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SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 

  Pasta-  
bos 

2018-09-30 2017-12-31 
  

TURTAS    

Ilgalaikis turtas    
Ilgalaikis materialusis turtas 3 1.291.099 1.188.748 

Nematerialusis turtas 3 33.672 5.451 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą   3 3 

Investicijos į asocijuotas įmones  2.548 2.382 

Kitas ilgalaikis finansinis turtas  763 849 

  1.328.085 1.197.433 

Trumpalaikis turtas    
Atsargos  4.143 2.135 

Prekybos ir kitos gautinos sumos  63.501 64.386 

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos  7.182 7.224 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  2.242 174 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  6.055 6.449 

  83.123 80.368 

Iš viso turto  1.411.208 1.277.801 

    

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
   

Nuosavas kapitalas     
Įstatinis kapitalas 4 259.443 259.443 

Perkainojimo rezervas  41.299 44.680 

Įstatymų numatytas rezervas  25.944 25.910 

Nepaskirstytasis pelnas  193.813 277.611 

Iš viso nuosavo kapitalo  520.499 607.644 
    

ĮSIPAREIGOJIMAI    
Ilgalaikiai įsipareigojimai    
Paskolos  462.885 239.648 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  1.013 11.368 

Ateinančių laikotarpių pajamos  142.195 113.202 

Dotacijos ir subsidijos   21.368 19.758 

Ilgalaikės išmokos darbuotojams  1.996 1.763 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  3 3 

Atidėjiniai  28.725 - 

  658.185 385.742 

Trumpalaikiai įsipareigojimai    
Paskolos  68.076 133.040 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos  115.313 116.529 

Gauti avansai, sukaupti įsipareigojimai ir ateinančio laikotarpio pajamos  49.135 34.846 

  232.524 284.415 

Iš viso įsipareigojimų  890.709 670.157 

Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų   1.411.208 1.277.801 

 

 

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

 
 

  
Pasta-
bos 

2018             
I-III ketv. 

2018 m. 
III ketv. 

2017             
I-III ketv. 

2017 m. 
III ketv. 

Pajamos  6 448.788 143.223 443.152 137.319 

Kitos pajamos   6.793 3.317 3.102 1.150 

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimai   (323.446) (111.968) (273.398) (88.053) 

Gamtinių dujų ir perdavimo paslaugų pirkimų (sąnaudos)   (3.067) (1.098) (2.506) (881) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija   (41.559) (14.176) (37.135) (12.724) 

Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos   (31.370) (9.816) (30.556) (10.374) 

Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos   (10.575) (4.919) (11.161) (4.264) 

Transporto sąnaudos   (3.581) (1.222) (3.314) (1.101) 

Telekomunikacijos ir IT paslaugos   (6.972) (2.428) (6.757) (2.415) 

Nuoma ir komunalinės paslaugos   (3.054) (1.018) (3.049) (1.002) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos   (3.614) (1.011) (1.910) (1.535) 

Kitos sąnaudos   (12.921) (4.394) (13.279) (4.763) 

Veiklos pelnas    15.422 (5.510) 63.189 11.357 

       
Finansinės veiklos pajamos   64 17 856 301 

inansinės veiklos sąnaudos   (4.317) (1.635) (1.373) (525) 

Finansinės veiklos sąnaudos, grynąja verte   (4.253) (1.618) (517) (224) 

       
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis   268 155 281 210 

       

Pelnas prieš apmokestinimą   11.437 (6.973) 62.953 11.343 

Pelno mokestis   (608) (33) (6.273) (960) 

Grynasis pelnas   10.829 (7.006) 56.680 10.383 

       

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)       

Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius):    

 

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

Laikotarpio bendrasis pelnas   10.713 (7.066) 56.680 10.383 

       

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)   894.630 894.630 894.630 894.630 
Pelnas ir sąlyginis pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams, tenkantis 
vienai akcijai (eurais)     0,012  (0,008)   0,063    0,012  

 

 
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  - - - 56.680 56.680 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - 56.680 56.680 

Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)  - (3.810) - 3.810 - 
Dividendai 5 - - - (92.916) (92.916) 

Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d.  259.443 46.054 25.910 255.552 586.959 

       

Likutis 2018 m. sausio 1 d.  259.443 44.680 25.910 277.611 607.644 
Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka pritaikant naujus 
TFAS  - - - (62.654) (62.654) 
Perskaičiuotas likutis 2018 m. sausio 1 d.  259.443 44.680 25.910 214.957 544.990 

Laikotarpio grynasis pelnas  - - - 10.829 10.829 

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

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - 10.713 10.713 

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

- (3.381) - 3.381 - 

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

Dividendai  5 - - - (35.204) (35.204) 

Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d.  259.443 41.299 25.944 193.813 520.499 

 
 
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-III ketv. 2017 m. I-III ketv. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai 
   

Grynasis pelnas  10.829 56.680 

Atstatymai:    
Pelno mokesčio sąnaudos  608 6.273 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 3,7 42.384 37.997 

Dotacijų amortizacija  (825) (862) 

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis  (268) (281) 

Parduoto ir nurašyto turto nuostoliai (pelnas)  3.319 2.828 

Finansinės veiklos (pajamos)  (64) (80) 

Finansinės veiklos sąnaudos  4.317 597 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:    
Prekybos ir kitos gautinos sumos  491 12.119 

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai, ateinančio laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos  (1.486) (1.708) 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos, gauti avansai, sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos  12.558 393 

Pinigų srautai iš veiklos  71.863 113.956 

Sumokėtas pelno mokestis  (1.128) (5.639) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   70.735 108.317 

Investicinės veiklos pinigų srautai    
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo  įsigijimas  (208.165) (138.527) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas  112 - 

Gautos dotacijos  2.435 222 

(Suteiktos) paskolos  - (2.919) 

Susigrąžintos paskolos  - 4.482 

Gauti dividendai  102 112 

Gautos palūkanos  64 74 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (205.452) (136.556) 

Finansinės veiklos pinigų srautai    
Paskolų gavimas  252.701 128.411 
Paskolų grąžinimas  (80.702) (76.515) 

Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai  (22.626) (51.213) 

Sumokėtos palūkanos  (4.395) (1.396) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  144.978 (713) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas  10.261 (28.952) 

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje (įskaitant sąskaitos perviršio likutį)  6.055 (18.290) 

 

 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
 

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 Bendroji informacija 

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

  
2018 m. rugsėjo 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. rugsėjo 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. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

UAB Technologijų ir inovacijų 
centras  

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

UAB Verslo aptarnavimo 
centras 

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

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

2 Apskaitos principai  

Bendrovės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už devynių mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d. yra parengta pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis 
apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši neaudituota finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su 2018 m. II 
ketvirčio ir 2018 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio Bendrovės sutrumpinta tarpine finansine informacija ir su metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.  

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. 
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3 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 

Judėjimas Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitose pateikiamas žemiau: 

Bendrovė   Nematerialusis turtas Materialusis turtas 

2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis    

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  
5.451  1.188.748 

Įsigijimai  30.830 189.069 

Pardavimai  - (112) 

Nurašymai  - (3.319) 

Vertės sumažėjimas  - (43.512) 

Amortizacija/nusidėvėjimas  (2.609) (39.775) 

Likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d.  33.672 1.291.099 

4 Įstatinis kapitalas 

2018 m. rugsėjo 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 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.  

