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 Pasta- Grupė  Bendrovė 
 bos 2017-12-31  2016-12-31  2017-12-31  2016-12-31 

TURTAS         
Ilgalaikis turtas         

Nematerialusis turtas   4  4 674   2 138    1    1 
Materialusis turtas   4  620 438  683 715    44    54 
Investicijos į dukterines įmones   5   675    675   344 132   344 132 
Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones  -  -  -  - 
Atidėto pelno mokesčio turtas    333    100   49    30 
Po vienerių metų gautinos sumos    998  -  -  - 
Finansinis turtas, galimas parduoti   2 693   2 693  -  - 
Ilgalaikio turto iš viso  629 811  689 321   344 226   344 217 

Trumpalaikis turtas         
    Atsargos   3 017   5 271  -    1 

Išankstiniai apmokėjimai    637    435    9    2 
Prekybos gautinos sumos   28 869   25 399  -    26 
Kitos gautinos sumos   86 052   82 572    6    44 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis    12    3  -  - 
Kitas finansinis turtas   13 961   16 044  -  - 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  8 075   16 718    13   1 328 
Trumpalaikio turto iš viso   140 623   146 442    28   1 401 

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti    30  -  -  - 
TURTO IŠ VISO   770 464  835 763  344 254   345 618 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI         
Nuosavas kapitalas         
    Įstatinis kapitalas   6 22 483   22 483   22 483   22 483 

Perkainojimo rezervas   5 246   5 468  -  - 
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo 

rezervas 
   639    639  -  - 

Privalomasis rezervas   16 682   16 620   2 248   2 248 
Kiti rezervai   61 198   61 178  -  - 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   117 009   120 516   135 912   101 593 
Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios 

įmonės akcininkams 
  223 257   226 904   160 643   126 324 

Nekontroliuojanti dalis   12 235   13 509  -  - 
Nuosavo kapitalo iš viso   235 492   240 413  160 643   126 324 

Įsipareigojimai         
Ilgalaikiai įsipareigojimai         
    Dotacijos   1 523   1 573  -  - 

Ilgalaikės paskolos   7  175 366   208 897  7 680   10 240 
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai    820  -  -  - 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas   7 669   13 934  -  - 
Ateinančių laikotarpių pajamos   6 564  7 966  -  - 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   171 438   194 150   170 353   193 572 
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   363 380  426 520   178 033   203 812 

Trumpalaikiai įsipareigojimai         
    Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis   7  28 531   22 086   2 560   2 560 

Trumpalaikės paskolos   7  49 187   48 179   2 321  - 
Išperkamosios nuomos įsipar. einamųjų metų dalis    443  -  -  - 
Prekybos skolos   24 999   19 560    35    24 
Gauti išankstiniai apmokėjimai   7 543   5 247  -  - 
Pelno mokesčio įsipareigojimas   1 847   2 237  -  - 
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir                      
įsipareigojimai 

  59 042   71 521    662   12 898 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   171 592   168 830   5 578   15 482 
Įsipareigojimų iš viso   534 972   595 350   183 611   219 294 
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   770 464   835 763   344 254   345 618 
  

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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  Grupė  Bendrovė 

  2017-12-31  2016-12-31  2017-12-31  2016-12-31 
         

Pajamos         
Elektros energijos ir susijusių paslaugų pajamos   142 932   143 215  -  - 
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų 
pajamos  

 63 976   66 491 
 

-  - 

Kitos pajamos  17 895   24 816                182  29 
Pajamų iš viso  224 803  234 522    182  29 

         

Veiklos sąnaudos  
   

 
   

Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos  (80 013)  (80 615)  -  - 
Gamtinių dujų sąnaudos  (7 947)  (7 180)  -  - 
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (40 826)  (42 532)  ( 16)  ( 8) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (23 587)  (23 009)  (1 339)  ( 956) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos  (8 753)  (9 509)  -  - 
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos  (2 316)  (3 862)  ( 40)  ( 26) 
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos  (1 211)  ( 913)  -  ( 1) 
Kito turto nurašymo sąnaudos  ( 750)  -  -  - 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas  (35 578)  (1 181)  -  - 
Kito turto vertės sumažėjimo sąnaud./atstatym.    792  (513)    -  - 
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį  (4 224)  (4192)  (9)  (8) 
Kitos sąnaudos  (21 027)  (16 133)  ( 592)  (350) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (225 440)  (189 639)  (1 996)  (1 349) 

  
   

 
   

Veiklos pelnas (nuostoliai)  ( 637)  44 883  (1 814)  (1 320) 

         

Finansinė veikla  
      

   

Dividendų pajamos    134    59   38 029  16 839 
Kitos finansinės veiklos pajamos    116    4 305  -  4 181 
Palūkanų sąnaudos  (3 106)  (4 731)  (1 406)  (2 692) 
Kitos finansinės veiklos sąnaudos  ( 43)  ( 60)  -  ( 13) 

Finansinės veiklos iš viso  (2 899)  ( 427)   36 623  18 315 

         
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių    
pelno/(nuostolių) dalis  

-    32 
 

-  - 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą  (3 536)  44 488  34 809  16 995 

         
Pelno mokestis  

   
 

   
    Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  (6 579)  (6 485)  -  - 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   6 563   1 071    18    31 
Pelno mokesčio iš viso  ( 16)  (5 414)    18    31 
Grynasis pelnas (nuostoliai)  (3 552)   39 074   34 827   17 026 

    Kitos bendrosios pajamos  364    357  -  - 
Bendrosios pajamos  (3 188)  39 431  34 827  17 026 

Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini: 
 

   
 

   

 Patronuojančios įmonės akcininkams  (3 501)   37 841  34 827  17 026 
     Nekontroliuojančiai daliai  ( 51)   1 233  -  - 

  (3 552)   39 074   34 827  17 026 
Bendrosios pajamos priskirtinos:  

    
   

Patronuojančios įmonės akcininkams  (3 146)   38 189  34 827  17 026 
Nekontroliuojančiai daliai  ( 42)   1 242  -  - 

  (3 188)   39 431  34 827  17 026 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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                           Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams 
 

Grupė  

 

Įstatinis 
kapitalas 

 Perkaino- 
jimo rezervas 

 

Finansinio turto 
tikrosios vertės 

pasikeitimo 
rezervas 

 
Privalo- 

masis rezervas 
 Kiti rezervai  

Nepaskir-
stytasis 
pelnas 

 Tarpinė 
suma 

 Nekontroliuo-
janti dalis 

 Iš viso 

  
 

    
  

           

Likutis 2016 m. sausio 1 d.   22 483  6 072  291  16 486  61 178  82 630  189 140  12 826  201 966 
Bendrosios pajamos                    
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 
 -  -  348  -  -  37 847  38 195  1 236  39 431 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 
ir nurašytos sumos 

 
 -  (604)  -  -  -  604  -  -  - 

Pervesta į nepaskirstytąjį pelną   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pervesta į rezervus   -  -  -  134   -  (134)  -                         -   - 
Dividendai   -  -  -  -  -  (425)  (425)  (559)  (984) 
Dalies dukterinėje įmonėje 
pasikeitimas 

 
 

-   -   - 
 

-  -  -  -  -  - 

Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.   22 483  5 468  639  16 620  61 178  120 522  226 910  13 503  240 413 
  

 

    

  

           

Likutis 2017 m. sausio 1 d.   22 483  5 468  639           16 620     61 178  120 522  226 910  13 503  240 413 
Bendrosios pajamos       -             
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 
                -  355  -                     -                 -  (3 501)  (3 146)  (42)  (3 188) 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 
ir nurašytos sumos 

 
 -  (577)   -  -  -  577  -  -  - 

Pervesta į nepaskirstytąjį pelną   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pervesta į rezervus   -  -  -  62  20  (82)  -  -  - 
Dividendai   -  -  -  -  -  (508)  (508)  (1 226)  (1 734) 
Dalies dukterinėje įmonėje 
pasikeitimas 

 
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d.   22 483  5 246   639  16 682  61 198  117 008  223 256  12 235  235 491 
                            

          

Bendrovė  Įstatinis kapitalas Privalomasis 
rezervas 

Nepaskirstytasis 
pelnas 

Iš viso 
    

          
Likutis 2016 m. sausio 1 d.   22 483  2 245 84 995  109 723     
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 - - 17 026 17 026 
    

Dividendai  - - (425) (425)     
Pervesta į rezervus   - 3 (3)  -     
Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.   22 483  2 248 101 593 126 324     
          
Likutis 2017 m. sausio 1 d.   22 483  2 248 101 593  126 324     
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 - - 34 827 34 827 
    

