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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – Įstatymas)
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 11 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8
straipsnio 9 dalies 8 punktu, Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Energijos išteklių
biržos operatoriaus licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 6.3 papunkčiu,
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) turi teisę pratęsti licenciją
asmens prašymu, jeigu baigiasi jos galiojimo terminas. Licencijos turėtojas privalo licenciją
išdavusiai institucijai pateikti prašymą pratęsti licenciją ir dokumentus, įrodančius licencijos turėtojo
atitiktį Įstatyme nustatytiems reikalavimams.
Komisija 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-271 „Dėl energijos išteklių biržos
operatoriaus licencijos BALTPOOL UAB išdavimo“ pagal pateiktą BALTPOOL UAB (toliau –
Bendrovė) prašymą išdavė Bendrovei energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos licenciją
Nr. L8-1 (EIBO) (toliau – Licencija).
Bendrovė 2019 m. kovo 28 d. raštu Nr. SD-190119 „Prašymas pratęsti licencijos galiojimą“
pateikė Komisijai prašymą pratęsti Komisijos išduotą Licenciją bei kitus privalomus licencijai
pratęsti dokumentus, nurodytus Taisyklių 10 ir 11 punktuose.
Bendrovės pateiktų dokumentų apžvalga
Bendrovės atitiktis Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytiems reikalavimams
Vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi energijos išteklių biržos operatoriaus licencija
išduodama valstybės tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus asmenis, kontroliuojamam asmeniui.
Bendrovė Juridinių asmenų registre įregistruota 2009 m. gruodžio 10 d. Bendrovė yra
savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovės įstatinį kapitalą
sudaro 714 627 paprastosios vardinės 0,29 Eur nominalios vertės akcijos, kurios bendrai suteikia 714
627 balsus Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės akcininkai yra šios valstybės
tiesiogiai kontroliuojamos bendrovės:
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1 lentelė. Informacija apie Bendrovės akcininkus
Eil. Nr.
Akcininkas
1.
UAB „EPSO-G“ juridinio asmens kodas:
302826889, registruota buveinė: Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. A. Juozapavičiaus g. 13
2.
AB „Klaipėdos nafta“ juridinio asmens kodas:
110648893, registruota buveinė: Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m. Burių g. 19

Balsų skaičius
478 800 vnt.

235 827 vnt.

