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Nepriklausomo auditoriaus išvada  

AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkams 

Mūsų nuomonė  

Mūsų nuomone, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) sutrumpinta tarpinė 
finansinė informacija visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingai pateikta pagal 34-ąjį Tarptautinį 
apskaitos standartą „Tarpinė finansinė atskaitomybė“, patvirtintą taikyti Europos Sąjungoje.   

Mūsų audito apimtis 

Bendrovės sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją (toliau – finansinė informacija) sudaro: 

 2018 m. birželio 30 d. sutrumpinta tarpinė finansinės padėties ataskaita; 

 tuomet pasibaigusio trijų ir šešių mėnesių laikotarpių sutrumpintos tarpinės bendrųjų pajamų 
ataskaitos; 

 tuomet pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaita; 

 tuomet pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė pinigų srautų ataskaita; ir 

 sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas 

Pagrindas nuomonei pareikšti  

Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal TAS 
toliau aprašyta mūsų išvados pastraipoje „Auditoriaus atsakomybė už finansinės informacijos auditą“.  

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.  

Nepriklausomumas 
Esame nepriklausomi nuo Bendrovės vadovaujantis Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos 
Buhalterių profesionalų etikos kodeksu (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių 
ataskaitų audito įstatymu, kurie taikytini atliekant finansinės informacijos auditą Lietuvos 
Respublikoje. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų 
audito įstatyme numatytų etikos reikalavimų. 

Išvada apie kitą informaciją, įskaitant tarpinį pranešimą  

Už kitą informaciją yra atsakinga vadovybė. Kita informacija apima tarpinį  pranešimą (tačiau 
neapima finansinės informacijos ir mūsų auditoriaus išvados apie šią informaciją), kurį mes gavome 
prieš auditoriaus išvados datą.  

Mūsų nuomonė apie finansinę informaciją neapima kitos informacijos, įskaitant tarpinį pranešimą. 

Mums atliekant finansinės informacijos auditą mūsų atsakomybė – perskaityti pirmiau minėtą kitą 
informaciją ir įvertinti, ar yra reikšmingas nesuderinamumas tarp kitos informacijos ir finansinės 
informacijos ar per auditą mūsų įgytų žinių, ir ar kitaip nepaaiškėja, kad šioje kitoje informacijoje yra 
reikšmingų iškraipymų.  



 

 

 

Tarpinio pranešimo atžvilgiu mes įvertinome, ar tarpiniame pranešime pateikta Lietuvos Respublikos 
įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, kuriuo įgyvendinami Direktyvos 2013/34/ES 19 straipsnio 
reikalavimai, numatyta informacija.   

Remdamiesi audito metu atlikti darbu, mūsų nuomone: 

 2018 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio, už kurį parengta finansinė 
informacija, tarpiniame pranešime pateikta informacija atitinka duomenis, pateiktus 
finansinėje informacijoje; ir 

 tarpinis pranešimas yra parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymo reikalavimų.  

Be to, mes privalome pranešti, ar atsižvelgiant į audito metu gautą informaciją ir įgytą supratimą apie 
įmonę bei jos aplinką, nustatėme reikšmingų iškraipymų tarpiniame pranešime, kurį mes gavome 
prieš auditoriaus išvados datą. Šiuo atžvilgiu nėra nieko, apie ką turėtume informuoti. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansinę 
informaciją 

Vadovybė yra atsakinga už finansinės informacijos parengimą ir teisingą pateikimą pagal 34-ąjį 
Tarptautinį apskaitos standartą „Tarpinė finansinė atskaitomybė“, patvirtintą taikyti Europos 
Sąjungoje , bei už tokią vidaus kontrolės sistemą, kuri, vadovybės nuomone, yra būtina finansinės 
informacijos parengimui be reikšmingų iškraipymų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansinę informaciją vadovybė privalo įvertinti Bendrovės gebėjimą toliau tęsti veiklą ir 
atitinkamai atskleisti dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo 
taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ar nutraukti jos veiklą, arba 
yra priversta tą padaryti, neturėdama jokios kitos realios alternatyvos.  

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Bendrovės finansinės informacijos rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinės informacijos auditą 

Mūsų tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinė informacija kaip visuma nėra 
reikšmingai iškraipyta dėl apgaulės ar klaidos, ir parengti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų 
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, tačiau jis nėra garantija, kad 
auditas, atliktas pagal TAS, visada atskleis reikšmingą iškraipymą, jei toks yra. Iškraipymai, galintys 
atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jei galima pagrįstai numatyti, kad kiekvienas 
atskirai ar visi kartu jie gali turėti įtakos finansinės informacijos naudotojų priimamiems 
ekonominiams sprendimams remiantis šia finansine informacija. 

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir vadovaujamės 
profesinio skepticizmo principu. Taip pat: 

 Nustatome ir įvertiname finansinės informacijos reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos 
rizikas, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame audito 
įrodymus, kurie suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei. Reikšmingo 
iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos 
neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas 
aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.  

 Išsiaiškiname su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume parengti esant konkrečioms 
aplinkybėms tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie 
Bendrovės vidaus kontrolės efektyvumą.  



 

 

 

 Įvertiname taikomų apskaitos principų tinkamumą bei vadovybės naudojamų apskaitinių 
įvertinimų ir susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarome išvadą dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, 
ar, remiantis surinktais audito įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas 
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu 
padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome 
atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėje informacijoje arba, jei tokių atskleidimų 
nepakanka, privalome modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, 
surinktais iki auditoriaus išvados išleidimo dienos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad 
Bendrovė negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertiname bendrą finansinės informacijos pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir 
tai, ar finansinėje informacijoje pateikti pagrindžiantys sandoriai bei įvykiai taip, kad atitiktų 
teisingo pateikimo koncepciją. 

Mes, be kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą audito apimtį, 
audito atlikimo laiką ir reikšmingus pastebėjimus audito metu, įskaitant visus svarbius vidaus 
kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.  

Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, atestuota auditorė yra Rasa 
Radzevičienė. 

 

 
UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu 
 

 
Rasa Radzevičienė 
Partnerė 
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000377 
 
Vilnius, Lietuvos Respublika 

  2018 m. rugsėjo 5 d. 
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SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 

  Pasta-  
bos 

2018-06-30 2017-12-31 
  

TURTAS    

Ilgalaikis turtas    
Ilgalaikis materialusis turtas 4 1.228.574 1.188.748 

Nematerialusis turtas 5 34.024 5.451 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą   3 3 

Investicijos į asocijuotas įmones 6 2.358 2.382 

Kitas ilgalaikis finansinis turtas 7 784 849 

  1.265.743 1.197.433 

Trumpalaikis turtas    
Atsargos  2.777 2.135 

Prekybos ir kitos gautinos sumos 8 58.484 64.386 

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos  7.715 7.224 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  2.242 174 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 4.151 6.449 

  75.369 80.368 

Iš viso turto  1.341.112 1.277.801 

    

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
   

Nuosavas kapitalas     
Įstatinis kapitalas 10 259.443 259.443 

Perkainojimo rezervas  42.357 44.680 

Įstatymų numatytas rezervas  25.944 25.910 

Nepaskirstytasis pelnas  212.286 277.611 

Iš viso nuosavo kapitalo  540.030 607.644 
    

ĮSIPAREIGOJIMAI    
Ilgalaikiai įsipareigojimai    
Paskolos 12 277.235 239.648 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  979 11.368 

Ateinančių laikotarpių pajamos 13 140.547 113.202 

Dotacijos ir subsidijos   20.308 19.758 

Ilgalaikės išmokos darbuotojams  1.997 1.763 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  3 3 

Atidėjiniai 14 28.725 - 

  469.794 385.742 

Trumpalaikiai įsipareigojimai    
Paskolos 12 182.115 133.040 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 15 100.862 116.529 

Gauti avansai, sukaupti įsipareigojimai ir ateinančio laikotarpio pajamos 13 48.311 34.846 

  331.288 284.415 

Iš viso įsipareigojimų  801.082 670.157 

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų   1.341.112 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 
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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SUTRUMPINTA TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ 
ATASKAITA 

 
 

  
Pasta-
bos 

2018             
I-II ketv. 

2018 m. 
II ketv. 

2017             
I-II ketv. 

2017 m. 
II ketv. 

Pajamos  16 305.565 139.329 305.833 138.194 

Kitos pajamos   3.476 2.336 1.952 1.105 

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimai   (211.478) (95.401) (185.345) (84.553) 

Gamtinių dujų ir perdavimo paslaugų pirkimų (sąnaudos)   (1.969) (893) (1.625) (751) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija   (27.383) (13.856) (24.411) (12.188) 

Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos   (21.554) (10.565) (20.182) (9.619) 

Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos   (5.656) (3.319) (6.897) (4.167) 

Transporto sąnaudos   (2.359) (1.209) (2.213) (1.163) 

Telekomunikacijos ir IT paslaugos   (4.544) (2.077) (4.342) (2.311) 

Nuoma ir komunalinės paslaugos   (2.036) (994) (2.047) (999) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos   (2.603) (1.238) (375) (1.124) 

Kitos sąnaudos   (8.527) (4.205) (8.516) (4.211) 

Veiklos pelnas    20.932 7.908 51.832 18.213 

       
Finansinės veiklos pajamos   47 29 555 310 

Finansinės veiklos sąnaudos   (2.682) (1.552) (848) (432) 

Finansinės veiklos sąnaudos, grynąja verte   (2.635) (1.523) (293) (122) 

       
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis  6 113 (32) 71 71 

       

Pelnas prieš apmokestinimą   18.410 6.353 51.610 18.162 

Pelno mokestis  17 (575) 144 (5.313) (997) 

Grynasis pelnas   17.835 6.497 46.297 17.165 

       

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)     - -  

Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius):    

 

 
Apibrėžtųjų išmokų plano įsipareigojimo perskaičiavimas, atėmus atidėtąjį pelno 
mokestį  (116) (116) - - 

Laikotarpio bendrasis pelnas   17.719 6.381 46.297 17.165 

       

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)   894.630 894.630 894.630 894.630 
Pelnas ir sąlyginis pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams, tenkantis 
vienai akcijai (eurais)   0,020 0,007   0,052    0,019  

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

 Pasta-
bos 

Įstatinis 
kapitalas 

Perkainojimo 
rezervas 

Įstatymų 
numatytas 
rezervas 

Nepaskirstytas 
pelnas 

Nuosavo 
kapitalo iš viso 

       

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

Bendrosios pajamos       
Laikotarpio grynasis pelnas  - - - 46.297 46.297 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - 46.297 46.297 

Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)  - (2.573) - 2.573 - 
Dividendai 11 - - - (51.763) (51.763) 

Likutis 2017 m. birželio 30 d.  259.443 47.291 25.910 285.085 617.729 

       

Likutis 2018 m. sausio 1 d.  259.443 44.680 25.910 277.611 607.644 

Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka pritaikant naujus 
TFAS 2 - - - (62.654) (62.654) 
Perskaičiuotas likutis 2018 m. sausio 1 d.  259.443 44.680 25.910 214.957 544.990 

Laikotarpio grynasis pelnas  - - - 17.835  17.835 

Apibrėžtųjų išmokų plano įsipareigojimo perskaičiavimas, 
atėmus atidėtąjį pelno mokestį  - - -  (116) (116) 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - 17.719 17.719 

Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas 
atėmus atidėtąjį pelno mokestį)  - (2.323) - 2.323 - 

Pervedimai į įstatymų numatytą rezervą  - - 34 (34) - 

Dividendai  11 - - - (22.679) (22.679) 

Likutis 2018 m. birželio 30 d.  259.443 42.357 25.944 212.286 540.030 

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

  
Pastabos 2018 m. I pusm. 2017 m. I pusm. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai    

Grynasis pelnas  17.835 46.297 

Atstatymai:    
Pelno mokesčio sąnaudos 17 575 5.313 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 4,5 27.940 24.986 

Dotacijų amortizacija  (557) (575) 

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis 6 (113) (71) 

Parduoto ir nurašyto turto nuostoliai (pelnas)  2.353 1.623 

Finansinės veiklos (pajamos)  (47) (555) 

Finansinės veiklos sąnaudos  2.683 848 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:    
Prekybos ir kitos gautinos sumos  5.514 13.867 

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos  (680) (2.320) 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, gauti avansai, sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos  10.449 (8.058) 

Pinigų srautai iš veiklos  65.952 81.355 

Sumokėtas pelno mokestis  (2.068) (4.512) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   63.884 76.843 

Investicinės veiklos pinigų srautai    
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo  įsigijimas  (129.056) (77.312) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas  77 14 

Gautos dotacijos  1.107 159 

(Suteiktos) paskolos  - (2.919) 

Susigrąžintos paskolos  - 4.481 

Gauti dividendai 6 137 112 

Gautos palūkanos  47 44 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (127.688) (75.421) 

Finansinės veiklos pinigų srautai    
Paskolų gavimas  162.177 50.000 
Paskolų grąžinimas  (66.352) (28.713) 

Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai  (22.611) (51.569) 

Sumokėtos palūkanos  (1.053) (851) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  72.161 (31.133) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas  8.357 (29.711) 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje (įskaitant sąskaitos perviršio likutį) 9 (4.206) 10.662 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje (įskaitant sąskaitos perviršio likutį) 9 4.151 (19.049) 

 

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

1 Bendroji informacija 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Bendrovė Juridinių asmenų 
registre užregistruota 2015 m. gruodžio 11 d. Bendrovė veiklą pradėjo vykdyti nuo 2016 m. sausio 1 d. Bendrovės akcijos nuo 2016 m. sausio 
17 d. įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX 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. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 

  
2018 m. birželio 30 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. birželio 30 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. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 

Asocijuota įmonė Šalis 
Įsigijimo 

metai 

Bendrovės dalis (%) 

Veiklos pobūdis 
2018 m. birželio 30 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

UAB Technologijų ir inovacijų 
centras  

Lietuva 2013 m. 29,01% 29,01% 
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. 

 
2018 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 2.455 darbuotojai (2017 m. gruodžio 31 d. – 2.503 darbuotojai).  
 
Bendrovės veiklos reguliavimas 
 
Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymas, kiti norminiai aktai.  
 
Bendrovė vykdo šias licencijuojamas veiklas: 
 

 elektros energijos skirstymas; 

 elektros energijos visuomeninis tiekimas; 

 gamtinių dujų skirstymas. 
 

Licencijas išduoda ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija).  
 
Komisija nustato elektros skirstymo paslaugos, elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos ir gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainų 
viršutines ribas. 
 

1. Kainų viršutinių ribų nustatymas elektros energetikos sektoriuje: 

Elektros energijos skirstymo paslaugos, elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinės ribos yra nustatomos vadovaujantis 
Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, 
patvirtinta Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr.O3-3. 

Elektros energijos skirstymo paslaugos ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinės ribos yra nustatomos 5 metų reguliavimo periodui 
(šiuo metu elektros energetikos sektoriui yra taikomas 2016 -2020 metų reguliavimo periodas) ir gali būti koreguojamos ne dažniau kaip du 
kartus per metus, kai yra esminių vieno ar kelių veiksnių, kuriais remiantis buvo nustatytos viršutinės kainų ribos, pokyčių, įskaitant esminį 
paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokytį.  

2017 spalio 16 d. Komisija nustatė elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutines ribas 2018 metams: 

 skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais – 0,798 Euro centų/kWh be PVM (2017 m. – 0,830 Euro centų/kWh be PVM);  

 skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais – 1,716 Euro centų/kWh be PVM (2017 m. – 1,655 Euro centų/kWh be PVM). 
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2017 spalio 16 d. Komisija nustatė elektros visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2018 metams:  

 visuomeninio tiekimo paslaugos – 0,118 Euro centų/kWh be PVM (2017 m. – 0,143 Euro centų/kWh be PVM). 

2017 m. lapkričio 16 d. Komisija nustatė visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą 2018 metams buitiniams vartotojams, perkantiems 
elektros energiją iš: 
 

 vidutinės įtampos tinklų – 6,511 Euro centų/kWh be PVM, (2017 m. antrą pusmetį – 7,102 Euro centų/kWh be PVM); 

  žemos įtampos tinklų – 8,772 Euro centų/kWh be PVM, (2017 m. antrą pusmetį – 9,088 Euro centų/kWh be PVM). 
 

2. Kainų viršutinių ribų nustatymas gamtinių dujų sektoriuje: 

Gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainodara yra reguliuojama Komisijos, vadovaujantis Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje 
nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367. 

Gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainų viršutinė riba yra nustatomos 5 metų reguliavimo periodui (šiuo metu gamtinių dujų sektoriuje yra 
taikomas 2014 – 2018 metų reguliavimo periodas) ir gali būti koreguojama kartą per metus: pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų 
(atgabenamų) gamtinių dujų kainoms, mokesčiams, reguliuojamos paslaugos gamtinių dujų kiekiui, teisės aktų reikalavimams, gamtinių dujų 
įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ar nukrypus nuo, pagal Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje 
nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367, nustatytų rodiklių. 

2017 m. lapkričio 9 d. Komisija nustatė gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos viršutinę ribą 2018 metams: 

 Gamtinių dujų skirstymo paslaugos – 5,52 Euro centų/MWh be PVM, (2017 m. – 7,25 Euro centų/MWh be PVM). 

2 Apskaitos principai  

2.1  Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos parengimo pagrindas 

Bendrovės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių bei šešių mėnesių laikotarpius, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d., yra 
parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei 
atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). 

Ši sutrumpinta tarpinė 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.  

Rengiant šias finansines ataskaitas Bendrovė pirmą kartą pritaikė pajamų pripažinimo apskaitos politiką, suderintą su 15 TFAS „Pajamos pagal 
sutartis su klientais“ ir finansinių priemonių apskaitos politiką, suderintą su 9 TFAS „Finansinės priemonės“ reikalavimais. Kiti apskaitos principai, 
taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, išskyrus tai, kas aprašyta žemiau, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines 
finansines ataskaitas už 2017 metus. Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų taikymas 
 
2018 m. sausio 1 d. Bendrovė pirmą kartą pritaikė 9-ąjį TFAS „Finansinės priemonės: klasifikavimas ir vertinimas“. Standarto taikymas pirmąjį 
kartą neturėjo įtakos finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertinimui, išskyrus tai, kad pagal naujojo standarto reikalavimus perskaičiuotas 
gautinų sumų vertės sumažėjimas padidėjo 334 tūkst. eurų. Šio standarto taikymo įtaka 2018 m. finansinės padėties ataskaitoje apskaityta 
mažinant nepaskirstytojo rezultato straipsnį ir pripažįstant papildomą gautinų sumų vertės sumažėjimą. 
 
2018 m. sausio 1 d. Bendrovė pirmą kartą pritaikė 15-ąjį TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ ir jo pakeitimus, kurie turėjo reikšmingą 
įtaką Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 
TFAS 9 ir TFAS 15 taikymo pirmąjį kartą įsigaliojimo įtaka apskaityta 2018 m. sausio 1 d. pateikiama lentelėje žemiau: 
 
         

  Pastaba 
2017 m. 

gruodžio 31 d. 
  15 TFAS   9 TFAS   

2018 m.  
sausio 1 d. 

         
TURTAS         
Ilgalaikis turtas         

Ilgalaikis materialusis turtas 4 1.188.748  (43.512)  -  1.145.236 
Trumpalaikis turtas         

Prekybos ir kitos gautinos sumos 8 64.386  -  (334)  64.052 
         

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI         
Nuosavas kapitalas         

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  277.611  (62.320)  (334)  214.957 
Ilgalaikiai įsipareigojimai         

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  11.368  (10.998)  -  370 
Ateinančių laikotarpių pajamos 13 113.202  30.683  -  143.885 

Trumpalaikiai įsipareigojimai         
Gauti avansai, sukaupti įsipareigojimai ir ateinančio laikotarpio 

pajamos  

 
       

    Ateinančių laikotarpių pajamos  5.243  (877)  -  4.366 
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Nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, kurie taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau, ir 
kurie nebuvo taikomi rengiant šias finansines ataskaitas, nurodyti toliau. 
 
16-asis TFAS „Nuoma“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau). Naujajame standarte numatyti 
nuomos pripažinimo, vertinimo, pateikimo, informacijos atskleidimo principai. Pagal visas nuomos rūšis nuomininkas įgyja teisę naudoti turtą 
nuomos pradžioje ir, jeigu nuomos mokėjimai atliekami per tam tikrą laikotarpį, taip pat gauna finansavimą. Dėl to, 16-uoju TFAS panaikinamas 
nuomos skirstymas į veiklos nuomą arba finansinę nuomą, kaip to reikalaujama 17-ajame TAS, o vietoj to pateikiamas bendras nuomininko 
apskaitos modelis. Nuomininkai turi pripažinti: (a) visų nuomos rūšių, kurių laikotarpis ilgesnis nei 12 mėnesių, turtą ir įsipareigojimus, išskyrus 
atvejus, kai pagal nuomos sutartį perduodamo turto vertė yra nedidelė; (b) nuomos turto nusidėvėjimą atskirai nuo palūkanų už nuomos 
įsipareigojimus pelno (nuostolių) ataskaitoje. Į 16-ąjį TFAS iš esmės perkeliami 17-jame TAS apibrėžti nuomotojo apskaitos reikalavimai. Dėl 
šios priežasties nuomotojas toliau turi skirstyti nuomą į veiklos nuomą arba finansinę nuomą ir apskaitoje skirtingai registruoti šias dvi nuomos 
rūšis. Bendrovė 16-ąjį TFAS taikys nuo 2019 m. sausio 1 d. ir finansinės padėties ataskaitose įsipareigojimus pagal neatšaukiamas nuomos 
sutartis kapitalizuos. Finansinių ataskaitų sudarymo dienai Bendrovė turi sudariusi neatšaukiamų nekilnojamojo turto nuomos sutarčių, kurių 
likutis 2018-06-30 buvo 9,4 mln. Eur. Taip pat Bendrovė yra paskelbusi apie ketinimą per 2018 m. sudaryti sandorį su UAB „Transporto 
valdymas“ dėl transporto priemonių nuomos paslaugų, kurio vertė 5 metų laikotarpiui gali siekti 26,7 mln. Eur. Bendrovės vadovybė vertina, 
kokią įtaką 16-asis TFAS turės Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 
Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2018 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei 
informacijai, nebuvo. 

