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SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 

  Pasta-  
bos 

 

  2018-03-31 2017-12-31 

TURTAS    
Ilgalaikis turtas    

Ilgalaikis materialusis turtas 3 1.171.379 1.188.748 

Nematerialusis turtas 3 5.418 5.451 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą   
3 3 

Investicijos į asocijuotas įmones  2.527 2.382 

Kitas ilgalaikis finansinis turtas  829 849 
  1.180.156 1.197.433 

Trumpalaikis turtas    
Atsargos  

2.433 2.135 

Prekybos ir kitos gautinos sumos  61.946 64.386 

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos  
7.654 7.224 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  1.302 174 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  6.458 6.449 
  79.793 80.368 

Iš viso turto  1.259.949 1.277.801 

    

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
   

Nuosavas kapitalas   
  

Įstatinis kapitalas       4 259.443 259.443 

Perkainojimo rezervas  
43.643 44.680 

Įstatymų numatytas rezervas  25.944 25.910 

Nepaskirstytasis pelnas  204.619 277.611 

Iš viso nuosavo kapitalo  533.649 607.644 
    

ĮSIPAREIGOJIMAI  
  

Ilgalaikiai įsipareigojimai    

Paskolos  291.585 239.648 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  
1.090 11.368 

Ateinančių laikotarpių pajamos  143.716 113.202 

Dotacijos ir subsidijos   19.586 19.758 

Ilgalaikės išmokos darbuotojams  1.769 1.763 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  
3 3 

  457.749 385.742 

Trumpalaikiai įsipareigojimai    

Paskolos  
127.711 133.040 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos  
97.563 116.529 

Gauti avansai, sukaupti įsipareigojimai ir ateinančio laikotarpio pajamos  43.277 34.846 

Mokėtinas pelno mokestis  - - 
  268.551 284.415 

Iš viso įsipareigojimų  726.300 670.157 

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų   1.259.949 1.277.801 

 

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

 
 

Pasta-  
bos  

2018 
I ketv. 

2017 
I ketv. 

Pajamos    6 166.236 167.639 

Kitos pajamos  1.140 847 

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimai  (116.077) (100.792) 

Gamtinių dujų ir perdavimo paslaugų pirkimų (sąnaudos)  (1.076) (874) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija  (13.527) (12.223) 

Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos  (10.989) (10.563) 

Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos  (2.337) (2.730) 

Transporto sąnaudos  (1.150) (1.050) 

Telekomunikacijos ir IT paslaugos  (2.467) (2.031) 

Nuoma ir komunalinės paslaugos  (1.042) (1.048) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos  (1.365) 749 

Kitos sąnaudos  (4.322) (4.305) 

Veiklos pelnas   13.024 33.619 

    
Finansinės veiklos pajamos  18 245 

Finansinės veiklos sąnaudos  (1.130) (416) 

Finansinės veiklos sąnaudos, grynąja verte  (1.112) (171) 

    

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis  145 - 

    

Pelnas prieš apmokestinimą  12.057 33.448 

Pelno mokestis  (719) (4.942) 

Grynasis pelnas  11.338 28.506 

    

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)    

Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius):    

Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka pritaikius naujus TFAS  (62.654) - 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)  (62.654) - 

Laikotarpio bendrasis pelnas  (51.316) 28.506 

    

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis tūkst.  894.630 894.630 

Pelnas ir sąlyginis pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams, tenkantis vienai akcijai (eurais)  0,013 0,032 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 
Už metus, pasibaigusius 2018 m. kovo 31 d. 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

 Pasta-
bos 

Įstatinis 
kapitalas 

Perkainojimo 
rezervas 

Įstatymų 
numatytas 
rezervas 

Nepaskirstytas 
pelnas 

Nuosavo 
kapitalo iš viso 

       

Likutis 2017 m. sausio 1 d.  259.443 49.864 25.910 287.978 623.195 

Bendrosios pajamos  

     

Laikotarpio grynasis pelnas  - - - 28.506 28.506 

Bendrųjų pajamų iš viso  
- - - 28.506 28.506 

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

- (1.273) - 1.273 - 

Dividendai  5 - - - (51.764) (51.764) 

Likutis 2017 m. kovo 31 d.  
259.443 48.591 25.910 265.993 599.937 

       

Likutis 2018 m. sausio 1 d. 
 

259.443 44.680 25.910 277.611 607.644 
Bendrosios pajamos 

 

     
Laikotarpio grynasis pelnas 

 
- - - 11.338 11.338 

Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka pritaikius naujus 
TFAS 

 
- - - (62.654) (62.654) 

Bendrųjų pajamų iš viso 
 

- - - (51.316) (51.316) 

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

 

- (1.037) - 1.037 - 
Suformuoti rezervai  - - 34 (34) - 
Dividendai  5 - - - (22.679) (22.679) 

Likutis 2018 m. kovo 31 d. 
 

259.443 43.643 25.944 204.619 533.649 

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

  
Pasta-

bos 

 

  

 
2018 I ketv. 

 
2017 I ketv. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai  

  

Grynasis pelnas 

 

11.338 28.506 

Atstatymai: 

 

  

Pelno mokesčio sąnaudos 

 

719 4.942 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 3,7 13.795 12.491 

Dotacijų amortizacija 
 

(268) (268) 

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis  (145) - 

Parduoto ir nurašyto turto nuostoliai (pelnas) 

 

1.236 718 

Finansinės veiklos (pajamos) 
 

(18) (245) 

Finansinės veiklos sąnaudos 
 

1.130 416 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: 

 

  
Prekybos ir kitos gautinos sumos 

 

(3.441) 2.907 
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos 

 
(727) (259) 

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

 
(32.497) (8.793) 