Dividendai  - - (508) (508)     
Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d.   22 483  2 248 135 912 160 643     
          
          

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
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  Grupė  Bendrovė 
  2017-12-31 

 
2016-12-31  2017-12-31 

 
2016-12-31 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai         
Grynasis pelnas (nuostoliai)  (3 552)  39 074  34 827  17 026 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:     
 

   
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  40 826  42 483   16  8 
Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas  71  -  -  - 
IT vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)  35 506  -  -  - 
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)  (791)   1 693  -  - 
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis  -  (32)  -  - 
Pelno mokesčio sąnaudos  16  5 414   (18)  (31) 
Dotacijų (nusidėvėjimas)  (41)  (52)  -  - 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto 
perleidimo/nurašymo 

 1 201  928 
 

-  1 

Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas  -  -  -  - 
Beviltiškos skolos  737  -  -  - 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         
Palūkanų pajamos  ( 9)  (78)  -  - 
Palūkanų sąnaudos  3 139  4 806  1 406   2 692 
Dividendų pajamos  ( 134)  (59)  (38 029)  (16 839) 
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)  ( 97)  (4 247)  -  (4 168) 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:      
   

Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 
sumažėjimas 

 (1 536)  (13 748) 
 

58   493 

Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio 
turto (padidėjimas) sumažėjimas 

  2 210  (1 502) 
 

 -  (2) 

Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų 
ir gautų išankstinių apmokėjimų 
padidėjimas(sumažėjimas) 

 (36 153)  (21 042) 

 

(35 285)  (4 022) 

Kito finansinio turto pasikeitimas  2 202  22 730  -  - 
(Sumokėtas) pelno mokestis  (7 178)  (3 126)  -  - 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  36 417  73 242  (37 025)   (4 842) 
Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (34 263)  (69 594)  (6)  (61) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
perleidimas 

  12   13 
 

-  - 

Gautos perkrovų valdymo pajamos  8 691  7 966  -  - 
Gautos dotacijos  12 007  86 542  -  - 
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas  -  (452)  -  (388) 
Suteiktos paskolos  (120)  -  -  - 
Gautos palūkanos   4   82  -  - 

Gauti dividendai  134  59 
 

38 029 
 

 16 839 

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai  -  -  -  - 
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (13 535)  24 616  38 023  16 390 

Finansinės veiklos pinigų srautai  
       

    Gautos paskolos  -  38 772  -  12 800 
Sugrąžintos paskolos  (27 086)  (121 427)  (2 560)  (29 000) 
Išperkamosios nuomos mokėjimai  (160)  (10)  -  - 
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)  1 008  (29 852)  2 321  - 
Sumokėtos palūkanos   (3 496)  (5 527)  (1 566)  (3 238) 
Išmokėti dividendai  (1 861)  (994)  (508)  (425) 
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   70   4 243  -  4 168 
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (31 525)  (114 795)  (2 313)  (15 695) 

         

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)  (8 643)  (16 937)  (1 315)  (4 147) 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje   16 718  33 655  1 328  5 475 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  8 075  16 718   13  1 328 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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1. Bendroji informacija 

UAB „EPSO-G“ yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - A. Juozapavičiaus g. 13, 
LT- 09311, Vilnius, Lietuva. UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Bendrovė, arba Įmonė) - ribotos civilinės atsakomybės pelno 
siekiantis ūkio subjektas, 2012 m. liepos 25 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. 
Bendrovės kodas 302826889, PVM mokėtojo kodas LT100007031415. 

EPSO-G pagrindinė veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių 
dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei užtikrinti šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą, taip pat prekybos 
organizavimas gamtinių dujų ir biokuro biržose. 

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikai. 

Bendrovės akcininkas 
2017 m. gruodžio 31 d.  2016 m. gruodžio 31 d. 

Akcijų skaičius Proc.  Akcijų skaičius Proc. 
Lietuvos Respublika, atstovaujama LR 
energetikos ministerijos 

77 526 533 100  77 526 533 100 

Grupę sudaro EPSO-G bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė kontroliuoja:  

Įmonė 
Įmonės 

buveinės adresas 

Valdomų akcijų efektyvioji dalis 
(proc.) Pagrindinė veikla 

2017-12-31 2016-12-31 

LITGRID AB 
A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 

97,5 97,5 
Elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorius 

AB „Amber Grid“ 
Savanorių pr. 28, Vilnius, 
Lietuva 

96,6 96,6 
Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
operatorius 

BALTPOOL UAB  
A. Juozapavičiaus g. 9, 
Vilnius, Lietuva 

67,0 67,0 
Energijos išteklių biržos operatorius, VIAP 
lėšų administratorius 

UAB „TETAS“ (valdoma per 
LITGRID AB) 

Senamiesčio g. 102B, 
Panevėžys, Lietuva 

97,5 97,5 
Transformatorinių pastočių, skirstomųjų 
punktų projektavimo, rekonstrukcijos, 
remonto ir techninės paslaugos 

UAB „Litgrid Power Link 
Service“ (valdoma per 
LITGRID AB) 

A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 

97,5 97,5 
Elektros jungčių valdymas ir 
eksploatavimas 

UAB GET Baltic (valdoma 
per AB „Amber Grid“) 

Savanorių pr. 28, Vilnius, 
Lietuva 

96,6 96,6 
Prekybos gamtinių dujų biržoje 
organizavimas 

UAB Get Baltic įmonės finansinės ataskaitos dėl nereikšmingumo Grupės požiūriu nekonsoliduojamos (Konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės įstatymo 6 straipsnis).  

Grupės investicijas į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones sudaro: 

Įmonė 
Įmonės 

buveinės adresas 
Grupės valdomų akcijų dalis (proc.) 

Pagrindinė veikla 
2017-12-31 2016-12-31 

UAB Duomenų logistikos 
centras  

Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva 

20,4 20,4 
Informacinių technologijų paslaugų 
teikimas 

LitPol Link Sp.z.o.o 
Wojciecha Gorskiego 
900-033 Varšuva, 
Lenkijos Respublika 

50,0 50,0 
Tarpsisteminės elektros jungties LitPol 
Link projekto koordinatorius 

2017 m. sausio 27 dieną LITGRID AB valdyba pritarė visų nuosavybės teise valdomų UAB „Duomenų logistikos centras“ 20,36 
procentų akcijų paketo pardavimo organizavimui kartu su „Lietuvos energija“, UAB valdomų akcijų dalimi. 2017 m. rugpjūčio 7 d. 
Duomenų logistikos centro akcininkai – LITGRID AB ir „Lietuvos energija“ UAB, pasirašė įmonės akcijų pirkimo – pardavimo sutartį 
su „Telia Lietuva“. UAB „Duomenų logistikos centras“ pardavimo procesas galutinai turėtų būti užbaigtas, gavus Konkurencijos 
tarybos koncentracijos leidimą – tikėtina 2018 m. pradžioje. Iki to laiko sandorio suma nebus skelbiama. 
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Šiose finansinėse ataskaitose investicija į asocijuotą įmonę apskaityta trumpalaikio turto straipsnyje „Kitas finansinis turtas“. 

Grupės darbuotojų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 1 014 (2016 m. gruodžio 31 d. – 1 071). Bendrovės darbuotojų skaičius 2017 m. 
gruodžio 31 d. buvo 22 (2016 m. gruodžio 31 d. – 16). 

2. Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas 

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės ir Grupės sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją už dvylikos 
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d.: 

2.1 Rengimo pagrindas 

Bendrovės ir konsoliduota sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 
31 d. yra parengta pagal 34-ą Tarptautinį apskaitos standartą (toliau - TAS) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“. 

Pateikimo valiuta yra eurais. Šios ataskaitos pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. 

Siekiant geriau suprasti šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje pateiktus duomenis, ši finansinė informacija turi 
būti skaitoma kartu su Konsoliduotomis ir Bendrovės 2016 m. finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija yra parengta įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą, kuris yra 
pateikiamas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius, bei finansinį turtą, skirtą 
parduoti, kuris apskaitomas tikrąja verte.  

Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija yra neaudituota. Metinių finansinių ataskaitų už 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius 
metus auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“. 

Finansiniai Bendrovės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant finansines 
ataskaitas už 2016 metus. 

2.2 Konsolidavimo principai 

Dukterinės įmonės – tai įmonės, kur Bendrovė turi galią valdyti ūkio subjektą, į kurį investuojama (t. y. turi galiojančių teisių, kurios 
jam šiuo metu suteikia galimybę vadovauti svarbiai veiklai), gali arba turi teisę gauti kintamą grąžą iš savo ryšio su ūkio subjektu, 
į kurį investuojama ir gali naudotis savo galia valdyti ūkio subjektą, į kurį investuojama, kad paveiktų investuotojo grąžos dydį. 

Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos apima EPSO-G ir jos dukterines įmones. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra 
parengtos taikant tokias pačias apskaitos politikas ir apima tokį patį ataskaitinį laikotarpį kaip ir patronuojančios įmonės 
finansinės ataskaitos. 

Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo datos, kai jų kontrolė pereina Bendrovei ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši 
kontrolė prarandama. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar nuostoliai tarp Grupės įmonių yra 
eliminuojami. 

2.3 Verslo jungimai tarp bendrai kontroliuojamų įmonių 

Verslo jungimams, įvykusiems tarp bendro pavaldumo įmonių, nėra taikomas 3-iasis TFAS „Verslo jungimai“. Verslo jungimo 
sandoriai tarp bendro pavaldumo ūkio subjektų yra apskaityti taikant dalyvavimo (kontrolės) sujungimo (angl. pooling of interest) 
metodą. 

Kitiems verslo jungimams apskaityti yra taikomas įsigijimo metodas. Įsigijimo savikaina yra tikroji vertė, kurią sudaro maina is 
suteikto turto, išleistų nuosavybės priemonių, gautų ar prisiimtų įsipareigojimų tikroji vertė mainų dieną. Su įsigijimu susijusios 
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos. Įsigyjamojoje įmonėje identifikuojamas įsigytas turtas , 
įsipareigojimai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai, atitinkantys 3 TFAS „Verslo jungimai“ pateiktus pripažinimo kriterijus. Jie yra 
pripažįstami jų tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną. 

Perleisto atlygio ir nekontroliuojančios dalies įsigyjamame ūkio subjekte sumos bei anksčiau turėtos nuosavybės dalies 
įsigyjamame ūkio subjekte tikrosios vertės perviršis lyginant su įsigyto identifikuojamo grynojo turto tikrąja verte yra 
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pripažįstamas prestižu. Jeigu bendra perleisto atlygio, pripažintos nekontroliuojančios dalies ir anksčiau turėtos nuosavybės 
dalies suma yra mažesnė už įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto tikrąją vertę (perkant pigiau nei rinkos kaina), skirtumas 
pripažįstamas tiesiogiai bendrųjų pajamų ataskaitoje. 

Nekontroliuojanti dalis įgytoje įmonėje pirminio pripažinimo metu yra įvertinama kaip apskaityto grynojo turto, įsipareigojimų ir 
neapibrėžtųjų įsipareigojimų tikrosios vertės proporcinga dalis, tenkanti nekontroliuojančiai daliai. 

3. Verslo jungimas 

2016 m. vasario 5 d. UAB „EPSO-G“ ir LITGRID AB, sudarė akcijų pirkimo – pardavimo sutartį. Šia sutartimi Bendrovė įsigijo iš 
LITGRID AB 478 800 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų BALTPOOL UAB akcijų, sudarančių 67 proc. visų BALTPOOL UAB akcijų. 
Sutartyje nustatyta, kad UAB „EPSO-G“ nuosavybės teisė pereis nuo 2016 m. kovo 1 d. BALTPOOL UAB akcijos parduotos už 
nepriklausomo turto vertintojo nustatytą akcijų paketo rinkos vertę – 387 828 eurus. 

4. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas  

Grupė Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.  1 701  776 877 
Įsigijimai 1 379   102 106 
Išankstiniai apmokėjimai už IMT/INT -  (55 571) 
Pardavimai -  ( 8) 
Nurašymai -  (1 206) 
Vertės sumažėjimas -  (1 181) 
Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų) -  1 488 
Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti -  (12) 
Perklasifikavimas   (146)  146 
Perklasifikavimas į (iš) negautas dotacijas -  (2 404) 
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu -  (94 804) 
Nusidėvėjimas/amortizacija (796)  (41 716) 
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.  2 138  683 715 

      
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.  2 138   683 715 
Įsigijimai  1 283   35 378 
Išankstiniai apmokėjimai už IMT/INT   8  ( 450) 
Perkainojimas -    357 
Pardavimai -  - 
Nurašymai -  (1 290) 
Vertės sumažėjimas -  (35 506) 
Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų) -  ( 104) 
Perklasifikavimas į (iš) turtą (o) skirtą (o) parduoti -  ( 14) 
Perklasifikavimas į (iš) INT 2 295  (2 295) 
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu -  (18 296) 
Perklasifikavimas iš gautų dotacijų -  (1 281) 
Nusidėvėjimas/amortizacija (1 050)  (39 776) 
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.  4 674  620 438 
    
Bendrovė Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.   1    2 
Įsigijimai -  61 
Nurašymai -  (1) 
Nusidėvėjimas/amortizacija -  (8) 
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.   1    54 
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Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.   1    54 
Įsigijimai -  6 
Nurašymai -  - 
Nusidėvėjimas/amortizacija -  (16) 
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.   1    44 

 

2017 metų gruodžio 31 dienai AB „Amber Grid“ buvo atliktas Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas. AB „Amber Grid“, 
atsižvelgdama į UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje taikomus ilgalaikio turto apskaitos principus, perėjo nuo ilgalaikio turto apskaitos 
savikainos metodo prie turto apskaitos perkainotos vertės metodu. Turto tikrosios vertės nustatymui buvo pasirinktas pajamų 
metodas, vertės skaičiavimui taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą. Diskonto norma, naudojama vertinant 
diskontuotus pinigų srautus – 5,11% po mokesčių. 

Nustatant ilgalaikio  turto tikrąją vertę susidariusi vertės sumažėjimo 35 507 tūkst. eurų suma apskaitoma pelno (nuostolių) 
ataskaitoje. Apskaitinės vertės sumažėjimą daugiausiai įtakoja tai, kad skaičiavimuose buvo įvertintas prognozuojamas 
reguliuojamos investicijų grąžos normos pokytis (sumažėjimas) gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų reguliavimo periode nuo 
2019 m. 

Ilgalaikio materialiojo turto vertė sumažinama dotacijomis 2017 m. gruodžio 31 d. 285 631 tūkst. eurų., įvertinus 2016 m. gruodžio 
31 d. – 257 660 tūkst. eurų sudengimą. 

5. Bendrovės investicijos į dukterines įmones 

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse: 

Grupės įmonės  
Įsigijimo vertė  

 

Vertės 
sumažėjimas  

Apskaitinė vertė 
 

Dalyvavimas (akcijų 
proc.) 

LITGRID AB 
 

 217 215  -   217 215  97,5 
AB „Amber Grid“ 

 
 126 529  -   126 529  96,6 

BALTPOOL UAB  388  -  388  67,0 
Iš viso 

 
 344 132  -   344 132   

 

2016 m. gruodžio 31 d.  Bendrovė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse: 

Grupės įmonės  
Įsigijimo vertė  

 

Vertės 
sumažėjimas  

Apskaitinė vertė 
 

Dalyvavimas (akcijų 
proc.) 

LITGRID AB 
 

 217 215  -   217 215  97,5 
AB „Amber Grid“ 

 
 126 529  -   126 529  96,6 

BALTPOOL UAB  388  -  388  67,0 
Iš viso 

 
 344 132  -   344 132   

 

6. Įstatinis kapitalas 

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas yra 22 482 695 eurų. Jį sudaro 77 526 533 vnt. 0,29 Eur nominalios vertės 
paprastųjų vardinių akcijų. 

7.  Paskolos 

Grupės ir Bendrovės paskolas sudaro: 

   Grupė  Bendrovė 
 2017-12-31  2016-12-31  2017-12-31  2016-12-31 

Ilgalaikės paskolos        
Banko paskolos  175 366   208 897   7 680   10 240 

Trumpalaikės paskolos        
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis  28 531   22 086   2 560   2 560 
Banko sąskaitos perviršis  49 187   48 179   2 321  - 

Iš viso paskolų  253 084   279 162   12 561   12 800 



UAB „EPSO-G“  
Įmonės kodas 302826889 A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius 
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. 
(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)  

11 
 

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai 

 Grupė  Bendrovė 
 2017-12-31  2016-12-31  2017-12-31  2016-12-31 

Tarp 1 ir 2 metų  40 761   33 531   2 560   2 560 
Nuo 2 iki 5 metų  65 762   90 124  5 120   7 680 
Po 5 metų  68 843   85 242  -  - 
Iš viso  175 366   208 897   7 680   10 240 

2017 m. gruodžio 31 d. Grupės nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis buvo 22 638 tūkst. Eur (Bendrovės – 1 679 tūkst. Eur), 2016 
m. gruodžio 31 d. – 64 101 tūkst. Eur (Bendrovės – 0 Eur). 