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

Bendrovės vadovybė nemano, kad kiti nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, 
prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms. 
 

2.2 Apskaitos politika 

 
Finansinis turtas 

 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. taikant 9 TFAS „Finansinės priemonės“ Bendrovė finansinį turtą skirsto į žemiau nurodytas 3 naujas kategorijas: 
(i) finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas amortizuota savikaina;  
(ii) finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant kitomis bendrosiomis 

pajamomis; ir  
(iii) finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar nuostoliais.   
 
Finansinio turto skirstymas po pirminio pripažinimo į aukščiau aprašytas kategorijas remiasi verslo modeliu, kurį Bendrovė taiko valdant finansinį 
turtą. Finansinio turto grupei taikomas verslo modelis nustatomas lygmeniu, kuriuo matyti, kaip visos finansinio turto grupės kartu valdomos 
siekiant konkrečių Bendrovės verslo tikslų. Taikomajam verslo modeliui neturi įtakos Bendrovės vadovybės ketinimai pavienių priemonių 
atžvilgiu. Bendrovė gali taikyti daugiau nei vieną verslo modelį savo finansiniam turtui valdyti.  
 
Finansiniam turtui valdyti taikomas verslo modelis grindžiamas ne vien tvirtinimu, bet faktais, kuriuos galima matyti iš veiklos, kurią Bendrovė 
vykdo siekdama verslo modelio tikslų. Nustatant finansiniam turtui valdyti taikomą verslo modelį, Bendrovė priima sprendimą įvertinant ne 
pavienius veiksnius arba veiklą, bet atsižvelgiant į visus turimus įrodymus atliekant vertinimą. 
 
Bendrovė pripažįsta finansinį turtą finansinės būklės ataskaitoje tik tada, kai tampa finansinės priemonės sutarties nuostatų šalimi, Finansinio 
turto pirkimas arba pardavimas pripažįstamas arba jo pripažinimas nutraukiamas, taikant apskaitą pagal prekybos datą. 
 
Pirminio pripažinimo metu Bendrovė finansinį turtą vertina tikrąja verte, išskyrus gautinas prekybos sumas, į kurias neįtrauktas reikšmingas 
finansavimo komponentas. Kai finansinis turtas vertinamas ne tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, pirminis 
finansinio turto įvertinimas apima priemonės tikrąją vertę bei sandorio išlaidas, tiesiogiai priskirtinas prie finansinio turto įsigijimo.  
 
Sandorio išlaidos apima visus mokesčius ir komisinius, kurių Bendrovė nebūtų mokėjusi, jei nebūtų sudariusi finansinės priemonės sutarties.  
 
Jeigu pirminio pripažinimo metu finansinio turto tikroji vertė skiriasi nuo sandorio kainos, tuomet skirtumas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais.  
 
Atsižvelgiant į verslo modelį, taikomą valdant finansinio turto grupę, finansinio turto apskaita yra tokia: 
 
Finansinis turtas, vertinamas amortizuota verte 

 
Bendrovės išduotos paskolos ir gautinos sumos apskaitomos atsižvelgiant į verslo modelį, kurio tikslas – laikyti finansinį turtą siekiant surinkti 
sutartyje numatytus pinigų srautus, kuriuos gali sudaryti pinigų srautai susiję su pagrindinės skolos dengimu bei palūkanų įplaukomis. 
  
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kuriam nustatyti fiksuoti ar kitaip nustatomi mokėjimai ir kuris nekotiruojamas 
aktyvioje rinkoje. Jos pripažįstamos trumpalaikiu turtu, išskyrus tas paskolas ir gautinas sumas, kurių grąžinimo terminas yra ilgesnis nei 12 
mėnesių po finansinės padėties ataskaitos parengimo dienos; tokiu atveju - paskolos ir gautinos sumos pripažįstamos ilgalaikiu turtu.  
 
Paskolos ir gautinos sumos pradžioje apskaitomos įsigijimo savikaina (gautino atlygio tikrąja verte), o vėliau - amortizuota savikaina, naudojant 
faktinių palūkanų metodą. Pelnas arba nuostolis pripažįstami pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje tada, kai toks turtas yra 
nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas. 
 



 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“, įmonės kodas 304151376 Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuva  
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
 

13   Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per pelną (nuostolius) 
 
Bendrovė apskaito finansinį turtą, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimą pripažįstant pelnu ar 
nuostoliais, taikant verslo modelį, kurio tikslas pasiekiamas renkant sutartyje numatytus pinigų srautus ir parduodant finansinį turtą.  
 
Bendrovė neturi finansinio turto, laikomo prekybai, kuris įsigyjamas siekiant artimiausiu laiku jį parduoti, ir šiai kategorijai priskiria tik finansinį 
turtą, kuris atsiranda iš verslo ar investicijų perleidimo ir yra ne nuosavybės neapibrėžtasis atlygis. 
 
Faktinių palūkanų metodas 
 
Faktinių palūkanų metodas taikomas apskaičiuojant finansinio turto amortizuotą savikainą, taip pat atitinkamu laikotarpiu pelno (nuostolių) 
ataskaitoje paskirstant palūkanų pajamas. 
 
Faktinių palūkanų norma – norma, kurią taikant apskaičiuotos būsimos pinigų įplaukos tikėtinu finansinio turto galiojimo laikotarpiu, tiksliai 
diskontuojamos iki finansinio turto bendrosios balansinės vertės, kuri rodo finansinio turto amortizuotą savikainą prieš koregavimą dėl bet kokių 
atidėjinių nuostoliams. Skaičiuojant faktinių palūkanų normą, Bendrovė vertina tikėtinus pinigų srautus, atsižvelgiant į visas finansinės priemonės 
sutarties sąlygas (pvz., išankstinį mokėjimą, pratęsimą, pasirinkimo pirkti ir panašius pasirinkimo sandorius), bet neatsižvelgdama į tikėtinus 
kredito nuostolius. Skaičiuojant įtraukiami visi atlygiai ir kitos sumos, kuriuos sutarties šalys sumokėjo arba gavo viena iš kitos ir, kurie yra 
neatskiriama faktinių palūkanų normos dalis, sandorių sąnaudos, taip pat visos kitos premijos arba nuolaidos. Skaičiuojant faktinių palūkanų 
normą daroma prielaida, kad pinigų srautus ir tikėtiną panašių finansinių priemonių grupės galiojimo laikotarpį galima patikimai įvertinti. Kai 
pinigų srautų arba finansinės priemonės (arba finansinių priemonių grupės) tikėtino galiojimo laikotarpio patikimai įvertinti neįmanoma, Bendrovė 
naudoja sutartyje numatytus pinigų srautus per visą sutartyje numatytą finansinės priemonės (arba finansinių priemonių grupės) galiojimo 
laikotarpį. 
 
Tikėtini kredito nuostoliai 
 
Bendrovės patiriami kredito nuostoliai apskaičiuojami, kaip visų sutartyje numatytų pinigų srautų, kuriuos Bendrovė turi gauti pagal sutartį, ir 
visų pinigų srautų, kuriuos Bendrovė tikisi gauti, skirtumas (t. y. visas pinigų trūkumas), diskontuotas taikant pirminę faktinių palūkanų normą. 
Pinigų srautus Bendrovė apskaičiuoja atsižvelgiant į visas finansinės priemonės sutarties sąlygas per tikėtiną tos finansinės priemonės galiojimo 
laikotarpį, įskaitant turimo užstato pardavimo arba kitokio kredito vertės didinimo, kuris yra neatskiriamas nuo sutarties sąlygų, pinigų srautus.  
 
Tikėtini kredito nuostoliai rodo svertinį kredito nuostolių vidurkį, nustatytą atsižvelgiant į atitinkamą įsipareigojimų neįvykdymo riziką (tikimybę).  
 
Tikėtini galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai - tai tikėtini kredito nuostoliai, susidarantys dėl visų galimų įsipareigojimų neįvykdymo įvykių per 
laikotarpį nuo finansinio turto pirminio pripažinimo iki vėlesnės, finansinio turto padengimo, arba finansinio turto galutinio nurašymo, datos.  
 
Bendrovė siekia, kad tikėtini galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai būtų pripažįstami prieš tai, kai finansinė priemonė tampa laiku neapmokėta. 
Paprastai kredito rizika reikšmingai padidėja prieš tai, kai finansinė priemonė tampa laiku neapmokėta arba pastebima kitų su skolininku susijusių 
pradelsimo veiksnių (pvz., pakeitimas arba restruktūrizacija). Todėl, jei nepatiriant daug išlaidų ar pastangų galima gauti pagrįstos ir patikimoos 
informacijos, kuri yra labiau orientuota į ateitį nei į pradelstus mokėjimus, ja būtina remtis vertinant kredito rizikos pasikeitimus.  
Tikėtini kredito nuostoliai pripažįstami atsižvelgiant į individualiai arba bendrai įvertinta išduotų paskolų ir prekybos gautinų sumų kredito riziką, 
kurios vertinimas remiasi visa pagrįsta bei patvirtinta informaciją, įskaitant į ateitį orientuotą informaciją. 
 
Prekybos gautinų sumų viso galiojimo laikotarpio tikėtini kredito nuostoliai vertinami taikant tiek individualųjį tiek bendrąjį vertinimą. Bendrovės 
vadovybės sprendimas dėl individualaus vertinimo priimamas atsižvelgiant į galimybę gauti informaciją apie konkretaus skolininko kredito 
istoriją, finansinę būklę vertinimo datai, įskaitant į ateitį orientuotą informaciją, kuri leistų laiku nustatyti konkretaus skolininko reikšmingą kredito 
rizikos padidėjimą, tokiu būdu įgalinant priimti sprendimą dėl viso galiojimo laikotarpio kredito nuostolių pripažinimo konkretaus skolininko 
atžvilgiu. Nesant patikimų informacijos šaltinių apie skolininko kredito istoriją, finansinę būklę vertinimo datai, įskaitant į ateitį orientuotą 
informaciją, Bendrovė vertina skolą taikant bendrąjį vertinimą. 
 
Prekybos gautinų sumų viso galiojimo laikotarpio tikėtina kredito nuostolių suma pripažįstama gautinų sumų pripažinimo momentu.  
 
Bendrovė išduodant paskolą įvertina ir apskaito 12 mėnesių tikėtinus kredito nuostolius. Vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, nesant reikšmingo 
kredito rizikos padidėjimo, susijusio su paskolos gavėju, Bendrovė koreguoja 12 mėnesių tikėtinų kredito nuostolių likutį atsižvelgiant į vertinimo 
datai likusią nepadengtą paskolos sumą. Nustačius, kad paskolos gavėjo finansinė būklė reikšmingai pablogėjo, lyginant su būkle, buvusia 
paskolos išdavimo metu, Bendrovė apskaito visus paskolos galiojimo laikotarpio tikėtinus kredito nuostolius. Vėliausias momentas, kai Bendrovė 
pripažįsta visus išduotai paskolai tenkančius tikėtinus galiojimo laikotarpio kredito nuostolius, identifikuojamas, kai skolininkas vėluoja apmokėti 
eilinę įmoką, arba visą skolą ilgiau negu 30 dienų. Esant kitų įrodymų, Bendrovė apskaito visus išduotai paskolai tenkančius tikėtinus galiojimo 
laikotarpio kredito nuostolius, neatsižvelgiant į įmokų vėlavimo apmokėti ilgiau negu 30 dienų prielaidą. Paskolos, kurioms apskaičiuojami viso 
galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai, laikomos dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės (credit-impaired) finansiniu turtu. 
 
Dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės ((angl. – credit-impaired) finansinis turtas 
 
Finansinio turto vertė yra sumažėjusi dėl kredito rizikos įvykus vienam arba daugiau įvykių, kurie neigiamai paveikia apskaičiuojamus būsimus 
to finansinio turto pinigų srautus. Finansinio turto vertės sumažėjimo dėl kredito rizikos įrodymai yra stebėjimais grindžiami duomenys apie šiuos 
įvykius:  
a) dideli skolininko finansiniai sunkumai;  
b) sutarties pažeidimai, pavyzdžiui, laiku neapmokėta skola arba eilinė įmoka; 
c) skolininkui suteikta nuolaida, kurios skolintojas kitu atveju nebūtų suteikęs dėl ekonominių ar sutartyje nurodytų priežasčių, siejamų su 
skolininko finansiniais sunkumais;  
d) išaugusi tikimybė, kad skolininkas bankrutuos arba bus atliktas kitoks finansinis reorganizavimas; 
e) dėl finansinių sunkumų išnyksta finansinio turto aktyvioji rinka; 
f) finansinis turtas perkamas arba suteikiamas su didele nuolaida, iš ko matyti patirti kredito nuostoliai. 
 
Finansinio turto vertės sumažėjimą dėl kredito rizikos gali kartu lemti keli įvykiai, kurie gali įvykti vienu metu arba vienas po kito per finansinio 
turto sutarties galiojimo laikotarpį. 
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Gautinų paskolų ir prekybos gautinų sumų viso galiojimo tikėtinų kredito nuostolių suma apskaitoma per pelną (nuostolius), naudojant kontrarinę 
abejotinų gautinų sumų sąskaitą.  
 
Bendrovė nurašo gautinas paskolas ir prekybos gautinas sumas, kai netenka teisės į sutartyje numatytus finansinio turto pinigų srautus. 
 
Finansinio turto pripažinimo nutraukimas 

 
Bendrovė nutraukia finansinio turto pripažinimą kai:  
- baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; 
- Bendrovė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį per trumpą 

laiką; arba 
- Bendrovė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto nuosavybe susijusią 

riziką ir naudą, arba (b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet perleidžia šio turto kontrolę: 

 jei Bendrovė neišlaikė kontrolės, ji nutraukia finansinio turto pripažinimą, o visos perduodant sukurtos arba išlaikytos teisės ir prievolės 
pripažįstamos atskirai turtu arba įsipareigojimais;  

 jei Bendrovė išlaikė kontrolę, ji toliau pripažįsta finansinį turtą tiek, kiek toliau kontroliuoja finansinį turtą. 
 
Vertinant ar Bendrovė išlaikė perduoto turto kontrolę, atsižvelgiama į gavėjo gebėjimą parduoti šį turtą. Jei gavėjas praktiškai geba parduoti visą 
turtą nesusijusiai trečiajai šaliai ir atlikti tai vienašališkai, netaikydamas perdavimui papildomų apribojimų, laikoma, kad Bendrovė kontrolės 
neišlaikė. Visais kitais atvejais Bendrovė kontrolę išlaikė. 
 
Pajamų pripažinimas 

 
Bendrovė pripažįsta pajamas tuo laiku ir tokia apimtimi, kad klientams pažadėtų prekių ar paslaugų perdavimas parodytų sumą, kuri atitinka 
atlygį, teisę į kurį Bendrovė tikisi turėti mainais už tas prekes ar paslaugas. Pripažįstant pajamas Bendrovė atsižvelgia į sutarčių su klientais 
sąlygas ir į visus svarbius faktus bei aplinkybes, įskaitant pinigų srautų, atsirandančių dėl sutarties su klientu, pobūdį, sumą, laiką ir 
neapibrėžtumą. 
 
(a) Elektros energijos pardavimo pajamos 
 
Elektros energijos pardavimo gyventojams pajamos pripažįstamos kiekvieną ataskaitinį laikotarpį pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, 
kuriose apskaičiuotas suvartotos elektros energijos kiekis. Suvartotos elektros energijos kiekis yra apskaičiuojamas remiantis deklaruotais arba 
faktiniais rodmenis. Jei deklaruoti arba faktiniai duomenys nėra žinomi, elektros energijos pajamos yra pripažįstamos vidurkiniu metodu. 
 
Elektros energijos pardavimo įmonėms pajamos pripažįstamos tuomet, kai įvykdomas elektros energijos pardavimas, remiantis faktiniu elektros 
energijos suvartojimu, atsižvelgiant į skaitiklių rodmenis.  
 
Elektros energijos pardavimo pajamos yra reguliuojamos.  
 
(b) Vartotojų prijungimo prie elektros tinklo pajamos 
 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. mokesčiai gauti už naujų vartotojų prijungimą, pripažįstami pajamomis per laikotarpį, kuriuo Bendrovė užtikrina kliento 
prijungimą prie elektros skirstymo tinklų.  Iš kliento gauti mokesčiai apskaitomi, kaip sukauptos ateinančių laikotarpių pajamos ir yra proporcingai 
pripažįstami pajamomis per laikotarpį, kurio trukmę riboja naujai sukurto susijusio ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpis. 
Susijusios sąnaudos, kurias sudaro ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė bei kitos sąnaudos, kapitalizuojamos ir yra nudėvimos per nustatytą 
kapitalizuoto turto naudojimo laikotarpį.  
 
Iki  2018 m. sausio 1 d. naujų vartotojų prijungimo prie elektros tinklo mokesčiai pajamomis buvo pripažįstami prijungus kliento įrenginius prie 
elektros skirstymo tinklų. 
 
LR Seimas 2018 m. birželio 30 d. priėmė Elektros energetikos įstatymo Nr. XIII-1456 pakeitimus (toliau – Įstatymas), kurie leidžia Bendrovei 
tinkamai įgyvendinti visuomeninio elektros energijos tiekimo funkcijos perdavimą grupės įmonei UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (toliau – LDT). 
Įstatymo pakeitimai aktualūs visuomeninio elektros energijos tiekimo (toliau – VT) veiklai įsigalios nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Atsižvelgiant į 
Įstatymo pokyčius bei į priimtus „Lietuvos energija“, UAB, Bendrovės ir LDT valdymo, priežiūros organų sprendimus, VT tiekimo funkcijos 
perdavimas LDT planuojamas nuo 2018 m. spalio 1 d. VT veiklos funkcijų perdavimas kitai „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonei leis sukurti 
papildomą vertę klientams, o įmonių funkcijas labiau sukoncentruoti į vykdomas pagrindines veiklas, t. y. Bendrovė į  skirstymo ir infrastruktūrinę 
veiklą, o LDT – į elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimą. Įgyvendinus šiuos pakeitimus reguliacinė aplinka leis vartotojams užsitikrinti elektros 
energijos skirstymo paslaugas nesudarant elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties su Bendrove, o pasirašant sutartį su tiekimo įmone. 
Dėl šios priežasties elektros energijos NV prijungimo pajamų pripažinimo būdas turės pasikeisti. NV gautos pajamos bus pripažįstamos kuomet 
prijungimo paslauga yra suteikta, skirtingai nuo dabar taikomo pajamų pripažinimo metodo, kai pajamos pripažįstamos per elektros energijos 
skirstymo paslaugos teikimo laikotarpį, kadangi jos yra neatsiejamos nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos. Nuo 2018 m. spalio 1 d. 
pagal 15-tąjį TFAS vartotojo prijungimas prie tinklo bus laikomas atskiru įvykdymo įsipareigojimu. Tai reiškia, kad įmokos, gautos iš naujų 
vartotojų, po 2018 m. spalio 1 d. bus pripažįstamos pajamomis prijungus klientą prie elektros skirstymo tinklų. Iki 2018 m. spalio 1 d. gautos NV 
prijungimo pajamos, kurios šiuo metu yra apskaitomos kaip ateinančių laikotarpių pajamos, ir toliau pajamomis bus pripažįstamos per laikotarpį. 
Šiuo metu Bendrovės vadovybė vertina laikotarpį, per kurį įmokos, sukauptos iki 2018 m. spalio 1 d., bus pripažintos pajamomis. 

 (c) Pajamos už naujų vartotojų prijungimą prie Bendrovės gamtinių dujų skirstymo tinklo 

Dujų segmente naujų vartotojų sumokėtos įmokos už prijungimą prie Bendrovės dujų sistemos, pripažįstamos pajamomis prijungus klientą prie 
dujų skirstymo dujotiekio.  
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Įstatyminiai servitutai (nematerialusis turtas) 
 
Bendrovės nematerialaus turto grupėje „Įstatyminiai servitutai“ apskaitomos Bendrovės teisės naudoti trečiųjų asmenų žemės sklypus, kuriuose 
iki 2004 m. liepos 10 d. buvo įrengti elektros tinklai, įstatyminių servitutų pagrindais. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra neribotas, 
todėl turtas neamortizuojamas. Bendrovė tikrina įstatyminių servitutų nematerialiojo turto galimą vertės sumažėjimą, lygindama jo atsiperkamąją 
vertę su balansine verte bent kartą per metus, arba tais atvejais, kai yra vertės sumažėjimo požymių. 
 
Atidėjiniai servitutams 

 

Atidėjiniai servitutams apskaitomi tada, kai Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus 
reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Su atidėjiniais servitutams susijusios išlaidos 
yra pripažįstamos ilgalaikiu nematerialiuoju turtu, atsižvelgiant į kompensuojamas sumas. Jei pinigų laiko vertė yra reikšminga, atidėjiniai yra 
diskontuojami naudojant efektyvią laikotarpio palūkanų normą (prieš mokesčius), atsižvelgiant į konkrečią įsipareigojimui specifinę riziką. Kai 
naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusio laiko tarpą, yra apskaitomas kaip finansinės sąnaudos. 
 

3 Reikšmingi apskaitiniai įvertinimai 

Rengdama finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, Bendrovės vadovybė daro tam tikras prielaidas ir 
įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. 

Rengiant šią sutrumpintą finansinę informaciją, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų 
nustatymo šaltiniai, buvo tie patys kaip ir tie, kurie buvo pritaikyti rengiant 2017 m. gruodžio 31 d. metines finansines ataskaitas. 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas 

2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų datai buvo atliktas Bendrovės turto tikrosios ir atsiperkamosios vertės patikrinimo testas remiantis 
diskontuotų pinigų srautų metodu. Diskontuoti pinigų srautai buvo apskaičiuoti remiantis 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų datai 
galiojančiais teisės aktais ir metodikomis, reglamentuojančiomis dujų skirstymo, elektros skirstymo ir tiekimo veiklas. 