UAB „EPSO-G“ vienintelis akcininkas yra Lietuvos Respublika (akcininko teises
įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija).
AB „Klaipėdos nafta“ kontrolinis akcijų paketas (72,32 %) priklauso Lietuvos Respublikai
(akcininko teises įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija).
Įstatymo 12 straipsnio 1 dalis nustato, kad energijos išteklių biržos operatorius, kurį valstybė
kontroliuoja netiesiogiai, privalo atitikti valdymo diferencijavimo principus – viena energetikos
įmonė ar kelios tame pačiame energetikos sektoriuje veikiančios įmonės negali turėti daugiau kaip
3/4 balsų, suteikiančių teisę priimti sprendimus dėl energijos išteklių biržos operatoriaus valdymo ir
veiklos įstatymų nustatyta tvarka.
Bendrovės akcininkai UAB „EPSO-G“ ir AB „Klaipėdos nafta“ veikia skirtinguose energetikos
sektoriuose.
1) UAB „EPSO-G“ yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės
holdingo bendrovė. UAB „EPSO-G“ įmonių grupę sudaro energetikos sektoriuje veikiantys elektros
energijos ir gamtinių dujų perdavimo infrastuktūras valdantys perdavimo sistemų operatoriai,
gamtinių dujų ir biokuro biržas valdantys gamtinių dujų rinkos ir energijos išteklių biržos operatoriai
bei infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės.
2) AB „Klaipėdos nafta“ yra viena iš didžiausių energetinių resursų logistikos bendrovių
Baltijos šalyse, kuri specializuojasi naftos ir dujų pramonės srityje. AB „Klaipėdos nafta“ veikla
išskiriama į 2 veiklos kryptis (naftos terminalų ir SGD terminalų) ir keturias atskiras veiklos sritis:
naftos produktų krovą (Klaipėdos naftos terminale), ilgalaikio naftos produktų saugojimą (Subačiaus
naftos terminale), SGD terminalo valdymą ir su SGD susijusių veiklų plėtojimą. Komisijos 2014 m.
lapkričio 27 d. nutarimu Nr. O3-907 „Dėl gamtinių dujų skirstymo licencijos akcinei bendrovei
„Klaipėdos nafta“ išdavimo“ AB „Klaipėdos nafta“ yra išduota gamtinių dujų skystinimo licencija
Nr. L2-GDSK-01.
100 proc. Bendrovės akcijų kontroliuoja valstybės tiesiogiai kontroliuojamos įmonės.
Bendrovė atitinka Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytus valdymo diferencijavimo pricipus:
Bendrovės akcininkai veikia skirtinguose energetikos sektoriuose, UAB „EPSO-G“ priklauso 67
proc., o AB „Klaipėdos nafta“ – 33 proc. balsų, suteikiančių teisę priimti sprendimus dėl Bendrovės
valdymo ir veiklos.
Vadovaudamasi Taisyklių 10.1, 10.2, 10.3 papunkčiais Bendrovė pateikė Bendrovės įstatus,
Juridinių asmenų registro išplėstinius išrašus, Bendrovės akcininkų sąrašą ir informaciją apie juos.
Bendrovė atitinka Įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nustatytus
reikalavimus, Bendrovė yra valstybės netiesiogiai kontroliuojama įmonė, kuri atitinka valdymo
diferencijavimo principus.
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Įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nustato, kad energetikos įmonė, prekiaujanti ar ketinanti prekiauti
energijos išteklių biržoje, neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti energijos išteklių biržos
operatorių arba turėti kokių nors teisių energijos išteklių biržos operatoriaus atžvilgiu.
Vadovaujantis Įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 1 dalimi, energijos išteklių biržoje
gali būti organizuojama centralizuota prekyba biokuru ir (ar) pagalbiniais apsaugos nuo energijos
kainų svyravimo instrumentais. Šiuo metu Bendrovė administruojamoje energijos išteklių biržoje
prekiaujama tik biokuru.
Vadovaudamasi Taisyklių 10.4 papunkčiu Bendrovė patvirtino, kad nei UAB „EPSO-G“, nei
AB „Klaipėdos nafta“ energijos išteklių biržoje neprekiauja biokuru ir (ar) pagalbiniais apsaugos nuo
energijos kainų svyravimo instrumentais. Taip pat nė viena iš Bendrovės akcininkų neturi ketinimų
tokią prekybą vykdyti ateityje.
Vadovaudamasi Taisyklių 10.5 papunkčiu Bendrovė patvirtino, kad Bendrovės dalyviai nėra
sudarę balsavimo sutarties.
Įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad energijos išteklių biržos operatoriaus vadovas
turi turėti pakankamą patirtį, kad būtų užtikrintas patikimas ir skaidrus energijos išteklių biržos
administravimas ir prekybos energijos išteklių biržoje organizavimas. Energijos išteklių biržos
operatoriaus kolegialių organų nariai, vadovas, vadovo pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai
turi būti nepriekaištingos reputacijos.
Bendrovė pateikė informaciją apie vadovo darbo patirtį, įgytą išsilavinimą ir kitą reikšmingą
profesinės veiklos informaciją. Bendrovės vienasmenio valdymo organo – generalinio direktoriaus
pareigas iki 2022 m. gruodžio 31 d. paskirtas eiti Andrius Smaliukas. A. Smaliukas iki 2016 m.
gegužės 18 d., kuomet buvo paskirtas laikinai eiti Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, vykdė
Bendrovės Teisės skyriaus vadovo funkcijas. Nuolat eiti Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas
A. Smaliukas skirtas nuo 2017 m. balandžio 25 d. A. Smaliuko išsilavinimas (Vilniaus universitete
suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, taip pat Vilniaus universitete suteiktas ekonomikos