8. Dividendai 

2017 m. balandžio 28 d. eiliniame visuotiniame UAB „EPSO-G“ akcininkų susirinkime tvirtinant 2016 m. pelno paskirstymą, buvo 
nutarta išmokėti 508 tūkst. Eur dividendų. 

9. Sandoriai tarp susijusių šalių 

Bendrovės ir Grupės susijusios šalys 2017 m. ir 2016 m. buvo: 
- Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (kontroliuojantis Bendrovės akcininkas); 
- Bendrovės dukterinės įmonės (Bendrovės susijusi šalis); 
- Bendrovės asocijuotos ir bendrai kontroliuojamos įmonės; 
- Vadovybė. 

Sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi pagal rinkos sąlygas, pagal teisės aktais patvirtintus tarifus arba laikantis viešųjų 
pirkimo įstatymo reikalavimų. Kaip nustato TFAS, Grupė/Bendrovė nepateikė informacijos apie sandorius su kitomis Valstybės 
kontroliuojamomis įmonėmis, su kuriomis yra vykdomi sandoriai pagal teisės aktais patvirtintus tarifus arba laikantis viešųjų 
pirkimo įstatymo reikalavimų, išskyrus su „Lietuvos energija“, UAB, su kuria Grupė/Bendrovė turi individualiai reikšmingų sandorių. 

 

2017 m. dvylikos mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Finansinės 
veiklos 
pajamos 

 
Finansinės 
veiklos 
sąnaudos 

 Mokėtinos 
sumos 

 Gautinos 
sumos 

 

Pirkimai 

 

Pardavimai 

„Lietuvos energija“, UAB (Valstybės 
kontroliuojama įmonė) 

                    -    1 336  174 811  -  -  - 

Iš viso                     -    1 336  174 811    -    -    - 

2017 m. dvylikos mėnesių laikotarpio Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys Gauti 
dividendai 

 
Finansinės 
veiklos 
sąnaudos 

 Mokėtinos 
sumos 

 Gautinos 
sumos 

 Pirkimai  Pardavimai 

„Lietuvos energija“, UAB (Valstybės 
kontroliuojama įmonė) 

-    1 336   174 811  -  -  - 

Bendrovės dukterinės įmonės 38 029  -  -    -  -    181 
Iš viso  38 029    1 336   174 811    -  -    181 

2016 m. dvylikos mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Finansinės 
veiklos 
pajamos 

 
Finansinės 
veiklos 
sąnaudos 

 Mokėtinos 
sumos 

 Gautinos 
sumos 

 Pirkimai  Pardavimai 

„Lietuvos energija“, UAB (Valstybės 
kontroliuojama įmonė) 

-  2 653  206 229  -  -  - 

 -  -  38  86  361  1 224 
Iš viso                     -    2 653   206 267  86    361    1 224 
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2016 m. dvylikos mėnesių laikotarpio Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Gauti 
dividendai 

 
Finansinės 
veiklos 
sąnaudos 

 Mokėtinos 
sumos 

 Gautinos 
sumos 

 Pirkimai  Pardavimai 

„Lietuvos energija“, UAB (Valstybės 
kontroliuojama įmonė) 

-    2 653   206 229  -  -  - 

Bendrovės dukterinės įmonės 16 839  -  -  26    388  30 
Iš viso 16 839    2 653   206 229  26    388  30 

Išmokos vadovybei 
 Grupė  Bendrovė 

 2017-12-31  2016-12-31  2017-12-31  2016-12-31 
Išmokos, susijusios su darbo santykiais 1 726  1 643  378  294 
Iš jų: Išeitinės kompensacijos 55  43                       24 

 

- 

Vadovų skaičius (vidutinis sąrašinis)   23 
 

 27 
 

  5 
 

  5 

Per 2017 m. ir 2016 m. dvylika mėnesių Grupės ir Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų 
išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo. 

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai/departamentų direktoriai. 

Per 2017 m. dvylika mėnesių kolegialių valdymo organų nariams išmokos sudarė 176 tūkst. Eur (2016 m. – 58 tūkst. Eur) 

10. Pobalansiniai įvykiai 

Reikšmingų pobalansinių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms, iki šios tarpinės informacijos 
patvirtinimo datos, nebuvo. 
 

***** 
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2017 METŲ EPSO-G ĮMONIŲ GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 

Konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d. 

I. Bendroji informacija apie EPSO-G įmonių grupę 

Bendrovės pavadinimas UAB „EPSO-G“ 
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 

Įregistravimo data ir vieta 
2012-07-25, Lietuvos Respublikos juridinių 
asmenų registras 

Įmonės kodas 302826889 
Buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius 
Adresas korespondencijai Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius 
Telefonas +370 665 20038 
El. paštas info@epsog.lt 
Interneto tinklapis www.epsog.lt  
Įstatinis kapitalas 22 482 695 Eur 

Vienintelis akcininkas 
Lietuvos Respublika, kurios turtines ir neturtines 
teises įgyvendina LR energetikos ministerija 

 

EPSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. EPSO-G grupės akcininko teises ir pareigas 
įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.  

EPSO-G grupę sudaro valdymo bendrovė, elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūras valdantys 
perdavimo sistemų operatoriai, gamtinių dujų, biokuro bei medienos biržas valdantys rinkos operatoriai bei 
infrastruktūros remonto bei priežiūros paslaugas teikiančios įmonės.  

Pagrindinė daugiau nei 1 000 kvalifikuotų darbuotojų turinčios EPSO-G grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, 
stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio 
vamzdynais bei užtikrinti efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupė taip pat valdo ir plėtoja 
biokuro, dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti konkurenciją energijos išteklių rinkoje. 

Visų EPSO-G grupei priklausančių įmonių pareiga – efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti valstybei svarbius energijos 
perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus, prisidedant prie Nacionalinės energetikos strategijoje nustatytų 
tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui. 

2017 m. gruodžio 31 d. „EPSO-G“ grupę (toliau – EPSO-G grupė arba Grupė) sudarė patronuojanti valdymo bendrovė UAB 
„EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Bendrovė), trys tiesiogiai kontroliuojamos grupės įmonės („LITGRID“ AB (toliau – 
„Litgrid“), AB „Amber Grid“ (toliau – „Amber Grid“) ir BALTPOOL UAB (toliau – Baltpool)) ir trys netiesiogiai 
kontroliuojamos įmonės (UAB „TETAS“ (toliau – Tetas), UAB „„LITGRID“ Power Link Service“ (toliau – Litgrid PLS) ir UAB 
GET Baltic (toliau – GET Baltic)). 

EPSO-G įmonių grupės struktūra:  

 

mailto:info@epsog.lt
http://www.epsog.lt/
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Pavadinimas 
„LITGRID“ 

AB 
AB „Amber Grid“ BALTPOOL UAB 

UAB „LITGRID Power 
Link Service“ 

UAB „TETAS“ UAB GET Baltic 

Teisinė forma Akcinė bendrovė Akcinė bendrovė 
Uždaroji akcinė 
bendrovė 

Uždaroji akcinė 
bendrovė 

Uždaroji akcinė 
bendrovė 

Uždaroji akcinė 
bendrovė 

Įregistravimo data 
ir vieta 

2010-11-16, Lietuvos 
Respublikos juridinių 
asmenų registras 

2013-06-11, Lietuvos 
Respublikos juridinių 
asmenų registras 

2009-12-10, Lietuvos 
Respublikos juridinių 
asmenų registras 

2014-02-24, Lietuvos 
Respublikos juridinių 
asmenų registras 

2005-12-08, Lietuvos 
Respublikos juridinių 
asmenų registras 

2012-09-13, Lietuvos 
Respublikos juridinių 
asmenų registras 

Įmonės kodas 302564383 303090867 302464881 303249180 300513148 302861178 

Buveinės adresas 
A. Juozapavičiaus g. 13, 
LT-09311 Vilnius 

Savanorių pr. 28, LT-
03116 Vilnius 

A. Juozapavičiaus g. 9-
3, LT-09311, Vilnius 

A. Juozapavičiaus g. 13, 
LT-09311, Vilnius 

Senamiesčio g. 102B, 
LT-35116, Panevėžys 

Savanorių pr. 28, LT-
03116 Vilnius 

Telefonas +370 5 278 2777 +370 5 236 0855 +370 5 278 2762 +370 5 278 2766 +370 45 504 670 +370 5 236 0000 