Elektros verslo segmentui priklausančio ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės pasitikrinimas 2017 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas planuojant 
pinigų srautus iki 2057 m., nes skirstymo veikla reglamentuojama remiantis ilgalaikio turto reguliuojama baze, kurią didžiąja dalimi sudaro ilgo 
naudojimo (40 m.) turtas – elektros linijos. Bendrovė nustatė, kad elektros verslo segmento ilgalaikio materialiojo turto tikroji vertė skiriasi nuo 
balansinės šio turto vertės ne daugiau kaip 5 procentai, vadovybės vertinimu šis skirtumas nėra reikšmingas ir Bendrovės vadovybė priėmė 
sprendimą neatlikti turto tikrosios vertės korekcijos. Per 2018 m. neįvyko pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos turto vertės sumažėjimui. Bendrovė 
planuoja atlikti turto vertinimą ir apskaityti vertės pasikeitimus 2018-12-31. Finansinių ataskaitų sudarymo dienai yra inicijuotas turto vertinimo 
procesas. 

Dujų verslo segmentui priklausančio ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo (atsiperkamosios vertės nustatymo) testas buvo atliktas 
planuojant pinigų srautus iki 2072 m. dujų verslo segmentui, nes dujų skirstymo veikla reglamentuojama remiantis ilgalaikio materialiojo turto 
reguliuojama baze, kurią didžiąja dalimi sudaro ilgo naudojimo (55 m.) turtas; po 2072 m. skaičiuotas tęstinis pinigų srautas. Testo rezultatams 
turėjo įtakos 15-ojo TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ įsigaliojimas. Atliekant vertės sumažėjimo testą, atidėtosios NV pajungimo 
pajamos mažino dujų segmento ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę, todėl toks pajamų apskaitymas neigiamai paveikė dujų segmento 
ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę, ji tapo didesnė nei atsiperkamoji turto vertė. Atsižvelgiant į testo rezultatus, Bendrovės vadovybe 
apskaitė papildomą 43.512 tūkst. Eur vertės sumažėjimą (4 pastaba). 

Sukauptos pajamos 

Iš gyventojų gautos pajamos yra koreguojamos papildomai priskaičiuotomis sumomis už vartotojų sunaudotą, bet nedeklaruotą elektros 
energiją. Sukauptos pardavimo pajamos apskaičiuojamos kaip paskutinio ataskaitinio laikotarpio mėnesio pajamų iš  elektros energijos 
pardavimų gyventojams 1/3 dalis. Iš skaičiavimo yra eliminuojamos pajamos, pripažintos pagal gyventojams formuojamas vidurkines sąskaitas. 
Perskaičiavimas vykdomas einamųjų metų birželio ir gruodžio mėn. 
 
Atidėjiniai servitutų kompensacijoms  
 
2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimai, kuriais numatytas servitutų, nustatomų operatoriui 
nepriklausančios žemės sklypuose įrengiant elektros tinklus, atlygintinumas. Šiame įstatyme numatyta, kad tiesiant perdavimo, skirstomuosius 
tinklus ar įrengiant kitus elektros įrenginius, bus mokamos vienkartinės kompensacijos nuostoliams už įstatyminių servitutų (įsigaliojusių iki 2004 
m. liepos 10 d.) nustatymą atlyginti. 2018 m. liepos 31 d. įsigaliojo kompensacijų apskaičiavimo metodika, nustatanti kompensacijų išmokėjimo 
sąlygas. 2018 m. birželio 30 d. Bendrovė pripažino 28.563 tūkst. Eur nematerialųjį turtą, 28.725 tūkst. Eur atidėjinius bei 162 tūkst. diskonto 
sąnaudas susijusias su tikėtinomis kompensacijomis remiantis turima informacija apie naudojamus servitutus. Bendrovė apskaičiavo tikėtiną 
kompensacijų dydį remiantis turima informacija apie naudojamus servitutus. Kompensacijų dydis buvo apskaitytas diskontuota verte, pritaikyta 
diskonto norma – 1.14%. 
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4 Ilgalaikis materialusis turtas 

Judėjimas Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose pateikiamas žemiau: 
 

 Žemė  Pastatai 
Statiniai ir 
mašinos 

Skirstomieji 
dujotiekiai 

Dujų 
technologinė 

įranga ir 
statiniai 

Transporto 
priemonės 

Kompiuterinė 
ir kita ryšių 

technika 

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas 

Nebaigta 
statyba 

Iš viso 

2017 m. birželio 30 d. pasibaigęs 6 mėn. 
laikotarpis           

2017 m. sausio 1 d. likutinė vertė 79  17.330  800.405  154.724  5.285  2.767  6.884  6.251  26.816  1.020.541  

Įsigijimai  - 4  193  2  - - 9  16  72.436  72.660  

Perleidimai - - (28) - - - - - - (28) 

Nurašymai - (2) (1.550) (9) (42) - (14) (1) - (1.618) 

Perklasifikavimai tarp grupių - 130  44.244  11.509  175  - 194  683  (56.935) - 

Nusidėvėjimas - (991) (18.352) (2.398) (326) (422) (793) (732) - (24.014) 

2017 m. birželio 30 d.  likutinė vertė 79  16.471  824.912  163.828  5.092  2.345  6.280  6.217  42.317  1.067.541  

           
2018 m. birželio 30 d. pasibaigęs 6 mėn. 
laikotarpis           

2018 m. sausio 1 d. likutinė vertė 79  17.023  922.574  178.603  5.511  1.944  6.842  7.156  49.016  1.188.748  

Įsigijimai   245    331  3  146  111.177  111.902  

Perleidimai  (4) (72)    (1)   (77) 

Nurašymai  (2) (2.274) (26) (16)  (34) (1)  (2.353) 

Perklasifikavimai tarp grupių  509  71.767  17.075  355   1.108  1.075  (91.889) - 

Vertės sumažėjimas*    (43.512)      (43.512) 

Nusidėvėjimas  (606) (21.061) (2.184) (355) (363) (844) (721)  (26.134) 

2018 m. birželio 30 d. likutinė vertė 79  16.920  971.179  149.956  5.495  1.912  7.074  7.655  68.304  1.228.574  

Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas perkainota verte, išskyrus Skirstomuosius dujotiekius ir Dujų technologinę įrangą ir statinius, kurie apskaitomi įsigijimo savikainos metodu. 

Statiniai ir mašinos apima objektus, susijusius su elektros energijos skirstymu. 

Bendrovės 2018 m. I pusmetį kapitalizuotos palūkanos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 190 tūkst. EUR., taikyta palūkanų norma - 0,75 proc. 

* Nuo 2018 m. sausio 1 d. pritaikius 15-tąjį TFAS dujų segmente naujų vartotojų (toliau – NV) prijungimo paslaugos pajamos, anksčiau sukauptos ir finansinės padėties ataskaitoje pripažintos per prijungimo 
metu sukurto ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį (t.y. atidėtosios), yra pripažįstamos įvykdžius prijungimo įsipareigojimą. Toks vadovybės vertinimas buvo pagrįstas tuo, kad Bendrovės 
klientai turi galimybę gamtinių dujų skirstymo paslaugas užsitikrinti per tiekimo sutartį, sudaromą su gamtinių dujų tiekimo įmone. Tokia galimybe naudojasi didžioji dauguma Bendrovės klientų. Tokiu atveju 
vienintelė Bendrovės sutartis, sudaroma su vartotoju, yra NV prijungimo sutartis ir pagal ją visi įsipareigojimai prieš vartotoją yra įgyvendinti, kuomet prijungimo paslauga yra suteikta.  

Šis pajamų pripažinimo apskaitos politikos pasikeitimas pritaikytas modifikuotai retrospektyviai padidino Bendrovės nepaskirstytą rezultatą 44 mln. eurų ir sumažino ateinančių laikotarpių pajamas atitinkamu 
dydžiu. NV prijungimo atidėtosios pajamos turėjo įtakos ir dujų segmento IMT vertei, kadangi atliekant vertės sumažėjimo testą atidėtosios NV prijungimo pajamos mažino dujų segmento ilgalaikio materialiojo 
turto balansinę vertę. NV prijungimo atidėtąsias pajamas sumažinus iki nulio, dujų segmento IMT balansinė vertė tapo didesnė nei atsiperkamoji turto vertė, o vertės koregavimas buvo atspindėtas per 
Bendrovės nepaskirstytą rezultatą 15-ojo TFAS pritaikymo pirmąjį kartą momentu.
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5 Nematerialusis turtas 

  
Patentai ir 
licencijos 

Programinė 
įranga 

Kitas 
nematerialus 

turtas 

Įstatyminiai 
servitutai 

Nebaigti 
projektai 

Iš viso 

2017 m. birželio 30 d. pasibaigęs 6 mėn. 
laikotarpis    

 

  

2017 m. sausio 1 d. likutinė vertė 1.145  1.521  31 - 876 3.573  

Įsigijimai  - 32  - - 1.882  1.914  

Perklasifikavimai tarp grupių 13  559  - - (572) - 

Amortizacija (59) (891) (22) - - (972) 

2017 m. birželio 30 d. likutinė vertė 1.099  1.221  9 - 2.186  4.515  

2018 m. birželio 30 d. pasibaigęs 6 mėn. 
laikotarpis    

 

  

2018 m. sausio 1 d. likutinė vertė 43  3.334  75  - 1.999  5.451  

Įsigijimai  - 13  -  28.564 1.802  30.379  

Perklasifikavimai tarp grupių - 1.145  3 - (1.148) - 

Amortizacija (28) (1.753) (25) - - (1.806) 

2018 m. birželio 30 d. d. likutinė vertė 15  2.739  53  28.564 2.653  34.024  

       

 

2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimai, kuriais numatytas servitutų, nustatomų operatoriui 
nepriklausančios žemės sklypuose įrengiant elektros tinklus, atlygintinumas. Šiame įstatyme numatyta, kad tiesiant perdavimo, skirstomuosius 
tinklus ar įrengiant kitus elektros įrenginius, bus mokamos vienkartinės kompensacijos nuostoliams už įstatyminių servitutų (įsigaliojusių iki 2004 
m. liepos 10 d.) nustatymą atlyginti.  

2018 m. liepos 31 d. įsigaliojo kompensacijų apskaičiavimo Metodika, nustatanti kompensacijų išmokėjimo sąlygas: išmokėjimo procesą, 
išmokėjimui reikalingas sąlygas bei dokumentus, kompensacijų už servitutus skaičiavimo formulės dedamąsias. Bendrovė apskaičiavo tikėtiną 
kompensacijų dydį remiantis turima informacija apie naudojamus servitutus. Kompensacijų dydis buvo apskaitytas diskontuota verte, pritaikyta 
diskonto norma – 1.14%.  

6 Investicijos į bendrai valdomas ir asocijuotas įmones 

2018 m. birželio 30 d. Įmonės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 
 

 

 

  
Įsigijimo 

vertė 
Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

Asocijuotų 
įmonių rezultatų 

dalis 

Gauti 
dividendai Apskaitinė vertė 

      

UAB Technologijų ir inovacijų centras 1.877 29,01 421 (160) 2.138 

UAB Verslo aptarnavimo centras 129 22,25 180 
 

(89) 220 

Iš viso 2.006   601 
 

(249) 2.358 

2018 m. investicijų į asocijuotas įmones judėjimas buvo:  

  
  

             2018 m. 
 

   

Apskaitinė vertė sausio 1 d.  2.382  

Gauti dividendai  (137)  

Pelnas (nuostoliai) iš investicijų į asocijuotas įmones  113  

Apskaitinė vertė birželio 30 d.  2.358  

 

2017 m. gruodžio 31 d. Įmonės investicijas į asocijuotas įmones sudarė: 
 

  
Įsigijimo 

vertė 
Dalyvavimas 
(akcijų proc.) 

Asocijuotų 
įmonių rezultatų 

dalis 

Gauti 
dividendai Apskaitinė vertė 

      

UAB Technologijų ir inovacijų centras 1.877 29,01 365 (82) 2.160 

UAB Verslo aptarnavimo centras 129 22,25 123 (30) 222 

Iš viso 2.006   488 (112) 2.382 
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7 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 

Kitą ilgalaikį finansinį turtą sudaro hipotekinių paskolų, kurios yra išduotos fiziniams asmenims 25 metų laikotarpiui, ilgalaikė dalis ir galimo 
pardavimo finansinis turtas: 
 

 2018-06-30 2017-12-31 

Suteiktų hipotekinių paskolų ilgalaikė dalis 243 271 

Kitos ilgalaikės gautinos sumos 541 578 

Iš viso: 784 849 

 

8 Prekybos ir kitos gautinos sumos 

 2018-06-30 2017-12-31 

Iš pirkėjų gautinos sumos už elektros energiją 48.136 47.769 

Iš pirkėjų gautinos sumos už gamtinių dujų skirstymą 297 1.508 

Kitos iš pirkėjų gautinos sumos 819 1.189 

Turtas, vertinamas tikrąja verte per pelną (nuostolius) - 5.560 

Prekybos ir kitos gautinos sumos iš susijusių šalių  8.854 10.526 

Hipotekinių paskolų einamųjų metų dalis 69 70 

Kitos gautinos sumos 6.530 3.679 

Atėmus: Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (6.222) (5.915) 

Iš viso: 58.484 64.386 

 

Bendrovės prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 2018 m. I pusmetį ir 2017 m. buvo toks: 

      

Likutis 2017 m. sausio 1 d.   7.230 

Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per I pusmetį   190 

Nurašyta   (1.618) 

Likutis 2017 m. birželio 30 d.   5.802 

Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per II pusmetį   (851) 

Nurašyta   964 

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.  5.915 

   

Likutis 2018 m. sausio 1 d.   5.915 

9 TFAS taikymo pirmąjį kartą poveikis  334 

Perskaičiuotas likutis 2018 m. sausio 1 d.  6.249 

Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per I pusmetį   672 

Nurašyta   (699) 

Likutis 2018 m. birželio 30 d.  6.222 

   

9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai, terminuoti indėliai 

 2018-06-30 2017-12-31 

Pinigai banke 4.151 
 

6.449 

Iš viso: 4.151 
 

6.449 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai pinigų srautų ataskaitoje apima:  

 2018-06-30 2017-12-31 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4.151 6.449 

Banko sąskaitos perviršis (overdraft) (12 pastaba) - (10.655) 

Iš viso: 4.151 (4.206) 
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10 Įstatinis kapitalas 

2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 894.630.333 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos 
nominali vertė yra 0,29 eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.  

11 Dividendai 

Patvirtinti dividendai, tenkantys vienai akcijai 

     2018-06-30 2017-06-30 

Patvirtinti dividendai (tūkst.)     22.679 51.763 

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. 

12 Paskolos 

 2018-06-30 2017-12-31 

Ilgalaikės paskolos   

Paskolos iš susijusių šalių 277.235 239.648 

   

Trumpalaikės paskolos   

Banko sąskaitos perviršis (overdraft)  - 10.655 

Paskolos iš susijusių šalių 182.115 122.385 

 182.115 133.040 

Paskolų iš viso: 459.350 372.688 

 
Bendrovė 2017 m. spalio 13 d. pasirašė Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutartį (toliau – Sutartis) su „Lietuvos energija“, 
UAB, (toliau – „Lietuvos energija“) dėl 100 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisijos dalies perkėlimo Bendrovei. Šia sutartimi „Lietuvos energija“ 
bendrovei suteikė 100 mln. EUR paskolą. 
 
2018 m. vasario 28 d. Bendrovė ir „Lietuvos energija“, UAB sudarė papildomą susitarimą prie 2017 m. spalio 13 d. Žaliųjų obligacijų 
įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutarties, pagal kurį Bendrovė papildomai prisiėmė 66.288 tūkst. Eur Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų, kurie 
bus panaudojami Bendrovės ilgalaikio investicinio plano finansavimui. 
 
Prieš išleidžiant „Lietuvos energija“, UAB 300 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisiją buvo numatyta dalį jos lėšų panaudoti Bendrovės ilgalaikėms 
investicijoms skirstomųjų tinklų atnaujinimui. 

Sutartyje numatytas įsipareigojimų padengimo terminas – ne vėliau kaip iki 2027 m. liepos 14 d. Sutartyje fiksuota palūkanų norma sutampa su 
Žaliųjų obligacijų išplatinimo efektyvia palūkanų norma ir sudaro 2,23 proc. Esminės sutarties sąlygos sutampa su Žaliųjų obligacijų išplatinimo 
sąlygomis. Šia sutartimi papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių (garantijų, laidavimo, įkeitimo ir kitų) nėra numatyta. 
 
2017 m. lapkričio 8 d. Bendrovė pasirašė trišalės skolos ir teisių bei pareigų perkėlimo sutartis su „Lietuvos energija“, UAB, ir Bendrovės 
kreditoriais (su kiekvienu atskirai): OP Corporate Bank plc ir AB SEB banku, kuriomis Bendrovė perleidžia „Lietuvos energija“, UAB, visą savo 
skolinį įsipareigojimą kartu su visomis teisėmis ir pareigomis kreditoriams, kylančiomis iš kreditavimo sutarčių, o „Lietuvos energija“, UAB, nuo 
sutarčių įsigaliojimo momento perima iš Bendrovės visus skolinius įsipareigojimus kreditoriams, kylančius iš kreditavimo sutarčių, kartu su 
visomis kitomis iš kreditavimo sutarčių kylančiomis teisėmis ir pareigomis. 
 
Taip pat 2017 m. lapkričio 8 d. Bendrovė pasirašė dvišales paskolos sutartis su „Lietuvos energija“, UAB, kurių esminės sąlygos sutampa su 
anksčiau minėtų kredito sutarčių esminėmis sąlygomis. 
 
Refinansuotoms Bendrovės paskoloms yra nustatytos kintamos palūkanų normos, kurių peržiūrėjimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei 3 mėnesiai. 
Paskolų grąžinimo užtikrinimui nėra įkeistas joks turtas. Paskoloms yra numatyti daliniai ketvirtiniai grąžinimai. 

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai: 

        2018-06-30 2017-12-31 

Nuo 1 iki 2 metų 
   

48.902 57.402 
Nuo 2 iki 5 metų 

   
32.454 48.704 

Po 5 metų    195.879 133.542     
277.235 239.648 
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Likvidumo rizika 

Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą kredito linijų pagalba, siekiant 
įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų 
sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 
iš viso) rodikliai 2018 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 0,23 ir 0,22 (2017 m. gruodžio 31 d. – 0,27 ir 0,26).  
 
Bendrovės finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis veiklos tęstinumo prielaida. Nepaisant to, kad 2018 m. birželio 30 d. Bendrovės 
trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 255.919 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. – 208.585 tūkst. eurų), Bendrovės vadovybė 
yra įsitikinusi, kad ši aplinkybė esminės įtakos Bendrovės veiklos tęstinumui neturės. Minėtasis skirtumas yra Bendrovės investicijų bei rangos 
darbų sezoniškumo pasekmė, taip pat  reikšmingai išaugusių investavimo apimčių rezultatas. Pažymėtina, kad Bendrovės pinigų srautai iš 
veiklos, kurie 2018 m. pirmąjį pusmetį sudarė 63.884 tūkst. eurų (2017 m. pirmąjį pusmetį – 76.843 tūkst. eurų), ateityje leis užtikrinti likvidumą, 
o esamas skolos lygis Bendrovei leis optimizuoti kapitalo struktūrą, finansuojant veiklą ilgalaikio skolinimosi sprendimais – ilgalaikėmis 
paskolomis ar obligacijų perkėlimo sutartimis. Trumpalaikiam pinigų srautų poreikio suvaldymui ir likvidumo užtikrinimui ateinantiems 
laikotarpiams Bendrovė susitarė su „Lietuvos energija“ UAB  dėl trumpalaikio skolinimo susijusioms šalims platformos limito padidinimo iki 
190.000 tūkst. eurų, kuris galioja iki 2019 m. kovo 12 d.  

13 Ateinančių laikotarpių pajamos 

Ateinančių laikotarpių vartotojų prijungimo mokesčių pajamos : 
     

  2018 m. I-II ketv. 2017 m. 

Laikotarpio pradžioje 118.172 118.427 

15 TFAS taikymo pirmąjį kartą poveikis dujų segmento ateinančių laikotarpių pajamoms  (43.512) - 

15 TFAS taikymo pirmąjį kartą poveikis elektros energijos ateinančių laikotarpių pajamoms 73.318 - 

Perskaičiuotas likutis sausio 1 d. 147.978 118.427 

Gauta per metus 2.995 4.988 

Pripažinta pajamomis bendrųjų pajamų ataskaitoje (2.690) (5.243) 

Laikotarpio pabaigoje 148.284 118.172 

    

  2018-06-30 2017 m. 

Ilgalaikė dalis 140.547 112.929 

Trumpalaikė dalis 7.737 5.243 

Iš viso: 148.284 118.172 

Iki 2018 m. sausio 1 d. vartotojų sumokėtos įmokos už prijungimą prie Bendrovės dujų sistemos buvo apskaitomos kaip ateinančių laikotarpių 
pajamos ir pripažįstamos pajamomis per kapitalizuoto susijusio ilgalaikio materialiojo turto vidutinio naudingo tarnavimo laikotarpį. Šios pajamos 
buvo apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitos straipsnyje Pardavimo pajamos. Nuo 2018 m. sausio 1 dienos gautos įmokos yra pripažįstamos 
pajamomis iš karto įvykdžius sutartyje numatytą įsipareigojimą ir nėra apskaitomos ateinančių laikotarpių pajamų straipsnyje. 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įmokos, gautos už prijungimą prie Bendrovės elektros sistemos, yra apskaitomos kaip ateinančių laikotarpių pajamos 
ir pripažįstamos pajamomis per kapitalizuoto susijusio ilgalaikio materialiojo turto vidutinio naudingo tarnavimo laikotarpį, per kurį Bendrovė 
užtikrina kliento prijungimą prie elektros skirstymo tinklų. Nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d. gautos įmokos buvo pripažįstamos 
pajamomis iš karto įvykdžius įsipareigojimą. Iki 2009 m. liepos 1 d. gautos įmokos buvo apskaitomos kaip sukauptos ateinančių laikotarpių 
pajamos ir proporcingai pripažįstamos pajamomis per naujai sukurto susijusio ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką. 