Pinigų srautai iš veiklos  (8.878) 40.415 

Sumokėtas pelno mokestis  (1.128) (1) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   (10.006) 40.414 

Investicinės veiklos pinigų srautai    

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (41.081) (38.256) 

Dukterinių įmonių pardavimas 5.560 - 

Gautos dotacijos  103 98 

(Suteiktos) paskolos  - (2.919) 

Susigrąžintos paskolos 
 

9 3.580 

Gautos palūkanos 
 

18 27 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 
 

(35.391) (37.470) 

Finansinės veiklos pinigų srautai 
 

  

Paskolų gavimas  103.522 - 
Paskolų grąžinimas 

 

(62.655) (14.357) 

Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai 
 

(5) (3) 

Sumokėtos palūkanos 
 

(268) (416) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 
 

40.594 (14.776) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 
 

(4.803) (11.832) 

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

6.449 10.662 

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

1.646 (1.170) 

 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 Bendroji informacija 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Bendrovė Juridinių asmenų 
registre užregistruota 2015 m. gruodžio 11 d. Bendrovė veiklą pradėjo vykdyti nuo 2016 m. sausio 1 d. Bendrovės akcijos nuo 2016 m. sausio 
17 d. įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. Jos buveinės adresas yra: 
 
Aguonų g. 24, 
LT-03212 Vilnius, 
Lietuva. 
 
Pagrindinė Bendrovės veikla yra elektros energijos tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas. 

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 

  
2018 m. kovo 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Turimų akcijų skaičius Nuosavybės dalis Turimų akcijų skaičius Nuosavybės dalis 

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

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

Iš viso 894.630.333 100% 894.630.333 100% 

 
2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energija“, UAB buvo Bendrovės patronuojanti įmonė. 100 proc. „Lietuvos energija“, UAB 
akcijų priklauso Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kurią atstovauja LR finansų ministerija. 
 
Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominalas 0,29 eurų. 

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Asocijuota įmonė Šalis 
Įsigijimo 

metai 

Bendrovės dalis (%) 

Veiklos pobūdis 
2018 m. kovo 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

UAB Technologijų ir inovacijų 
centras  

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

UAB Verslo aptarnavimo 
centras 

Lietuva 2014 m.  22,25% 22,25% 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir 
vykdymo, apskaitos ir personalo 
administravimo paslaugos, klientų 
aptarnavimo paslaugos. 

2 Apskaitos principai  

Bendrovės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. yra parengta pagal Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos 
standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši neaudituota finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.  

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas 
už 2017 metus. 

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

3 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 

Judėjimas Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitose pateikiamas žemiau: 

Bendrovė   Nematerialusis turtas Materialusis turtas 

2018 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis    

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  5.451 1.188.748 

Įsigijimai  820 40.328 

Pardavimai  
- (59) 

Nurašymai  - (1.184) 

Vertės sumažėjimas  - (43.512) 

Amortizacija/nusidėvėjimas  (853) (12.942) 

Likutinė vertė 2018 m. kovo 31 d.  5.418 1.171.379 
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4 Įstatinis kapitalas 

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 894.630.333 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos 
nominali vertė yra  0,29 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos  

5 Dividendai 

Patvirtinti dividendai, tenkantys vienai akcijai 

     2018-03-31 2017-03-31 

Patvirtinti dividendai (tūkst.)     22.679 51.764 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)     894.630 894.630 

Patvirtinti dividendai, tenkantys vienai akcijai (eurais)     0,025 0,0579 

2018 m. kovo mėn. 30 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimas patvirtino pelno už 2017 metų 
liepos - gruodžio mėnesius paskirstymą ir nusprendė skirti 0,02535 EUR dividendų vienai akcijai, iš viso 22.679 tūkst. eurų dividendų. 

2017 m. kovo mėn. 24 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimas patvirtino pelno už 2016 metų 
liepos - gruodžio mėnesius paskirstymą ir nusprendė skirti 0,05786 EUR dividendų vienai akcijai, iš viso 51.764 tūkst. eurų dividendų. 

6 Pajamos 

        
2018 

I ketv. 
2017 

I ketv. 

Elektros energijos pardavimas ir skirstymas    145.812 144.734 

Dujų skirstymas    17.338 19.712 

Naujų vartotojų prijungimo pajamos    3.085 3.193 

Iš viso:    166.236 167.639 

7 Segmentai 

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

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

Bendrovės informacija apie segmentus už trijų mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d., yra pateikiama žemiau: 

2018 m. 
Elektros 

tiekimas ir 
skirstymas 

Dujų skirstymas Iš viso 

Pajamos 148.641 18.735 167.376 

Sąnaudos (133.323) (6.137) (139.460) 

EBITDA 15.318 12.598 27.916 

    

Nusidėvėjimas ir amortizacija (11.662) (1.865) (13.527) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos (1.336) (29) (1.365) 

Veiklos pelnas 2.320 10.704 13.024 

    
Finansinės veiklos pajamos 15 3 18 

Finansinės veiklos (sąnaudos) (939) (191) (1.130) 

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis 121 24 145 

    
Pelnas prieš apmokestinimą 1.517 10.540 12.057 

Pelno mokestis (601) (118) (719) 

Grynasis pelnas 916 10.422 11.338 
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Bendrovės informacija apie segmentus už trijų mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d., yra pateikiama žemiau: 

2017 m.  
Elektros 

tiekimas ir 
skirstymas 

Dujų skirstymas Iš viso 

Pajamos 148.416 20.070 168.486 

Sąnaudos (117.527) (5.866) (123.393) 

EBITDA 30.889 14.204 45.093 

    
Nusidėvėjimas ir amortizacija (10.357) (1.866) (12.223) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos 771 (22) 749 