Faksas +370 5 272 3986 +370 5 236 0850 +370 5 278 2707 +370 5 272 3986 +370 45 504 684 +370 5 236 0001 

El. paštas info@litgrid.eu  info@ambergrid.lt  info@baltpool.lt  info@litgrid.eu info@tetas.lt info@getbaltic.com  

Interneto tinklapis www.litgrid.eu  www.ambergrid.lt  www.baltpool.lt  www.litgrid.eu www.tetas.lt  www.getbaltic.com  

Veiklos pobūdis 
Elektros energijos 
perdavimo sistemos 
operatorius 

Gamtinių dujų 
perdavimo sistemos 
operatorius  

Energijos išteklių 
biržos operatorius, 
VIAP lėšų 
administratorius 

Elektros jungčių 
valdymas ir 
eksploatavimas 

Specializuotos 
transformatorinių 
pastočių, skirstomųjų 
punktų techninės 
priežiūros, remonto ir 
įrengimo paslaugos, 
testavimo ir bandymo 
darbai, energetikos 
objektų projektavimas 

Gamtinių dujų biržos 
operatorius 

EPSO-G valdoma 
akcijų dalis 

97,5 proc. 96,6 proc. 67,0 proc. 97,5 proc. 97,5 proc. 96,6 proc. 

mailto:info@litgrid.eu
mailto:info@ambergrid.lt
mailto:info@baltpool.lt
mailto:info@litgrid.eu
mailto:info@tetas.lt
mailto:info@getbaltic.com
http://www.litgrid.eu/
http://www.ambergrid.lt/
http://www.baltpool.lt/
http://www.tetas.lt/
http://www.getbaltic.com/
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II. Svarbiausi EPSO-G grupės įmonių veiklos ir finansiniai rodikliai 

2017 m. Lietuvos verslas ir gyventojai jautė visos euro zonos atsigavimą, o  šalies ekonomikoje tęsėsi tvaraus augimo 
tendencija. Augant šalies ūkiui, gamintojų eksportui ir vidaus vartojimui energijos perdavimo paslaugų paklausa taip 
pat didėjo, perdavimo sistemų infrastruktūra buvo išnaudojama  efektyviau, o paslaugos sistemos naudotojams 
teikiamos palankesne kaina.  

Nuo 2017 m. sausio 1 d. EPSO-G grupės įmonės paslaugas Lietuvos vartotojams teikė pigiau – vidutinė elektros energijos 
perdavimo kaina sumažėjo 2,75 proc., iki 0,672 ct už kilovatvalandę, o vidutinė gamtinių dujų perdavimo kaina krito 7,8 
proc., iki 1,78 eurų už megavatvalandę. 

Svarbiausi EPSO-G grupės įmonių veiklos rodikliai: 

 2017 m. 2016 m. 
Pokytis 

+/- Proc. 
Elektros energija     
Perduotas elektros energijos kiekis, GWh 9 992 9 729 263 2,7% 
ENS (neperduotos elektros energijos kiekis 
dėl atsijungimų), MWh * 

1,68 1,03 
  

AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. * 0,06 0,04 
„NordBalt“ prieinamumas, proc. 84 78   
„LitPol Link“ prieinamumas, proc. 99 96   
Gamtinės dujos      
Dujų kiekis, transportuotas į vidinį 
išleidimo tašką, GWh 

24 290 23 336 954 4,1% 

Dujų kiekis, transportuotas į gretimas 
perdavimo sistemas, GWh** 

28 262 23 985 4 277 17,8% 

Gamtinių dujų biržos apyvarta, GWh 442 299 142 47,5% 
Biokuras     
Energijos išteklių biržoje parduotas 
biokuro kiekis, tne 

394 047 373 382 20 665 5,5% 

*Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių. 

**Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos. 

 

Didėjant energijos paklausia Lietuvoje, aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams 2017 
m. buvo perduota 9 992 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, arba 2,7 proc. daugiau palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu 2016 metais. Tai didžiausias perduotos energijos kiekis nuo 1992 metų. Skirstomųjų tinklų operatoriaus (AB 
„Energijos skirstymo operatorius“) vartotojams perduota 8 988 GWh elektros energijos, t. y. 1,7 proc. daugiau nei 2016 
m., o kitiems vartotojams, prijungtiems prie perdavimo tinklo – 1 004 GWh arba 13,3 proc. daugiau. 

Elektros vartojimas Lietuvoje augo visuose sektoriuose – žemės ūkio sektorius  suvartojo  4,4 proc. daugiau, palyginti 
su 2016 metais,  pramonės įmonės - 3,9 proc. daugiau,  gyventojai  - 2,3 proc. daugiau, o paslaugų sektorius – 1,8 proc. 
daugiau. Transporto sektoriaus elektros energijos suvartojimas beveik nekito (suvartota 0,1 proc. mažiau elektros).  

Tarptautinės jungtys, kurios atvėrė galimybę importuoti pigesnę elektros energiją iš Šiaurės šalių, veikė patikimai - 
2017 m. „NordBalt“ prieinamumas rinkai siekė 84 proc. (78 proc. 2016 m.). LitPol Link“ jungtis su Lenkija veikė beveik be 
trikdžių – prieinamumas 99 proc. (96 proc. 2016 m.).  

Pozityvios tendencijos buvo stebimos ir gamtinių dujų sektoriuje - po keleto metų kritimo, dujų vartojimas stabilizavosi. 
Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas buvo transportuota 24 290 GWh 
gamtinių dujų, t.y. 4,1 proc. daugiau palyginti su 23 336 GWh 2016 metais. Didesnį suteiktų paslaugų kiekį labiausiai 
lėmė išaugęs gamtinių dujų paklausa trąšų gamybos sektoriuje. 
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Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį 2017 m. buvo transportuota 25 664 GWh gamtinių dujų (2016 m. tuo pačiu metu 
– 23 511 GWh), o į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemą buvo perduota 2 598 GWh gamtinių dujų (2016 m. tuo 
pačiu metu – 474 GWh). 

2017 m. liepos 1 d. pradėjo veikti gamtinių dujų biržos GET Baltic įsteigtos prekybos aikštelės Latvijoje bei Estijoje. GET 
Baltic tapo regionine dujų prekybos platforma Baltijos šalims ir žengė kitą svarbų žingsnį – pradėjo teikti trumpalaikių 
tarpvalstybinių perdavimo pajėgumų paskirstymo paslaugas Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemų 
operatoriams. Šios paslaugos teikimas įtvirtino GET Baltic kaip regioninės gamtinių dujų biržos statusą ir integravo 
trumpalaikes Baltijos šalių gamtinių dujų rinkas. 

2017 m. GET Baltic biržos prekybos apimtys sudarė 442 GWh t.y. 47,5 proc. daugiau nei 2016 m. Lietuvos vartotojai 
įsigijo 85,1 proc. viso gamtinių dujų biržoje prekiauto kiekio, Latvijos – 14,7 proc., Estijos – 0,2 proc. Tapus regionine dujų 
prekybos platforma, prekybos apimtys reikšmingai išaugo - vien per antrąjį 2017 m. pusmetį buvo įvykdyta 95,7 proc. 
visos 2017 m. gamtinių dujų biržos apyvartos. 

2017 m. Baltpool energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės ir reguliuojami nepriklausomi šilumos 
gamintojai įsigijo 394 tūkst. tne biokuro t.y. 5,5 proc. daugiau palyginti su 2016 metais.  Biržoje buvo įsigyta 97 proc. 
viso šalies šilumos gamybai centralizuotoje sistemoje sunaudoto biokuro. 

Svarbiausi EPSO-G grupės finansiniai rodikliai: 

Finansiniai rodikliai, tūkst. EUR 2017 m. 2016 m. 
Pokytis 

+/- Proc. 
Pajamos 224 803 234 522 -9 719 -4,1% 
Veiklos sąnaudos -225 440 -189 639 -35 801 18,9% 
EBITDA1 76 936 89 509 -12 573 -14,0% 
Grynasis pelnas -3 552 39 074 -42 626 -109,1% 
Turtas 770 464 835 763 -65 299 -7,8% 
Nuosavybė 235 491 240 413 -4 924 -2,0% 
Grynoji skola2 415 363 468 238 -52 875 -11,3% 
Santykiniai finansiniai rodikliai     
EBITDA marža3 34,2% 38,2% 

 
 

Grynosios skolos ir nuosavybės 
santykis 

176,4% 194,8% 

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 30,6% 28,8% 
Bendrojo likvidumo koeficientas4 0,8 0,9 

1) EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos –finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos (įskaitant ir ilgalaikio materialiojo turto neigiamą perkainojimą) + turto nurašymo sąnaudos 

2) Grynoji skola = Ilgalaikė finansinė skola + Trumpalaikė finansinė skola+ įsipareigojimas „Lietuvos energija”, UAB už „LITGRID“ AB akcijų įsigijimą. 
– Trumpalaikės investicijos – Terminuoti indėliai – Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

3) EBITDA marža = EBITDA/Pajamos 

4) Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai 

 

Turto perkainojimas 

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) nustato procedūras, kurios yra privalomos siekiant 
garantuoti, kad turtas yra apskaitomas tikrąja verte. EPSO-G grupės bendrovės reguliariai vertina vidinius ir išorinius 
galimo vertės sumažėjimo požymius. Jei tokių požymių yra, bendrovės turi įvertinti šio turto tikrąją vertę. 