14 Atidėjiniai 

 2018-06-30 2017-12-31 

Laikotarpio pradžioje - - 

Atidėjiniai servitutų kompensacijoms 28.564 - 

Diskonto įtaka  162 - 

Laikotarpio pabaigoje  28.726 - 

 
2018 m. buvo apskaityti atidėjiniai vienkartinėms kompensacijoms tretiesiems asmenims už naudojimąsi žemės servitutais (įsigaliojusiais iki 
2004 m. liepos 10 d.) (5 pastaba).  
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15 Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 

 2018-06-30 2017-12-31 

Prekybos mokėtinos sumos 51.633 65.286 

Susijusioms įmonėms mokėtinos sumos  41.757 45.414 

Prekybos mokėtinų sumų iš viso: 93.390 110.700 

    

Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį 62 372 

Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai 4.234 2.368 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 3.177 3.088 

Kitų mokėtinų sumų iš viso: 7.473 5.828 

    

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 100.863 116.528 

16 Pajamos 

        2018-06-30 2017-06-30 

Elektros energijos pardavimas ir skirstymas    276.083 270.846 

Gamtinių dujų skirstymas    23.115 28.552 

Naujų vartotojų prijungimo pajamos    6.367 6.435 

Iš viso:    305.565 305.833 

17 Pelno mokestis  

2018 m. ir 2017 m. Bendrovės pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai: 

 
Bendrovė 2018 gegužės 10 d. už 911 tūkst. eurų atlygį iš grupės įmonių perėmė 6.727 tūkst. eurų mokestinių nuostolių. Perimtų mokestinių 
nuostolių atlygis bei pelno mokesčio sąnaudų atstatymas apskaitytas bendrųjų pajamų ataskaitoje „Pelno mokestis“ straipsnyje. 

18 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. Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo neanalizuoja segmentų pagal informaciją apie 
turtą ir įsipareigojimus. 

Bendrovės informacija apie segmentus už šešių mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., yra pateikiama žemiau: 

2018 m. 
Elektros 

tiekimas ir 
skirstymas 

Dujų skirstymas Iš viso 

Pajamos 282.905 26.136 309.041 

Sąnaudos (245.935) (12.188) (258.123) 

EBITDA 36.970 13.948 50.918 

    

Nusidėvėjimas ir amortizacija (23.643) (3.740) (27.383) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos (2.657) 54 (2.603) 
Veiklos pelnas 10.670 10.262 20.932 

    
Finansinės pajamos 39 8 47 

Finansinės (sąnaudos) (2.248) (434) (2.682) 

      2018-06-30 2017-06-30 

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  75 1.921 

Perimtų mokestinių nuostolių įtaka  (109) - 

Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos  609 3.392 

Iš viso:   575 5.313 



 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“, įmonės kodas 304151376 Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuva  
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
 

22   Energetikos įmonių grupė www.le.lt 

Asocijuotų įmonių (pelno) dalis 94 19 113 

    
Pelnas prieš apmokestinimą 8.555 9.855 18.410 

Pelno mokestis (480) (94) (575) 

Grynasis pelnas  8.075 9.760 17.835 

 

Bendrovės informacija apie segmentus už šešių mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.,  yra pateikiama žemiau: 

2017 m. 
Elektros 

tiekimas ir 
skirstymas 

Dujų skirstymas Iš viso 

Pajamos 278.597 29.188 307.785 

Sąnaudos (219.689) (11.478) (231.167) 

EBITDA 58.908 17.710 76.618 
    

Nusidėvėjimas ir amortizacija (20.713) (3.698) (24.411) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos (273) (102) (375) 
Veiklos pelnas 37.922 13.910 51.832 

    
Finansinės pajamos 398 157 555 

Finansinės (sąnaudos) (709) (139) (848) 
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis 63 8 71 
 
Pelnas prieš apmokestinimą 37.674 13.936 51.610 

Pelno mokestis (4.434) (879) (5.313) 

Grynasis pelnas  33.240 13.057 46.297 

19 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 – birželio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2018 m. birželio 30 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos ir 

sukauptos sąnaudos 
Gautinos sumos ir kitas 

turtas 
Pirkimai Pardavimai 

Patronuojanti įmonė  
„Lietuvos energija“, UAB 

443.369 - 3.162 - 

Bendrovės asocijuotos įmonės 4.649 60 10.636 - 

Kitos „Lietuvos energija“, UAB grupės 
įmones 

28.802 2.796 49.684 19.656 

EPSO – G, UAB grupės įmonės 24.286 7.314 95.249 306 

Iš viso: 501.106 10.170 158.731 19.962 

 
„Lietuvos energija“, UAB mokėtiną sumą sudaro paskolos, mokėtinos palūkanos ir mokėtinos sumos už paslaugas. 
 
Siekdama sumažinti patiriamas apyvartinio kapitalo finansavimo sąnaudas, 2016 m. gegužės 18 d. Bendrovė sudarė neterminuoto galiojimo 
UAB ,,Lietuvos energijos“ Grupės įmonių tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutartį, pagal kurią gali gauti trumpalaikes paskolas iš kitų Grupės 
įmonių. Nuo 2018 m. birželio 26 d. vidaus skolinimosi limitas yra 190.000 tūkst. Eurų, jis nustatytas laikotarpiui iki 2019 m. kovo 12 d. Rinkos 
palūkanų norma nustatoma vienerių kalendorinių metų laikotarpiui ir yra tokia pati, kaip skolinantis iš komercinių bankų. 
 
2018 m. birželio 30 d. Bendrovė iš susijusių šalių Grupės tarpusavio skolinimosi platformoje buvo pasiskolinusi 122.589 tūkst. EUR trumpalaikių 
paskolų.  

Bendrovė iš asocijuotų įmonių perka paslaugas, susijusias su turto nuoma, informacinių technologijų ir telekomunikacijų, viešųjų pirkimų 
organizavimo ir vykdymo, apskaitos ir personalo administravimo paslaugas, taip pat elektros įrenginių statybos, rekonstravimo ir techninės 
priežiūros darbus. Pagrindinę dalį pirkimų iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių sudaro elektros energijos pirkimai. EPSO – G, UAB grupės 
įmonės teikia elektros energijos perdavimo paslaugas, bei viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP). 

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

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos ir 

sukauptos sąnaudos 
Gautinos sumos ir kitas 

turtas 
Pirkimai Pardavimai 

Patronuojanti įmonė  
„Lietuvos energija“, UAB 356.911 5.418 613 58 

Bendrovės asocijuotos įmonės 4.425 - 9.903 - 
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Kitos „Lietuvos energija“, UAB grupės 
įmones 15.386 7.676 35.483 24.354 

EPSO – G, UAB grupės įmonės 29.924 4.336 95.689 435 

Iš viso: 406.646 17.430 141.688 24.847 

 

Išmokos vadovybei 

Bendrovė 2018-06-30 2017-06-30 

   

Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos vadovams 228 338 

Iš jų išeitinės kompensacijos - 81 

Vadovų skaičius 7 7 

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.  

20 Tikrosios vertės vertinimas 

2018 metų I pusmetį nebuvo reikšmingų pasikeitimų verslo ar ekonominėje situacijoje, kurie turėtų įtakos Bendrovės finansinio turto ir finansinių 
įsipareigojimų tikrajai vertei.  

21 Nebalansiniai įsipareigojimai 

Kapitalinių investicijų įsipareigojimai 

2018 m. Bendrovės kapitalinių investicijų įsipareigojimai, prisiimti pagal sudarytas sutartis finansinių ataskaitų sudarymo datą, tačiau neapskaityti 

finansinėse ataskaitose sudarė 38.426 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. – 35.689 tūkst. eurų).  

Teisminiai ginčai 

Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl 9,284 mln. Eur nuostolių priteisimo iš AB „Energijos 
skirstymo operatorius“. Ieškovas teigia patyręs 9,284 mln. Eur nuostolių dėl to, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2014 metais, supirkdavo 
tik techninio minimumo režimu Ieškovui priklausančiose termofikacinėse elektrinėse pagamintą elektros energijos kiekį. Bendrovė neapskaitė 
jokių atidėjinių susijusių su ieškiniu kadangi VIAP teikimo aprašas ir kiti galiojantys teisės aktai nenustato pareigos Atsakovui supirkti visą Ieškovo 
pagamintą elektros energiją. 2017 m. kovo 17 d. ieškovas patikslino ieškinio dalyką ir reikalauja 10.712 tūkst. Eur nuostolių atlyginimo priteisimo. 
Byla nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme. 2017 m. rugsėjo 18 d. pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškinys atmestas visiškai. 
Ieškovas pateikė apeliacinį skundą. Teismo posėdžio data nepaskirta. 

2014 m. lapkričio ir 2015 m. sausio mėn. AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundais 
prašydama panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) atitinkamus sprendimus ir prašydama įpareigoti 
Komisiją pašalinti padarytus pažeidimus bei pažeidimus padarytus nustatant AB „Energijos skirstymo operatorius“ viršutines skirstymo vidutinės 
ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainų ribas kitam laikotarpiui. Dėl pažeidimų padarytų nustatant viršutines elektros energijos skirstymo kainas 
sumažėjo elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos pajamos. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimus visiškai 
atmesti skundų reikalavimus. AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė apeliacinius skundus. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos 
teisme. 2018 m. kovo 13 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas AB „Energijos skirstymo operatorius“ apeliacinį skundą tenkino iš 
dalies – panaikino Komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-841 2, 2.1 ir 2.2 punktus, kuriais buvo pratęstas 2011–2014 m. galiojęs 
elektros energijos skirstymo paslaugos reguliavimo periodas 2015 metams, bei Komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-845 1 ir 4 
punktus, kuriais buvo nustatyta elektros energijos skirstymo paslaugų kainodara 2015 metams. Likusioje dalyje AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ skundas buvo atmestas. 

2015 m. liepos mėn. AB LESTO pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Komisijos nutarimą dėl 
AB LESTO reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo, kuriuo buvo konstatuotas AB LESTO padarytas licencijuojamos veiklos pažeidimas – t. y., 
AB LESTO reguliuojamoms  skirstymo ir visuomeninio tiekimo veikloms nepagrįstai priskyrė daugiau sąnaudų nei faktiškai galėjo būti priskirta 
– bei pripažinti paskirtą 300 tūkst. eurų sankciją nepagrįsta. Bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas iki kol bus priimtas sprendimas 
administracinėje byloje, kurioje Bendrovė ginčija Komisijos patikrinimo rezultatus. Pirmosios instancijos teismas 2017 m.  spalio 25 d. sprendimu 
visiškai atmetė ESO skundą dėl patikrinimo rezultatų. ESO nesutiko su priimtu sprendimu ir apskundė jį apeliacine tvarka. Byla nagrinėjama 
apeliacinės instancijos teisme. Teismo posėdžio data dar nepaskirta. Teismui priėmus sprendimą AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai 
būtų padidintos viršutinės kainų ribos bei padidėtų pajamos ateities laikotarpiais, taip pat 300 tūkst eurų bauda, kuri buvo apskaityta 2015 m.,  
būtų pripažinta nepagrįsta.  

2017 m. spalio 17 d. ieškovai Fatima Maria Islam, Birutė Šiokienė ir Pranas Šiokys Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovui 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), tretieji asmenys (ESO darbuotojai) - Modestas Auryla ir Virgilijus Zubavičius. Ieškovai 
teismo prašo priteisti neturtinę žalą iš ESO ieškovams Fatimai Marijai Islam - 260 tūkst. EUR , Birutei Šiokienei –  70 tūkst. EUR , Pranui Šiokiui 
– 70 tūkst. EUR (viso - 400 tūkst. EUR) bei bylinėjimosi išlaidas.2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi teismas sustabdė šią civilinę bylą iki įsiteisės 
galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje, kurioje aukščiau nurodyti tretieji asmenys – ESO darbuotojai kaltinami neatsargiu gyvybės 
atėmimu dviem ar daugiau žmonių. Ši baudžiamoji byla šiuo metu yra nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme pagal prokuroro ir trečiųjų 
asmenų apeliacinius skundus. Baudžiamojoje byloje ESO nėra įtraukta nei kaltinamuoju nei kitu proceso dalyviu. Bendrovė nėra apskaičiusi 
įsipareigojimo, tikėtina, kad šioje civilinėje byloje žala bus priteista. Vadovybė šiuo metu negali patikimai įvertinti kokio dydžio žala bus priteista. 
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22 Įvykiai po finansinės padėties ataskaitos sudarymo datos 

2018 m. liepos 3 d. Bendrovė su „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – VIPA) pasirašė komanditinės ūkinės bendrijos „Energetinio 
efektyvumo finansavimo platforma“ (toliau – Bendrija) steigimo dokumentus. Bendrija skirs lėšas įvairių projektų ir priemonių, prisidedančių prie 
galutinio energijos vartojimo mažinimo ir gaminančių vartotojų skaičiaus didinimo, įgyvendinimui. Bendrovė Bendrijoje dalyvauja komanditoriaus 
teisėmis, t. y. atsako 10 mln. eurų dydžio įnašu, kurį poreikiui esant įneš 10 metų laikotarpiui. 
 
Komisija 2018 m. liepos 31 d. priėmė sprendimą dėl Bendrovei išduotos energetikos veiklos licencijos, suteikiančios teisę Bendrovei verstis 
elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla, galiojimo panaikinimo nuo 2018 m. spalio 1 d. 
 
Nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. Dalia Andrulionienė atsistatydino iš Bendrovės generalinės direktorės pareigų. Laikinai Bendrovės generalinio 
direktoriaus pareigas eina Bendrovės valdybos narys, Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas. 
 
2018 m. rugpjūčio 29 d. Bendrovė su „Lietuvos energija“, UAB pasirašė Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų (proporcinio) perkėlimo sutartį dėl iki 
250 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisijos dalies perkėlimo Bendrovei. Prieš išleidžiant „Lietuvos energija“ 300 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisiją 
buvo numatyta dalį jos lėšų panaudoti ESO ilgalaikio investicijų plano finansavimui. Sutartyje numatytas įsipareigojimų padengimo terminas – 
ne vėliau kaip iki 2028 m. liepos 10 d. 
 
2018 m. rugpjūčio 29 d. Bendrovės Stebėtojų taryba pritarė Bendrovės valdybos sprendimui dėl elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos 
(toliau – Verslo dalis) pirkimo - pardavimo sutarties su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (toliau – LDT) sudarymo. Remiantis nepriklausomo vertintojo 
UAB „Ernst & Young Baltic“ atliktu vertinimu, buvo nustatyta Verslo dalies kaina – 30 520 000 EUR (trisdešimt milijonų penki šimtai dvidešimt 
tūkstančių eurų), kurią Bendrovei turės sumokėti LDT. Atsižvelgiant į tai, kad Verslo dalį sudaranti visuomeninio tiekimo veikla yra 
nepertraukiama ir tai sąlygoja Verslo dalies pasikeitimus laikotarpyje nuo 2018 m. birželio 30 d. skiriamojo balanso sudarymo iki Verslo dalies 
perleidimo momento 2018 m. spalio 1 d., aukščiau nurodyta Verslo dalies kaina gali būti koreguojama. 
 
 
 

                                                                                                            ********* 
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Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas 
 
Šiame tarpiniame pranešime pateikiama informacija AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB (toliau tekste – ESO, Bendrovė) 
akcininkams, kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie Bendrovės veiklą per 2018 m. sausio–birželio mėnesių 
laikotarpį. 
 
 

Tarpinio pranešimo reglamentavimas 
 
ESO tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, 
Lietuvos banko valdybos patvirtintų „Informacijos atskleidimo taisyklių“ aktualia redakcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios instituci jos 
paskyrimo“ aktualia redakcija bei kitais teisės aktais. 
 
 

Asmenys, atsakingi už tarpiniame pranešime pateiktą informaciją 
 

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono Nr. 

L. e. p. generalinis direktorius, Finansų ir 
administravimo tarnybos direktorius 

Augustas Dragūnas (8 5) 277 7524 

Finansų departamento direktorius Artūras Paipolas (8 5) 277 7524 

 
 

Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su pranešimu bei dokumentais, kuriais buvo naudotasi 
rengiant pranešimą, bei visuomenės informavimo priemonės, kuriose skelbiami bendrovės vieši 
pranešimai 
 
Su pranešimu bei dokumentais, kuriais naudojantis jis buvo parengtas, galima susipažinti darbo dienomis pirmadieniais – 
ketvirtadieniais 7.30–16.30 val., penktadieniais 7.30–15.15 val. AB „Energijos skirstymo operatorius“ centrinėje būstinėje 
(Aguonų g. 24, Vilnius).  
 
Pranešimas taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt ir Vertybinių popierių biržos „NASDAQ Vilnius“ tinklalapyje 
www.nasdaqbaltic.com. 
 
Vieši pranešimai, kuriuos ESO privalo skelbti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, skelbiami Bendrovės 
tinklalapyje (www.eso.lt) bei vertybinių popierių biržos „NASDAQ Vilnius“ tinklalapyje (www.nasdaqbaltic.com). 
  

http://www.eso.lt/
http://www.nasdaqbaltic.com/
http://www.eso.lt/
http://www.nasdaqbaltic.com/
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PAGRINDINIAI BENDROVĖS VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI 
 

ESO pagrindiniai veiklos rodikliai 

  2018 m. 
6 mėn. 

2017 m. 
6 mėn. 

Pokytis 
  +/- % 

Veiklos rodikliai      

Paskirstyta elektros energijos vartotojams 
vidutinės ir žemos įtampos tinklais 

TWh 4,78 4,62 0,16 3,46 

Visuomeninis ir garantinis elektros energijos 
tiekimas 

TWh 1,65 1,63 0,02 1,23 

Paskirstytas gamtinių dujų kiekis TWh 4,21 4,00 0,2 5,25 

Tinklo tiekimo kokybės rodikliai      

Elektra 
SAIDI (su „force majeure“) min. 31,29 63,79 -32,50  

SAIFI (su „force majeure“) kartai 0,49 0,60 -0,11  

Dujos 
SAIDI (su „force majeure“) min. 0,261 0,195 0,066  

SAIFI (su „force majeure“) kartai 0,003 0,002 0,001  

ESO pagrindiniai finansiniai rodikliai         

    2018 m.  
6 mėn. 

2017 m. 
6 mėn. 

Pokytis 

    +/- % 

Pajamos tūkst. eurų 309.041 307.785 1.256 0,4 

Elektros, dujų, ir susijusių paslaugų pirkimų 
sąnaudos 

tūkst. eurų 213.447 186.970 26.477 14,2 

Veiklos sąnaudos (1) tūkst. eurų 44.676 44.197 479 1,1 

EBITDA (2) tūkst. eurų 50.918    76.618    -25.700    -33,5 

EBITDA marža (3) proc. 16,48    24,89      

Koreguota EBITDA* tūkst. eurų 84.247 75.284 8.963 11,9 

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. eurų 17.835 46.297 -28.462 -61,5 

    
2018-06-30 2017-06-30 

Pokytis 

   +/- % 

Visas turtas tūkst. eurų 1.341.112    1.142.066    199.046    17    

Nuosavas kapitalas tūkst. eurų 540.030    617.729    -77.699    -13    

Finansinės skolos tūkst. eurų 459.350    263.950    195.400    74    

Finansinės skolos grynąja verte (4) tūkst. eurų 455.199    259.732    195.467    75    

Nuosavybės pelningumas (ROE) (5) proc. 8,5 14,1    

Turto pelningumas (ROA) (6) proc. 4,0 7,8     

Nuosavo kapitalo lygis (7) proc. 40,27 54,09     
Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 
mėnesių 

kartai 4,0 1,7     

Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės 
santykis 

proc. 84,29 42,05     

 
(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) Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto 
dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius; 
(5) Nuosavybės pelningumas (ROE) = paskutinių 12 mėn. grynasis pelnas (nuostolis) ⁄  nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis; 
(6) Turto pelningumas (ROA) = paskutinių 12 mėn grynasis pelnas (nuostolis)  ⁄  turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis; 
(7) Nuosavybės kapitalo lygis =  nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje; 
* Bendrovė pakoregavo EBITDA skirtumu tarp faktinio ataskaitinio bei ankstesniais laikotarpiais uždirbto pelno ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos (toliau – VKEKK) atitinkamiems laikotarpiams nustatytos leistinos investicijų grąžos. Skirtumas susidarė dėl Bendrovės efektyvinamos veiklos ir kitų 
veiksnių. 
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VADOVO ŽODIS 
 

Gerbiamieji,  
 
Pirmąją 2018 metų pusę gyvenome aukštesnių elektros energijos kainų sąlygomis. Vidutinė 
pirmojo pusmečio didmeninė elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos zonoje sudarė 
43,7 eurų/MWh ir buvo beveik 26,8 proc. didesnė nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 m. Kaina didėjo 
dėl pasikeitusio elektros energijos paklausos ir pasiūlos santykio. Elektros vartojimą pirmąjį 
pusmetį augino orų sąlygos: šaltesnis nei įprasta pirmasis metų ketvirtis ir šiltesnis nei įprasta 
antrasis ketvirtis. Elektros energijos pasiūlai neigiamos įtakos per pirmąjį pusmetį turėjo įvairūs 
veiksniai: tiek sumažėjusi vėjo bei hidroelektrinių generacija Skandinavijos regione, tiek atominės 
elektrinės Suomijoje remonto darbai, tiek „NordBalt“ jungties pralaidumų ribojimai. 
 
Dėl padidėjusios elektros energijos kainos elektros energijos visuomeninio tiekimo segmente Bendrovė patyrė apie 26,1 mln. eurų 
didesnes elektros energijos įsigijimo sąnaudas nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tai taip pat turėjo neigiamos įtakos bendrovės EBITDA 
rezultatui, kuris lyginant su ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 33,5 proc. ir sudarė 50,9 mln. eurų. Pagal galiojančią 
reguliacinę aplinką didesnės nei planuota elektros energijos sąnaudos einamuoju laikotarpiu bendrovei bus kompensuotos 
ateinančiais laikotarpiais, todėl, siekiant patikimiau palyginti bendrovės rezultatus skirtingais laikotarpiais ir nevertinant nuokrypių tarp 
faktinių ir reguliuojamų pajamų bei vienkartinių veiksnių įtakos, Bendrovės 2018 m. sausio–birželio mėn. koreguota EBITDA sudarė 
84,2 mln. eurų ir lyginant su ankstesnių metų analogišku laikotarpiu padidėjo 9,0 mln. eurų arba 11,9 proc. 
 