5 Dividendai 

Patvirtinti dividendai, tenkantys vienai akcijai 

     2018-09-30 2017-09-30 

Patvirtinti dividendai (tūkst.)     35.204 92.916 

Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)     894.630 894.630 

Patvirtinti dividendai, tenkantys vienai akcijai (eurais)     0,039 0,104 

2018 m. rugsėjo mėn. 28 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimas patvirtino pelno už 2018 metų 
sausio – birželio mėnesius paskirstymą ir nusprendė skirti 0,014 EUR dividendų vienai akcijai, iš viso 12.525 tūkst. eurų dividendų. 

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

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

6 Pajamos 

        2018-09-30 2017-09-30 

Elektros energijos pardavimas ir skirstymas    409.863 397.478 

Gamtinių dujų skirstymas    28.151 35.261 

Naujų vartotojų prijungimo pajamos    10.774 10.413 

Iš viso:    448.788 443.152 

7 Segmentai 

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

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

Bendrovės informacija apie segmentus už devynių mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d., yra pateikiama žemiau: 
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Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
 

2018 m. 
Elektros 

tiekimas ir 
skirstymas 

Dujų skirstymas Iš viso 

Pajamos 421.592 33.989 455.581 

Sąnaudos (376.903) (18.083) (394.986) 

EBITDA 44.689 15.906 60.595 

    
Nusidėvėjimas ir amortizacija (35.870) (5.689) (41.559) 

Vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudos (3.574) (40) (3.614) 

Veiklos pelnas 5.245 10.177 15.422 

    
Finansinės pajamos 53 11 64 

Finansinės (sąnaudos) (3.563) (754) (4.317) 

Asocijuotų įmonių (pelno) dalis 223 45 268 

    
Pelnas prieš apmokestinimą 1.958 9.479 11.437 

Pelno mokestis (507) (101) (608) 

Grynasis pelnas  1.451 9.378 10.829 

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

2017 m. 
Elektros 

tiekimas ir 
skirstymas 

Dujų skirstymas Iš viso 

Pajamos 410.114 36.140 446.254 

Sąnaudos (326.337) (17.683) (344.020) 

EBITDA 83.777 18.457 102.234 

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

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

Veiklos pelnas 50.576 12.613 63.189 

    
Finansinės veiklos pajamos 622 234 856 

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

Asocijuotų įmonių (pelno) dalis 238 43 281 

    
Pelnas prieš apmokestinimą 50.289 12.664 62.953 

Pelno mokestis (5.233) (1.040) (6.273) 

Grynasis pelnas 45.056 11.624 56.680 

8 Sandoriai tarp susijusių šalių 

Bendrovės susijusios šalys yra: 

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

 Bendrovės asocijuotos įmonės; 

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

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

Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai: 

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

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos ir 
sukauptos sąnaudos 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už kurias dar 
neišrašytos sąskaitos 

Pirkimai Pardavimai 

Patronuojanti įmonė  
„Lietuvos energija“, UAB 541.201 - 5.288 - 

Bendrovės asocijuotos įmonės 4.409 1 15.859 - 

Kitos „Lietuvos energija“, UAB grupės įmones 11.215 3.750 74.571 24.745 

EPSO – G, UAB grupės įmonės 26.062 5.850 142.786 4.002 

Iš viso: 582.887 9.601 238.504 28.747 

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

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos ir 
sukauptos sąnaudos 

Gautinos sumos ir 
pajamos, už kurias dar 
neišrašytos sąskaitos 

Pirkimai Pardavimai 

Patronuojanti įmonė  
„Lietuvos energija“, UAB 356.911 5.418 892 87 

Bendrovės asocijuotos įmonės 4.425 - 15.615 - 

Kitos „Lietuvos energija“, UAB grupės įmones 15.386 7.676 53.545 30.812 

EPSO – G, UAB grupės įmonės 29.924 4.336 139.134 403 

Iš viso: 406.646 17.430 209.186 31.302 



AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“, įmonės kodas 304151376 Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuva  
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d. 
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
 
Išmokos vadovybei 

Bendrovė 2018 m. III ketv. 2017 m. III ketv. 

   

Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos vadovams 350 508 

Iš jų, išeitinės kompensacijos 24 81 

Vadovų skaičius 5 7 

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.  

9 Įvykiai po finansinės padėties ataskaitos sudarymo datos 

2018 m. rugsėjo 21 d. Bendrovė sudarė verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo nuo 2018 m. spalio 1 d. perdavė UAB „Lietuvos 
energijos tiekimui“ elektros energijos visuomeninio tiekimo verslo dalį su visu jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Šiam sandoriui 2018 m. 
rugpjūčio 29 d. pritarė ESO Stebėtojų taryba, remdamasi patronuojančios bendrovės „Lietuvos energija“, UAB, Audito komiteto teigiama 
nuomone. Atsižvelgiant į tai, kad Verslo dalį sudaranti visuomeninio tiekimo veikla yra nepertraukiama ir tai gali daryti įtaką Verslo dalies 
pasikeitimui laikotarpyje nuo 2018 m. birželio 30 d. skiriamojo balanso sudarymo iki Verslo dalies perleidimo momento 2018 m. spalio 1 d., 
Verslo dalies kaina gali būti koreguojama. 
 
2018 m. spalio 2 d. įvykusiame Bendrovės valdybos posėdyje Mindaugas Keizeris išrinktas valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi. 
Generalinio direktoriaus pareigas jis pradėjo eiti 2018 m. spalio 8 d. Iki tol generalinio direktoriaus pareigas laikinai ėjo „Energijos skirstymo 
operatoriaus“ Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas. 
 
2018 m. spalio 17 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2019 
metams: skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais  – 0,862 euro ct/kWh, o skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais –1,871 euro ct/kWh. 
Reikšmingą įtaką elektros energijos skirstymo paslaugų kainų pokyčiams turi planuojamos servitutų atlygintinumo sąnaudos bei išaugusi 
elektros rinkos kaina elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti. Šiuo metu elektros energijos skirstymo paslaugos kaina vidutinės 
įtampos tinklais yra 0,798 euro ct/kWh, žemos įtampos tinklais – 1,716 euro ct/kWh. 
 
Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. Ignas Pranskevičius traukiasi iš Bendrovės valdybos nario ir paslaugų tarnybos direktoriaus pareigų. Valdybos nariu 
jis buvo išrinktas 2017 m. sausio 20 d., kuravo paslaugų teikimo sritį. 
 

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

Ataskaita parengta už 2018 m. sausio – rugsėjo mėnesius. 

 

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

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

 

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

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

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

tinklalapyje www.eso.lt ir Vertybinių popierių biržos „NASDAQ Vilnius“ tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com. 

 

Vieši pranešimai, kuriuos AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau tekste – ESO, Bendrovė) privalo skelbti pagal 

galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, skelbiami Bendrovės tinklalapyje (www.eso.lt) bei vertybinių popierių biržos 

„NASDAQ OMX Vilnius“ tinklalapyje (www.nasdaqomxbaltic.com). 