Atsižvelgiant į EPSO-G įmonių grupėje taikomus vienodus ilgalaikio turto apskaitos principus, 2017 m. patronuojama 
AB „Amber Grid“ perėjo nuo ilgalaikio turto apskaitos savikainos metodo prie turto apskaitos perkainotos vertės 
metodu. Turto tikrosios vertės nustatymui buvo pasirinktas pajamų metodas taikant diskontuotų pinigų srautų 
skaičiavimo būdą. Diskonto norma, naudojama vertinant diskontuotus pinigų srautus – 5,11 proc. po mokesčių. 
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Atlikus turto vertinimą buvo nustatytas 35,5 mln. Eur vertės sumažėjimas, kuris apskaitytas pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, atitinkama suma sumažinant balanse 2017 m. pabaigoje apskaitomo turto vienetų vertes. Ilgalaikio turto 
vertės sumažėjimą labiausiai lėmė prognozuojami reguliacinės aplinkos pokyčiai nuo 2019 m., kuomet prasidės naujas 
gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų reguliavimo periodas. 

Turto perkainojimas turėjo įtakos AB „Amber Grid“  ir EPSO-G grupės konsoliduota ikimokestinio ir grynojo pelno bei 
veiklos sąnaudų dydžiui apskaitoje, atitinkamai pakoregavus balansinę nuosavo kapitalo vertę, kuri nuo šiol atitinka 
tikrąją jo vertę. Taip sumažintas neatitikimas tarp bendrovės finansinės ir reguliacinės apskaitos. 

Pajamos 

Nuo 2017 m. pradžios sumažinus elektros ir dujų perdavimo paslaugų kainas Lietuvos vartotojams, atitinkamai 2,75 
proc. ir 7,8 proc., EPSO-G grupės konsoliduotos pajamos siekė 224,8 mln. eurų., arba 4,1 proc. mažiau palyginti su 2016 
metais. Paslaugų tarifų mažėjimas tęsiasi - nuo 2018 m. sausio 1 d. vidutinė elektros energijos perdavimo kaina sistemų 
vartotojams mažėjo 7,9 proc., vidutinė gamtinių dujų perdavimo kaina mažėja 36,5 proc., o biokuro prekybos įkainis 
energijos išteklių biržos dalyviams  - 12,9 proc. Pajamų dydžiui taip pat įtakos turėjo 4 mln. Eur mažesnės delspinigių 
pajamos. 

Dėl 2017 m. 2,7 proc. išaugusio perduotos elektros energijos kiekio, pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti 
su 2016 m., padidėjo 0,4 proc. iki 68,3 mln. eurų ir sudarė 30,4 proc. visų Grupės pajamų. Gamtinių dujų perdavimo 
pajamos per 2017 m. sudarė 56,2 mln. Eur. Palyginti su  2016 m. jos sumažėjo 5,9 proc. ir sudarė 25,0 proc. visų Grupės 
pajamų. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuo 2017 m. sausio 1 d. nustatyto 23 proc. didesnio 
sisteminių paslaugų tarifo pajamos už sistemines elektros energijos paslaugas padidėjo 25,4 proc. iki 42,5 mln. Eur. 
Balansavimo (reguliavimo) elektros energijos pardavimo pajamos sumažėjo 19,4 proc. iki 17,8 mln. Eur. Tam didžiausios 
įtakos turėjo sumažėjęs energijos balansavimo poreikis bei patikimiau veikusios tarpsisteminės jungtys.  

Eksploatuojant tarptautines elektros jungtis Lietuva – Lenkija ir Lietuva – Švedija, per 2017 m. buvo gauta 10,2 mln. Eur 
perkrovų įplaukų. Perkrovų įplaukos atsiranda dėl nepakankamo tarpsisteminių elektros linijų pralaidumo ir dėl to 
susiformuojančių skirtingų elektros rinkos kainų Lietuvos ir Švedijos, Lenkijos, Latvijos elektros biržose. Vadovaujantis 
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 714/2009 „Dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos 
mainų tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003“ „Litgrid“ perkrovos pajamomis pripažįsta tik dalį 
gautų įplaukų t.y. tik panaudotas paskirstytojo jungčių pralaidumo užtikrinimui. Per 2017 m. pajamomis buvo pripažinta 
1,4 mln. Eur, 10,2 mln. Eur buvo panaudota 330 kV oro linijos Kruonio HAE-Alytus statybos finansavimui. Likusios 
įplaukos apskaitomos kaip būsimųjų laikotarpių pajamos.  

Likusios grupės pajamos sudarė 38,6 mln. Eur. 

Veiklos sąnaudos 

EPSO-G grupės konsoliduotos veiklos sąnaudos 2017 m. sudarė 225,4 mln. Eur. palyginti su 189,6 mln. Eur 2016 metais. 
Be vienkartinio AB “Amber Grid”  turto perkainavimo poveikio, konsoliduotos EPSO-G veiklos sąnaudos, palyginti su 
2016 m., išliko tame pačiame lygyje.  

Didžiausią sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 88,0 mln. Eur (elektros energijos ir 
susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė 80,0 mln. Eur, gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos siekė 7,5 mln. Eur) arba 
39,0 proc. visų sąnaudų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 40,8 mln. Eur, Darbo užmokestis ir susijusios 
sąnaudos – 23,6 mln. Eur, remontų ir priežiūros sąnaudos – 8,8 mln. Eur, telekomunikacijų ir ITT sąnaudos – 2,3 mln. 
Eur, likusios sąnaudos sudarė – 26,4 mln. Eur. 

Veiklos rezultatas 

Dėl pasikeitusių „Amber Grid“ ilgalaikio materialiojo turto apskaitymo principų, EPSO-G grupės konsoliduotas grynasis 
nuostolis 2017 m. buvo 3,6 mln. eurų. Be turto perkainavimo apskaitoje įtakos, EPSO-G grupės normalizuotas grynasis 
pelnas 2017 m. siekė 26,6 mln. eurų, o normalizuotas kapitalo grąžos rodiklis (angl. ROE) siekė 11,2 proc., t.y. 2,4 proc. 
punkto didesnis palyginti 8,8 proc. valstybės valdomoms įmonėms keliamu LR Vyriausybės tikslu. 2016 m. EPSO-G 
normalizuotas grynasis pelnas sudarė 34,9 mln. eurų.   
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Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) 2017 m. siekė 76,9 mln. Eur. 
Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA sumažėjo 14,0 procentų. EBITDA marža 2017 m. siekė 34,2 proc. (2016 m. - 
38,2 proc.).  

Finansinės būklės ataskaita  

2017 m. gruodžio 31 d. Grupės turtas buvo 770,5 mln. Eur, Grupės ilgalaikis turtas siekė 629,8 mln. Eur ir sudarė 81,7 
proc. viso Grupės turto. Akcininkų nuosavybės dalis Grupės turte sudarė 30,6 procento.  

2017 m. pabaigoje Grupės finansiniai įsipareigojimai kredito institucijoms siekė 423,4 mln. Eur (įskaitant 170,4 mln. Eur 
įsipareigojimą „Lietuvos energija”, UAB už „Litgrid“ akcijų įsigijimą), pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 8,1 mln. Eur. 
Grynosios skolos santykis su nuosavybe sudarė 176,4 proc. 

Įsipareigojimai „Lietuvos energija“ bendrovei už patronuojamos bendrovės „Litgrid“ akcijas  nuo metų pradžios buvo 
sumažinti 35,4 mln. Eur iki 170,4 mln. Eur. 

III. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai 

Sausio mėn. 

2017 m. sausio 12 d. Valstybės interesus atstovavęs Audrius Misevičius atsistatydino iš EPSO-G stebėtojų tarybos ir 
audito komiteto nario pareigų pradėjus eiti pareigas Valstybės kontrolėje. 