magistro laipsnis), vykdant finansų rinkoje veikiančių biržų veiklos priežiūrą (darbo patirtis Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių komisijoje), energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą bei
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje (toliau − VIAP) lėšų
administravimo veiklą (darbo patirtis Bendrovėje), įgytos ekspertinės žinios bei patirtis atitinka
Įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus energijos išteklių biržos operatoriaus vadovui keliamus
patirties reikalavimus, užtikrina patikimą bei skaidrų energijos išteklių biržos administravimą ir
prekybos energijos išteklių biržoje organizavimą.
Pagal Bendrovės įstatus, be vienasmenio valdymo organo – generalinio direktoriaus, yra
sudarytas ir kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaryta iš penkių narių, renkamų ketverių metų
kadencijai. Pagal galiojančią Bendrovės valdymo struktūrą, Bendrovėje pagal sudarytas
neterminuotas darbo sutartis dirba 4 struktūrinių padalinių vadovai.
Bendrovė, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 9 straipsnio
6 dalyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos vertinimo kriterijus ir juos įvertinusi, patvirtino, kad
nėra aplinkybių, kurios leistų pagrįstai abejoti bet kurio iš Bendrovės kolegialių organų narių,
struktūrinių padalinių vadovų, taip pat vadovo reputacijos nepriekaištingumu.
Įvertinęs Bendrovės vadovo darbo patirtį, Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų
ir konkurencijos skyrius (toliau – Skyrius) konstatuoja, kad patirtis yra pakankama. Taip pat
Bendrovė, vadovaudamasi Taisyklių 10.7 ir 10.8 papunkčiais, pateikė patvirtinimą (Informatikos ir
ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymas), kad kolegialių
organų nariai, vadovai, vadovo pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai atitinka Lietuvos
Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus.
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Įstatymo 13 straipsnio 3 dalis nustato, kad energijos išteklių biržos operatorius neturi teisės
verstis komercine energetikos veikla, susijusia su energijos išteklių ir (ar) energijos žvalgymu,
gavyba, perdirbimu, gamyba, laikymu, perdavimu, skirstymu, tiekimu, prekyba, taip pat kita
reguliuojama veikla energetikos sektoriuje, nesusijusia su energijos išteklių biržos ir (ar) šilumos
aukcionų administravimu ir organizavimu.
Bendrovė patvirtino, kad laikosi Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto veiklos ribojimo,
nevykdo jokios ekonominės veiklos, apimančios energijos išteklių ar energijos žvalgymą, gavybą,
perdirbimą, gamybą, laikymą, transportavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, prekybą, rinkodarą,
energetikos objektų ir įrenginių įrengimą ir (ar) eksploatavimą, taip pat jokios kitos reguliuojamos
ekonominės veiklos energetikos sektoriuje, nesusijusios su energijos išteklių biržos ir (ar) šilumos
aukcionų administravimu ir organizavimu. Be minėtos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos,
Bendrovė taip pat vykdo šias ne energetikos veiklas:
1. VIAP lėšų administratoriaus veiklą (specialusis Vyriausybės įpareigojimas administruoti
(surinkti, išmokėti ir administruoti) lėšas, nevykdant atitinkamo energetikos sektoriaus veiklos).
VIAP lėšų administratoriumi Bendrovė buvo paskirta 2012 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 1338 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos
sektoriuje lėšų administratoriaus paskyrimo“;
2. Valstybiniuose miškuose pagamintos žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų (toliau –
mediena) elektroninės pardavimo sistemos administratoriaus funkciją. Elektroninės medienos
pardavimo sistemos administratoriumi Bendrovė buvo paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl elektroninės medienos pardavimo sistemos
administratoriaus paskyrimo“.
Įvertinęs Bendrovės pateiktus dokumentus ir patvirtinimus Skyrius konstatuoja, kad Bendrovė
atitinka Įstatyme nustatytus Bendrovės valdymui, Bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai
kontroliuojamiems asmenims, kolegialių organų nariams, Bendrovės vadovui, vadovo pavaduotojui
ir struktūrinių padalinių vadovams keliamus reikalavimus bei nevykdo jokios komercinės veiklos,
susijusios su energijos išteklių ar energijos žvalgymu, gavyba, perdirbimu, gamyba, laikymu,
transportavimu, perdavimu, skirstymu, tiekimu, prekyba.
Bendrovės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės technologinio pajėgumo vertinimas
Įstatymo 11 straipsnio 3 dalis nustato, kad energijos išteklių biržos operatorius privalo turėti
pakankamus technologinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti energijos išteklių biržos
operatoriaus veiklą: nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti technines priemones ir
programinę įrangą, kurių reikia energijos išteklių biržai organizuoti. Pagal Energetikos įmonių
technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos
2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir
vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 8 punktą, energijos
išteklių biržos operatoriaus veiklą siekiančio vykdyti (vykdančio) ūkio subjekto technologinis
pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei toks ūkio subjektas turi technines priemones energijos
išteklių biržos operatoriaus veiklai vykdyti, programinę įrangą, kurios reikia energijos prekybai,
atsiskaitymams, ir licencijuojamai veiklai vykdyti, taip pat ryšio priemones pranešimams iš rinkos
dalyvių gauti ir siųsti.
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Vykdydama energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą Bendrovė administruoja energijos
išteklių (tiek biokuro, tiek šilumos energijos) elektroninę prekybą, kuri vykdoma Bendrovės
nuosavybės teise valdomos aukcionų vykdymo programinės įrangos pagrindu. Ši Bendrovės
nuosavybės teise valdoma programinė įranga veikia virtualiuose serveriuose, kurių infrastruktūra
talpinama itin aukštą patikimumo lygį užtikrinančiame Uptime Institute® Tier III lygiu
sertifikuotame duomenų centre.
Sklandaus, patikimo ir operatyvaus elektroninės aukcionų vykdymo sistemos administravimo
tikslu Bendrovės vietinis kompiuterinis tinklas saugiu ir patikimu tiesioginiu ryšiu yra sujungtas su
minėto duomenų centro kompiuteriniu tinklu (angl. LAN to LAN). Minėtų duomenų centro paslaugų
teikimas užtikrinamas Bendrovės su šias paslaugas teikiančiais asmenimis sudarytų sutarčių
pagrindu.
Bendrovės pagal sutartį valdomo duomenų centro techniniai ir programiniai pajėgumai
(procesorių, virtualių serverių, darbinės atminties, vietos duomenų centre) yra lanksčiai reguliuojami
pagal Bendrovės faktinius poreikius. Šie pajėgumai yra pakankami talpinti elektronines prekybos
sistemas, būtinas energijos išteklių biržos operatoriaus veiklai vykdyti. Bendrovė turi ryšio
priemones, reikalingas pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir siųsti.
Bendrovė 2019 m. kovo 28 d. raštu Nr. SD-190119 pateikė 2018 m. liepos 27 d. sutartį tarp
perdavimo sistemos operatoriaus ir biržos administratoriaus Nr. BP-180035, kuria perdavimo
sistemos operatorius Telia Lietuva AB įsipareigoja teikti Bendrovei judriojo (mobilaus) ryšio ir
duomenų perdavimo paslaugas. Be to, buvo pateikta 2019 m. vasario 19 d. paslaugų sutartis Nr. BP190004 pagal kurią paslaugos teikėjas įsipareigojo suteikti programinės įrangos nuomos ir IT
infrastruktūros priežiūros paslaugas. Bendrovė kartu pateikė 2016 m. rugsėjo 6 d. viešojo fiksuoto
ryšio telefonijos paslaugų teikimo sutartį Nr. 16-BP-32 su priedais, pagal kurią užtikrinamas fiksuoto
telefono ryšio paslaugos teikimas, bei 2017 m. gegužės 3 d. sutartį Nr. BP-170020 dėl resursų
(virtualaus duomenų centro) nuomos IAAS paslaugų, licencijų nuomos, interneto paslaugų, svetainių
talpinimo paslaugų, jungiamojo kabelio nuomos paslaugų užsakymo.
Pagal Bendrovės sudarytas sutartis su ryšio bei duomenų perdavimo paslaugų teikėjais
UAB „BALTNETOS KOMUNIKACIJOS“, Telia Lietuva, AB ir UAB „Penkių kontinentų
komunikacijų centras“ Bendrovė naudojasi interneto ryšio, viešojo fiksuotojo ryšio bei judriojo
(mobilaus) ryšio paslaugomis, kurios užtikrina tinkamą, saugią, patikimą galimybę gauti pranešimus
iš rinkos dalyvių.
Įvertinus sutarčių nuostatas, konstatuotina, jog Bendrovė sutarčių ir nuosavybės teisės
pagrindais valdo technines bei ryšio priemones ir atitinkamą programinę įrangą, reikalingas
licencijuojamai veiklai vykdyti, ir atitinka Aprašo 8 punkte nustatytas licencijuojamai veiklai vykdyti
būtinas sąlygas, todėl Bendrovės technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas
licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti.
Bendrovės finansinio pajėgumo vertinimas
Įstatymo 11 straipsnio 3 dalis nustato, kad energijos išteklių biržos operatorius privalo turėti
pakankamus finansinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti energijos išteklių biržos
operatoriaus veiklą. Įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad ūkio subjekto finansinis
pajėgumas įvertinamas pagal ūkio subjekto dvejų paskutinių ataskaitinių metų finansinių ataskaitų
(balanso, pelno (nuostolių), pinigų srautų, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto ir
audito išvados, jeigu auditas buvo atliktas) duomenis. Aprašo 15.2 papunktyje detalizuotos sąlygos,
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kurioms esant, laikoma, kad ūkio subjektas vertintinas kaip turintis pakankamą finansinį pajėgumą
energijos išteklių biržos operatoriaus veiklai vykdyti:
- ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei
Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio
rodiklio žemutinė reikšmė;
- ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus;
- ūkio subjektas neturi finansinių įsipareigojimų, kurie yra pradelsti daugiau nei 60 dienų.
Bendrovė energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą vykdo nuo Licencijos išdavimo.
Bendrovės finansinio pajėgumo pakankamumo energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos
vykdymo aspektu vertinimą Komisija atlieka ne rečiau kaip kartą per metus (ne vėliau kaip iki kitų
metų liepos 1 d.) kaip nurodyta Aprašo 4.6 papunktyje. Pažymėtina, kad per visą Bendrovės energijos
išteklių biržos operatoriaus veiklos vykdymo laikotarpį Komisija Bendrovės finansinį pajėgumą