Veiklos pelnas 21.303 12.316 33.619 

    
Finansinės veiklos pajamos 144 101 245 

Finansinės veiklos (sąnaudos) (347) (69) (416) 

    
Pelnas prieš apmokestinimą 21.100 12.348 33.448 

Pelno mokestis (4.205) (737) (4.942) 

Grynasis pelnas 16.895 11.611 28.506 

8 Sandoriai tarp susijusių šalių 

Bendrovės susijusios šalys yra: 

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

 Bendrovės asocijuotos įmonės; 

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

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

Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai: 

2018 m. sausio – kovo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2018 m. kovo 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos ir 

sukauptos sąnaudos 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už kurias dar 
neišrašytos sąskaitos 

Pirkimai Pardavimai 

Patronuojanti įmonė  
„Lietuvos energija“, UAB 422.715 - 1.494 - 

Bendrovės asocijuotos įmonės 3.603 - 5.542 - 

Kitos „Lietuvos energija“, UAB grupės įmones 20.048 6.683 26.503 13.893 

EPSO – G, UAB grupės įmonės 28.079 6.338 55.748 105 

Iš viso: 474.445 13.021 89.287 13.998 

 
2017 m. sausio – kovo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė: 
 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos ir 
sukauptos sąnaudos 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už kurias dar 
neišrašytos sąskaitos 

Pirkimai Pardavimai 

Patronuojanti įmonė  
„Lietuvos energija“, UAB 356.911 5.418 251 30 

Bendrovės asocijuotos įmonės 4.425 - 4.662 - 

Kitos „Lietuvos energija“, UAB grupės įmones 15.386 7.676 18.002 16.161 

EPSO – G, UAB grupės įmonės 29.924 4.336 54.404 106 

Iš viso: 406.646 17.430 77.319 16.297 

 
Išmokos vadovybei 

Bendrovė 2018 m. I ketv. 2017 m. I ketv. 

   

Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos vadovams 109 148 

Iš jų, išeitinės kompensacijos - 56 

Vadovų skaičius 6 7 

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.  

9 Įvykiai po finansinės padėties ataskaitos sudarymo datos 

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

Ataskaita parengta už 2018 m. sausio – kovo mėnesius. 

 

Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais buvo naudotasi rengiant 

pranešimą, bei visuomenės informavimo priemonės, kuriose skelbiami bendrovės vieši pranešimai 

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti darbo dienomis pirmadieniais – 

ketvirtadieniais 7.30–16.30 val., penktadieniais 7.30–15.15 val. AB „Energijos skirstymo operatorius“ centrinėje būstinėje, 

Komunikacijos skyriuje (Aguonų g. 24, Vilnius, 535 kab.). Ataskaita taip pat pateikiama „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 

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono Nr. 

Generalinė direktorė Dalia Andrulionienė (8 5) 277 7524 

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

Finansų departamento direktorius Artūras Paipolas (8 5) 277 7524 

 

ESO ataskaita yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2013 

m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48 patvirtintomis Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis (su 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. 

  

Ataskaitos pasirašymo diena 

Ataskaita pasirašyta 2018 m. balandžio 30 d. 
 
 

  

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

ESO esminiai veiklos rodikliai           

    2018 m. 2017 m. Pokytis   

    3 mėn. 3 mėn. +/- % 

Veiklos rodikliai      

Paskirstyta elektros energijos vartotojams vidutinės ir 
žemos įtampos tinklais 

TWh 2,53 2,46 0,08 3,16 

Visuomeninis ir garantinis elektros energijos tiekimas TWh 0,87 0,88 -0,01 -0,25 

Paskirstytas gamtinių dujų kiekis TWh 3,22 2,82 0,41 14,48 

Tinklo tiekimo kokybės rodikliai      

ELEKTRA      

SAIDI, min. (su „force majeure“)  10,10 22,52 -12,42  

SAIFI, vnt. (su „force majeure“)  0,16 0,23 -0,07  

DUJOS      

SAIDI, min. (su „force majeure“)  0,095 0,087 0,008  

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

      
 

ESO esminiai finansiniai rodikliai         

 

    2018 m. 2017 m. Pokytis   

    3 mėn. 3 mėn. +/- % 

Pajamos tūkst. EUR 167.376 168.486 -1.110 -0,66 

Elektros, dujų, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos tūkst. EUR 117.153 101.666 15.487 15,23 

Veiklos sąnaudos (1) tūkst. EUR 22.307 21.727 580 2,67 

EBITDA (2) tūkst. EUR 27.916 45.093 -17.177 -38,09 

EBITDA marža (3) % 16,68 26,76   

Koreguota EBITDA (4)  49.087 46.920 2.167 4,62 

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. EUR 11.338 28.506 -17.168 -60,23 

        