 

Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono Nr. 

Generalinis direktorius Mindaugas Keizeris (8 5) 277 7524 

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

Finansų departamento direktorius Artūras Paipolas (8 5) 277 7524 

 

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

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

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

  

Ataskaitos pasirašymo diena 

Ataskaita pasirašyta 2018 m. spalio 30 d. 
 
 

  

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

ESO pagrindiniai veiklos rodikliai 

  2018 m. 
1-9 mėn. 

2017 m. 
1-9 mėn. 

Pokytis 
  +/- % 

Veiklos rodikliai      

Paskirstyta elektros energijos vartotojams 
vidutinės ir žemos įtampos tinklais 

TWh 7,04 6,79 0,25 3,68 

Visuomeninis ir garantinis elektros energijos 
tiekimas 

TWh 2,45 2,38 0,07 2,94 

Paskirstytas gamtinių dujų kiekis TWh 5,09 4,95 0,14 2,83 

Tinklo tiekimo kokybės rodikliai      

Elektra 
SAIDI (su „force majeure“) min. 66,98 114,94 -47,96  

SAIFI (su „force majeure“) kartai 0,91 1,02 -0,11  

Dujos 
SAIDI (su „force majeure“) min. 0,384 0,868 -0,484  

SAIFI (su „force majeure“) kartai 0,005 0,005 0  

ESO pagrindiniai finansiniai rodikliai         

    2018 m. 
1-9 mėn. 

2017 m. 
1-9 mėn. 

Pokytis 

    +/- % 

Pajamos tūkst. eurų 455.581    446.254    9.327    2,1 

Elektros, dujų, ir susijusių paslaugų pirkimų 
sąnaudos 

tūkst. eurų 326.513    275.904    50.609    18,3 

Veiklos sąnaudos (1) tūkst. eurų 68.473    68.116    357    0,5 

EBITDA (2) tūkst. eurų 60.595    102.234    -41.639    -40,7 

EBITDA marža (3) proc. 13,30    22,91      

Koreguota EBITDA* tūkst. eurų 121.405    104.397    17.008    16,3 

Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. eurų 10.829    56.680    -45.851    -80,9 

    
2018-09-30 2017-09-30 

Pokytis 

   +/- % 

Visas turtas tūkst. eurų 1.411.208    1.190.449    220.759    18,5    

Nuosavas kapitalas tūkst. eurų 520.499    586.959    -66.460    -11,3    

Finansinės skolos tūkst. eurų 530.961    293.254    237.706    81,1    

Finansinės skolos grynąja verte (4) tūkst. eurų 524.906    289.739    235.166    81,2    

Nuosavybės pelningumas (ROE) (5) proc. 5,72 12,90   

Turto pelningumas (ROA) (6) proc. 2,44 6,79   

Nuosavo kapitalo lygis (7) proc. 36,88 49,31   

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 
mėnesių 

kartai 5,33 2,03   

Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės 
santykis 

proc. 100,85 49,36   

 
(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,  

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau – ESO) trečiąjį ketvirtį vykdė svarbų 

pokytį - ESO visuomeninės tiekimo veiklos verslo dalis perleista „Lietuvos energijos 
tiekimui“ UAB, su visu šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Po atskyrimo 
ESO išgrynino veiklą ir toliau vykdo pagrindinę savo veiklą – skirsto elektrą ir dujas, 
prižiūri skirstomuosius tinklus, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų 
prijungimu bei užtikrina garantinį elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimą. 
 
Rinkoje elektros kainos išliko aukštos kaip ir ankstesniais 2018 m. mėnesiais. Jos 
buvo pasiekusios beveik 60 eurų už megavatvalandę (MWh). Kaina didėjo dėl 
pasikeitusios elektros energijos paklausos ir pasiūlos santykio. Trečiasis ketvirtis buvo 
nebūdingai karštas ne tik kainos, bet ir orų prasme. Mažėjo gamyba Šiaurės šalių 
hidroelektrinėse ir augo elektros gamyba iš iškastinio kuro. Atėjęs ruduo, sumenkusi 
gamyba vėjo elektrinėse bei remonto darbai Šiaurės šalių atominėse, o ir prasidėjęs 
jungties „NordBalt“ remontas ir toliau neleido kainoms leistis žemyn. 
 
Toks rinkos kainos pokytis daro įtaką elektros energijos skirstymo kainodarai. Pasibaigus trečiajam ketvirčiui ir ataskaitiniam 
laikotarpiui, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais kainos 
viršutinė ribą  2019 m. nustatė 8 proc. didesnę nei šiemet, o žemos įtampos tinklais – 9 proc. didesnę. Didžiausią įtaką kainų 
pokyčiams darė servitutų atlyginimo sąnaudos bei dėl 20 proc. didesnės elektros rinkos kainos padidėjusios elektros 
energijos įsigijimo sąnaudos tinklo technologinėms reikmėms. 
 
Bendrovė derindama investicijų poreikį tinklo atnaujinimui ir jo patikimumui užtikrinti su optimaliais infrastruktūros kaštais 
kiekvienam energijos vartotojui bei atsižvelgiant į didėjančias elektros didmeninės rinkos kainas ir toliau sieks racionaliais 
kaštais užtikrinti ne tik tinklo modernizavimą ir patikimumą, bet ir investuoti į jo išmanumo didinimą bei skaitmenizaciją. 
 
Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka 
per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. vienam vartotojui siekė 66,98 minutes ir, lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, 
sumažėjo 47,96 minutėmis. Reikšmingai sutrumpėjo gedimų šalinimo laikas – nuo 3,6 val. pernai per 9 mėn. iki vos per 1,7 
val. šiemet. Vidutinis neplanuotų ilgų elektros energijos nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių 
(„force majeure“) įtaka per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. siekė 0,91 karto – 0,11 karto mažiau nei 2017 m. Teigiamą pokytį 
lėmė vis didesnės investicijos į gamtos stichijoms atsparesnį požeminį elektros tinklą. Per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. 
ESO investicijos į dujų sistemų statybą ir rekonstrukciją buvo daugiau nei 70 proc. didesnės nei pernai tuo pat metu. ESO 
pastatė beveik 400 km skirstomųjų dujotiekių, kai pernai atitinkamu laiku pastatyta daugiau nei 250 km dujotiekių.  
 
Bendrovės 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. koreguota EBITDA sudarė 121,4 mln. eurų ir lyginant su ankstesnių metų 
analogišku laikotarpiu padidėjo 17,0 mln. eurų arba 16,3 proc. Tokį rodiklio augimą išlaikyti padeda efektyvesnė Bendrovės 
veikla bei padidėjusios investicijos į tinklų atnaujinimą ir modernizavimą. 
 
Šiemet daug dėmesio skyrėme tolesniems elektros ir dujų tinklo vystymo planams. 2018 m. liepos 17 d. ESO Stebėtojų 
taryba pritarė 2018–2027 m. bendrovės investicijų planui. Per 10 m. į tinklo patikimumo, saugumo ir išmanumo didinimą, 
naujų vartotojų prijungimą ESO investuos 2,1 mlrd. eurų. Šios investicijos leis reikšmingai pagerinti tinklų patikimumą audrų 
metu, sudarys prielaidas gauti tikslią informaciją realiu laiku ir sustiprins tinklų saugumą. 
 
