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Pagrindiniai finansiniai rodikliai

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

Pagrindinė grynojo pelno 
sumažėjimo priežastis – didesnė 

elektros energijos įsigijimo 
kaina: vidutinė 2018m. 

didmeninė „Nord Pool“ biržos EE 
kaina Lietuvos zonoje sudarė
50,0* Eur/MWh ir buvo 42,3
proc. didesnė nei tuo pačiu 

laikotarpiu 2017 m. 

*Vidutinė kaina apskaičiuota ESO 

remiantis „Nord Pool“ biržos 

mėnesinėmis kainomis.
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Turtas, nuosavybė ir įsipareigojimai

92,2 proc. viso turto sudaro ilgalaikis 
turtas. Ilgalaikis turtas ataskaitiniu 
laikotarpiu padidėjo 22,5 proc. dėl 
įgyvendintų didesnių investicijų.



VIEŠO NAUDOJIMO

Pajamos

Per 2018 m. ESO pajamos siekė 624 mln. 
eurų - tai 1,9 proc. daugiau nei 2017 m. 

Pajamos padidėjo dėl didesnio 
paskirstytos elektros energijos ir 
gamtinių dujų kiekio Bendrovės 

klientams ir vienkartinio elektros 
energijos visuomeninio tiekimo verslo 

dalies UAB „Lietuvos energijos tiekimui“ 
perleidimo sandorio.

Pagrindinis ESO pajamų šaltinis –
elektros energijos persiuntimas. Per 

2018 m. persiuntimo pajamos sudarė 68 
proc. Bendrovės pajamų. 
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Sąnaudos

Elektros, gamtinių dujų ir susijusių 
paslaugų pirkimo sąnaudos per 
2018 m. siekė 411,8 mln. eurų. 

Palyginti  su 2017 m., jos padidėjo 
9,1 proc. dėl reikšmingai išaugusios 

EE įsigijimo kainos.

2018 m. veiklos sąnaudos siekė 89,8 
mln. eurų – 5,2 proc. mažiau nei per 

2017 m.

*

* Apskaitytas turto vertinimo rezultatas
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Investicijos, mln. Eur

Per 2018 m. ESO investicijos į elektros ir dujų skirstomuosius tinklus siekė 271,3 
mln. eurų – 19,9 proc. daugiau nei per 2017 m., kai investicijos sudarė 226,2 mln. 

eurų.
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Paskirstyti kiekiai

Persiųstos elektros energijos kiekis per 2018 m. padidėjo 4 proc. lyginant su praėjusių metų atitinkamu 
laikotarpiu dėl ekonomikos augimo (Lietuvos banko duomenimis šalies BVP 2018m. augo 3,6 proc.).

Per 2018 m. ESO skirstomaisiais dujotiekiais transportavo apie 3,1 proc. daugiau nei 2017 m. Dujų 
skirstymo apimčių padidėjimui didžiausią įtaką turėjo išaugęs dujų suvartojimo poreikis dėl šaltesnio 

nei 2017 m. žiemos sezono.
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Elektros energijos patikimumo rodikliai

Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) per 2018 m. 
vienam klientui sumažėjo 56 minutėmis, vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam 

vartotojui (SAIFI) – 0,18 karto mažesnis nei 2017 m.

Dėl Operatoriaus atsakomybės SAIDI sumažėjo apie 6 minutėmis dėl glaudesnio
bendradarbiavimo su meteorologais, dispečerinio valdymo skaitmenizavimo, geresnio
klientų aptarnavimo bei operatyvesnio ir efektyvesnio pačių gedimų tvarkymo darbų 

organizavimo.
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Naujų vartotojų prijungimas - ELEKTRA

Per 2018 m. ESO prijungė apie 14,8 proc. daugiau naujų vartotojų prie elektros skirstymo 
tinklo nei 2017 m. 

Prijungimo trukmė padidėjo 0,4 kalendorine diena.
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Naujų vartotojų prijungimas - DUJOS

Per 2018 m. ESO prijungė 17,6 proc. daugiau naujų vartotojų prie dujų tinklo nei per 2017 m.

Prijungimo trukmė sumažėjo 58,5 kalendorinėmis dienomis.
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Akcijų kaina ir akcininkai

Pagrindinis ESO akcininkas, valdantis 94,98% akcijų, yra 
„Lietuvos energija“, UAB. Likusią akcijų dalį valdo 

smulkieji akcininkai.

ESO – didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją bendrovė NASDAQ Baltic 
biržoje (579,72 mln. EUR). Vidutinė svertinė akcijos rinkos kaina 2018 m. 

siekė 0,831 EUR.
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