Pirmąjį šių metų pusmetį toliau stebėjome stabilų mūsų verslo segmento energijos vartojimo didėjimą. Per pirmąjį pusmetį elektros 
energijos paskirstėme 3,4 proc., o gamtinių dujų paskirstėme net 5,3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Didėjančios 
skirstomos energijos apimtys ne tik užtikrina didesnį Bendrovės finansinį stabilumą, tačiau taip pat didina Bendrovės valdomos 
infrastruktūros, o kartu ir viso šalies ūkio konkurencingumą.  
 
Per pirmuosius šešis mėnesius Bendrovė investavo 113,7 mln. eurų – net 53,4 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu. Tradiciškai 
didžioji investicijų dalis, sudaranti 56,7 mln. eurų, buvo nukreipta į elektros skirstomojo tinklo atnaujinimą, modernizavimą bei 
atsparumo didinimą. Elektros bei gamtinių dujų skirstomojo tinklo plėtrai buvo skirta 50,1 mln. eurų. Džiaugiamės, kad pastarųjų 
kelerių metų investicijos duoda rezultatą – elektros skirstomojo tinklo patikimumo rodikliai nuolat gerėja, o vidutinis neplanuotų ilgų 
nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) rodiklis šiemet sumažėjo 0,11 karto arba 18,1 proc. 
 
Glaudžiau bendradarbiaujame su meteorologais, skaitmenizuojame dispečerinį valdymą, geriau aptarnaujame klientus ir, žinoma, 
efektyviau organizuojame gedimų tvarkymo darbus. Per pirmuosius 2018 m. šešis mėnesius ESO gedimą elektros tinkle pašalino 
vidutiniškai vos per 1,4 val. nuo gedimo registravimo. Pernai tai vidutiniškai užtrukdavo 3,5 val. Toks pokytis padėjo vidutinę 
neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmę (SAIDI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka sumažinti perpus. 
Ateičiai drįstame įsipareigoti, kad maksimali gedimų šalinimo trukmė nesieks 12 val., o jei užtruksime ilgiau – mokėsime 
kompensacijas.  
 
Daugelį savo paslaugų pradėjome teikti išsimokėtinai. Tuo gali pasinaudoti ne tik įsivedantys elektrą ar dujas iki sklypo ribos, bet ir 
įsirengiantys elektros ar dujų vidaus tinklą, saulės jėgainę ar užsisakę galios didinimą. Tikimės, kad lizingo paslauga pirmiausia 
palengvins finansinę naštą naujakuriams – padės lengviau planuoti išlaidas ir palengvins įkurtuvių rūpesčius. 
 
Skatindami energiją vartoti efektyviai, išanalizavome daugelio verslo klientų elektros energijos vartojimą ir pateikėme indiv idualias 
rekomendacijas, kaip šie galėtų sutaupyti, pasirinkę palankesnį tarifo planą. 631 įmonė, atsižvelgusi į patarimus ir nemokamai 
pasikeitusi planą, per 2018-uosius metus sutaupys 1,0 mln. eurų. 
 
Elektros skirstymo tinklo infrastruktūrą atvėrėme inovatyvių sprendimų testavimui. Inovacijų kūrėjai gali realiomis sąlygomis ir 
nemokamai bandyti technologinius sprendimus ir įrangą, o pasiteisinusias inovacijas ESO svarstys pritaikyti platesniu mastu.   
 
Ruošiamės Bendrovę valdančios „Lietuvos energijos“, UAB inicijuoto projekto, kurio tikslas - išgryninti veiklas ir sutelkti energijos 
tiekimo funkciją į vieną bendrovę, įgyvendinimui. Planuojama visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklą atskirti nuo Bendrovės ir 
perleisti ją kitai grupės įmonei – gamtines dujas gyventojams ir verslui tiekiančiai bendrovei „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB. Atskyrus 
skirstymo ir tiekimo veiklas, klientai ir toliau naudosis bendra savitarnos svetaine „manogile.lt“, kuri tampa vis patogesnė ir 
populiaresnė. Na, o Bendrovė toliau vykdys pagrindinę savo veiklą – skirstys elektrą ir dujas bei prižiūrės skirstomuosius tinklus, 
rūpinsis tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu. 
 
Per pirmąjį 2018 m. pusmetį daug diskutavome apie elektros ir dujų tinklo vystymo planus ir jau po ataskaitinio laikotarpio paskelbėme 
2018–2027 m. Bendrovės 10m. investicijų planą. Investicijų plano tikslai sutampa su Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 
strategijoje keliamais tikslais. Investicijų plane atsispindi siekis užtikrinti geriausią kliento patirtį, kainą ir kokybę be i tikslai ir rodikliai, 
kurie iškelti naujoje Bendrovę valdančios „Lietuvos energijos“, UAB grupės strategijoje LE2030. 
 
Tikiu, kad visiems kartu mums pavyks pasiekti išsikeltų tikslų. 
 
 

Pagarbiai 
  

Augustas Dragūnas 

Valdybos pirmininkas,  
laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas 
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REIKŠMINGIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 
 
Atsistatydino ESO valdybos narys R. Borkys 

2018 m. sausio 10 d. Bendrovė gavo valdybos nario Ryčio Borkio pranešimą dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų. Paskutinė 
jo pareigų ėjimo diena Bendrovės valdyboje buvo 2018 m. sausio 24 d. Į ESO valdybą R. Borkys buvo išrinktas 2015 m. 
gruodžio 3 d. 
 
Nelaimingas atsitikimas 

2018 m. vasario 7 d. Skuodo rajone, elektros pastotėje, nuo įtampos žuvo ESO operatyvinės brigados darbuotojas. Valstybinei 
darbo inspekcijai ištyrus įvykio aplinkybes konstatuota, kad nelaimingas atsitikimas įvyko dėl darbuotojams privalomų vykdyti 
saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų bei nustatytos darbo tvarkos  pažeidimų: tinkamo veiksmų nesuderinimo 
su budinčiu dispečeriu, neleistino darbo vietos išplėtimo, neatlikto įtampos nebuvimo patikrinimo ir įrenginių, prie kurių buvo 
dirbama, neįžeminimo. 
 
Dėl Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutarties pakeitimo 

2018 m. vasario 28 d. Bendrovė sudarė 2017 m. spalio 13 d. su „Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“) 
pasirašytos Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutarties pakeitimą. Šiuo pakeitimu Bendrovei suteiktos 
paskolos suma padidinama nuo 100 mln. eurų iki 166,288 mln. eurų. Papildomos lėšos bus skirtos ESO ilgalaikėms 
investicijoms skirstomųjų tinklų atnaujinimui pagal „Lietuvos energijos“ Žaliųjų obligacijų programą. 
 
Dėl teismo priimto sprendimo 

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 – VKEKK) 2014 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. O3-841. LVAT nusprendė panaikinti VKEKK 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 ESO valdybos narys O. Martinonis 

2018 m. kovo 14 d. Bendrovės stebėtojų taryba Bendrovės valdybos nariu, kuruojančiu tinklų vystymo sritį, išrinko Ovidijų 
Martinonį (nuo jį išrinkusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos 
pabaigos). Iki tol O. Martinonis vadovavo Bendrovės Apskaitų valdymo departamentui. 
 
Dėl planuojamo vykdomos visuomeninio elektros tiekimo veiklos perdavimo 

2018 m. kovo 21 d. ESO gavo „Lietuvos energijos“, UAB raštą apie planuojamus pokyčius. Rašte nurodyta, kad „Lietuvos 
energijos“, UAB. Projektų portfelio valdymo komitetas priėmė sprendimą grupės dukterinės įmonės 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 

2018 m. kovo 22 d. VKEKK suderino Bendrovės 2017 m. bendrai derinamų investicijų sąrašu pateiktus investicijų projektus, 
kurių bendra vertė yra daugiau nei 137,8 mln. eurų, iš jų elektros energetikos sektoriui – 129,0 mln. eurų, gamtinių dujų 
sektoriui – 8,8 mln. eurų. 
 
Įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 

2018 m. kovo 30 dieną eiliniame visuotiniame ESO akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2017 metų ESO 
finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta ESO metiniam pranešimui bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektui, kuriame 
numatytas dividendų išmokėjimas. Akcininkai taip pat patvirtino naujos redakcijos ESO įstatus bei atšaukė veikiančią ESO 
stebėtojų tarybą in corpore (joje dirbo Ilona Daugėlaitė ir Petras Povilas Čėsna) ir ketverių metų kadencijai išrinko naujus 
stebėtojų tarybos narius Darių Maikštėną bei Darių Kašauską. 
 
Išrinktas nepriklausomas ESO stebėtojų tarybos narys K. Betingis 

2018 m. gegužės 28 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame ESO akcininkų susirinkime priimtas sprendimas nepriklausomu 
Bendrovės stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Kęstutį Betingį. Nuo 2013 m. 
K. Betingis dirba advokatu. 2014–2017 m. jis buvo nepriklausomas „Lietuvos energijos“ grupei priklausančios suskystintųjų 
gamtinių dujų tiekimo ir prekybos bendrovės „Litgas“ valdybos narys. 
 
„Elering“ ir ESO pasirašė sutartį dėl keitimosi išmaniųjų skaitiklių duomenimis 

2018 m. birželio 26 d. Estijos perdavimo sistemos operatorius „Elering“ ir ESO pradėjo pirmąjį Europoje išmaniųjų skaitiklių 
duomenų mainų projektą. Jo metu bus siekiama suvienodinti duomenų tvarkymo procesus bei užtikrinti, kad abiejų šalių 
vartotojai galėtų gauti ir naudotis elektros suvartojimo duomenimis bendroje mažmeninėje elektros energijos rinkoje. Tikimasi, 
kad regioninė duomenų mainų platforma paskatins energetikos paslaugų plėtrą tarptautinėse rinkose. 
 
Sudaromas transporto priemonių nuomos paslaugų sandoris 

2018 m. birželio 27 d. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdyto 
viešojo pirkimo rezultatais bei Bendrovės valdymo ir priežiūros organų sprendimais, paskelbė planuojanti sudaryti sandorį su 
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UAB „Transporto valdymas“ dėl transporto priemonių nuomos paslaugų, kurio vertė penkerių metų laikotarpiu gali siekti 26 ,7 
mln. eurų be PVM. 
 
Dėl Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų perkėlimo sutarties sudarymo su „Lietuvos energija“   

 
2018 m. rugpjūčio 29 d. Bendrovė su „Lietuvos energija“, UAB pasirašė Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų (proporcinio) perkėlimo 
sutartį dėl iki 250 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisijos dalies perkėlimo Bendrovei. Prieš išleidžiant „Lietuvos energija“ 300 
mln. EUR žaliųjų obligacijų emisiją buvo numatyta dalį jos lėšų panaudoti ESO ilgalaikio investicijų plano finansavimui. 
Sutartyje numatytas įsipareigojimų padengimo terminas – ne vėliau kaip iki 2028 m. liepos 10 d. 
 

Dėl elektros visuomeninio tiekimo verslo dalies atskyrimo 
 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Bendrovės Stebėtojų taryba pritarė Bendrovės valdybos sprendimui dėl elektros energijos 
visuomeninio tiekimo veiklos (toliau – Verslo dalis) pirkimo - pardavimo sutarties su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (toliau – 
LDT) sudarymo. Remiantis nepriklausomo vertintojo UAB „Ernst & Young Baltic“ atliktu vertinimu, buvo nustatyta Verslo dalies 
kaina – 30 520 000 EUR (trisdešimt milijonų penki šimtai dvidešimt tūkstančių eurų), kurią Bendrovei turės sumokėti LDT. 
Atsižvelgiant į tai, kad Verslo dalį sudaranti visuomeninio tiekimo veikla yra nepertraukiama ir tai sąlygoja Verslo dalies 
pasikeitimus laikotarpyje nuo 2018 m. birželio 30 d. skiriamojo balanso sudarymo iki Verslo dalies perleidimo momento 2018 
m. spalio 1 d., aukščiau nurodyta Verslo dalies kaina gali būti koreguojama. 
 
 

VEIKLOS IR FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ  
 

Elektros energijos skirstymas 
 
ESO nuosavybės teise valdo 125  tūkst. km elektros linijų: 71 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 29 proc. – elektros kabeliai. 
Per 2018 m. sausio–birželio mėnesius Bendrovės klientams paskirstėme 4,780 mlrd. kWh elektros energijos (per 2017 m. 
sausį–birželį – 4,620 mlrd. kWh). Visuomeninis ir garantinis tiekimas iš šio skaičiaus sudarė 35 proc. Likusiems klientams 
Bendrovė teikė tik persiuntimo paslaugą. Palyginti su tuo pat 2017 m. laikotarpiu, parduotos elektros energijos kiekis 
padidėjo 1,2 proc., o persiųstos elektros energijos kiekis padidėjo 3,5 proc. Bendrovės skirstymo technologiniuose įrenginiuose 
sąnaudos per 2018 m. sausio–birželio mėn. sudarė 324,6 mln. kWh, arba 6,4 proc. nuo gauto elektros energijos kiekio. 2017 
m. tuo pat metu šios sąnaudos siekė 5,5 proc. Tokį technologinių nuostolių išaugimą lėmė pajamų pripažinimo metodo 
pakeitimas. Pajamos nuo 2018m. vasario 1d. pripažįstamos pagal vartotojų deklaruotą kiekį arba kiekį, surinktą per periodinę 
skaitliukų nurašymo procdūrą. 
 

Beveik 30 proc. ESO persiunčiamos elektros energijos per 2018 m. sausio–birželio mėn. suvartojo gyventojai. Pramonės 
objektai ir paslaugų įstaigos suvartojo atitinkamai 28,8 proc. ir 11,7 proc. elektros energijos. Palyginti su 2017 m. sausio–
birželio mėn. duomenimis, elektros energijos persiuntimo objektams struktūra reikšmingai nepakito (žr. 1 paveikslą). 
 
1 paveikslas. Persiųstos elektros energijos kiekis pagal objektus 

 
Elektros energijos tiekimo kokybė (SAIDI, SAIFI) 

 
Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 
2018 m. sausio–birželio mėn. vienam vartotojui siekė 31,29 minutes ir, lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 
32,5 minutėmis (2017 m. sausio–birželio mėn. SAIDI sudarė 63,79 min.). Pagrindinė mažėjimo priežastis yra reikšmingai 
sutrumpintas gedimo šalinimo laikas. Per pirmuosius 2018 m. šešis mėnesius ESO gedimą elektros tinkle pašalino vidutiniškai 
vos per 1,4 val. nuo gedimo registravimo. Pernai tai vidutiniškai užtrukdavo 3,5 val. Sutrumpinti gedimų šalinimo trukmę padėjo 
glaudesnis bendradarbiavimas su meteorologais, dispečerinio valdymo skaitmenizavimas, geresnis klientų aptarnavimas bei 
operatyvesnis ir efektyvesnis pačių gedimų tvarkymo darbų organizavimas.  
 
Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 2018 
m. sausio–birželio mėn. siekė 0,49 karto – 0,11 karto mažiau nei 2017 m., kai jis buvo 0,6 karto. Šio rodiklio teigiamą pokytį 
lėmė vis didesnės investicijos į gamtos stichijoms atsparesnį požeminį elektros tinklą.  
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2 paveikslas. Elektros energijos tiekimo patikimumo rodikliai 

 
 

Gamtinių dujų skirstymas 
 
Bendrovė eksploatuoja daugiau kaip 8 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių. Per 2018 m. sausio–birželio mėn. ESO skirstomaisiais 
dujotiekiais transportavo 4,2 mlrd. kilovatvalandžių (KWh) (399 mln. kubinių metrų) gamtinių dujų – apie 5,3 proc. daugiau nei 
2017 m. per tą patį laikotarpį. Dujų skirstymo apimčių padidėjimui per 2018 m. sausio–birželio mėn. didžiausią įtaką turėjo dėl 
šaltesnio nei 2017 m. žiemos sezono išaugęs dujų suvartojimo poreikis ir gamybinių planų pasikeitimai kai kuriose pramonės 
įmonėse. 
 
Gamtinių dujų tiekimo kokybė (SAIDI, SAIFI) 

 
Per 2018 m. sausio–birželio mėn. gamtinių dujų tiekimo kokybė iš esmės išliko panaši, kaip ir per 2017 m. sausio–birželio 
mėn. Vidutinė neplanuotų dujų energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka 
per 2018 m. sausio–birželio mėn. vienam vartotojui siekė 0,26 minutes ir, lyginant su 2017 m. tuo pat metu, padidėjo 0,07 
minutėmis (2017 m. sausio–birželio mėn. SAIDI sudarė 0,19 min.). Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam 
vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 2018 m. sausio–birželio mėn. siekė 0,003 karto (2017 m. per 
sausio–birželio mėn. – 0,002 karto). 
 

Pajamos 
 
Per 2018 m. sausio–birželio mėn. ESO pajamos siekė 309,0 mln. eurų – tai 0,4 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. 
Pajamos didėjo dėl didesnio paskirstytos elektros energijos ir gamtinių dujų kiekio Bendrovės klientams. Pagrindinis ESO 
pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas. Per 2018 m. sausio–birželio mėn. persiuntimo pajamos sudarė 68,3 proc. 
Bendrovės pajamų. Pajamos iš visuomeninės elektros energijos tiekimo veiklos sudarė 16,4 proc. pajamų, o dujų paskirstymo 
pajamos siekė 7,4 proc. nuo visų pajamų. 

 
1 lentelė. ESO pajamų struktūra pagal veiklos sritis, proc. 
 

 2018 m. 1–6 mėn. 2017 m. 1–6 mėn. 

Elektros persiuntimo pajamos 68 66 

Elektros visuomeninio tiekimo pajamos 16 18 

Dujų paskirstymo pajamos 7 9 

Elektros garantinio tiekimo pajamos 3 3 

Naujų vartotojų prijungimas 2 2 

Kitos pajamos 3 2 

 

Sąnaudos 
 
Elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per 2017 m. sausio–birželio mėn. siekė 213,4 mln. eurų. 
Palyginti  su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, jos padidėjo 14,2 proc. Tam didžiausią įtaką turėjo didesnė elektros energijos 
įsigijimo kaina. Ataskaitiniu laikotarpiu elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos bei nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos siekė 240,8 mln. eurų, arba 83,6 proc. visų ESO patirtų sąnaudų. 
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Veiklos sąnaudos1 siekė 44,7  mln. eurų – 1,1 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Labiausiai didėjo išmokos 
darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos bei telekomunikacijų ir IT sąnaudos, atitinkamai 6,8 ir 4,7 proc. 
 

2 lentelė. ESO veiklos sąnaudos, tūkst. eurų 
 

 2018 m. 1–6 mėn. 2017 m. 1–6 mėn. 

Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo 
įmokos 

21 544 20 182 

Kitos sąnaudos 8 527 8 516 

Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos 5 657 6 897 

Telekomunikacijos ir IT paslaugos 4 544 4 342 

Transporto sąnaudos 2 359 2 213 

Nuoma ir komunalinės paslaugos 2 035 2 047 

Veiklos sąnaudos iš viso 44 676 44 197 

 
EBITDA 
 
Bendrovė per 2018 m. sausio–birželio mėn. uždirbo 50,9 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir 
amortizaciją (EBITDA). Palyginti  2017 m. sausio–birželio mėnesiais, EBITDA sumažėjo 33,54 proc. Koreguota EBITDA 
padidėjo 11,91 proc. dėl įgyvendintų Bendrovės investicijų. 
 
3 lentelė. ESO EBITDA* rodiklis 
 

 2018 m. 1–6 mėn. 2017 m. 1–6 mėn. 

EBITDA, tūkst. eurų 50.918 76.618    

EBITDA marža, proc. 16,48 24,89    

Koreguota EBITDA**, tūkst. eurų 84.247 75.284 
 

* 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. 
** Bendrovė pakoregavo EBITDA skirtumu tarp faktinio ataskaitinio bei ankstesniais laikotarpiais uždirbto pelno ir VKEKK atitinkamiems laikotarpiams nustatytos 
leistinos investicijų grąžos. Skirtumas susidarė dėl Bendrovės efektyvinamos veiklos ir kitų veiksnių. 
Bendrovė nevertina VKEKK nustatyto skatinamojo mechanizmo įtakos koreguotai EBITDA, pagal kurį 2016 ir 2017 metų leistina investicijų grąža gali būti 
papildomai padidinta dėl veiklos efektyvumo, kurį įmonė įrodo VKEKK. 
 

Pelnas, nuostolis ir pelningumo rodikliai 
 
2018 m. sausio–birželio mėn. ESO grynasis pelnas siekė 17,8 mln. eurų – 61,5  proc mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. 
Grynojo pelno mažėjimą lėmė didesnė elektros energijos įsigijimo kaina. 
 
4 lentelė. ESO pelningumo rodikliai, proc. 
 

 2018 m. 1–6 mėn. 2017 m. 1–6 mėn. 

Grynasis pelningumas 5,77 15,04 

Veiklos pelningumas 6,77 16,84 

 

Investicijos 
 
Per 2018 m. sausio–birželio mėn. ESO investicijos į elektros ir dujų skirstomuosius tinklus siekė 113,738 mln. eurų – 53,4 
proc. daugiau nei 2017 m. sausio–birželio mėn., kai investicijos sudarė 74,139 mln. eurų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
1 Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnados, 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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5 lentelė. ESO investicijos, tūkst. eurų 
 

 2018 m. 1–6 mėn. 2017 m. 1–6 mėn. 

Elektros skirstymo tinklo atnaujinimas 56 711 38 575 

Elektros skirstymo tinklo plėtra 35 125 20 576 

Dujų sistemų statyba ir rekonstrukcija 18 181 11 436 

Kita (IT, valdymo sistemos ir kt.) 3 722 3 552 

Visos investicijos 113 738 74 139 

 
Per 2018 m. sausio–birželio mėn. ESO investicijos į elektros skirstymo tinklo atnaujinimą siekė 56,711 mln. eurų – 47,0 proc. 
daugiau nei 2017 m. sausio–birželio mėnesiais. Į elektros skirstomojo tinklo plėtrą 2018 m. sausio–birželio mėnesiais ESO 
investavo 35,1 mln. eurų – 70,7 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pat metu. Per 2018 m. sausio–birželio mėn. ESO prie elektros 
skirstymo tinklo prijungė 13 803 naujus vartotojus – 7,13 proc. daugiau nei 2017 m. sausio–birželio mėnesiais, kai prijungti 
12 884 vartotojai. Naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia per 2018 m. sausio–birželio mėn. sudarė 177 tūkst. 
kW ir buvo 10,0 proc. didesnė nei 2017 m. sausio–birželio mėn., kai ji siekė 161 tūkst. kW. 
 