Iki metų pabaigos sieksime užbaigti rengti atnaujintus bendrovės veiklos planavimo dokumentus, vadovaujantis tikslais, 
numatytais atnaujintoje Lietuvos Energetikos ir bendrovę valdančios „Lietuvos energijos“, UAB grupės strategijoje LE2030. 
Bendrovė planuoja kryptingai koncentruosis į tinklo patikimumo užtikrinimą, įvertinant numatytą diegti išmaniąją apskaitą ir 
lygiagrečiai projektuojamą didžiųjų duomenų (Data Hub) projektą. Beje, įgyvendindama unikalų viešąjį pirkimą - įsigyti 
išmaniosios apskaitos sistemą – ESO pakvietė Lietuvos ir užsienio įmones susipažinti su išmaniosios apskaitos vystymo 
planais Lietuvoje. Pasiruošimas ESO išmaniųjų elektros skaitiklių konkursui sulaukė didžiulio Lietuvos ir užsienio potencialių 
gamintojų bei tiekėjų dėmesio. Tai teikia vilčių, kad išmanaus tinklo kūrimas vyks sklandžiai, skaidriai ir efektyviai.  
 
 
 
 

Pagarbiai,  
Generalinis direktorius ir Valdybos pirmininkas Mindaugas Keizeris,  

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
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BENDROVEI 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 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 
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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 UAB „Transporto valdymas“ dėl transporto priemonių nuomos paslaugų, kurio vertė penkerių metų laikotarpiu gali siekti 
26,7 mln. eurų be PVM. 
 
Pritarta 2019–2021 m. numatytoms įgyvendinti ESO investicijoms 
2018 m. birželio 29 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pritarė ESO 2019–2021 m. numatytoms įgyvendinti 
investicijoms, kurių bendra vertė siekia 26,216 mln. EUR (dvidešimt šešis milijonus du šimtus šešiolika tūkstančių eurų). 
Energetikos ministerija 2018 m. rugpjūčio 22 d., remdamasi Lietuvos verslo paramos agentūros 2018 m. liepos 23 d. atrinktų 
projektų vertinimu, patvirtino, kad iki 50 proc. 13,108 mln. EUR (trylika milijonų šimtas aštuoni tūkstančiai eurų) šių investicijų 
įgyvendinimui reikalingos sumos bus finansuojama panaudojant ES struktūrinių fondų paramą. Likusią dalį Bendrovė dengs 
savo lėšomis. Atliekant investicijas bus atnaujinamos 9 transformatorių pastotės. Šių investicijų įtaka 2016–2020 m. 
skirstymo paslaugos kainai buvo įvertinta anksčiau, todėl šie darbai papildomai nedidins reguliuojamų paslaugų kainos. 
 
Dėl komanditinės ūkinės bendrijos steigimo 
2018 m. liepos 3 d. su „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – VIPA) pasirašyti komanditinės ūkinės bendrijos 
„Energetinio efektyvumo finansavimo platforma“ (toliau – Bendrija) steigimo dokumentai. Bendrija skirs lėšas įvairių projektų 
ir priemonių, prisidedančių prie galutinio energijos vartojimo mažinimo ir gaminančių vartotojų skaičiaus didinimo, 
įgyvendinimui. ESO Bendrijoje dalyvauja komanditoriaus teisėmis, t. y. atsako 10 mln. eurų dydžio įnašu, kurį poreikiui esant 
įneš 10 metų laikotarpiui. Neribotos atsakomybės tikroji Bendrijos narė – VIPA – yra atsakinga už visą Bendrijos veiklą: 
finansuojamų projektų paiešką, paraiškų vertinimą, administravimą ir t. t. Numatoma, kad prie Bendrijos savo įnašais galės 
prisijungti ir kitos šalys, siekiančios pokyčio energijos vartojimo efektyvumo srityje.  
 
Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir sprendimo atsisakyti visuomeninio elektros energijos 
tiekimo licencijos 
2018 m. liepos 10 d. įvyko ESO valdybos posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų 
susirinkimą ir kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos 
licencijos panaikinimo. 
 
Patvirtintas „Energijos skirstymo operatoriaus“ 10 metų investicijų planas 
2018 m. liepos 17 d. įvyko ESO stebėtojų tarybos posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas patvirtinti AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ 10 metų investicijų planą (toliau –  10 MIP). Per artimiausius 10 metų (2018–2027 m.) ESO investuos 
į tinklo patikimumo, saugumo ir išmanumo didinimą. 2018–2027 m. ESO planuoja investuoti trimis kryptimis - patikimas ir 
klimato reiškiniams atsparus tinklas; nuotoliniu būdu valdomas tinklas; išmanusis tinklas. Iš viso investicijoms į šias tris 
kryptis bei naujų vartotojų prijungimui prie skirstomųjų tinklų per 2018–2027 n. planuojama skirti 2,1 mlrd. eurų. Paminėtina, 
kad ESO 10 MIP nėra įsipareigojimas investuoti.  
 
Dėl visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos galiojimo panaikinimo 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2018 m. liepos 31 d. priėmė sprendimą dėl ESO išduotos 
energetikos veiklos licencijos, suteikiančios teisę ESO verstis elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla, galiojimo 
panaikinimo nuo 2018 m. spalio 1 d. Sprendimą kreiptis į VKEKK dėl licencijos panaikinimo ESO valdyba priėmė 2018 m. 
liepos 10 d. Tai padaryta ruošiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos atskyrimui. Planuojama, kad šiuo metu 
Bendrovės vykdoma visuomeninio elektros energijos tiekimo veikla atlygintinai (verslo dalies pardavimo būdu) bus perleista 
kitai „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonei – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Atskyrus visuomeninio elektros tiekimo veiklą, 
ESO toliau vykdys pagrindinę savo veiklą – skirstys elektrą ir dujas bei prižiūrės skirstomuosius tinklus, rūpinsis tinklų gedimų 
šalinimu ir naujų klientų prijungimu, užtikrins garantinį tiekimą. 
 
Dėl ESO valdybos pirmininkės ir generalinės direktorės Dalios Andrulionienės atsistatydinimo šalių susitarimu 
Rugpjūčio 1 d. Bendrovė gavo Dalios Andrulionienės pranešimą apie atsistatydinimą iš ESO valdybos pirmininkės 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. Tuo pačiu informuojame, jog nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. laikinai Bendrovės generalinio direktoriaus 
pareigas eis ESO valdybos narys, Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas. Apie veiksmus dėl 
valdybos pirmininko ir naujo generalinio direktoriaus išrinkimo ESO informuos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 
2018 m. rugpjūčio 6 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl naujos 
Bendrovės įstatų redakcijos patvirtinimo, koreguojant Bendrovės įstatuose nurodytą veiklos tikslą ir objektą.  
 
Išrinktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininkas 
2018 m. rugpjūčio 10 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą Bendrovės valdybos pirmininku išrinkti Augustą Dragūną. 
Kaip jau buvo skelbta anksčiau, Daliai Andrulionienei nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. atsistatydinus iš Bendrovės valdybos 
pirmininkės pareigų ir šalių susitarimu pasitraukus iš generalinės direktorės pareigų, Bendrovės valdybos narys, Finansų ir 
administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. laikinai eis Bendrovės generalinio 
direktoriaus pareigas. 
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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 
energijos“ 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. 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos sprendimai 
2018 m. rugsėjo 17 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų taryba pritarė Bendrovės tarpiniam pranešimui už šešių 
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. ir teikti šį atsiliepimą 2018 m. rugsėjo 28 d. įvyksiančiam neeiliniam 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniam akcininkų susirinkimui. Pritarta auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ 
audituotam AB „Energijos skirstymo operatorius“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui už šešių mėnesių laikotarpį. Pritarta 
sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui. Nutarta skirti AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ akcininkams po 0,014 EUR (keturiolika tūkstantųjų eurų) vienai AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį. 
 
Sudarytas visuomeninio tiekimo verslo dalies pirkimo – pardavimo sandoris  
2018 m. rugsėjo 21 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarė verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo nuo 
2018 m. spalio 1 d. perdavė UAB „Lietuvos energijos tiekimui“ elektros energijos visuomeninio tiekimo verslo dalį su visu jai 
priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Šiam sandoriui 2018 m. rugpjūčio 29 d. pritarė ESO Stebėtojų taryba, remdamasi 
patronuojančios bendrovės „Lietuvos energija“, UAB, Audito komiteto teigiama nuomone. Atsižvelgiant į tai, kad Verslo dalį 
sudaranti visuomeninio tiekimo veikla yra nepertraukiama ir tai gali daryti įtaką Verslo dalies pasikeitimui laikotarpyje nuo 
2018 m. birželio 30 d. skiriamojo balanso sudarymo iki Verslo dalies perleidimo momento 2018 m. spalio 1 d., Verslo dalies 
kaina gali būti koreguojama.  
 
Įvyko AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas  
2018 m. rugsėjo 28 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta pritarti 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ tarpiniam pranešimui, finansinių ataskaitų rinkiniui, auditoriaus UAB 
„PricewaterhouseCoopers” išvadai, už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. Akcininkų susirinkimas 
nutarė skirti AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ akcininkams po 0,014 EUR (keturiolika tūkstantųjų eurų) vienai ESO 
akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. 
 
Įregistruoti pakeisti AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatai 
2018 m. spalio 1 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ perdavė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (buvęs pavadinimas 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“) elektros energijos visuomeninio tiekimo verslo dalį, atitinkamai 2018 m. spalio 1 d. Juridinių 
asmenų registre įregistruoti pakeisti Bendrovės įstatai. Pokyčiams pritarta, 2018 m. rugpjūčio 6 d. įvykusiame neeiliniame 
visuotiniame akcininkų susirinkime. Įstatuose pakoreguotas Bendrovės veiklos tikslas ir objektas. 
 
„Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi išrinktas M. Keizeris 
2018 m. spalio 2 d. įvykusiame Bendrovės valdybos posėdyje Mindaugas Keizeris išrinktas valdybos pirmininku ir generaliniu 
direktoriumi. Generalinio direktoriaus pareigas jis pradėjo eiti 2018 m. spalio 8 d. Iki tol generalinio direktoriaus pareigas 
laikinai ėjo „Energijos skirstymo operatoriaus“ Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas. 
 
Dėl elektros skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų 2019 metams nustatymo 
2018 m. spalio 17 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nustatė elektros energijos skirstymo 
paslaugų kainų viršutines ribas 2019 metams:  skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais  – 0,862 euro 
ct/kWh,  skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais –1,871 euro ct/kWh. Reikšmingą įtaką elektros energijos skirstymo 
paslaugų kainų pokyčiams turi planuojamos servitutų atlygintinumo sąnaudos bei išaugusi elektros rinkos kaina elektros 
energijos technologinėms reikmėms įsigyti. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į elektros energijos skirstymo paslaugų kainų 
viršutines ribas, priims sprendimą dėl elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų 2019 metams dydžio. 
 
Atsistatydina „Energijos skirstymo operatoriaus“ valdybos narys Ignas Pranskevičius 
Bendrovė gavo valdybos nario Igno Pranskevičiaus pranešimą apie atsistatydinimą. Valdybos nariu jis buvo išrinktas 2017 
m. sausio 20 d., kuravo paslaugų teikimo sritį. Ignas Pranskevičius iš Bendrovės valdybos nario ir paslaugų tarnybos 
direktoriaus pareigų traukiasi nuo 2018 m. lapkričio 1 d. 
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FINANSINIŲ IR VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ  

Pajamos 

ESO pajamų struktūra  pagal veiklos sritis, proc. 

 2018 m. 1–9 mėn. 2017 m. 1–9 mėn. 

Elektros persiuntimo pajamos 68 67 

Elektros visuomeninio tiekimo pajamos 16 18 

Dujų paskirstymo pajamos 
 

6 8 

Elektros garantinio tiekimo pajamos 4 3 

Naujų vartotojų prijungimas 2 2 

Kitos pajamos 3 2 

 
 

Per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. ESO pajamos siekė 455,6 mln. eurų – tai 2,1 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–rugsėjo mėn. persiuntimo pajamos sudarė 68,2 proc. Bendrovės pajamų. Pajamos iš visuomeninės 

elektros energijos tiekimo veiklos sudarė 16,1 proc. pajamų, o dujų paskirstymo pajamos siekė 6,2 proc. nuo visų pajamų. 

 

EBITDA 

EBITDA rodiklis 

 2018 m. 1–9 mėn. 2017 m. 1–9 mėn. 

EBITDA*, tūkst. eurų 60.595    102.234    

EBITDA marža, proc. 13,30    22,91    

Koreguota EBITDA**, tūkst. eurų 121.405    104.397    

 
* 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. 

 
 

Bendrovė per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. uždirbo 60,6 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir 

amortizaciją (EBITDA).  Palyginti  2017 m. sausio–rugsėjo mėnesiais, EBITDA sumažėjo 40,7 proc. Koreguota EBITDA 

padidėjo 16,3 proc. dėl įgyvendintų Bendrovės investicijų į tinklų atnaujinimą ir modernizavimą bei efektyvesnės Bendrovės 

veiklos. 

 

Sąnaudos 

Elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. siekė 326,51 mln. eurų. 

Palyginti  su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, jos padidėjo 18,3 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 368,1 mln. eurų, arba 83,6 proc. visų ESO patirtų sąnaudų. 

  

Veiklos sąnaudos siekė 68,5  mln. eurų – 0,5 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Labiausiai didėjo išmokos 

darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos bei klientų aptarnavimo sąnaudos, atitinkamai 2,7 ir 5,8 proc. 
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ESO veiklos sąnaudos, tūkst. EUR 

 2018 m. 1–9 mėn. 2017 m. 1–9 mėn. 

Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo 
įmokos 

31.370 30.556 

Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos 10.575 11.161 

Kitos sąnaudos 7.105 7.784 

Telekomunikacijos ir IT paslaugos 6.972 6.757 

Klientų aptarnavimas 5.816 5.495 

Transporto sąnaudos 3.581 3.314 

Nuoma ir komunalinės paslaugos 3.054 3.049 

Veiklos sąnaudos iš viso 68.473 68.116 

 

Pelnas, nuostolis ir pelningumo rodikliai 

2018 m. sausio–rugsėjo mėn. ESO grynasis pelnas siekė 10,8 mln. eurų – 80,9  proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu 

laikotarpiu. Grynojo pelno mažėjimą lėmė didesnė elektros energijos įsigijimo kaina. 

 

ESO pelningumo rodikliai, proc. 

 2018 m. 1–9 mėn. 2017 m. 1–9 mėn. 

Grynasis pelningumas         2,38                   12,70    

Veiklos pelningumas         3,39                   14,16    

 

Elektros skirstymas 

ESO nuosavybės teise valdo beveik 125  tūkst. km elektros linijų: 71 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 29 proc. – elektros 

kabeliai. Per 2018 m. sausio - rugsėjo mėnesius Bendrovės klientams paskirstyta 7,04 mlrd. kWh elektros energijos (per 

2017 m. sausio - rugsėjo  – 6,79 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 2,9 proc., o persiųstos elektros energijos kiekis padidėjo 3,7 proc. Bendrovės skirstymo technologiniuose 

įrenginiuose sąnaudos per 2018 m. sausio - rugsėjo mėn. sudarė 456,3 mln. kWh, arba 6,1 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 2018 m. vasario 1 d. pripažįstamos pagal vartotojų deklaruotą kiekį arba kiekį, surinktą 

per periodinę skaitiklių nurašymo procedūrą. 

 

Apie 30 proc. ESO persiunčiamos elektros energijos per 2018 m. sausio - rugsėjo mėn. suvartojo gyventojai. Pramonės 

objektai ir paslaugų įstaigos suvartojo atitinkamai 29,3 proc. ir 11,6 proc. elektros energijos. Palyginti su 2017 m. sausio - 

rugsėjo  mėn. duomenimis, elektros energijos persiuntimo objektams struktūra reikšmingai nepakito. 

 

Persiųstos elektros energijos kiekis pagal objektus  
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Gamtinių dujų skirstymas 

Bendrovė eksploatuoja beveik 9 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių. Per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. ESO skirstomaisiais 

dujotiekiais transportavo 5,1 mlrd. kilovatvalandžių (KWh) (482 mln. kubinių metrų) gamtinių dujų – apie 2,8 proc. daugiau 

nei 2017 m. per tą patį laikotarpį. 

 

Dujų skirstymo apimčių padidėjimui per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. didžiausią įtaką turėjo dėl šaltesnio nei 2017 m. žiemos 

sezono išaugęs dujų suvartojimo poreikis ir gamybinių planų pasikeitimai kai kuriose pramonės įmonėse. 

   

Elektros energijos tiekimo kokybė (SAIDI, SAIFI) 

Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka 

per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. vienam vartotojui siekė 66,98 minutes ir, lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, 

sumažėjo 47,96 minutėmis (2017 m. sausio–rugsėjo mėn. SAIDI sudarė 114,94 min.). Pagrindinė mažėjimo priežastis yra 

reikšmingai sutrumpintas gedimo šalinimo laikas. Per pirmuosius 2018 m. devynis mėnesius ESO gedimą elektros tinkle 

pašalino vidutiniškai vos per 1,7 val. nuo gedimo registravimo. Pernai tai vidutiniškai užtrukdavo 3,6 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–rugsėjo mėn. siekė 0,91 karto – 0,11 karto mažiau nei 2017 m., kai jis buvo 1,02 karto. Šio rodiklio teigiamą pokytį 

lėmė vis didesnės investicijos į gamtos stichijoms atsparesnį požeminį elektros tinklą.  

 

Elektros energijos tiekimo patikimumo rodikliai 

  

Investicijos 

Per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. ESO investicijos į elektros ir dujų skirstomuosius tinklus siekė 191,580 mln. eurų – 41,3 

proc. daugiau nei 2017 m. sausio–rugsėjo mėn., kai investicijos sudarė 135,571 mln. eurų. 

ESO investicijos, tūkst. Eurų 

 2018 m. 1–9 mėn. 2017 m. 1–9 mėn. 

Elektros skirstymo tinklo atnaujinimas 88.585    72.696    

Elektros skirstymo tinklo plėtra 60.999    35.671    

Dujų sistemų statyba ir rekonstrukcija 36.765    21.329    

Kita (IT, valdymo sistemos ir kt.) 5.230    5.875    

Visos investicijos 191.579    135.571    
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Per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. ESO investicijos į elektros skirstymo tinklo atnaujinimą siekė 88,585 mln. eurų – 21,9 proc. 

daugiau nei 2017 m. sausio–rugsėjo mėnesiais. Į elektros skirstomojo tinklo plėtrą 2018 m. sausio–rugsėjo mėnesiais ESO 

investavo 61,0 mln. eurų – 71 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pat metu. 

 

Per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. ESO prie elektros skirstymo tinklo prijungė 23 060 naujus vartotojus – 7.99 proc. daugiau 

nei 2017 m. sausio–rugsėjo mėnesiais, kai prijungti 21 354 vartotojai. Naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia 

per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. sudarė 296 tūkst. kW ir buvo 3,2 proc. didesnė nei 2017 m. sausio–rugsėjo mėn., kai ji 

siekė 287 tūkst. kW. 

 

Per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. ESO investicijos į dujų sistemų statybą ir rekonstrukciją siekė 36,765  mln. eurų ir buvo 

72,4 proc. didesnės nei 2017 metų sausio–rugsėjo mėnesiais, kai jos siekė 21,329 mln. eurų. Per 2018 m. sausio–rugsėjo  

mėn. ESO pastatė 391,0 kilometro skirstomųjų dujotiekių, kai 2017 m. atitinkamu laiku pastatyta 262,3 kilometrų dujotiekių. 

Prie gamtinių dujų skirstomojo tinklo Bendrovė 2018 m. sausio–rugsėjo mėnesiais prijungė 8753 naujus klientus –  5,7 proc. 

mažiau nei 2017 m. tuo pat metu (9282 klientai). 

 

Finansinių rodiklių analizė 

Bendrovės turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1,41  mlrd. eurų. 94,1 proc. viso turto sudarė ilgalaikis turtas. 

Likvidžiausias turtas – pinigai ir pinigų ekvivalentai – sudarė 6,1 mln. eurų, arba 7,3 proc. nuo viso trumpalaikio turto.  

 

ESO finansinio sverto rodikliai 

 2018-09-30 2017-09-30 

Įsiskolinimo koeficientas 0,63 0,51 

Skolos ir turto santykis 0,38 0,25 

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis 1,71 1,03 

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1,02 0,30 

Grynoji finansinė skola, mln. eurų 524,91 289,74 

Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1,01 0,49 

Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0,89 0,25 

Bendrojo mokumo koeficientas 0,58 0,97 

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,37 0,49 

Akcijos kainos ir pelno santykis 68,74 14,51 

Kapitalizacija, mln. eurų 746,12 822,17 

 
* Rodiklių aprašymai pateikti pranešimo pabaigoje. 