    2018 m. 2017 m. Pokytis   

    3 mėn.  3 mėn. +/- % 

Visas turtas tūkst. EUR 1.259.949 1.277.801 -17.852 -1,40 

Nuosavas kapitalas tūkst. EUR 533.649 607.644 -73.995 -12,18 

Finansinės skolos tūkst. EUR 419.297 372.688 46.609 12,51 

Finansinės skolos grynąja verte (5) tūkst. EUR 412.839 366.238 46.601 12,72 

Nuosavybės pelningumas (ROE) (6) % 10,58 12,60   

Turto pelningumas (ROA) (7) % 4,76 6,49   

Nuosavo kapitalo lygis (8) % 42,35 47,55   

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių kartai 3,36 2,61   

Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis % 77,36 60,27     

(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) Koreguotos EBITDA rezultatas apskaičiuojamas pridedant ankstesnių laikotarpių reguliuojamos veiklos pajamų perskaičiavimo įtaką (nustatyta Komisijos 
nutarimais) ir atimant einamaisiais metais susidariusį skirtumą tarp Komisijos leistinos ir Vadovybės vertinimu apskaičiuotos investicijų grąžos. Vadovybės 
vertinimu Koreguotos EBITDA rodiklis tiksliau atspindi įmonės rezultatus ir leidžia geriau palyginti rezultatus tarp laikotarpių, nes parodo kiek įmonė faktiškai 
uždirbo ataskaitiniais metais, eliminuojant Komisijos nustatytos leistinos ir faktinės praėjusių laikotarpių investicijų grąžos skirtumus, kurie gali turėti tiek 
teigiamos, tiek neigiamos įtakos einamųjų metų rezultatams. Koreguotos EBITDA rodiklis nėra išskaičiuojamas iš finansinių ataskaitų. 
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(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) = paskutinių 12 mėn. grynasis pelnas (nuostolis)  ⁄  ataskaitinio laikotarpio pabaigos nuosavas kapitalas; 
(7) Turto pelningumas (ROA) = paskutinių 12 mėn. grynasis pelnas (nuostolis)  ⁄  ataskaitinio laikotarpio pabaigos turtas; 
(8) Nuosavybės kapitalo lygis =  nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje. 

 
 
 

VADOVO ŽODIS 

Gerbiamieji,  

 

Pirmąjį 2018 m. ketvirtį baigėme rekordinėmis – 76,2 proc. – 

didesnėmis nei pernai investicijomis elektros ir dujų tinklams plėsti 

ir atnaujinti.  

 

Per tris šių metų mėnesius bendrovės investicijos į elektros ir 

gamtinių dujų skirstomuosius tinklus siekė 40,831 mln., kai tuo pat 

metu pernai investuota 23,175 mln. eurų. Didžiausia dalis investicijų 

– 18,172 mln. eurų – teko elektros skirstomajam tinklui atnaujinti. Ši 

suma buvo 46 proc. didesnė nei pernai. Mūsų klientams tai – gera 

žinia, nes šiuolaikiškesni tinklai pirmiausia reiškia saugesnę ir patikimesnę energiją gyventojų namuose ir įmonėse.  

 

Šiemet ir toliau vystėme išmaniuosius tinklo sprendimus – pradėjome testuoti „save gydantį“ tinklą. Ši pažangi elektros tinklo 

automatizavimo technologija leidžia identifikuoti ir autonomiškai atjungti elektros tinklą be dispečerio veiksmų. Sutrikus 

energijos tiekimui, išmani sistema pati nustato tikslią gedimo vietą, ir daugumai gyventojų nesukelia jokių nepatogumų. 

 

Bendradarbiaudami su verslu, metų pradžioje tinklus atvėrėme inovacijų kūrėjams – startavo „Sandbox“ projektas. Inovacijų 

kūrėjai gali realiomis sąlygomis ir nemokamai bandyti technologinius sprendimus ir įrangą, o pasiteisinusias inovacijas 

pritaikysime platesniu mastu.  

 

Nuolat trumpindami prijungimo prie skirstomųjų tinklų terminus, ir toliau fiksavome naujų klientų šuolį. Per pirmąjį metų ketvirtį 

sudarėme 5,53 tūkst. naujų prisijungimo prie elektros skirstymo tinklo sutarčių – 10 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai, 

kai jų buvo 5,05 tūkst. Prie dujotiekių panoro prisijungti 3,22 tūkst. naujų klientų – tiek gyventojų ir įmonių sudarė sutartis su 

ESO. Tai – net 62 proc. daugiau nei pernai, kai šis skaičius siekė 1,99 tūkst. Visiems naujiems dujų klientams per 2018 m. 

sausį-kovą ESO pastatėme 116,6 km skirstomojo dujotiekio – daugiau nei dvigubai, palyginus su pernai, kai buvo nutiesta 

47,6 km.  

 

Toliau tobulinome klientams teikiamų paslaugų kokybę ir aptarnavimą. Tikimės, kad tai prisidės prie dar geresnės klientų 

patirties su mūsų bendrove. 

 

 

Generalinė direktorė ir Valdybos pirmininkė Dalia Andrulionienė 

AB „Energijos skirstymo operatorius“  
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BENDROVEI REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 

 
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos nario atsistatydinimo 

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. sausio 10 d. gavo valdybos nario Ryčio Borkio pranešimą dėl atsistatydinimo iš užimamų 

pareigų. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, paskutinė Ryčio Borkio pareigų ėjimo diena Bendrovės 

valdyboje buvo 2018 m. sausio 24 d. Į Bendrovės valdybą Rytis Borkys buvo išrinktas Bendrovės stebėtojų tarybos 

sprendimu 2015 m. gruodžio 3 d. 

 

Dėl Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutarties pakeitimo 

2018 m. vasario 28 d. Bendrovė sudarė 2017 m. spalio 13 d. su „Lietuvos energija“, UAB pasirašytos Žaliųjų obligacijų 

įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutarties pakeitimą. Šiuo pakeitimu Bendrovei suteiktos paskolos suma padidinama nuo 

100 mln. eurų iki 166,288 mln. eurų. Kitos sutarties sąlygos nėra keičiamos. Papildomos lėšos bus skirtos ESO ilgalaikėms 

investicijoms skirstomųjų tinklų atnaujinimui pagal „Lietuvos energijos“ Žaliųjų obligacijų programą. 

 

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

AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2018 m. kovo 30 d. 09.00 val., AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 24, Vilniuje. 