Per 2018 m. sausio–birželio mėn. ESO investicijos į dujų sistemų statybą ir rekonstrukciją siekė 18,181  mln. eurų ir buvo 59,0 
proc. mažesnės 2017 metų sausio–birželio mėnesiais, kai jos siekė 11,436 mln. eurų. Per 2018 m. sausio–birželio mėn. ESO 
pastatė 216,18 kilometro skirstomųjų dujotiekių, kai 2017 m. atitinkamu laiku pastatyta 156,7 kilometrų dujotiekių. Prie gamtinių 
dujų skirstomojo tinklo Bendrovė 2018 m. sausio–birželio mėnesiais prijungė 4782 naujus klientus2 –  15,1 proc. mažiau nei 
2017 m. tuo pat metu (5633 klientai). 
 

Finansinių rodiklių analizė 
 
Bendrovės turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1,31  mlrd. eurų. 94,3 proc. viso turto sudarė ilgalaikis turtas. 
Likvidžiausias turtas – pinigai ir pinigų ekvivalentai – sudarė 4,2 mln. eurų, arba 5,5 proc. nuo viso trumpalaikio turto.  
 
6 lentelė. ESO finansinio sverto rodikliai* 

 
 2018-06-30 2017-06-30 

Įsiskolinimo koeficientas 0,60 0,46 

Skolos 
 ir turto santykis 

0,34 0,23 

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 1,48 0,85 

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,85 0,43 

Grynoji finansinė skola, mln. eurų 455,20 259,73 

Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,84 0,42 

Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,51 0,23 

Bendrojo mokumo koeficientas 0,67 1,18 

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,40 0,54 

Akcijos kainos ir pelno santykis 42,64 16,81 

Kapitalizacija, mln. eurų 760,44 778,33 

 
* Rodiklių aprašymai pateikti pranešimo pabaigoje. 

 
2018 m. birželio mėn. pabaigoje ESO finansinės skolos sudarė 459,4 mln. eurų, arba 57,3 proc. visų turimų įsipareigojimų. 
Ilgalaikės paskolos sudarė 277,2 mln. eurų, arba 60,4 proc. visų paskolų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ESO trumpalaikiai 
įsipareigojimai iš viso siekė 331,3 mln. eurų. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
2 Prijungtų naujų vartotojų skaičius, kuriems prijungti AB „Energijos skirstymo operatorius“ pastatė gamtinių dujų sistemą ir jai buvo gauti statybos pabaigą 

patvirtinantys dokumentai (vartotojai nebūtinai sudarę gamtinių dujų pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis). 
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7 lentelė. ESO likvidumo rodikliai 
 

  2018-06-30 2017-06-30 

Einamojo likvidumo rodiklis 0,23 0,26 

Kritinio likvidumo koeficientas 0,22 0,25 

Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis 0,01 0,02 

Apyvartinis kapitalas, tūkst. eurų -255.919 -176.154 

Apyvartinio kapitalo ir turto santykis -0,19 -0,15 

 

ESO trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 255,9 mln. eurų. Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė – 0,23. 
Kritinio likvidumo koeficientas nežymiai skiriasi nuo einamojo likvidumo, kadangi atsargos sudaro vos 3,7 proc. nuo viso 
trumpalaikio turto. Finansinė skola, sumažinta trumpalaikių investicijų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų dydžiu, sudaro 455,2 
mln. eurų. Bendrovės grynoji finansinė skola sudaro 84,3 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 sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose už 2018 m. sausio–birželio mėn.  
 
 

VEIKSNIAI, TURINTYS POVEIKĮ BENDROVĖS FINANSINIAMS RODIKLIAMS 
 

Veiklos aplinka 
 
Didžiausią įtaką elektros energijos vartojimui daro bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Jau kelerius metus bendrasis vidaus 
produktas Europos Sąjungoje auga, 2017 m. augimas buvo sparčiausias per pastaruosius 10 metų. 2017 m., pirmąkart nuo 
2007 m., augo visų Europos Sąjungos narių ekonomikos. Augimas turėtų tęstis ir toliau, tiesa, kiek nuosaikesnis. Europos 
Komisijos 2018 m. gegužę paskelbtoje prognozėje skelbiama, kad bendras 2018 m. Europos Sąjungos (ES28) bendrojo 
vidaus produkto augimas sieks 2,3 proc., euro zonos – taip pat 2,3 proc. Tuo tarpu 2019 m. ekonomikos augimas turėtų siekti 
atitinkamai 2,0 proc. ir 2,0 proc3. Europos Komisija prognozuoja, kad Lietuvos ekonomikos augimas 2018 m. sieks 3,1 proc., 
o 2019 m. – 2,7 proc4.  
 
Lietuvos bankų ekonomistų paskelbtose Lietuvos ekonomikos augimo perspektyvose taip pat prognozuojamas Lietuvos 
ekonomikos augimas. Remiantis SEB banko analitikų 2018 m. balandžio mėnesį pateiktomis prognozėmis, teigiama, kad 
2018 m. Lietuvos bendrasis vidaus produktas padidės 3,2 proc., 2019 m. – 3,0 proc.5 2018 m. kovo mėnesį „Swedbank“ 
analitikai taip pat paskelbė Lietuvos ekonomikos perspektyvas: prognozuojama, kad 2018 m. bendrojo vidaus produkto 
augimas sieks 3,2 proc., o 2019 m. - 2,5 proc.6. Lietuvos banko 2018 m. birželio mėnesio prognoze, Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas 2018 m. augs 3,2 proc., 2019 m. – 2,7 proc. 7 
 

3 paveikslas. Europos Sąjungos, euro zonos ir Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo prognozės 2018–2019 m., 
proc. 

 
                                                                 
 
 
3 Duomenų šaltinis: European Commission. European Economic Forecast Spring 2018. 
4 Duomenų šaltinis: European Commission. European Economic Forecast Spring 2018. 
5 Duomenų šaltinis: SEB bankas. Lietuvos makroekonomikos apžvalga, 2018 m. balandis 
6 Duomenų šaltinis: Swedbank Economic Outlook. March 2018 
7 Duomenų šaltinis: Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos apžvalga: 2018 m. birželis. 
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Kadangi elektros energijos vartojimas yra glaudžiai susijęs su bendrojo vidaus produkto augimu, ekonomikos augimas tur 
įtakos ir ESO veiklos rezultatams. Atsižvelgiant į ekonomistų pateikiamas makroekonomines prognozes 2018–2019 metams 
bei ESO faktinius rezultatus, manome, kad 2018 m. persiųstos elektros energijos kiekis augs. 
 
Situacija elektros rinkoje 
 

2018 metais vidutinė elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržoje Lietuvos prekybos zonoje, palyginti su 2017 m., didėjo: 
sausio mėn. ji buvo 2,0 proc., vasario mėn. – 19,3 proc., kovo mėn. – 47,4 proc., balandžio mėn. – 27,9 proc., gegužės mėn. 
– 34,6 proc., birželio mėn. – 33,1 proc. aukštesnė nei 2017 m. atitinkamais mėnesiais. Vidutinė kaina 2018 m. sausio–birželio 
mėn. buvo 43,67 eurų/MWh, 2017 m. sausį–birželį – 34,44 eurų/MWh.8 Didėjanti elektros energijos kaina biržoje turi neigiamos 
įtakos ESO rezultatams. 
 
4 paveikslas. Vidutinė elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje 

 
 
Bendrovės strategija ir tikslai 
 

2018 m. sausio–biržėlio mėn. Bendrovė vadovavosi 2016 m. lapkričio 2 d. paskelbta ESO 2016–2020 m. veiklos strategija. 
Bendrovės valdybos patvirtinta ESO ilgalaikė strategija remiasi paslaugų patikimumu ir greičiu, efektyvumu, bendromis 
vertybėmis grįsta organizacine kultūra bei nuolatiniu tobulėjimu.  
 
Strategijoje numatyta didinti veiklos efektyvumą ir mažinti veiklos sąnaudas. Siekiant kokybiško ir saugaus elektros energijos 
ir gamtinių dujų skirstymo paslaugų teikimo, planuojama investuoti 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 100 min, 
vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam klientui (SAIFI su „force majeure“) atitinkamai sumažės iki 1 karto. 
Bendrovė taip pat sieks išlaikyti aukštus gamtinių dujų skirstymo tinklo patikimumo rodiklius. 
 
Bendrovė iki 2020 m. planuoja sutrumpinti naujų klientų prijungimo prie gamtinių dujų ir elektros energijos skirstymo tinklo 
trukmę. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
8 Duomenų šaltinis: „Nord Pool“ 
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5 paveikslas. ESO veiklos strategijos schema 

 
 
Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą ESO grindžia šiomis vertybėmis: bendradarbiavimas, atsakomybė ir 
rezultatas. Vertybėmis išreiškiama nuostata, jog nuolat jaučiame atsakomybę už savo veiksmus, dirbame kartu ir visada 
siekiame geriausio rezultato suinteresuotoms šalims. 
 
Visi paminėti elementai laikomi esminėmis prielaidomis siekti pagrindinio strateginio tikslo – įmonės vertės didinimo. Įmonės 
vertės didinimas suvokiamas kaip tvarus balansas tarp žemiau pateiktų strateginių krypčių, kurios yra susietos  subalansuotų 
veiklos rodiklių metodikos (angl. Balanced Scorecard) atitinkamomis perspektyvomis: 

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

2. Tinklų efektyvumą didinantys pažangūs technologiniai sprendimai (Vidinių procesų perspektyva). 
3. Vieninga organizacijos kultūra (Darbuotojų ugdymo perspektyva). 
4. Nuolatinis veiklos tobulinimas (Vidinių procesų perspektyva). 

 
Šių krypčių nuoseklus įgyvendinimas leis subalansuotai siekti pagrindinio Bendrovės strateginio tikslo – įmonės vertės didinimo 
(Finansų perspektyva). 
 
ESO veiklos strategijos dokumentą galima rasti Bendrovės interneto svetainės www.eso.lt dalyje „Apie mus“. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. gegužės 23 d. patronuojanti grupės įmonė „Lietuvos energija“, UAB paskelbė atnaujintą 
strategiją LE2030, 2018 m. planuojama peržiūrėti bei atnaujinti ir Bendrovės strategiją. 
 

Investicijų planas: elektros ir dujų skirstymo tinklo modernizavimas 
 
2015 m. vasario 3 d. elektros skirstymo tinklo operatorius LESTO, kurios veiklą tęsia ESO, paskelbė 2015–2025 m. investicijų 
planą. Tuometu buvo numatyta, kad, siekiant užtikrinti patikimas, saugias ir išmaniai valdomas paslaugas, Bendrovė į tinklo 
modernizavimą ir atnaujinimą iki 2025 m. investuos 1,7 mlrd. eurų. 
 
2015 m. gruodžio 13 d. bendrovės „Lietuvos dujos“, kurios veiklą tęsia ESO, parengtame dešimties metų investicijų plane 
buvo numatyta per artimiausią dešimtmetį į tinklą investuoti 141,1 mln. eurų. Daugiausia – į skirstymo sistemos plėtrą, 
skirstomųjų dujotiekių rekonstravimą bei nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemų modernizavimą. 
 
2018 m. liepos 17 d. ESO paskelbė 2018–2027 m. vykdomų ir planuojamų investicijų į elektros ir dujų skirstymo tinklą 
investicijų planą (10 metų investicijų planą).  
 
Investicijų lygis 2018–2027 m. ESO investicijų plane buvo nustatytas siekiant kokybinių rodiklių – vidutinės neplanuotų elektros 
energijos persiuntimo nutraukimų trukmės (SAIDI), vidutinio neplanuotų nutraukimų skaičiaus vienam klientui (SAIFI) ir 
maksimalios gedimų šalinimo trukmės – mažėjimo. Šie rodikliai buvo nustatyti atsižvelgiant į suinteresuotų šalių lūkesčius dėl 
paslaugų kokybės ir gerąsias Vakarų Europos šalių praktikas. Numatoma, kad įgyvendinus visas numatytas investicijas SAIDI 
ir SAIFI mažės perpus. 
 
ESO 10 metų investicijų plano tikslai sutampa su Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamais tikslais. 
Investicijų plane atsispindi siekis užtikrinti geriausią kliento patirtį, kainą ir kokybę bei tikslai ir rodikliai, kurie iškelti naujoje 

http://www.eso.lt/
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ESO valdančios „Lietuvos energijos“ grupės strategijoje LE2030. Šios strategijos kryptyje „Kokybė ir efektyvumas“ numatyta, 
kad pagrindinės investicijos ir bus nukreiptos būtent į tinklo patikimumą bei skaitmenizavimą.  
 
2018–2027 m. ESO planuoja investuoti trimis kryptimis. Pirmoji – patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas. Oro linijas 
keičiant požeminėmis, atsisakant nepatikimų ir dažnai gendančių įrenginių, bus siekiama užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką 
energijos skirstymą saugiu aplinkai elektros ir dujų tinklu. Investicijų šioje kryptyje vertė gali siekti iki 640 mln. eurų. 
 
Investicijų į antrąją kryptį – nuotoliniu būdu valdomo tinklo kūrimą – tikslas yra pagreitinti energijos tiekimo atstatymą įvykus 
sutrikimams, sudaryti prielaidas tinklo valdymo sprendimus priimti remiantis realia informacija ir palengvinti atsinaujinančių 
energijos išteklių integraciją. Planuojama diegti per nuotolį dispečerio valdomą bei save gydančio tinklo įrangą, sprendimus 
tinklo darbo stebėsenai. Planuojama investicijų vertė – apie 582 mln. eurų. 
 
Trečioji kryptis – išmanusis tinklas. Siekiama pagerinti ESO paslaugų kokybę, sudaryti prielaidas klientams tiksliai sekti 
energijos suvartojimą, gauti tikslias sąskaitas ir sutaupyti energijos racionaliai ją vartojant. Dėl to numatoma diegti 
išmaniuosius skaitiklius, atnaujinti informacines sistemas. Planuojama, kad šioje kryptyje bus investuota apie 336 mln. eurų. 
 
Be to, ESO skaičiuoja, kad naujų vartotojų prijungimui per 10 metų laikotarpį prireiks apie 538 mln. eurų, tad iš viso per 2018–
2027 m. ESO gali investuoti iki 2,1 mlrd. eurų. 
 

Rizikos 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“ 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 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 per metus 
peržiūri „Lietuvos energijos“ 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 ir veiklos etikos 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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6 paveikslas. Rizikos valdymo ir kontrolės modelis 
 

 
 
Kaip ir kiekvienais metais, Bendrovei 2017 m. atliekant 2018 m. rizikos vertinimą nustatytos sritys, kuriose Bendrovė kon-
centruoja ir koordinuoja pagrindines rizikos valdymo priemones bei iniciatyvas. 8 lentelėje pateikiamas svarbiausių 2018 m. 
rizikos veiksnių ir valdymo krypčių sąrašas. 
 
8 lentelė. 2018 metų rizikos veiksniai ir valdymo kryptys 
 

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. 

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

 Diegiama saugos kultūros stiprinimo programa; 

 Nuolatinė darbuotojų ir rangovų saugos kontrolė ir 
priežiūra; 

 2018 m. antrąjį pusmetį pradedami praktiniai 
mokymai Mokymų simuliatoriuje ir diegiami VR 
mokymai; 

 Fizinės saugos priemonių stiprinimas ir įspėjamieji 
ženklai; 

 Skatinanti bei drausminanti darbuotojus, rangovus 
sistema. 
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Rizikos 
veiksnys 

Rizikos šaltiniai Pagrindinės rizikos valdymo kryptys 

Išorinis 
reguliavimas 
(ENEF, ADA) 

Reguliavimo rizika Bendrovei pasireiškia 
dėl reguliacinės aplinkos nepastovumo 
(dažnai besikeičiantys teisės aktai sudaro 
sąlygas klaidoms / klaidingiems 
interpretavimams). 
 
Taip pat ENEF direktyvos perkėlimas į 
Lietuvos teisės aktus sukūrė 
neproporcingai didelius įpareigojimus 
ESO, nesuteikiant tinkamų energijos 
taupymo paslaugų rinkos skatinimo 
mechanizmų. 
 
Išorinė reguliavimo rizika Bendrovei 
pasireiškia dėl asmens duomenų 
apsaugos teisinio reguliavimo reformos, 
kurios pagrindinis teisės aktas yra 2018 
m. gegužės 25 d. įsigaliojęs Europos 
Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas (BDAR, angl. GDPR).  
BDAR numatytos naujos asmenų teisės, 
sugriežtinti sutikimo reikalavimai bei kiti 
asmens duomenų apsaugos pasikeitimai 
kelia klaidingo BDAR numatytų taisyklių 
įgyvendinimo riziką.  

 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, kuriami finansiniai instrumentai; 

 Aktyvus dalyvavimas teisės aktų viešo derinimo 
procese; 

 Nepalankių įmonei teisės aktų keitimų projektų 
iniciavimas; 

 Bendrovėje įvykdytas BDAR reikalavimų 
įgyvendinimo projektas, kurio metu: 

- atnaujintos  Bendrovės dokumentų formos 
(sutartys, prašymai, kt.);  

- patvirtinti nauji Bendrovės vidaus teisės aktai 
(Asmens duomenų apsaugos politika ir standartas, 
viešai skelbiamas Privatumo pranešimas bei kt.);  

- įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis sistemų 
naudotojams matyti tik tiek asmens duomenų, kiek 
yra būtina jų funkcijų vykdymui; 

- paskirtas asmens duomenų apsaugos vadovas 
(pareigūnas); 

- Bendrovės darbuotojams pravesti asmens 
duomenų apsaugos mokymai;  

- vykdoma nuolatinė Bendrovės veiklos atitikties 
BDAR reikalavimams stebėsena ir kt. 

Paslaugų 
sutrikimai, 
įgyvendinant 
IT pokyčius 
(didelis 
pokyčių 
skaičius 
destabilizuoja 
sistemas) 

Didžiojoje dalyje informacinių sistemų, 
siekiant jas efektyvinti, 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 kokybiškų paslaugų klientams 
teikimui bei bendrovės procesų efektyvumo didinimui; 

 Efektyvinami IT pokyčių diegimo procesai; 

 Vykdoma nuosekli įgyvendinamų pokyčių stebėsena; 

 Sukurtas kritinių sistemų testavimo modelis. 

Informacijos 
sauga 
(kibernetinė 
sauga) 

Aptinkamos atsitiktinės (automatizuotos) 
ir specializuotos kibernetinės atakos, 
bandant išnaudoti Bendrovės darbuotojų 
silpnąsias socialinės savybes (smalsumą, 
patiklumą), informacinių sistemų 
pažeidžiamumus.  
Nuolatos atsirandančios naujos 
pasaulinės kibernetinės 
grėsmės, vystymosi tendencijos. 
Didelė motyvacija nukreipti kibernetines 
atakas į Bendrovę dėl strateginės 
Bendrovės reikšmės šalies saugumui. 

 Kibernetinių atakų aptikimo / sustabdymo sistemų 
gerinimas; 

 Bendradarbiavimas su išorės įstaigomis kibernetinės 
saugos srityje; 

 Bendrovės darbuotojų švietimas ir mokymai 
informacijos saugos srityje; 

 Prevencijos funkcijos priemonės siekiant užkardyti 
korupciją, galimą šnipinėjimą; 

 Keliama kibernetinės saugos personalo kvalifikacija. 

Sutarčių 
sąlygų 
vykdymo 
rizika 

Viešo pirkimo būdu sudarytų sutarčų 
tinkamas vykdymas yra būtinas užtikrinti 
ne tik viešą interesą, tačiau ir vykdyti 
įsipareigojimus ESO klientams. ESO 
nuolat stebi rinkos pokyčius ir siekia 
efektyviai išnaudoti esamus resursus 
rezultatui pasiekti.  

 Darbuotojų mokymai; 

 Bendradarbiavimas su išorės partneriais; 

 Sisteminių funkcionalumų diegiant netesybų taikymo 
įrankius tobulinimas; 

 Teismų praktika; 

 Veiklos efektyvinimas peržiūrint sutarčių sąlygas. 

Pirkimų rizika ESO pirkimus atlieka įgaliotoji 
organizacija UAB Verslo aptarnavimo 
centras. Vykdant viešo pirkimo 
procedūras siekiama sudaryti sutartis ne 
tik mažiausios kainos, bet ir ekonomiškai 
naudingiausius. Keliami reikalavimai ne 
tik kokybei, bet ir terminams, todėl  ESO 
nuolat atlieka rinkos stebėjimą bei 
pokyčius. 

 Pirkimų procesų efektyvinimas siekiant tipizavimo, 
autimatizavimo bei kokybės užtikrinimo; 

 Bendradarbiavimas su išorės partneriais; 

 Pastovi rinkos analizė ir komunikacija; 

 Procesų automatizavimo projektų įgyvendinimas; 

 Tesimų praktika. 
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INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS POPIERIUS 
 

Įstatinis kapitalas ir vertybiniai popieriai  
 
Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. birželio 30 d. sudarė 259 442 796,57 eurų. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. 
 
9 lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra 
 

Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 

vnt. 
Nominalioji 
vertė, eurų 

Bendra nominalioji 
vertė, eurų 

Dalis įstatiniame 
kapitale, proc. 

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

 

ESO akcijos į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą įtrauktos nuo 2016 m. sausio 11 dienos. Kitose reguliuojamose 
rinkose Bendrovės akcijomis neprekiaujama. 
 
10 lentelė. Informacija apie emitento vertybinius popierius 

 

ISIN kodas 
Prekybos 
sąrašas 

VP 
trumpinys 

Akcijų 
skaičius, vnt. 

Vienos akcijos 
nominali 

vertė, eurų 

Pramonės 
šaka pagal 

ICB standartą 

Aukštesnysis 
sektorius 
pagal ICB 
standartą 

LT0000130023 
BALTIC 

MAIN  LIST 
ESO1L 894 630 333 0,29 

7000 
komunalinės 
paslaugos 

7500 
komunalinės 
paslaugos 

 

Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo įsigijusi savų akcijų ir per ataskaitinį laikotarpį savų akcijų neįsigijo ir 
neperleido. 
 