vertino kaip pakankamą reguliuojamai veiklai vykdyti. Vėliausias toks vertinimas buvo atliktas
2018 m. 2018 m. birželio 28 d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-209 „Dėl gamtinių dujų įmonių
2017 m. finansinio pajėgumo vertinimo“ buvo konstatuota, kad Bendrovės 2017 m. finansinis
pajėgumas – pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti, 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-208
„Dėl 2017 m. finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių
dujų sektoriuje“ nustatyta 2017 m. rinkos operatoriaus veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio
rodiklio žemutinė reikšmė – 2,76, o Bendrovės bendras finansinio pajėgumo rodiklis yra didesnis
nei nustatyta rinkos operatoriaus veiklos veiklos žemutinė reikšmė – 5,0 balo iš 5,0 galimų. Todėl
reikalavimas dėl Bendrovės bendrojo finansinio pajėgumo tenkinamas.
Bendrovės metinės finansinės ataskaitos yra audituojamos nepriklausomo auditoriaus.
Bendrovės nuosavas kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. audituotų finansinių ataskaitų duomenimis
buvo lygus 591 519 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 207 241,83 Eur. Bendrovės nuosavas
kapitalas šiuo metu sudaro 2,85 Bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir yra ženkliai
didesnis nei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas minimalus leidžiamas dydis
(0,5 įstatinio kapitalo dydžio). Todėl reikalavimas dėl Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio taip pat
tenkinamas.
Bendrovė 2019 m. kovo 28 d. raštu Nr. SD-190119 taip pat patvirtino, kad:
- neturi finansinių įsipareigojimų, kurie būtų pradelsti daugiau nei 60 dienų;
- neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių
biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių
inspekcija;
- nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
Todėl reikalavimas dėl neturėjimo finansinių įsipareigojimų, pradelstų daugiau nei 60 dienų,
taip pat tenkinamas.
Bendrovė pateikė 2016 m. ir 2017 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinius, Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2019 m. kovo 27 d.
Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2019 m. kovo 27 d. pažymą Nr. KA_PZI-1892
apie įsipareigojimų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui vykdymą.
Įvertinus tai, kas aukščiau išdėstyta, Bendrovė atitinka Įstatymo 11 straipsnio 3 dalies, Aprašo
III skyriaus reikalavimus, susijusius su energijos išteklių biržos operatoriui keliamais finansinio
pajėgumo reikalavimais.
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Bendrovės vadybinio pajėgumo įvertinimas
Įstatymo 11 straipsnio 3 dalis nustato, kad energijos išteklių biržos operatorius privalo turėti
pakankamus vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti energijos išteklių biržos
operatoriaus veiklą. Pagal Įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 4 punktą, Aprašo 32 punktą, energijos
išteklių biržos operatoriaus veiklą siekiantis vykdyti (vykdantis) ūkio subjektas privalo turėti
darbuotojų sutartis su atitinkamų paslaugų teikėjais licencijuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms
rengti, atskirai licencijuojamos veiklos apskaitai tvarkyti, energijos išteklių biržos dalyviams
informuoti ir konsultuoti, skundams dėl licencijuojamos veiklos sąlygų nagrinėti.
Bendrovė turi pakankamą vadybinį pajėgumą, kurio reikia energijos išteklių biržos
operatoriaus veiklai vykdyti: elektroninės prekybos biokuru bei elektroninės prekybos šilumos
energija sistemų administravimui, palaikymui ir vystymui, dalyvių informavimui ir konsultavimui,
vykdomos veiklos apskaitai atskirai tvarkyti, dalyvių ginčams bei skundams dėl energijos išteklių
biržos operatoriaus veiklos nagrinėti. Šiuo metu galioja Bendrovės valdybos 2019 m. vasario 25 d.
sprendimu patvirtinta valdymo struktūra. Elektroninės prekybos biokuru bei šilumos energija sistemų
administravimą, dalyvių informavimą bei konsultavimą užtikrina Prekybos padalinio darbuotojai:
prekybos vadovas ir prekybos analitikas, taip pat Bendrovės generaliniam direktoriui tiesiogiai
pavaldus vyresnysis verslo analitikas. Prie dalyvių informavimo ir konsultavimo vykdant energijos
išteklių biržos operatoriaus veiklą taip pat reikšmingai prisideda ir Bendrovės komunikacijos projektų
vadovas bei Bendrovės įeinančios bei išeinančios komunikacijos srautus valdantis biuro vadovas
(priskiriamas Teisės ir administravimo padaliniui). Bendrovės vykdomą energijos išteklių biržos
operatoriaus veiklos apskaitą atskirai nuo kitų veiklų tvarko Bendrovės Finansų ir apskaitos
padalinys, susidedantis iš finansų vadovo ir buhalterio. Dalyvių ginčus bei ginčus dėl licencijuojamos
energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos nagrinėja Teisės ir administravimo padaliniui
priskiriami teisės ir administravimo vadovas bei teisininkas. Prekybos biokuru ir šilumos energija
sistemų palaikymą ir vystymą užtikrina Bendrovės IT padalinio darbuotojai: IT sistemų architektas
ir programuotojas.
2 lentelė. Bendrovės vadybinio pajėgumo įvertinimo lentelė
Atitinkamos veiklos
vykdymas
Funkcijas
atliekantis
padalinys/
skyrius