2017 m. sausio 17 d. pakeistos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos ES paramos sutartys, kuriomis „Amber Grid“ 
skirta maksimali ES finansinė parama jungties statybos darbams buvo padidinta nuo 55 iki 58 mln. Eur, o projekto 
įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d. Projekto parengiamiesiems darbams skirta maksimali 
paramos suma nepasikeitė ir liko 2,5 mln. Eur. 

2017 m. sausio 20 d. vykusiame Baltpool neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime baigta formuoti valdyba, 
nepriklausomu nariu išrinkus Viktorą Baltuškonį. 

2017 m. sausio 23 d. Baltijos šalių gamtinių dujų operatoriai – „Amber Grid“, AS „Connexus Baltic Grid“, Elering AS 
pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio įgyvendinimo. Tokio modelio 
taikymas – konkretus žingsnis integruojant Baltijos šalių dujų rinkas.  

Vasario mėn. 

2017 m. vasario 3 d. Tetas valdybos posėdyje dėl prarasto pasitikėjimo buvo atšauktas Tetas generalinis direktorius . 
Laikinu įmonės vadovu paskirtas Edvardas Tarasevičius, Litgrid PLS generalinis direktorius. 

2017 m. vasario 6 d. įvykusiame Baltpool valdybos posėdyje išrinktas įmonės valdybos pirmininkas – EPSO-G strategijos 
ir plėtros direktorius Nemunas Biknius. 

Kovo mėn. 

2017 m. kovo 1 d. įsigaliojo paskolos sutartis su AB SEB bankas, kuria EPSO-G turi galimybę pasiskolinti iki 4 000 tūkst. 
Eur efektyvesniam iždo valdymui užtikrinti. 

2017 m. kovo 7 d. pristatyta EPSO-G grupės veiklos strategija 2017-2021 metų laikotarpiui, kurioje įvardintos keturios 
svarbiausios įmonių veiklos grupės kryptys. Tai - tvarus įmonių grupės augimas ir ilgalaikė nauda akcininkams, 
regioninės veiklos plėtra ir strateginių projektų įgyvendinimas.  

2017 m. kovo 23 d. EPSO-G iš atlygio ir skyrimo komiteto narių atšauktą Bendrovės stebėtojų tarybos narę Agnę Ameliją 
Kairytę  šio komiteto nare išrinkta Stebėtojų tarybos narė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerė Inga 
Černiuk.  

2017 m. kovo 31 d. Tetas valdyba paskyrė Edvardą Tarasevičių įmonės generaliniu direktoriumi. 

Balandžio mėn. 

2017 m. balandžio 6 d. Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos elektros perdavimo sistemos operatoriai sutarė dėl virtualios 
prekybos zonos tarp Lenkijos, Lietuvos ir Švedijos ketvirtosios prekybos zonų. Ši virtuali prekybos zona užtikrina, kad, 
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net ir esant ribotoms elektros tiekimo su Lenkija galimybėms, tranzitu per Lenkiją būtų galima importuoti elektrą iš 
Švedijos, naudojantis Lenkijos ir Švedijos jungtimi „SwePol“ ir Lietuvos ir Lenkijos jungtimi „LitPol Link“. Virtuali 
prekybos zona pradėjo veikti nuo liepos 1 d. 

2017 m. balandžio 25 d. eiliniame visuotiniame „Amber Grid“ akcininkų susirinkime patvirtintas šios įmonės 2016 m. 
pelno paskirstymo projektas, kuriame numatyta išmokėti 20 928 tūkst. Eur dividendų. 

2017 m. balandžio 25 d. eiliniame visuotiniame „Litgrid“ akcininkų susirinkime patvirtintas šios įmonės 2016 m. pelno 
paskirstymo projektas, kuriame numatyta išmokėti 18 156 tūkst. Eur dividendų. 

2017 m. balandžio 25 d. eiliniame visuotiniame Baltpool akcininkų susirinkime patvirtintas šios įmonės 2016 m. pelno 
paskirstymo projektas, kuriame numatyta išmokėti 171 tūkst. Eur dividendų. 

2017 m. balandžio 26 d. Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“, „Connexus Baltic 
Grid“ AS (Latvija), „Elering“ AS (Estija) pasirašė sutartis įdiegti netiesioginio perdavimo pajėgumų paskirstymo modelį 
sujungimo taškuose tarp trijų Baltijos šalių. Skirstymo paslaugos tarpvalstybiniuose sujungimo taškuose pradėtos 
teikti nuo liepos 1 d. 

2017 m. balandžio 28 d. Visuotinis akcininkų susirinkimas EPSO-G audito komiteto nare išrinko EPSO-G stebėtojų 
tarybos narę Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kanclerę Agnę Ameliją Kairytę, kuri šiose pareigose pakeitė 
2017 m. sausio 12 d. atsistatydinusį Audrių Misevičių. 

2017 m. balandžio 28 d. Lietuvos ir Švedijos elektros perdavimo sistemų operatoriai ir „NordBalt“ jungties kabelį bei 
movas projektavusi, pagaminusi ir instaliavusi pasaulinė technologijų kompanija ABB pasirašė susitarimą dėl 
„NordBalt“ kabelių požeminių jungiamųjų movų keitimo. Planuojama, kad naujos movos bus keičiamos 2018 metais.   
Remonto pradžios ir pabaigos data, kai tik bus žinoma, bus paskelbta elektros biržos „Nord Pool“ pranešimų sistemoje. 

2017 m. balandžio 28 d. eiliniame visuotiniame EPSO-G akcininkų susirinkime patvirtintas 2016 m. pelno paskirstymo 
projektas, kuriame numatyta išmokėti 508 tūkst. Eur dividendų. Tokia dividendų suma, kuri sudaro 0,5 proc. įmonės 
paskirstytojo pelno, išmokėta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 
9 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl UAB „EPSO-G“ mokamų dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“, dėl 
įmonės įsipareigojimų „Lietuvos energija“, UAB, už 2012 m. įsigytas „Litgrid“ įmonės akcijas. 

Gegužės mėn. 

2017 m. gegužės 15 d. „Litgrid“ pardavė 1 000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ akcijų, 
sudarančių 0,004 proc. visų akcijų, „Lietuvos energija“, UAB, už 847 Eur. 

2017 m. gegužės 23 d. Baltpool energijos išteklių biržoje užsiregistravo pirmieji pirkėjai iš Latvijos: FORTUM grupės 
įmonė SIA „Fortum Latvia“ ir SIA „Sveaskog Baltfor“. 

2017 m. gegužės 30 d. „Litgrid“ parengė ir su atsakingomis institucijomis bei visuomene suderinto 330 kV elektros 
perdavimo oro linijos nuo Lietuvos elektrinės iki Vilniaus rekonstrukcijos poveikio aplinkai ataskaita. Joje įvertinta, kad 
rekonstrukcijos poveikis aplinkai bus minimalus, nes bus išnaudojama esama inžinerinė infrastruktūra ir dabartinės 
oro linijos apsaugos zonos nesikeis.  

2017 m. gegužės 30 d. „Amber Grid“ pasirašė sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl ES finansinės 
paramos įsigyti mobilų gamtinių dujų kompresorių. Vykdant šį projektą bus įsigytas mobilus dujų kompresorius, kuriuo 
gamtines dujas bus galima perpumpuoti iš vienos magistralinio dujotiekio atkarpos į kitą tuo metu, kai bus tiesiamas 
ar rekonstruojamas dujų perdavimo sistemos vamzdynas. Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 proc. ES finansinė 
parama, o numatomos bendros projekto investicijos sieks 1 136 450 eurų. 

2017 m. gegužės 31 d. Valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė EPSO-G paskelbė, kad per 
pirmuosius tris šių metų mėnesius uždirbo 61,26 mln. eurų pajamų, arba 2,1 proc. daugiau palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu pernai, kai pajamos siekė 59,98 mln. eurų. Konsoliduotas grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, 
nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 25,7 mln. eurų.  
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2017 m. gegužės 31 d. Dėl sėkmingos veiklos, iš 2016 metais uždirbto pelno, už dukterinės bendrovės „Litgrid“ akcijas 
EPSO-G  pervedė 31,14 mln. eurų valstybės valdomai bendrovei „Lietuvos energijai“, kuri, remiantis Energetikos ir 
Finansų ministerijų sutarimu, yra įpareigota skirti šias lėšas Lietuvos biudžetui. 

Birželio mėn. 