 

Dėl teismo priimto sprendimo 

Bendrovė informuoja, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2018 m. kovo 13 d. sprendimu iš 

dalies patenkino Bendrovės 2016 m. sausio 5 d. apeliacinį skundą dėl 2015 m. gruodžio 22 d. Vilniaus apygardos 

administracinio teismo sprendimo, kuriuo teismas atmetė ESO skundą, kuriuo buvo prašoma iš dalies panaikinti Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) 2014 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. O3-841. LVAT nusprendė 

panaikinti Komisijos nutarimų dalis, kuriomis buvo pratęstas 2011-2013 m. reguliavimo periodas 2015 metams ir netinkamai 

buvo perskaičiuotos kainų viršutinės ribos 2015 metams. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis yra galutinė ir 

neskundžiama. 

 

Išrinktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narys 

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. kovo 14 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas 

Bendrovės valdybos nariu, kuruojančiu tinklų vystymo sritį, išrinkti Ovidijų Martinonį nuo jį išrinkusios Bendrovės stebėtojų 

tarybos posėdžio pabaigos iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos. Iki šiol Ovidijus Martinonis vadovavo 

Bendrovės Apskaitų valdymo departamentui. 

 

Dėl planuojamo vykdomos visuomeninio elektros tiekimo veiklos perdavimo 

2018 m. kovo 21 d. Bendrovė gavo „Lietuvos energija“, UAB, valdančios 94,98 proc. akcijų, raštą apie planuojamus pokyčius. 

Rašte nurodyta, kad „Lietuvos energijos“ Projektų portfelio valdymo komitetas priėmė sprendimą grupės dukterinės įmonės 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vykdomą visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklą atskirti nuo elektros 

energijos skirstymo veiklos ir atlygintinai (verslo dalies pardavimo būdu) perleisti ją kitai „Lietuvos energijos“ įmonių grupės 

valdomai įmonei – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. 

 

Dėl 2017 m. investicijų plano suderinimo 
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2018 m. kovo 22 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino Bendrovės 2017 m. bendrai derinamų 

investicijų sąrašu pateiktus investicijų projektus, kurių bendra vertė yra daugiau nei 137,8 mln. Eur, iš jų elektros energetikos 

sektoriui – 129 023 tūkst. Eur, gamtinių dujų sektoriui – 8 783 tūkst. Eur. 

 

Patvirtinti 2017 metų ESO audituoti veiklos rezultatai 

2018 metų kovo 30 dieną eiliniame visuotiniame ESO akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2017 metų ESO 

finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta ESO metiniam pranešimui. Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos 

energija“, UAB valdoma elektros ir dujų skirstymo bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) antruosius veiklos 

metus baigė rekordinėmis – 51,6 proc. – didesnėmis nei užpernai investicijomis elektros ir dujų tinklams plėsti ir modernizuoti. 

Toliau mažinamos sąnaudos ir efektyvesnė veikla prisidėjo prie mažesnių paslaugų kainų klientams – ne pirmus metus iš 

eilės mažėjo ir gamtinių dujų skirstymo, ir elektros energijos kainos gyventojams. 

 

FINANSINIŲ IR VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ  

ESO pajamų struktūra  pagal veiklos sritis 
 

 
 
 
 
 

Per 2018 m. tris mėnesius ESO pajamos siekė 167 mln. eurų pajamų. Tai 0,7 proc. mažiau nei 2017 m. sausio-kovo 

mėnesiais. Pajamos sumažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės klientams. 

Pagrindinis ESO pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas.  

 

Per 2018 m. tris mėnesius persiuntimo pajamos sudarė 67 proc. Bendrovės pajamų. Pajamos iš visuomeninės elektros 

energijos tiekimo veiklos sudarė 16 proc. pajamų, o dujų paskirstymo pajamos siekė 10 proc. nuo visų pajamų. 

 

EBITDA rodiklis 

  2018.03.31 2017.03.31 

EBITDA*, tūkst. EUR 27.916 45.093 

EBITDA marža, proc. 16,68 26,76 

Koreguota EBITDA**, tūkst. EUR 49.087 46.920 

67%

16%

10%

3%
2% 2%

Elektros persiuntimo
pajamos

Elektros visuomeninio
tiekimo pajamos

Dujų paskirstymo pajamos

Elektros garantinio tiekimo
pajamos

Naujų vartotojų prijungimas

Kitos pajamos
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* 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. 
** Koreguotos EBITDA rezultatas apskaičiuojamas pridedant ankstesnių laikotarpių reguliuojamos veiklos pajamų perskaičiavimo įtaką (nustatyta Komisijos 
nutarimais) ir atimant einamaisiais metais susidariusį skirtumą tarp Komisijos leistinos ir Vadovybės vertinimu apskaičiuotos investicijų grąžos. Vadovybės 
vertinimu Koreguotos EBITDA rodiklis tiksliau atspindi įmonės rezultatus ir leidžia geriau palyginti rezultatus tarp laikotarpių, nes parodo kiek įmonė faktiškai 
uždirbo ataskaitiniais metais, eliminuojant Komisijos nustatytos leistinos ir faktinės praėjusių laikotarpių investicijų grąžos skirtumus, kurie gali turėti tiek 
teigiamos, tiek neigiamos įtakos einamųjų metų rezultatams. Koreguotos EBITDA rodiklis nėra išskaičiuojamas iš finansinių ataskaitų. 
 

 

Bendrovė per 2018 m. tris mėnesius uždirbo 27,9 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją 

(EBITDA). Palyginti su tuo pat laikotarpiu 2017 m., EBITDA sumažėjo 38 proc. Tai pagrinde lėmė išaugusios elektros, 

gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos. Koreguota EBITDA padidėjo 4,6 proc. dėl efektyvesnės įmonės veiklos 

ir didesnių investicijų į tinklų modernizavimą bei plėtrą. 