Darbuotojų
skaičius
Kontaktiniai
duomenys
(tel. Nr., el.
paštas)

Atitinkamos veiklos apskaitos
tvarkymas

Vartotojų informavimas
ir konsultavimas

Skundų dėl atitinkamos
veiklos sąlygų
nagrinėjimas
Teisės ir administravimo

Prekybos padalinys
Vyresnysis verslo
analitikas (tiesioginis
pareigybės pavaldumas
generaliniam
direktoriui)
IT padalinys
5

Finansų ir apskaitos

Prekybos skyrius
Teisės ir administravimo

2

4

2

Prekybos vadovas
(8 5) 239 3159
vaidotas.jonutis@baltp
ool.eu

Finansų vadovas
(8 5) 239 3143
kestutis.dabravolskas@balt
pool.eu

Prekybos vadovas
(8 5) 239 3159
vaidotas.jonutis@baltpoo
l.eu

Teisės ir administravimo
vadovė
(8 5) 239 3148
egle.junciene@baltpool.eu

Prekybos analitikė
(8 5) 239 3158
karolina.kloviene@balt
pool.eu

Buhalterė
(8 5) 239 3145
erika.korneva@baltpool.eu

Prekybos analitikė
(8 5) 239 3158
karolina.kloviene@baltp
ool.eu

Teisininkė
(8 5) 239 3149
zivile.kacerauskiene@baltp
ool.eu

Vyresnysis verslo
analitikas

Biuro vadovė
(8 5) 239 3157
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(8 5) 239 3163
vilma.beinoriene@balt
pool.eu
IT sistemų
architektas
+370 208 0279
tomas.liachovskis@balt
pool.eu

roma.maldeikiene@baltp
ool.eu
Komunikacijos projektų
vadovė
(8 5) 239 3120
indre.speciunaite@baltpo
ol.eu