Akcijų kainos dinamika ir apyvarta 
 

7 paveikslas. ESO akcijų kainos dinamika ir apyvarta per ataskaitinį laikotarpį 
 

 
 
ESO yra didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją bendrovė NASDAQ Baltic biržoje. ESO kapitalizacija ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje siekė 760,44 mln. eurų (2,3 % mažiau negu 2017 m. birželio 30 d.). Per 2018 m. sausio–birželio mėn. ESO akcijos 
kaina sumažėjo 0,7 proc. Per šį laikotarpį mažiausia ESO akcijų kaina užfiksuota 2018 m. balandžio 26 d – 0,84 euro. 
Didžiausia ESO akcijų kaina pasiekta 2018 m. vasario 28 d. – 0,916 euro. Vidutinė svertinė 2018 m. sausio–birželio mėn. ESO 
akcijos kaina siekė 0,867 euro. 
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8 paveikslas. ESO akcijų kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark indeksų dinamika nuo prekybos pradžios 
 

 
 
Nuo prekybos ESO akcijomis pradžios iki 2018 m. birželio mėn. pabaigos indeksas OMX Vilnius pakilo 51,59 %, indeksas 
OMX Baltic Benchmark pakilo 45,78 %, o ESO akcijų kaina sumažėjo 3,5 % nuo savo pradinės vertės.  
 

Akcininkų struktūra 
 
ESO, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo perėmė minėtų bendrovių turtą, teises ir 
pareigas, akcininkais tapo visi asmenys, 2015 m. gruodžio 11 d. turėję AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijų.  
 
2018 m. birželio 30 d. duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 8 838. 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 
bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 8 789. 
 
11 lentelė. Akcininkai, 2018 m. birželio 30 d. duomenimis, turėję daugiau kaip 5 proc. ESO įstatinio kapitalo 
 

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

adresas, kodas) 

Akcininkui nuosavybės 
teise priklausančių 
paprastųjų vardinių 
akcijų skaičius, vnt. 

Turima įstatinio 
kapitalo dalis, 

proc. 

Nuosavybės teise 
priklausančių akcijų 

suteikiama balsų 
dalis, proc. 

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

849 743 761 94,98 94,98 

 

Akcijų teisės, 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. Nė vienas Bendrovės akcininkas neturėjo specialiųjų kontrolės teisių. Nebuvo balsavimo 
teisių apribojimų. 
 

Vertybinių popierių perleidimo apribojimai 
 
2018 m. birželio 30 d. duomenimis, nebuvo žinoma apie kokius nors vertybinių popierių perleidimo apribojimus per ataskaitinį 
laikotarpį.  
 

Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 
ESO įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra AB SEB bankas.  
AB SEB banko kontaktiniai duomenys:  
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius; 
Tel. 1528 arba +370 5 268 2800. 
 

Dividendai 
 
2016 m. patvirtinta „Lietuvos energijos“ įmonių grupės dividendų politika, kuri taikoma ir Bendrovei, skelbiama Bendrovės 

interneto svetainėje www.eso.lt. Ši politika visoms grupės įmonėms nustato vienodus grynojo pelno paskirstymo principus. 
 
2018 m. kovo 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės 2017 m. 

pelno (nuostolių) paskirstymas. Numatyta už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d., išmokėti 22,7 mln. 
eurų dividendų. Vienai akcijai už šį laikotarpį tenka 0,02535 euro dividendų. Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos 
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darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2018 m. 
balandžio 16 d. darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai. 
 
Dividendai taip pat buvo mokėti pagal 2017 m. rugsėjo 29 d. įvykusio neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo 
sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bendrovės 
akcininkams. Skirta 0,046 euro vienai Bendrovės akcijai dydžio dividendų (iš viso – 41,2 mln. eurų) už šešių mėnesių laikotarpį, 
pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.  
 
Bendrovės grynasis pelnas iš tęstinės veiklos 2017 m. buvo 77,6 mln. eurų, tad už šį laikotarpį išmokėtų dividendų / grynojo 
pelno rodiklis siekia 0,82. 
 
 

KLIENTŲ APTARNAVIMAS, APTARNAVIMO ĮVERTINIMAS 
 

Aptarnaujamų klientų skaičius 
 
2018 m. birželio 30 d. ESO turėjo sudariusi 1,6 mln. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su privačiais klientais ir  
73,5 tūkst. elektros tiekimo arba persiuntimo paslaugų sutarčių su komerciniais klientais (2017 m. birželio 30 d. turėjo 1,6 mln. 
sutarčių su privačiais klientais ir 70,4 tūkst. sutarčių su komerciniais klientais). 
 
2018 m. birželio 30 d. prie ESO dujų skirstymo tinklo buvo prisijungę apie 578,4 tūkst. privačių ir apie 10,5 tūkst. verslo klientų, 
kuriems užtikrinama skirstymo paslauga.  
 

Elektros ir dujų apskaitų prietaisų eksploatavimas ir plėtra 

 

Per 2018 m. pirmąjį pusmetį ESO pakeitė 60,3 tūkst. apskaitos prietaisų, kuriems baigėsi metrologinis patikros terminas. Iš jų 

– 50,3 tūkst. elektros energijos ir beveik 10 tūkst. gamtinių dujų apskaitos prietaisų. Bendrovė naujiems klientams įrengė beveik 

12 tūkst. elektros energijos ir 2,6 tūkst. gamtinių dujų apskaitos prietaisų. 

 

Nuolat atnaujindama eksploatuojamus apskaitos prietaisus, Bendrovė bei jos įgalioti asmenys per 2018 m. pirmąjį pusmetį 

taip pat patikrino daugiau nei 458 tūkst. elektros ir daugiau nei 56 tūkst. gamtinių dujų apskaitos prietaisų. Bendrovė 2018 m. 

pirmąjį pusmetį įrengė 645 kontrolines apskaitas 10 kV elektros tinkle, taip padidindama jų skaičių iki 3,3 tūkst. Tai padeng ia 

93 proc. viso 10 kV tinklo. 

 

Investuodama į elektros energijos apskaitos prietaisų modernizavimą bei jų automatizavimą, ESO per 2018 m. pirmąjį pusmetį 

prie esamų automatizuotų duomenų nuskaitymų sistemų prijungė  2,1 tūkst. vnt. elektros energijos skaitiklių. Tokiu būdu 

Bendrovės eksploatuojamų elektros apskaitos prietaisų, kurių duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu, skaičius pasiekė beveik 

38,5 tūkst. Gamtinių dujų apskaitos prietaisų nuskaitomų nuotoliniu būdu skaičius išliko nepakitęs t. y. – 1,2 tūkst. Apskaitos 

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

tiksliai nustatyti verslo kliento suvartotą gamtinių dujų kiekį. 

 
Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, sudaryti prielaidas klientams tiksliai sekti energijos suvartojimą, gauti tikslias sąskai tas ir 
sutaupyti energijos racionaliai ją vartojant, Bendrovė vykdo išmaniosios apskaitos sistemos diegimo Lietuvoje programą. 
VKEKK derinimui pateiktas investicijų projektas, kuriuo numatoma pakeisti visus esamus elektros energijos skaitiklius į 
išmaniuosius, kurie įgalins klientus efektyviau vartoti energiją. Gamtinių dujų išmaniuosius skaitiklius planuojama diegti 
klientams, kurie suvartoja daugiau nei 500 m3 dujų per metus. Įprastai tai tie klientai, kurie naudoja gamtines dujas šildymui. 
 
2018 m. išmaniosios apskaitos diegimo programa pristatyta LR Seimo Energetikos komisijoje, LR Energetikos ministerijoje, 
nepriklausomiems energijos tiekėjams ir kitoms suinteresuotoms šalims. Vadovaujantis gerąją užsienio šalių praktika bei 
laikantis skaidrumo principų, organizuotos šešios rinkos konsultacijos, kuriose aktyviai dalyvavo vietos ir užsienio šalių tiekėjai 
bei gamintojai, gauta naudingų įžvalgų rengiamoms techninėms specifikacijoms. Bendrovė pradėjo testuoti naują 
siaurajuosčio daiktų interneto ryšio technologiją NB-IoT, kuri yra nauja ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Norima įsitikinti, ar ši 
technologija yra tinkama duomenų perdavimui iš išmaniųjų skaitiklių į Bendrovės informacines sistemas. 
 

Aptarnavimo kanalų vystymas 
 
ESO pastebi, kad sparčiai daugėja klientų, kurie naudojasi siūlomais nuotoliniais aptarnavimo kanalais. Per 2018 m. sausio–
birželio mėn., palyginti su 2017 m. liepos–gruodžio mėn., 9 proc. padidėjo klientų, kurie naudojasi savitarnos svetaine 
www.manogile.lt, skaičius. Tuo metu telefonu į ESO kreipėsi 6 proc. mažiau klientų, taip pat mažėjo ir klientų srautai 
aptarnavimo centruose mažesniuose miestuose.  
 
Per 2018 m. sausį–birželį trumpuoju klientų aptarnavimo numeriu 1802 informacija suteikta 552 tūkst. klientų (per 2017 m. 
pirmąjį pusmetį informacija suteikta apie 587 tūkst. klientų). Klientai taip pat naudojasi telefonu nemokamu 1852, kuriuo galima 
pranešti apie elektros gedimus, bei nemokamu dujų avarinės tarnybos numeriu 1804. 
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Per 2018 m. sausį–birželį didžiuosiuose Lietuvos miestuose esančiuose klientų aptarnavimo centruose buvo aptarnauta 
daugiau kaip 100 tūkst. klientų (per 2017 m. pirmąjį pusmetį aptarnauta 102 tūkst. klientų). 
 

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 1802 arba atvykę į „Gilės“ klientų aptarnavimo centrą. PVM 
sąskaitos faktūros savitarnos svetainėje www.manogile.lt pateikiamos visiems ESO klientams. 9,5 proc. klientų atsiskaito 
pagal gautą elektroninę sąskaitą.   
 

Rinkos liberalizavimas 
 
2018 m. birželio 30 d. nepriklausomi tiekėjai tiekė elektros energiją 62 977 (57 proc.) komercinių klientų objektams. Į likusius 
objektus elektros energiją ir toliau tiekė garantinis tiekėjas ESO. 
 

Klientų pasitenkinimas 
 
Paskutiniojo GCSI tyrimo duomenimis, elektrą ir dujas skirstančios bendrovės ESO klientų pasitenkinimo lygis 2017 m. buvo 
78 punktai (2016 metais – 79 punktai). Toks rezultatas yra 7 punktais aukštesnis už Europos (71) bei 5 punktais didesnis už 
pasaulio vidurkį (73). 
 
 

BENDROVĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 
 

Socialinė atsakomybė Bendrovei – tai ne tik idėjos ir vertybės, kuriomis ESO vadovaujasi kasdienėje veikloje ir planuodama 
ateitį. Tai – ir labai konkretūs sprendimai, kasdieninio verslo ir elgesio dalis. 
 
ESO tenkančią atsakomybę prisidėti prie visuomenės gerovės pirmiausia įgyvendina per saugią nenutrūkstamo energijos 
skirstymo ir tiekimo veiklą, aktyviai dalyvaudama visuomenės švietime saugaus ir racionalaus energijos vartojimo klausimais, 
diegdama naujas, perspektyvias ir tausojančias technologijas, rūpindamasi savo klientais, darbuotojais, bendruomenėmis ir 
skatindama rangovų bei tiekėjų atsakomybę. ESO 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 visi savo duomenis pateikę ir 
tokią paslaugą užsakę klientai 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“. Tęsiama plataus masto kampanija, nukreipta 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 – 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 skiriama vagysčių, dėl kurių sutrikdoma elektros tinklo veikla, prevencijai (edukacinė 
medžiaga, vaizdo klipai, straipsniai). Vyksta  tiksliniai susitikimai probleminiuose regionuose su vietos policijos, 
bendruomenės, žiniasklaidos atstovais.     
 
Energetinio efektyvumo didinimui – „Tiek, kiek reikia“. Racionalaus energijos naudojimo skatinimas yra viena iš 

prioritetinių ESO socialinės atsakomybės krypčių, prisidedanti prie aplinkos ir energetinių išteklių tausojimo bei šalies 
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įsipareigojimų vykdant Europos Sąjungos klimato kaitos programas. Projektas skirtas kurti racionaliai gyvenančios visuomenės 
tradicijas – čia ieškoma racionalaus elektros energijos vartojimo sprendimų, ypatingą dėmesį skiriant verslo, pramonės 
vartojimui. 
 
„Žaliasis protokolas“. Tai bendrovės inicijuotas susitarimas, prie kurio yra prisijungusios daugiau negu 200 įmonių. 

Susitarimą 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. 
 
Racionalaus energijos vartojimo konferencija „Energetinio efektyvumo sprendimai – konkurencingam verslui“. 2018 metų 

vasario 27 d. įvyko jau tradicine tapusi ESO inicijuojama konferencija verslui, organizuojama drauge su „Verslo žiniomis“. 
Renginyje savo įžvalgomis tausojančio energijos vartojimo tema dalinosi specialistai iš įvairių sektorių. Kasmetinė energetinio 
efektyvumo konferencija – ESO inicijuojamos energijos tausojimo iniciatyvos „Tiek, kiek reikia“ dalis. Šio renginio tikslas yra 
suvesti energetikus, energetinio efektyvumo sprendimų diegėjus, verslo ir akademinę bendruomenę, kad diskusijos ir vertingos 
patirtys leistų didinti verslo efektyvumą, išteklius nukreipti naudinga linkme ir tausoti aplinką. 
 
Rekomendacijos verslui. Jau antrus metus ESO analizuoja verslo klientų elektros energijos vartojimą ir pateikia individualias 

rekomendacijas, kaip šie galėtų sutaupyti, pasirinkę palankesnį tarifo planą. 631 įmonė, atsižvelgusi į patarimus ir nemokamai 
pasikeitusi planą, per 2018 metus sutaupys 1,03 mln. eurų. Daug įmonių Lietuvoje vis dar patiria per dideles išlaidas už elektros 
energiją tik dėl to, kad yra pasirinkusios joms netinkamus tarifo planus. Energetikos ekspertų atlikti skaičiavimai rodo, jog 2018 
m. balandį neteisingus tarifo planus buvo pasirinkę 4,8 tūkst. verslo klientų, valdančių beveik 8 tūkst. elektros energiją 
naudojančių objektų. Visiems jiems pateiktos individualios rekomendacijos. 
 

Parama 
 
2018 m. birželio 14 d. paskelbta apie  „Lietuvos energijos“ valdybos sprendimą dar labiau stiprinant skaidrumo principo 
įgyvendinimą grupės įmonėse 2018 m. nebeskirti paramos ir inicijuoti „Lietuvos energijos“ paramos fondo veiklos nutraukimą. 
Per šį fondą buvo skirstoma ir Bendrovės skiriama parama. 
 

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 paslaugas. Viešieji pirkimai yra centralizuoti, pirkimų procesai – standartizuoti ir 
sukoncentruoti vienoje internetinėje platformoje. 
 
Siekiant užtikrinti skaidrų ir atvirą viešųjų pirkimų procesą bei atvirą dialogą, VAC kviečia tiekėjus į informacinius susirinkimus, 
kurių metu pristatomi perkančiųjų organizacijų planuojami didelės vertės pirkimai. 

 
ESO taip pat Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVPIS) priemonėmis skelbia visų pirkimų, išskyrus mažos 
vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus, o apie jų paskelbimą papildomai informuoja savo tinklalapiuose, teikia 
pirkimų procedūrų ataskaitas ir informaciją apie vykdomus pirkimus. 
 

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). 
 
 
 
 

mailto:pasitikejimolinija@eso.lt
http://www.globalcompact.org/
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BENDROVĖ IR BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI 
 
12 lentelė. Informacija apie Bendrovę ir jos kontaktiniai duomenys 
 

Bendrovės pavadinimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Įmonės kodas 304151376 

Įstatinis kapitalas 259 442 796,57 EUR 

Buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius 

Telefonas (8 5) 277 7524 

Faksas (8 5) 277 7514 

Elektroninis paštas info@eso.lt  

Tinklalapis  www.eso.lt   

Teisinė – organizacinė forma Akcinė bendrovė 

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

Registras, kuriame kaupiami ir 
saugomi duomenys apie bendrovę 

Juridinių asmenų registras 

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 d., sujungus AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“. ESO 
perėmė LESTO ir „Lietuvos dujų“ 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 dujų“ sudarytas sutartis ar kitais 
pagrindais kylančias prievoles. 
 
ESO nuosavybės teise valdo 125  tūkst. km elektros linijų: 71 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 29 proc. – elektros kabeliai. 
Bendrovė taip pat eksploatuoja daugiau kaip 8 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 visa Lietuva. 
 

Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes 
 
Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra. 
 

Dukterinės bendrovės ir susijusios įmonės 
 
ESO priklauso valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos energija“ – vienai didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos 
šalyse. Patronuojanti grupės įmonė „Lietuvos energija“, UAB, valdo 94,98 proc. Bendrovės akcijų. 
 
2018 m. birželio 30 d. ESO dukterinių bendrovių neturėjo. 
 

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

mailto:info@eso.lt
http://www.eso.lt/
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13 lentelė. Pagrindinė informacija apie susijusias įmones 
 

 UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB Verslo aptarnavimo centras 

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

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

Įmonės kodas 303200016 303359627 

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

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

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

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

   

 UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB Verslo aptarnavimo centras 

ESO valdoma kapitalo dalis 
(2018 m. birželio 30 d.) 

29,01 proc. 22,25 proc. 

Pagrindinės veiklos pobūdis 
Informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų paslaugų teikimas 
energetikos sektoriaus įmonėms 

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

 
Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius 

 
Informacija apie susijusių šalių sandorius pateikiama 2018 m. sausio–birželio mėn. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame 
rašte. 
 

Bendrovės valdymas 
 
9 paveikslas. Bendrovės organizacinė struktūra (2018 m. birželio 30 d. duomenimis) 
 

 
 

Stebėtojų taryba 

Valdyba 

Visuotinis 
akcininkų 

susirinkimas 

Generalinis 
direktorius 

Vyriausiasis 
auditorius 

„Lietuvos 
energija“, UAB 
Vidaus audito 

tarnyba 

„Lietuvos energija“, 
UAB, stebėtojų 
tarybos Audito 

komitetas 

„Lietuvos energija“, 
UAB, stebėtojų 

taryba 

Veiklos 
meistriškumo 

skyrius 

Finansų ir 
administravimo 

tarnyba 

Paslaugų 

tarnyba 

Tinklų vystymo 

 tarnyba 

Tinklų 
eksploatavimo 

tarnyba 

Organizacijos 
vystymo 

departamentas 

Prevencijos 
skyrius 

Visuomeninio 
tiekėjo 

departamentas 

Komunikacijos 
skyrius 
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Šio pranešimo pasirašymo dieną, pagal Bendrovės įstatus, Bendrovės organai yra:  

 visuotinis akcininkų susirinkimas,  

 kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba,  

 kolegialus valdymo organas – valdyba, 

 vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius 
 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje galioja „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės lygių galimybių politika, kuri reglamentuoja 
lygių galimybių įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principus bei šių principų įgyvendinimo priemones „Lietuvos energijos“ 
įmonių grupės įmonėse. Šioje politikoje nustatyti lygių galimybių principai taikomi ne tik visų be išimties darbuotojų atrankai, 
bet ir bendrovių valdymo ir priežiūros organų narių atrankai. 
 
Įstatų pakeitimo tvarka 
 

ESO įstatai gali būti keičiami tik visuotiniame akcininkų susirinkime. 
 
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 2018 m. pirmąjį pusmetį įvyko vienas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienas neeilinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas. 2018 m. kovo 30 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir 2018 m. gegužės 28 d. įvykusiame 
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tiesiogiai dalyvauti neužsiregistravo nei vienas Bendrovės akcininkas. 
 
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. 
 
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Bendrovės stebėtojų taryboje dirbo Ilona Daugėlaitė ir nepriklausomas narys Petras Povilas 
Čėsna. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko šie stebėtojų tarybos sudėties pasikeitimai: 

 2018 m. kovo 30 d. įvykusiame eiliniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas atšaukti veikiančią 
stebėtojų tarybą in corpore bei naujai 4 metų kadencijai išrinkti Darių Maikštėną ir Darių Kašauską. 

 2018 m. gegužės 28 d. įvykusiame neeiliniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas 
nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Kęstutį Betingį. 

 
Numatoma šio pranešimo paskelbimo dieną veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga – 2022 m. kovo 30 d. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį iš viso įvyko keturi ESO stebėtojų tarybos posėdžiai, visuose jų dalyvavo visi tuo metu išrinkti stebėtojų 
tarybos nariai. 
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14 lentelė. ESO stebėtojų tarybos sudėtis (2018 m. birželio 30 d. duomenimis) 
 

   

Darius Maikštėnas  

(g. 1970 m.) 
Pirmininkas 

Darius Kašauskas  

(g. 1972 m.) 
Narys 

Kęstutis Betingis  

(g. 1958 m.) 
Nepriklausomas narys 

Pareigas eina nuo: 
2018 m. kovo 30 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 
2022 m. kovo 30 d. 

Pareigas eina nuo: 
2018 m. kovo 30 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 
2022 m. kovo 30 d. 

Pareigas eina nuo: 
2018 m. gegužės 28 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 
2022 m. kovo 30 d. 

Išsilavinimas 

Harvardo verslo mokykla, Vadybos 
programa (angl. General Management 

Program); 
Baltijos vadybos institutas, Verslo 

administravimo magistro laipsnis; 
Kauno technologijos universitetas, 

Verslo vadybos bakalauro laipsnis 

ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetas, Socialinių mokslų 

ekonomikos krypties doktorantūros 
studijos; 

ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetas, BI Norvegijos verslo 

mokykla, Vadybos magistro laipsnis; 
Vilniaus universitetas, Ekonomikos 

magistro laipsnis 

Vilniaus universitetas, Teisės magistro 
laipsnis; 

Lietuvos viešojo administravimo 
institutas, Organizacijų lyderių mokymo 

programa prokuratūros vadovams 
(OLYMP-38) 

Pagrindinė darbovietė ir užimamos pareigos 

„Lietuvos energija“, UAB, valdybos 
pirmininkas, generalinis direktorius 

 „Lietuvos energija“, UAB, valdybos 
narys, Finansų ir iždo direktorius 

Advokatų Betingio ir Ragaišio kontora, 
advokatas 

D. Maikštėnas D. Kašauskas K. Betingis 

Dalyvavimas kitų įmonių ir organizacijų veikloje 

Įmonės, įstaigos, organizacijos 
pavadinimas, pareigos 

Įmonės, įstaigos, organizacijos 
pavadinimas, pareigos 

Įmonės, įstaigos, organizacijos 
pavadinimas, pareigos 

– 

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra“, 
stebėtojų tarybos narys (iki 2018-03-23); 

UAB Duomenų logistikos centras, 
valdybos pirmininkas; 

Lietuvos energijos paramos fondas, 
valdybos narys; 

288-oji DNSB „Vingis“ revizijos komisijos 
narys; 

UAB Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija, valdybos pirmininkas (narys 

nuo 2018-03-19, pirmininkas nuo 2018-03-
22). 