 

Sąnaudos 

 

Elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per tris 2018 m. mėnesius siekė 117,2 mln. eurų. Palyginti su 

tuo pat laikotarpiu 2017 m., jos pakilo 15,2 proc. Tam didžiausią įtaką turėjo išaugę elektros persiuntimo kiekiai, padidėjusi 

elektros  įsigijimo kaina. Ataskaitiniu laikotarpiu elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos bei 

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos siekė 130,7 mln. eurų, arba 84,7 proc. visų ESO patirtų sąnaudų. 

  

2018 m. trijų mėnesių bendrovės veiklos sąnaudos1 siekė 22,3 mln. eurų – 2,7 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pat metu. 

Labiausiai didėjo telekomunikacijos ir IT sąnaudos ir transporto sąnaudos, atitinkamai 21,5 ir 9,5 proc. 

 

ESO veiklos sąnaudos, tūkst. EUR 

  2018.03.31 2017.03.31 

Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos 10 989 10 563 

Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos 2 337 2 730 

Kitos sąnaudos 4 322 4 305 

Telekomunikacijos ir IT paslaugos 2 467 2 031 

Transporto sąnaudos 1 150 1 050 

Nuoma ir komunalinės sąnaudos 1 042 1 048 

Veiklos sąnaudos 22 307 21 727 

 

Pelnas, nuostolis ir pelningumo rodikliai 

2018 m. trijų mėnesių ESO grynasis pelnas siekė 11,3 mln. eurų – 60,2 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2017 m. 

Grynojo pelno mažėjimą lėmė padidėjusios elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos. 

 

ESO pelningumo rodikliai 

  2018.03.31 2017.03.31 

Grynasis pelningumas, proc. 6,77% 16,92% 

Veiklos pelningumas, proc. 7,78% 19,95% 

 

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

sumažėjimo ir nurašymų sąnaudos. 
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Elektros skirstymas 

 

Per 2018 m. tris mėnesius ESO klientams persiuntė 2533 mln. kWh elektros energijos. Elektros energijos pardavimai iš šio 

skaičiaus sudarė 34,3 proc. Likusiems klientams ESO teikė tik persiuntimo paslaugą. Palyginti su tuo pat 2017 m. laikotarpiu, 

parduotos elektros energijos kiekis sumažėjo 0,3 proc., o persiųstos elektros energijos kiekis padidėjo 3,2 proc. Bendrovės 

skirstymo technologiniuose įrenginiuose sąnaudos per 2018 m. tris mėnesius sudarė 238 mln. kWh, arba 8,59 proc. nuo 

gauto elektros energijos kiekio. 2017 m. tuo pat metu šios sąnaudos siekė 6,18 proc. 

 

Persiųstos elektros energijos kiekis pagal objektus 

 

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

atitinkamai 28 proc. ir 12 proc. elektros energijos. Palyginti su 2017 m. trijų mėnesių duomenimis, elektros energijos 

persiuntimo objektams struktūra beveik nepakito. 

 

 

 

Gamtinių dujų skirstymas 

 

Per 2018 m. tris  mėnesius ESO skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 3,22 mlrd. kilovatvalandžių (KWh) gamtinių dujų – 

apie 14 proc. daugiau nei 2017 m. per tą patį laikotarpį. 

 

Dujų skirstymo apimčių padidėjimui 2018 m. per tris mėnesius didžiausią įtaką turėjo dėl šaltesnių orų šildymo sezono metu 

padidėjęs dujų suvartojimo poreikis šilumos ir elektros gamybos įmonėse. 

   

Elektros energijos tiekimo kokybė (SAIDI, SAIFI) 

 

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

per 2018 m. tris mėnesius vienam vartotojui siekė 10,10 minutes ir, lyginant su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 

12,42 minutėmis (2017 m. trijų mėnesių SAIDI sudarė 22,52 min.). Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam 

vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 2018 m. tris mėnesius siekė 0,16 karto – 0,07 karto daugiau 

nei 2017 m. sausio-kovo mėnesiais, kai jis buvo 0,23 karto.   
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Elektros energijos tiekimo patikimumo rodikliai 2018 m. sausio – kovo mėn. ir 2017 m. sausio – kovo mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijos 

Per 2018 m. tris mėnesius ESO investicijos į elektros ir dujų skirstomuosius tinklus siekė 40,831 mln. eurų – 76,2 proc. 

daugiau nei per 2017 m. pirmąjį ketvirtį. 

 

ESO investicijos, mln. EUR 

 2018 m. 3 mėn. 2017 m. 3 mėn. 

Elektros skirstymo tinklo atnaujinimas 18,172 12,412 

Elektros skirstymo tinklo plėtra 13,710 6,996 

Dujų sistemų statyba ir rekonstrukcija 7,375 3,276 

Kita (IT, valdymo sistemos ir kt.) 1,574 0,492 

Visos investicijos 40,831 23,175 

 

 

Per 2018 m. tris mėnesius ESO investicijos į elektros skirstymo tinklo atnaujinimą siekė 18,172 mln. eurų – 46,4 proc. 

daugiau nei 2017 m. tuo pat metu, į elektros skirstomojo tinklo plėtrą buvo 96,0 proc. didesnės nei 2017 m. sausio-kovo 

mėnesiais. Per 2018 m. tris mėnesius investicijos į IT ir valdymo sistemas siekė 1,6 mln. eurų - 3,2 karto daugiau nei 2017 

m. sausio-kovo mėnesiais. 

  

Per pirmąjį metų ketvirtį ESO sudarė 5,53 tūkst. naujų prisijungimo prie elektros skirstymo tinklo sutarčių – 10 proc. daugiau 

nei tuo pat metu pernai, kai jų buvo 5,05 tūkst. Per 2018 m. tris mėnesius ESO prie elektros skirstymo tinklų prijungė 7,72  

tūkst. naujų klientų – 42 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pat metu, kai prijungti 5,44 tūkst. Naujų vartotojų prijungtų objektų 
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leistinoji naudoti galia per 2018 m. tris mėnesius sudarė 100,004 tūkst. kW ir buvo 38 proc. didesnė nei 2017 m. sausio-kovo 

mėnesiais, kai ji siekė 72,599 tūkst. kW. 