Programuotojas
(8 5) 239 3160
arunas.kanapeckas@ba
ltpool.eu

Be vienasmenio valdymo organo – vadovo, Bendrovėje taip pat yra sudarytas kolegialus
valdymo organas – valdyba, sudaryta iš penkių narių, renkamų ketverių metų kadencijai. Bendrovė
nėra įsteigusi filialų. Bendrovė pateikė darbuotojų pareigybių aprašymus.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pateikta informacija apie Bendrovės darbuotojus biržos
operatoriaus veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti
ir konsultuoti, skundams dėl biržos operatoriaus veiklos sąlygų nagrinėti leidžia daryti išvadą, kad
Bendrovės vadybinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas licencijuojamos veiklos sąlygoms
vykdyti. Bendrovė atitinka Įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 4 punkte, Aprašo 32 punkte nustatytus
reikalavimus.
Išvados ir pasiūlymai
Skyrius, išnagrinėjęs Bendrovės 2019 m. kovo 28 d. raštu Nr. SD-190119 pateiktą
informaciją, konstatuoja:
1. Bendrovė Komisijai pateikė įstatus patvirtintus antspaudu ir vadovo parašu, banko
patvirtintą mokėjimo pavedimą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava,
dokumentus, patvirtinančius Bendrovės atitiktį Įstatyme numatytiems reikalavimams, bei
dokumentus, patvirtinančius įmonės technologinį, finansinį pajėgumą, informaciją apie padalinius,
filialus ir valdymo organus, t. y. visus Taisyklėse ir Apraše numatytus dokumentus, reikalingus
energijos išteklių biržos operatoriaus licencijai gauti.
2. Bendrovė atitinka Įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kadangi valstybė Bendrovę
kontroliuoja netiesiogiai, t. y. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai priklauso 100 proc.
UAB „EPSO-G“ ir 72,3 proc. AB „Klaipėdos nafta“ akcijų.
Bendrovė tenkina Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kadangi atitinka valdymo
diferencijavimo principus, Bendrovės akcininkai neturi daugiau kaip 3/4 balsų, suteikiančių teisę
priimti sprendimus dėl energijos išteklių biržos operatoriaus valdymo ir veiklos įstatymų nustatyta
tvarka.
3. Bendrovė atitinka Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kadangi nurodė tiesiogiai
ir netiesiogiai įmonę kontroliuojančius asmenis.
4. Bendrovė atitinka Įstatymo 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kadangi vadovo darbo
patirtis yra pakankama. Taip pat Bendrovė pateikė patvirtinimą, kad kolegialių organų nariai,
vadovai, vadovo pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai atitinka LR finansinių priemonių
rinkų įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus.
5. Vadovaujantis Aprašo 8 punktu, Bendrovės technologinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas licencijuojamos veiklos sąlygoms užtikrinti, kadangi Bendrovė sutarčių ir nuosavybės
teisės pagrindais valdo technines bei ryšio priemones ir atitinkamą programinę įrangą, reikalingą
licencijuojamai veiklai vykdyti.
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6. Bendrovė finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas licencijuojamai veiklai
vykdyti, kadangi 2016 m. ir 2017 m. Bendrovės bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni
nei nustatyta operatoriaus veiklos žemutinė reikšmė.
7. Bendrovė nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių
įstatymo reikalavimus.
8. Įvertinus pateiktą informaciją apie Bendrovės darbuotojus biržos operatoriaus veiklai
vykdyti ir vadovaujantis Aprašo 32 punktu, Bendrovės vadybinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1
straipsniu, Taisyklių 6.3 papunkčiu, Bendrovės 2019 m. kovo 28 d. raštu pateiktu prašymu, Skyrius
siūlo Komisijai pritarti pateiktam nutarimo projektui ir pratęsti Bendrovei Licenciją.
PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos komisijos
2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-271 „Dėl energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos
BALTPOOL UAB išdavimo“ pakeitimo“ projektas, 3 lapai.

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė

Į posėdį kviečiami:
BALTPOOL UAB atstovai, info@baltpool.eu

Renata Bartašiūtė-Černevičė