– 

Turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis 

– – – 

Per 2018 m. sausio-birželio mėn. priskaičiuotos pinigų sumos, eurų* (už veiklą stebėtojų taryboje) 

– – –** 

 
* 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“. 
** Iki 2018 m. kovo 30 d. nepriklausomo stebėtojų tarybos nario pareigas ėjusiam Petrui Povilui Čėsnai per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 1 043 eurų už 

veiklą stebėtojų taryboje. 
 
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 yra renkami stebėtojų tarybos ketverių metų kadencijai. Valdyba iš savo narių 
renka valdybos pirmininką. 
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Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Bendrovės valdybą sudarė valdybos pirmininkė Dalia Andrulionienė ir valdybos nariai – 
Augustas Dragūnas, Rytis Borkys, Ignas Pranskevičius ir Saulius Vaičekauskas. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko šie valdybos 
sudėties pasikeitimai: 

 2018 m. sausio 10 d. Bendrovė gavo valdybos nario Ryčio Borkio pranešimą dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų 
(paskutinė pareigų ėjimo diena Bendrovės valdyboje – 2018 m. sausio 24 d.) 

 2018 m. kovo 14 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas Bendrovės valdybos 
nariu iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Ovidijų Martinonį. 

 
Numatoma šio pranešimo paskelbimo dieną veikiančios valdybos kadencijos pabaiga – 2019 m. gruodžio 3 d. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 15 ESO valdybos posėdžių, visuose dalyvavo visi tuo metu buvę išrinkti valdybos nariai. 
 
15 lentelė. ESO valdybos sudėtis (2018 m. birželio 30 d. duomenimis) 
 

     

Dalia Andrulionienė 

(g. 1971 m.) 
Valdybos pirmininkė 
Generalinė direktorė 

Augustas Dragūnas 

(g. 1981 m.) 
Valdybos narys 

Ignas Pranskevičius 

(g. 1985 m.) 
Valdybos narys 

Saulius 
Vaičekauskas 

(g. 1979 m. ) 
Valdybos narys 

Ovidijus Martinonis 

(g. 1984) 
Valdybos narys 

Pareigas eina nuo: 
2016 m. lapkričio 25 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 

2019 m. gruodžio 3 d.* 

Pareigas eina nuo: 
2016 m. vasario 19 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 
2019 m. gruodžio 3 d 

Pareigas eina nuo: 
2017 m. sausio 20 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 

2019 m. gruodžio 3 d. 

Pareigas eina nuo: 
2017 m. balandžio 26 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 

2019 m. gruodžio 3 d. 

Pareigas eina nuo:  
2018 m. kovo 14 d. 

 
Kadencijos pabaiga: 

2019 m. gruodžio 3 d. 

D. Andrulionienė A. Dragūnas I. Pranskevičius S. Vaičekauskas O. Martinonis 

Išsilavinimas 

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 

ISM vadybos ir 
ekonomikos 

universitetas, 
BI Norwegian Business 

school, Vadybos 
magistro laipsnis; 

Vilniaus universitetas, 
Ekonomikos magistro 

laipsnis 

Kauno technologijos 
universitetas, 

Tarptautinės prekybos 
magistro laipsnis 

ir Elektros inžinerijos 
bakalauro laipsnis 

Kauno technologijos 
universitetas, 

Telekomunikacijų ir 
elektronikos bakalauro ir 

magistro laipsnis 

Pagrindinė darbovietė ir užimamos pareigos 

ESO generalinė 
direktorė 

ESO Finansų ir 
administravimo tarnybos 

direktorius 

ESO Paslaugų tarnybos 
direktorius 

ESO Tinklų 
eksploatavimo tarnybos 

direktorius 

ESO Tinklų vystymo 
tarnybos direktorius 

Dalyvavimas kitų įmonių ir organizacijų veikloje 

UAB Verslo 
aptarnavimo centras, 

valdybos narė; 
Nacionalinės Lietuvos 
energetikos asociacija, 

tarybos narė 

UAB Technologijų ir 
inovacijų centras, 
valdybos narys 

   

Turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis 

– – – – – 

Per 2018 m. sausio–birželio mėn. priskaičiuotos pinigų sumos, eurų (už veiklą valdyboje) 

8 688 5 214 5 214 5 214 3 112** 

 
* Po ataskaitinio laikotarpio, 2018 m. rugpjūčio 1 d., Bendrovė gavo Dalios Andrulionienės pranešimą apie atsistatydinimą iš ESO valdybos 
pirmininkės ir narės pareigų nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. Dalia Andrulionienė iš ESO generalinės direktorės pareigų traukiasi šalių sutarimu 
taip pat nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. Nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. laikinai Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas eina ESO valdybos 
narys, Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas. 2018 m. rugpjūčio 10 d. jis išrinktas ir Bendrovės valdybos 
pirmininku 
** Iki 2018 m. sausio 27 d. valdyboje dirbusiam Ryčiui Borkiui per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuoti 673 eurai už veiklą valdyboje. 
 
 
 
 



 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.  
 
 

27    
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

Bendrovės vadovai 

 
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.  
 
16 lentelė. Informacija apie priskaičiuotas pinigų sumas ESO generaliniam direktoriui ir vyr. finansininkui* 
 

 Darbo užmokestis  
2018 m. sausio–birželio 

mėn., eurų 

Kintamoji atlygio dalis už praėjusių 
metų rezultatus, išmokėta per 2018 m. 

sausio–birželio mėn., eurų 

Iš viso 2018 m. 
sausio–birželio 

mėn., eurų 

Generalinė direktorė 
Dalia Andrulionienė 

26 538 7 083 33 621 

 
* Nuo 2014 m gruodžio 1 d. apskaitos funkcija iš Bendrovės buvo iškelta į įmonę UAB Verslo aptarnavimo centras, todėl Bendrovėje neliko 
apskaitos funkciją atliekančių darbuotojų ir vyr. finansininko pareigybės. UAB Verslo aptarnavimo centras Bendrovei teikia visas apskaitos 
paslaugas nuo pirminių dokumentų suvedimo į apskaitos programas iki finansinių ataskaitų parengimo. 

 
ESO nėra perleidusi turto valdymo ar suteikusi garantijų organų nariams. Per 2018 m. sausio–birželio mėnesius Bendrovė 
neskyrė valdymo organų nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas. 
 

Informacija apie komitetus 
 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje sudaromi stebėtojų tarybos komitetai, kurie pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones 
bei siūlymus teikia „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybai. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, iš kurių ne mažiau 
kaip vienas narys yra stebėtojų tarybos narys ir ne mažiau kaip vienas – nepriklausomas narys. Komitetų nariai renkami 
ketverių metų kadencijai. Komitetų veikla taikoma „Lietuvos energijai“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomoms dukterinėms 
įmonėms, tarp jų ir ESO bei kitos teisinės formos juridiniams asmenims, kuriuose „Lietuvos energija“ gali tiesiogiai ar 
netiesiogiai daryti lemiamą įtaką. 
 
„Lietuvos energijoje“ veikia šie stebėtojų tarybos komitetai: 

 Rizikos valdymo priežiūros komitetas yra atsakingas už išvadų ar pasiūlymų dėl valdymo ir kontrolės sistemos įmonių 

grupėje veikimo ir (ar) svarbiausių rizikos faktorių bei rizikos valdymo ar prevencinių priemonių įgyvendinimo teikimą 
stebėtojų tarybai; 

 Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar siūlymų dėl audito ir kontrolės sistemos įmonių 

grupėje veikimo teikimą stebėtojų tarybai; 

 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. 
Komiteto funkcijos taip pat apima bendros atlygio politikos formavimą įmonių grupėje, atlygio dydžio ir sudėties 
nustatymą, skatinimo principus ir kt. 

 
Plačiau komitetų funkcijos aprašomos metiniuose Bendrovės pranešimuose. 
 
17 lentelė. Rizikos valdymo priežiūros ir veiklos etikos komiteto nariai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius (proc.) 

Kadencijos 
laikotarpis 

Darbovietė, pareigos 

Andrius Pranckevičius  

Komiteto pirmininkas  
– 

2018 m. balandis– 
2020 m. balandis 

AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus 
pavaduotojas ir valdybos narys; 
PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos 
pirmininkas 

Darius Daubaras 

Narys 
– 

2018 m. balandis– 
2020 m. balandis 

„Saudi Aramco“ (naftos ir dujų pramonės įmonė) 
Finansų ir plėtros projektų skyriaus projektų vadovas 

Šarūnas Rameikis  

Nepriklausomas narys 
– 

2018 m. balandis– 
2020 m. balandis 

R.Mištauto ir T.Milickio advokatų kontora „Konsus“, 
advokatas 

 

Šiuo metu veikiančio Rizikos valdymo priežiūros ir veiklos etikos komiteto kadencija yra nuo 2018 m. balandžio 24 d. iki 2022 

m. balandžio 24 d. 
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18 lentelė. Audito komiteto nariai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius (proc.) 

Kadencijos 
laikotarpis Darbovietė, pareigos 

Irena Petruškevičienė 

Komiteto pirmininkė  
Nepriklausoma narė 

– 
2017 m. spalis– 
2021 m. spalis 

Europos Komisijos audito vystymo komitetas, narė 

Danielius Merkinas  

Nepriklausomas narys 
– 

2017 m. spalis– 
2021 m. spalis 

UAB „Nordnet“, generalinis direktorius 

Aušra Vičkačkienė 

Narė 
– 

2017 m. spalis– 
2021 m. spalis 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Turto 
valdymo departamentas, direktorė 

Ingrida Muckutė 

Narė  
– 

2018 m. gegužė– 
2021 m. spalis 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 
Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo 
politikos departamento direktorė 

Šarūnas Radavičius 

Nepriklausomas narys 
– 

2018 m. gegužė– 
2021 m. spalis 

Rodl & Partner, UAB generalinis direktorius 

 

Šiuo metu veikiančio Audito komiteto kadencija yra nuo 2017 m. spalio 13 d. iki 2021 m. spalio 13 d. 

 
19 lentelė. Skyrimo ir atlygio komiteto nariai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
 

Komiteto narys 
Turimų Bendrovės 
akcijų skaičius (proc.) 

Kadencijos 
laikotarpis 

Darbovietė, pareigos 

Daiva Lubinskaitė-
Trainauskienė  

Komiteto pirmininkė 
Nepriklausoma narė 

– 
 
2017 m. rugsėjis– 
2021 m. rugsėjis 

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo 
direktorė 
Personalo valdymo profesionalų asociacijos 
valdybos narė 

Aušra Vičkačkienė 

Narė 
– 

2017 m. rugsėjis– 
2021 m. rugsėjis 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Turto 
valdymo departamento direktorė 

Ramūnas Dilba 

Narys 
– 

2017 m. lapkritis– 
2021 m. rugsėjis 

Finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų 
departamento direktorius 

Lėda Turai-
Petrauskienė 

Nepriklausoma narė 

– 

 
2018 m. kovas– 
2021 m. rugsėjis 
 

Tarptautinė koučingo specialistų federacija, 
koučingo specialistė 

 
Šiuo metu veikiančio Audito komiteto kadencija yra nuo 2017 m. rugsėjo 13 d. iki 2021 m. rugsėjo 13 d. 

Bendrovės darbuotojai 
 
Bendrovės personalo politika orientuota į darbuotojų nuolatinį tobulėjimą bei organizacijos kultūros formavimą, užtikrinantį 
didesnės vertės kūrimą klientams, partneriams ir visuomenei. Darbuotojų skaičius 2018 m. birželio 30 d. sudarė 2 454 (tai 
faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius, į kurį įtraukiami darbuotojai esantys nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogose 
bei karinėje tarnyboje).  
 
20 lentelė. ESO darbuotojų struktūra pagal kategorijas 
 

Darbuotojų kategorija 
Darbuotojų skaičius 

2018-06-30 

Įmonės vadovas 1 

Aukščiausio lygmens vadovai 6 

Vidurinio lygmens vadovai 194 

Ekspertai, specialistai  1 727 

Darbininkai 526 

Visi darbuotojai 2 454 
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21 lentelė. ESO darbuotojų struktūra pagal išsilavinimą 
 

Išsilavinimas 
Darbuotojų skaičius 

2018-06-30 

Aukštasis 1 468 

Aukštesnysis 816 

Vidurinis ir profesinis 170 

 

Atlygio sistema 

 
ESO įdiegusi darbuotojų atlygio sistemą, kuri leidžia atsidurti greta kitų pažangiausių šalies bendrovių, atlyginančių 
darbuotojams už atliktą darbą pagal pasiektus rezultatus, kuriamą vertę organizacijai ir komandai. Kuriant atlygio sistemą buvo 
naudota „Hay group“ metodika, kuri užtikrina objektyvų pareigybių vertinimą pagal reikiamą išsilavinimą, problemų 
sudėtingumą ir atsakomybės lygį, kuris tenka konkrečiai pareigybei. Ši sistema leidžia efektyviai valdyti Bendrovės išlaidas ir 
užtikrina, kad ESO strateginiai tikslai bei verslo valdymo logika atsispindėtų darbo užmokesčio sistemoje.  
 
Bendrovės darbuotojų atlygio paketą sudaro finansinis, nefinansinis ir emocinis atlygis. Finansinio atlygio sistema apima 
kiekvieną mėnesį mokamą darbuotojo darbo sutartyje nurodytą pastoviąją atlygio dalį, taip pat pasiekus nustatytus veiklos 
rezultatus - 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 tinklapyje. 
 
21 lentelė. ESO darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 
 

Darbuotojų kategorija 
Vidutinis darbo užmokestis, eurų (Iki mokesčių) 

2018 m. sausis–birželis 

Įmonės vadovas 5 513 

Aukščiausio lygmens vadovai 4 593 

Vidurinio lygmens vadovai 2 161 

Ekspertai, specialistai 1 191 

Darbininkai 971 

Visi darbuotojai 1 227 

 
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 bei atstovauti visų Bendrovės darbuotojų teisėms ir teisėtiems interesams. 
Sutartyje nustatytos darbo, darbo apmokėjimo, socialinės, ekonominės ir profesinės sąlygos bei garantijos, kurios nėra 
reglamentuojamos įstatymų, kitų norminių teisės aktų. Darbuotojams taikomos papildomos garantijos (išmokos nelaimingų 
atsitikimų, ligos, artimųjų mirties atvejais, parama gimus vaikui, papildomos mokamų atostogų dienos gimus vaikui, sudarius 
santuoką bei kitais atvejais).  
 
Profesinės sąjungos 

 
Bendrovė palaiko darbuotojų būrimąsi į savanoriškas profesines sąjungas ir su jomis glaudžiai bendradarbiauja. Kas ketvirtį 
organizuojami susitikimai, kuriuose aptariami Bendrovėje vykdomi strateginiai projektai. Profsąjungų atstovai visada dalyvauja 
darbo grupėse, kai nagrinėjami su darbuotojais susiję (darbuotojų darbo sąlygų, darbo apmokėjimo ir socialiniai) klausimai. 
 
Kompetencijų ugdymas 

 
ESO daug dėmesio skiria darbuotojų kompetencijų ugdymui. Ugdymo planai yra sudaromi kasmet, atsižvelgus į bendrovės 
tikslus ir darbuotojų kompetencijos atitikimą šiems tikslams pasiekti. Organizuojant mokymus, daug dėmesio skiriama 
efektyviam ir kokybiškam elektros ir dujų skirstomųjų tinklų priežiūros užtikrinimui, klientų aptarnavimui bei darbų saugai.  
 



 
TARPINIS PRANEŠIMAS 

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.  
 
 

30    
Energetikos įmonių grupė 
www.le.lt 

2018 m. sausio–birželio mėnesiais profesiniuose privalomuosiuose mokymuose, kurių pabaigoje išduodami specialiuosius 
darbus atlikti leidžiantys pažymėjimai, dalyvavo 1 179 dalyviai. Darbuotojai mokėsi darbuotojų saugos ir sveikatos 
mokymuose, gaisrinės saugos, degiųjų dujų sistemų eksploatavimo, rotacinių turbininių dujų skaitiklių bei dujų tūrio 
kompiuterių – korektorių, ypatingo statinio SDV profesinių ir teisinių žinių mokymuose. 
 
2018 m. sausio–birželio mėnesiais bendruosiuose mokymuose dalyvavo 1 743 dalyviai. Bendrieji mokymai organizuojami tiek 
siunčiant pavienius darbuotojus į išorinių tiekėjų organizuojamus seminarus ir konferencijas (Lietuvoje ir užsienyje), tiek 
formuojant grupes Bendrovės viduje. 
 
Bendrovė į kompetencijų ugdymo programas siekia įtraukti vidinius darbuotojus – vidinius lektorius, turinčius specifinių žinių ir 
įgūdžių bei galinčius jomis dalintis su kitais, taip pat investuoja į šių darbuotojų apmokymą. Per 2018 m. pirmąjį pusmetį 
vidiniuose mokymuose dalyvavo 1 086 dalyvis. 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 bei vykdomos mokymų įvertinimo apklausos. 
ESO taip pat nuolat bendradarbiauja su gamintojais, įrangos tiekėjais, kurie dalinasi savo žiniomis su darbuotojais, 
pristatydami naujoves energetikos srityje. 
 
2018 m. pirmąjį pusmetį ESO taip pat dalinai finansavo penkių darbuotojų studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant 
kelti darbuotojų kvalifikaciją bei ugdyti vadovų kompetencijas. Darbuotojai turi galimybę studijuoti su bendrovės veikla 
susijusiose energetikos bei vadybinių studijų programose. 
 
Praktikos galimybės 

 
ESO aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigomis ir sudaro sąlygas universitetų bei kolegijų studentams pritaikyti teorines 
žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Per 2018 metų pirmąjį pusmetį praktiką ESO visoje Lietuvoje atliko  24 studentai. Praktiką 
Bendrovėje atlieka ne tik studentai, kuriems yra organizuojama privaloma praktika, bet taip pat suteikiama galimybė 
motyvuotiems bei entuziastingiems studentams atlikti praktiką savanoriškai. 
 

Reikšmingi susitarimai 

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei, 
sudaryta nebuvo.  

Bendrovės ir jos organų narių ar darbuotojų susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be 
pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo, sudaryta nebuvo. 

Žalingi sandoriai 

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vardu sudarytų žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos 
sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.), turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos 
Bendrovės veiklai ir (arba) veiklos rezultatams, taip pat sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, 
kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, sudaryta 
nebuvo. 

 
ESMINIAI ĮVYKIAI BENDROVĖS VEIKLOJE 
 
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 „NASDAQ Vilnius“ tinklalapyje (www.nasdaqbaltic.com). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://litlex.lenet.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=102203&Zd=d%EBl%2Bperiodin%EBs%2Bir%2Bpapildomos%2Binformacijos%2Brengimo%2Bir%2Bpateikimo&BF=4#60z#60z
http://www.eso.lt/
http://www.nasdaqbaltic.com/
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Esminiai įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 
 

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 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 

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 

2018-04-30 ESO pirmojo ketvirčio rezultatai: augančios investicijos ir naujų klientų šuolis 

2018-05-03 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 

2018-05-28 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 

2018-05-31 
Preliminarūs 2018 m. keturių mėnesių ESO rezultatai: bendrovės pajamos siekė 215,8 mln. eurų, koreguota EBITDA 
– 64,3 mln. eurų 

2018-06-01 
Correction: Preliminarūs 2018 m. keturių mėnesių ESO rezultatai: bendrovės pajamos siekė 215,8 mln. eurų, 
koreguota EBITDA – 64,3 mln. eurų 

2018-06-27 Dėl transporto priemonių nuomos paslaugų sandorio  

2018-06-29 ESO preliminarūs 2018 m. 5 mėnesių rezultatai 

 

Pranešimai apie esminius įvykius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
 

Data Esminis įvykis 

2018-07-03 Dėl komanditinės ūkinės bendrijos steigimo 

2018-07-10 
Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir sprendimo atsisakyti visuomeninio elektros energijos 
tiekimo licencijos 

2018-07-17 Patvirtintas „Energijos skirstymo operatoriaus“ 10 metų investicijų planas 

2018-07-17 Correction: Patvirtintas „Energijos skirstymo operatoriaus“ 10 metų investicijų planas 

2018-07-20 CORRECTION: Dėl 2018 m. investuotojo kalendoriaus 

2018-07-31 ESO preliminarūs 2018 m. 6 mėnesių rezultatai 

2018-07-31 Dėl visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos galiojimo panaikinimo 

2018-08-01 Dėl ESO valdybos pirmininkės ir generalinės direktorės Dalios Andrulionienės atsistatydinimo šalių susitarimu 

2018-08-06 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

2018-08-10 Išrinktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininkas 

2018-08-28 Dėl Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų perkėlimo sutarties sudarymo su „Lietuvos energija“, UAB   

2018-08-30 Dėl elektros visuomeninio tiekimo verslo dalies atskyrimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=295647
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296000
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296000
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296514
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296498
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296498
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296553
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296571
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296635
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296719
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296838
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296853
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296850
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=296978
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297005
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297215
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297213
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297212
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=297212
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298075
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298182
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298730
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298847
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298847
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298876
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=298876
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299407
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299452
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299545
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299662
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299662
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299779
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299787
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=299866
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300022
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300027
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300076
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300139
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&news_id=300204
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Tarpiniame pranešime pateikiamų rodiklių 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 

 

 
 
 
 