 

Per 2018 m. tris mėnesius ESO investicijos į dujų sistemų statybą ir rekonstrukciją siekė 7,4 mln. eurų ir buvo 2,3 karto 

didesnės nei tuo pat metu 2017 metais. Per 2018 m. tris mėnesius naujiems klientams prijungti prie dujų tinklo Bendrovė 

pastatė 116,6 km skirstomojo dujotiekio (2017 m. sausį-kovą – 47,6 km) ir pasirašė 3,22 tūkst. prijungimo prie dujų skirstymo 

sistemos sutarčių. Tai – net 62 proc. daugiau nei pernai, kai šis skaičius siekė 1,99 tūkst. Per 2018 m. sausio-kovo mėn.  

prie dujotiekių prijungti 1922 klientai –  net 20 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pat metu, kai buvo prijungta 1604 klientų.* 

*Nuo 2017 m. gegužės 1 d. pasikeitus Gamtinių dujų įstatymui ir mažo bei vidutinio slėgio dujotiekius pripažinus kilnojamuoju turtu, buvo pakeista naujų prijungtų klientų apskaičiavimo 

metodika - buvo eliminuotos statybos užbaigimo procedūros. Todėl 2017 m. I ketvirčio skaičius buvo perskaičiuotas eliminuojant klientus, kuriems 2016 m. buvo pastatyta gamtinių dujų 

sistema, bet nebuvo gauti statybos užbaigimo aktai. 

 

Finansinių rodiklių analizė 

 

Bendrovės turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1,26  mlrd. eurų: 93,7 proc. viso turto sudarė ilgalaikis turtas. 

Likvidžiausias turtas – pinigai ir pinigų ekvivalentai – sudarė 6,5 mln. eurų, arba 8,1 proc. nuo viso trumpalaikio turto.  

 

ESO finansinio sverto rodikliai 

  2018.03.31 2017.03.31 

Įsiskolinimo koeficientas 0,58 0,46 

Skolos ir turto santykis 0,33 0,19 

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 1,36 0,86 

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,79 0,35 

Grynoji finansinė skola, mln. EUR 412,8 205,9 

Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,77 0,34 

Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,55 0,25 

Bendrojo mokumo koeficientas 0,73 1,17 

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,42 0,54 

Akcijos kainos ir pelno santykis* 69,28 28,97 

Kapitalizacija, mln. EUR* 785,5 825,7 

*ESO akcijomis pradėta prekiauti biržoje nuo 2016.01.11 

 

2018 m. kovo 31 d. pabaigoje ESO finansinės skolos sudarė 419,3 mln. eurų, arba 58 proc. visų turimų įsipareigojimų. 

Ilgalaikės paskolos sudarė 291,6 mln. eurų, arba 69,5 proc. visų paskolų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ESO 

trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso siekė 268,6 mln. eurų. 

 

ESO likvidumo rodikliai 

  2018.03.31 2017.03.31 

Einamojo likvidumo rodiklis 0,30 0,32 

Kritinio likvidumo koeficientas 0,29 0,31 

Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis 0,02 0,02 

Apyvartinis kapitalas, tūkst. EUR -188.758 -150.638 

Apyvartinio kapitalo ir turto santykis -0,15 -0,14 
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ESO trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 189 mln. eurų. Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė – 0,30. 

Kritinio likvidumo koeficientas nežymiai skiriasi nuo einamojo likvidumo, kadangi atsargos sudaro vos 3,0 proc. nuo viso 

trumpalaikio turto. Finansinė skola, sumažinta trumpalaikių investicijų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų dydžiu, sudaro 413 mln. 

EUR. Bendrovės grynoji finansinė skola sudaro 77 proc. nuosavo kapitalo. 

 

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

bei jų poveikis tarpinėms finansinėms ataskaitoms 

Kita informacija pateikiama ESO sutrumpintoje finansinėje atskaitomybėje už 2018 m. tris mėnesius. 

 

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS POPIERIUS 

 

Akcijų kainos dinamika ir apyvarta 

ESO akcijų kainos dinamika ir apyvarta, 2018-01-01 – 2018-03-29 

 

 

 

ESO –  didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją bendrovė NASDAQ Baltic biržoje. ESO kapitalizacija 2018.03.29 siekė 785,5 

mln. EUR. Per 2018 m. tris mėnesius ESO akcijos pabrango 2,1 proc. Vidutinė svertinė 2018 m. trijų mėnesių ESO akcijos 

kaina siekė 0,874 EUR. 

 

ESO akcijų kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark indeksų dinamika, 2018-01-01 – 2018-03-29 
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Nuo 2018 m. pradžios iki kovo 29 dienos, indeksas OMX Vilnius pakilo 7,49 proc., indeksas OMX Baltic Benchmark pakilo 

4,82 proc., kai tuo metu ESO akcijų kaina per 2018 m. tris mėnesius pakilo 2,1 proc. savo pradinės vertės.  

 

Įstatinio kapitalo struktūra 

Akcijų rūšis 
Akcijų 

skaičius, vnt. 
Nominalioji 
vertė, EUR 

Bendra nominalioji 
vertė, EUR 

Dalis įstatiniame 
kapitale, proc. 

Paprastosios vardinės akcijos 894 630 333 0,29 894 630 333 100,00 

Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. kovo 31 d. sudarė 259 442 796,57 EUR. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. 

 

Informacija apie emitento vertybinius popierius 

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

rinkose Bendrovės akcijomis neprekiaujama. 