 

2018 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ESO finansinės skolos sudarė 531 mln. eurų, arba 59,6 proc. visų turimų įsipareigojimų. 

Ilgalaikės paskolos sudarė 462,9 mln. eurų, arba 87,2 proc. visų paskolų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ESO 

trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso siekė 232,5 mln. eurų. 

 

ESO likvidumo rodikliai 

  2018-09-30 2017-09-30 

Einamojo likvidumo rodiklis 0,36 0,20 

Kritinio likvidumo koeficientas 0,34 0,19 

Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis 0,03 0,01 

Apyvartinis kapitalas, tūkst. eurų -149.402 -250.807 

Apyvartinio kapitalo ir turto santykis -0,11 -0,21 
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ESO trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 149,4 mln. eurų. Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė – 0,36. 

Kritinio likvidumo koeficientas nežymiai skiriasi nuo einamojo likvidumo, kadangi atsargos sudaro vos 5,0 proc. nuo viso 

trumpalaikio turto. Finansinė skola, sumažinta trumpalaikių investicijų bei pinigų ir pinigų ekvivalentų dydžiu, sudaro 524,9 

mln. eurų. Bendrovės grynoji finansinė skola sudaro 100,8 proc. nuosavo kapitalo. 

 

Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis bei kiti 

reikšmingi įvykiai bei jų poveikis tarpinėms finansinėms ataskaitoms 

Kita informacija pateikiama ESO sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose už 2018 m. sausio–rugsėjo mėn.  
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INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR VERTYBINIUS POPIERIUS 

Akcijų kainos dinamika ir apyvarta 

ESO akcijų kainos dinamika ir apyvarta per ataskaitinį laikotarpį 

 

 

ESO yra didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją bendrovė NASDAQ Baltic biržoje. ESO kapitalizacija ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje siekė 746,12 mln. eurų (9,2 % mažiau negu 2017 m. rugsėjo 30 d.) . Per šį laikotarpį mažiausia ESO akcijų kaina 

užfiksuota 2018 m. rugsėjo 10 d ir rugsėjo 18 d – 0,83 euro. Didžiausia ESO akcijų kaina pasiekta 2018 m. kovo 1 d. – 0,916 

euro. Vidutinė svertinė 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. ESO akcijos kaina siekė 0,861 euro. 

 

ESO akcijų kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark indeksų dinamika nuo prekybos pradžios 

 

Nuo prekybos ESO akcijomis pradžios iki 2018 m. rugsėjo mėn. pabaigos indeksas OMX Vilnius pakilo 41,54 %, indeksas 

OMX Baltic Benchmark pakilo 47,20 %, o ESO akcijų kaina sumažėjo 5,76 % nuo savo pradinės vertės.  

 

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 

 

Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 259 442 796,57 eurų. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. 
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Informacija apie emitento vertybinius popierius  

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

rinkose Bendrovės akcijomis neprekiaujama. 

 

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 

 

Akcininkai 

2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 8.786. 2018 m. birželio 30 d. duomenimis, 

bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 8.838. 

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.  

 

Akcininkai, 2018 m. spalio 31 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 

 

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. rugsėjo 28 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl 

dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkams. Skirta 

0,014 euro vienai Bendrovės akcijai dydžio dividendų (iš viso – 12,5 mln. eurų) už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 

m. birželio 30 d. Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. 

y., 2018 m. spalio 12 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t.y., per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo 

išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės 

vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką. 

 

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 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. 

http://www.eso.lt/
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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.  

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

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 beveik 125  tūkst. km elektros linijų: 71 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 29 proc. – elektros 
kabeliai. Bendrovė taip pat eksploatuoja beveik 9 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. rugsėjo 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. 
 
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 

mailto:info@eso.lt
http://www.eso.lt/
mailto:info@etic.lt
http://www.etic.lt/
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 UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB Verslo aptarnavimo centras 

ESO valdoma kapitalo dalis 
(2018 m. rugsėjo 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–rugsėjo mėn. tarpinių finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte. 
 

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

 
 
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. 
 

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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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 ataskaitinį laikotarpį įvyko vienas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ir trys neeiliniai visuotiniai akcininkų 
susirinkimai. 2018 m. kovo 30 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir 2018 m. gegužės 28 d. bei 2018 
m. rugpjūčio 6 d. įvykusiuose neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkime tiesiogiai dalyvauti neužsiregistravo nei vienas 
Bendrovės akcininkas. 2018 m. rugsėjo 28 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tiesiogiai 
užsiregistravo ir dalyvavo vienas 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 vienuolika ESO stebėtojų tarybos posėdžių, visuose jų dalyvavo visi tuo metu išrinkti 
stebėtojų tarybos nariai. 
 
14 lentelė. ESO stebėtojų tarybos sudėtis (2018 m. rugsėjo 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 
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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-rugsėjo 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. 
Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui Kęstučiui Betingiui per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 3772 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. 
 
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 28 ESO valdybos posėdžiai, visuose dalyvavo visi tuo metu buvę išrinkti valdybos nariai. 
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15 lentelė. ESO valdybos sudėtis (2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis) 
 

     

Mindaugas Keizeris 
(g. 1980 m.) 

Valdybos pirmininkas 
Generalinis 
direktorius 

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 

 
Generalinio direktoriaus 

pareigas eina nuo: 
2018 m. spalio 8 d., 
valdybos pirmininko 

pareigas eina nuo 2018 
m. spalio 2 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. 

M.Keizeris A. Dragūnas I. Pranskevičius S. Vaičekauskas O. Martinonis 

Išsilavinimas 

 
Vilniaus universitetas, 

Verslo administravimo ir 
vadybos bakalauro 

laipsnis; 
Vilniaus universitetas, 

Tarptautinio verslo 
magistro laipsnis; 
Baltic institute of 

corporate governance, 
Professional board 

member 

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 generalinis 
direktorius 

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 

 Lietuvos energijos 
paramos fondas, 

valdybos pirmininkas 

UAB Technologijų ir 
inovacijų centras, 
valdybos narys 

   

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

- – – – – 

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

10603 *** 6363 **** 7821 7821 5719** 

* 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. D. Andrulionienė iš ESO generalinės direktorės pareigų traukiasi šalių sutarimu. Nuo 2018 m. rugpjūčio 11 d. laikinai Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas eina 
ESO valdybos narys, Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas. 2018 m. rugpjūčio 11 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. 
*** Nurodoma suma priskaičiuota iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. valdyboje dirbusiai Daliai Andrulionienei per ataskaitinį laikotarpį už veiklą valdyboje. 
**** Nuo 2018 m. rugpjūčio 11 d. iki Mindaugo Keizerio paskyrimo ESO valdybos nariu laikinai einančiam valdybos pirmininko pareigas Augustui Dragūnui buvo priskaičiuoti 2429 eur. 

