Bendrojo mokumo koeficientas = nuosavas kapitalas/ 
įsipareigojimai

Nuosavo kapitalo ir turto santykis = nuosavas kapitalas/ turtas

Akcijos kainos ir pelno santykis = akcijos kaina laikotarpio 
pabaigoje / (grynasis pelnas/akcijų kiekis)

Kapitalizacija, mln. EUR = akcijos kaina laikotarpio pabaigoje * 
akcijų kiekis

Einamojo likvidumo rodiklis = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai 
įsipareigojimai

Kritinio likvidumo koeficientas = (trumpalaikis turtas – atsargos) 
/ trumpalaikiai įsipareigojimai

Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis = pinigai ir jų 
ekvivalentai / trumpalaikiai įsipareigojimai

Apyvartinis kapitalas = trumpalaikis turtas – trumpalaikiai 
įsipareigojimai

Apyvartinio kapitalo ir turto santykis = apyvartinis kapitalas/ 
turtas