ISIN kodas 
Prekybos 

sąrašas 

VP 

trumpinys 

Akcijų 

skaičius, vnt. 

Vienos akcijos 

nominali 

vertė, EUR 

Pramonės 

šaka pagal 

ICB standartą 

Aukštesnysis 

sektorius 

pagal ICB 

standartą 

LT000013002
3 

BALTIC 
MAIN  LIST 

ESO1L 894 630 333 0,29 
7000 

komunalinės 
paslaugos 

7500 
komunalinės 
paslaugos 

 

Akcininkai 

2018 m. kovo 31 d. duomenimis bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 8 843.  

 

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

tapo visi asmenys, 2015 m. gruodžio 11 d. turėję AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ akcijų.  

 

Akcininkai, 2018 m. kovo 31 d. duomenimis turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo 
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Akcininko vardas, pavardė (įmonės 
pavadinimas, teisinė forma, buveinės 

adresas, kodas) 

Akcininkui nuosavybės 
teise priklausančių 
paprastųjų vardinių 
akcijų skaičius, vnt. 

Turima įstatinio 
kapitalo dalis, 

proc. 

Nuosavybės teise 
priklausančių 

akcijų suteikiama 
balsų dalis, proc. 

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

849 743 761 94,98 94,98 

 

Dividendai 

2018 m. kovo 30 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams 

dividendus už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, sudarė 

22,7 mln. eurų. Dividendai už šešių mėnesių laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d., tenkantys vienai akcijai, 

sudarė 0,02535 euro. 

 

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 

ESO įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra AB SEB bankas.  

AB SEB bankas kontaktiniai duomenys:  

Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius; 

Tel. 1528 arba +370 5 268 2800. 
 
 
BENDROVĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 
 
 

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

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

 

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

energijos skirstymo ir tiekimo veiklą,  aktyviai dalyvaudami visuomenės švietime saugaus ir racionalaus energijos vartojimo 

klausimais, diegdami naujas, perspektyvias ir tausojančias technologijas, rūpindamiesi savo klientais, darbuotojais, 

bendruomenėmis ir skatindami rangovų bei tiekėjų atsakomybę. Mūsų prioritetai:  

 Energetinio efektyvumo didinimas; 

 Poveikio aplinkai mažinimas tausojant energiją; 

 Saugaus ir atsakingo elgesio su elektra ir dujomis skatinimas. 

 

Aplinkosauga 

Kraštovaizdžio apsauga. Siekdami mažinti poveikį kraštovaizdžiui, vietoje senų elektros oro linijų tiesiame naujų kabelių 

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. 91 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 
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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). 

 

„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 galimus korupcijos rizikos 

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

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

vardui, 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.  

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 

mailto:pasitikejimolinija@eso.lt
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paslaugas. Viešieji pirkimai yra centralizuoti, pirkimų procesai – standartizuoti ir sukoncentruoti vienoje internetinėje 

platformoje. 

 

Atskaitingumas  

ESO yra aktyvi Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA narė bei Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global 

Compact) dalyvė. Siekdama didinti savo atskaitingumą visuomenei, bendrovė kasmet skelbia Socialinės 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. 

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 2018-01-01 skelbė šią esminių įvykių informaciją 
 

Data Esminis įvykis 

2018-01-10 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos nario atsistatydinimo 

2018-01-31 
Preliminarūs 2017 m. dvylikos mėnesių ESO rezultatai: bendrovės pajamos siekė 612,3 mln. eurų, 
koreguota EBITDA – 151 mln. eurų 

2018-02-13 CORRECTION: Dėl 2018 m. investuotojo kalendoriaus 

2018-02-28 
Preliminarūs 2018 m. vieno mėnesio ESO rezultatai: bendrovės pajamos siekė 57,2 mln. eurų, 
koreguota EBITDA – 18,7 mln. eurų 

2018-02-28 CORRECTION: Dėl 2018 m. investuotojo kalendoriaus 

2018-02-28 Antrieji ESO metai: rekordinės investicijos ir toliau mažėjančios paslaugų kainos 

2018-02-28 Dėl Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutarties pakeitimo 

2018-03-01 CORRECTION: Dėl 2018 m. investuotojo kalendoriaus 

2018-03-06 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 

2018-03-13 Dėl teismo priimto sprendimo 

2018-03-14 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos sprendimų 

2018-03-14 Išrinktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narys 

http://www.globalcompact.org/
http://www.eso.lt/stream/30128/2016%20metu%20eso_ataskaita%20lt.pdf
http://www.eso.lt/
http://www.nasdaqomxbaltic.com/
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=818362&messageId=1028405
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=821089&messageId=1032029
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=821089&messageId=1032029
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=823124&messageId=1034704
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=825833&messageId=1038201
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=825833&messageId=1038201
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=825894&messageId=1038291
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=826003&messageId=1038432
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=826034&messageId=1038475
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=826252&messageId=1038771
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=827141&messageId=1039931
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=828285&messageId=1041438
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=828453&messageId=1041642
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=828457&messageId=1041649
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2018-03-21 Dėl planuojamo vykdomos visuomeninio elektros tiekimo veiklos perdavimo 

2018-03-22 Dėl 2017 m. investicijų plano suderinimo 

2018-03-30 Patvirtinti 2017 metų ESO audituoti veiklos rezultatai 

2018-03-30 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

2018-03-30 
Preliminarūs 2018 m. dviejų mėnesio ESO rezultatai: bendrovės pajamos siekė 111,2 mln. eurų, 
koreguota EBITDA – 34,3 mln. eurų 

 

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=829821&messageId=1043402
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=830182&messageId=1043859
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=831904&messageId=1045989
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=831903&messageId=1045987
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=831902&messageId=1045986
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=831902&messageId=1045986