 

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

 Darbo užmokestis  
2018 m. sausio–rugsėjo 

mėn., eurų 

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

sausio–rugsėjo mėn., eurų 

Iš viso 2018 m. 
sausio–rugsėjo 

mėn. eurų 

Generalinė direktorė 
Dalia Andrulionienė** 
 
L.e.p. generalinis 
direktorius Augustas 
Dragūnas **, ESO 
Finansų ir administravimo 
tarnybos direktorius 

30611 
 
 

34397 
 
 
 

14814 
 
 

12783 
 
 
 

45425 
 
 

47180 
 
 
 

* 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. 
** 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. D. Andrulionienė iš ESO generalinės direktorės pareigų traukiasi šalių sutarimu. Nuo 2018 m. rugpjūčio 11 d. laikinai Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas eina 
ESO valdybos narys, Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas. 2018 m. rugpjūčio 11 d. jis išrinktas ir Bendrovės valdybos pirmininku. 

 
 
ESO nėra perleidusi turto valdymo ar suteikusi garantijų organų nariams. Per 2018 m. sausio–rugsėjo 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. 
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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 garantinio 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. 2018 m. III ketvirtį 

bendrovė turėjo per 1,6 mln. klientų – juos skatino  atsisakyti popierinių sąskaitų bei atsiskaitymo knygelių, pereiti prie 

nuotolinių aptarnavimo kanalų. Minėtu laikotarpiu daugiau kaip 90 proc. ESO verslo klientų jau buvo perėję prie elektroninių 

sąskaitų. Apie įvykusį elektros energijos tiekimo sutrikimą ir numatomą jo pašalinimo trukmę visi savo duomenis pateikę ir 

tokią paslaugą užsakę klientai buvo informuojami nemokamais pranešimais SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais.  

  

Iniciatyvos visuomenei  

ESO įgyvendina plataus masto ilgalaikes socialinės atsakomybės iniciatyvas, kurias vienija aktyvus tikslinių visuomenės 

grupių įtraukimas bei saugumo ir efektyvaus energijos naudojimo idėjos.   

 

Per žiniasklaidos priemones – televiziją, radiją, spaudą ir internetą – siekiama informuoti visuomenę apie saugos principus, 

kurių būtina laikytis atliekant lauko darbus. Ypatingas dėmesys skiriamas priminimui apie požeminį elektros ir dujų tinklą, 

taip pat patarimų apie saugų elgesį audrų metu sklaidai. Daug dėmesio skiriama vagysčių, dėl kurių sutrikdoma elektros 

tinklo veikla, prevencijai ir visuomenės pilietiškumo skatinimui - 2018 m. III ketvirtį ženkliai padaugėjus vagysčių Kauno 

rajone, pranešime gyventojai buvo kviečiami būti dėmesingesniais ir aktyviau reaguoti į galimus nusikaltimus. 

Probleminiuose regionuose su vietos policijos, bendruomenės, žiniasklaidos atstovais nuolat vyksta tiksliniai susitikimai.      

 

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

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

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

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

pramonės vartojimui. III šių metų ketvirtį ypatingą dėmesį skyrėme individualioms rekomendacijoms susitinkant tiesiogiai 

(Bendrovės Sprendimų verslui padalinio darbuotojai iki III  ketvirčio pabaigos buvo aplankę daugiau kaip 1300 verslo įmonių), 

rudenį planuojamas konferencijų ciklas pramonėms atstovams („Tiek, kiek reikia Pramonei 2018“). 

 

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 
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diskusijos ir vertingos patirtys leistų didinti verslo efektyvumą, išteklius nukreipti naudinga linkme ir tausoti aplinką. Šių metų 

renginyje dalyvavo 243 verslo įmonių atstovai. 

 

„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. 

 

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. Paramos teikimo atsisakymas taip pat įtvirtintas atnaujintuose 

„Lietuvos energijos“ įmonių grupės įstatuose. 

 

2017 m. spalį „Lietuvos energijos” paramos fondas paskirstė daugiau kaip 800 tūkst. eurų paramos 41 nacionaliniam ir 

regioniniam projektui. Visi projektai bus įgyvendinti iki šių metų pabaigos. Kiekvienas paramos gavėjas, įgyvendinęs paramos 

projektą, privalėjo paramos fondui pateikti audituotą paramos panaudojimo ataskaitą. Paramos fondo veikla kasmet taip pat 

audituojama nepriklausomų auditorių. 

  

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.  
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Atskaitingumas  

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

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

pažangos ataskaitas, kurias skelbia savo tinklalapyje, investuotojams bei „Pasaulinio susitarimo“ svetainės profilyje 

(www.globalcompact.org).  

 

Naujausia organizacijos ataskaita (ESO Progress Report on Corporate Social Responsibility 2017) paskelbta 2018 metų 

rugpjūčio 24 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eso.lt/stream/30128/2016%20metu%20eso_ataskaita%20lt.pdf
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ESMINIAI ĮVYKIAI BENDROVĖS VEIKLOJE 

 

Esminiai įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 

ESO, vykdydama savo prievoles pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, esminius 

įvykius bei kitą reglamentuojamą informaciją skelbia visos Europos Sąjungos mastu. Su Bendrovės skelbiama informacija 

galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje (www.eso.lt) ir AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapyje 

(www.nasdaqomxbaltic.com). 

 

ESO nuo 2018-01-01 skelbė šią esminių įvykių informaciją 
 

Data Esminis įvykis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018-03-13 Dėl teismo priimto sprendimo 

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

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

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 

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 

http://www.eso.lt/
http://www.nasdaqomxbaltic.com/
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=818362&messageId=1028405
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=821089&messageId=1032029
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=821089&messageId=1032029
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=823124&messageId=1034704
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=825833&messageId=1038201
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=825833&messageId=1038201
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=825894&messageId=1038291
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=826003&messageId=1038432
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=826034&messageId=1038475
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=826252&messageId=1038771
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=827141&messageId=1039931
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=828285&messageId=1041438
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=828453&messageId=1041642
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=828457&messageId=1041649
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=829821&messageId=1043402
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=830182&messageId=1043859
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=831904&messageId=1045989
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=831903&messageId=1045987
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
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2018-08-06 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

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

2018-08-24 ESO 2017 m. Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 

2018-08-28 
Pranešimas apie esminį įvykį (Dėl Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutarties 
sudarymo su „Lietuvos energija“) 

2018-08-30 Pranešimas apie esminį įvykį (Dėl verslo dalies atskyrimo) 

2018-08-30 PATIKSLINIMAS: Dėl 2018 m. investuotojo kalendoriaus 

2018-08-31 ESO 2018 m. 6 mėn. rezultatai: didmeninės elektros energijos kainos įtaka ir didesnės investicijos 

2018-08-31 
Correction: ESO 2018 m. 6 mėn. rezultatai: didmeninės elektros energijos kainos įtaka ir didesnės 
investicijos 

2018-08-31 ESO preliminarūs 2018 m. 7 mėnesių rezultatai 

2018-09-05 2018 m. šešių mėnesių audituota tarpinė finansinė informacija 

2018-09-05 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo  

2018-09-13 Pritarta 2019–2021 m. numatytoms įgyvendinti ESO investicijoms 

2018-09-17 AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos sprendimai 

2018-09-21 Dėl visuomeninio tiekimo verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorio sudarymo 

2018-09-28 ESO preliminarūs 2018 m. 8 mėnesių rezultatai 

2018-09-28 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

 

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 
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