2017 m. birželio 26 d. paskelbtas tarptautinis viešųjų pirkimų konkursas Šiaurės rytų Lietuvos perdavimo tinklo 
optimizavimo projektui. Pagal viešųjų pirkimų konkurso sąlygas, rangovai turės atlikti Utenos ir Ignalinos AE pastočių 
rekonstrukcijų projektavimo ir rangos darbus. Planuojama, kad darbai bus baigti iki 2021 m. pradžios. Šis projektas – 
vienas svarbiausių pasirengimo sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais etapų. Po rekonstrukcijos bus 
sudarytos galimybės atskirai valdyti Ignalinos AE pastotę pasiekiančios Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos linijas. Šiaurės 
rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. 

Liepos mėn. 

2017 m. liepos 1 d. Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“, „Connexus Baltic Grid“ AS 
(Latvija), „Elering“ AS (Estija) pradėjo naudoti netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, kad efektyviau paskirstytų 
trumpalaikius gamtinių dujų perdavimo pajėgumus sujungimo taškuose tarp Baltijos šalių. Pajėgumų paskirstymas 
susietas su dujų prekyba gamtinių dujų biržoje GET Baltic. Tuo pat metu GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos 
aikštelės pradėjo veikti ir Latvijoje bei Estijoje, birža tapo regionine. Taip pasiektas dar vienas svarbus bendros Baltijos 
šalių gamtinių dujų rinkos kūrimo etapas. 

2017 m. liepos 14 d. EPSO-G valdyba patvirtino dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo politiką. Grupės 
įmonėse naujosios dividendų mokėjimo nuostatos įsigalios jas patvirtinus eiliniuose valdybų posėdžiuose ir galios 
mokant dividendus už 2017 finansinių metų rezultatus.  

Rugpjūčio mėn. 

2017 m. rugpjūčio 7 d. UAB „Duomenų logistikos centro“ bendrovės akcininkai „Lietuvos energija“ ir „Litgrid“ pasirašė 
įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su „Telia Lietuva“. „Lietuvos energija“ valdo 79.64 proc., o „Litgrid“ – 20.36 
proc. duomenų perdavimo paslaugas Lietuvoje ir užsienyje bendrovės akcijų. 2016 m.  lapkritį pradėtas „Duomenų 
logistikos centro“ pardavimo procesas galutinai turėtų būti užbaigtas 2018 m. pradžioje, gavus Konkurencijos tarybos 
koncentracijos leidimą. Iki to laiko sandorio suma nebus skelbiama. 

2017 m. rugpjūčio 9 d. „Litgrid“ informavo, kad atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 3 d. gautą Viešųjų pirkimų tarnybos 
raštą, bendrovėje sudaryta komisija išanalizuoti tarnybos pateiktas išvadas dėl 110 kV perdavimo linijos Kretinga-
Benaičių vėjo elektrinių transformatorių pastotės statybos viešojo pirkimo konkurso.    

2017 m. rugpjūčio 18 d. „Litgrid“ valdyba priėmė sprendimą EPSO-G valdybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimu patvirtintą 
UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politiką taikyti pilna apimtimi. 

2017 m. rugpjūčio 22 d. AB „Amber Grid“  valdyba priėmė sprendimą prisijungti prie UAB EPSO-G įmonių grupės 
dividendų politikos ir ją AB „Amber Grid“ tiesiogiai taikyti pilna apimtimi. 

2017 m. rugpjūčio 24 d. patronuojamos bendrovės „Litgrid“ ir „Amber Grid“ paskelbė 2017 m. I pusmečio neaudituotus 
veiklos rezultatai parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 

2017 m. rugpjūčio 24 d . patronuojama bendrovė „Litgrid“ informavo, kad baigus vidinį tyrimą, kreipėsi į teismą dėl 
Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) pateiktų išvadų dėl 110 kilovoltų elektros perdavimo linijos Kretinga-Benaičių vėjo 
elektrinių transformatorių pastotė statybos viešojo pirkimo konkurso ir Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) 
sprendimo taikyti šiuo metu vykdomam projektui 243,4 tūkst. eurų vertės finansinę korekciją. 

2017 m. rugpjūčio 30 d. patronuojanti bendrovė EPSO-G paskelbė 2017 m. konsoliduotus neaudituotus I pusmečio 
veiklos rezultatai parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir tarpinį pranešimą. 
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Rugsėjo mėn.  

2017 m. rugsėjo 8 d. „Litgrid“ pasirašė Vertybinių popierių apskaitos tvarkymo paslaugų, dividendų mokėjimo 
akcininkams ir su tuo susijusių paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį su AB SEB banku. Iki tol minėtą paslaugą teikė 
bankas Swedbank AB. 

Spalio mėn. 

2017 m. spalio 2 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino elektros energijos perdavimo aukštos 
įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinę ribą. Nuo 2018 m. sausio 1 dienos vidutinė elektros energijos perdavimo 
kaina sumažės 7,9 proc. iki 0,619 ct už kilovatvalandę, 

2017 m. spalio 2 d. „LITGRID“ valdyba, vadovaudamasi Bendrovės įstatų 7.12.2.15 punktu, 2017 m. spalio 16 d. nusprendė 
suteikti 1,6 mln. EUR paskolą patronuojamai UAB „TETAS“. Pranešta, kad trejų metų trukmės paskola bus suteikta 
piniginių srautų subalansavimui. 

2017 m. spalio 9 d. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ir valstybės valdomos energijos perdavimo ir mainų 
įmonių grupės „EPSO-G“ bendrovės pasirašė susitarimą dėl veiksmų ir priemonių, padėsiančių šalies vartotojams iki 
2020 m. pabaigos sutaupyti 269 GWh (0,27 TWh) energijos. Elektros energijos perdavimo bendrovė „Litgrid“ įsipareigojo 
sutaupyti beveik 146,6 GWh (0,146 TWh), o dujų perdavimo operatorius „Amber Grid“ – 122,54 GWh (0,122 TWh) energijos 
pas galutinius vartotojus. EPSO-G bendradarbiaus ir koordinuos „Litgrid“ ir „Amber Grid“ sutaupymo tikslų pasiekimą 
ir inicijuos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimą. 

2017 m. spalio 30 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. spalio 30 d. nutarė paskelbti LITGRID AB 
valdybos 2017 m. spalio 23 d. sprendimu patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 
Teisės aktų registre. Nuo 2018 m. sausio 1 d. patvirtinta vidutinė elektros energijos perdavimo paslaugos kaina – 0,619 
ct/kWh, sisteminių paslaugų kaina – 0,529 ct/kWh.Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  taip pat nustatė 
naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainą – 5,72 Eur/MWh, kuri bus taikoma nuo 2018 m. sausio 1 d. 

2017 m. spalio 31 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2017 m. spalio 31 d. nustatė 
AB „Amber Grid“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2018 m. sausio 1 d. 
Vidutinė gamtinių dujų perdavimo kaina mažės 36,5 proc., iki 1,13 eurų už megavatvalandę.  

Lapkričio mėn. 

2017 m. lapkričio 10 d. Suderinus su Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija sumažintas Energijos išteklių 
biržos dalyviams taikomas prekybos įkainis biokuru prekiaujantiems biržos dalyviams. Naujasis įkainis pradėtas taikyti 
nuo 2017 m. gruodžio 11 d. ir yra 0,61 Eur/tne. 

2017 m. lapkričio 11 d. Dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su VšĮ Lietuvos verslo 
paramos agentūra (LVPA) dėl ES finansinės paramos modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą. Pagal šį 
investicijų projektą „Magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga atskirų atkarpų rekonstrukcija“ bus rekonstruotos 
kelios magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga atkarpos (iš viso  13,9 km), kuriose vidaus diagnostikos metu 
nustatyti koroziniai pažeidimai. Projektą numatoma baigti įgyvendinti 2020 m. I ketvirtį. Projekto įgyvendinimui yra 
skirta 50 proc. ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 6,87 mln. eurų. 

2017 m. lapkričio 15 d. Siekiant sustiprinti projektų ir veiklos valdymo kompetencijas, 2017 m. lapkričio 15 d. vykusio UAB 
„TETAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu naujaisiais bendrovės valdybos nariais išrinkti Mantas Gudas, 
Andrius Dagys ir Žydrūnas Augutis. Nuo 2017 m. lapkričio 15 d. bendrovės valdybą sudarys penki nariai: Mantas Gudas, 
nepriklausomas valdybos narys, UAB „Metalistas“ generalinis direktorius; Andrius Dagys, AB „Amber Grid“ Technikos 
direktorius; Žydrūnas Augutis, LITGRID AB Apskaitos skyriaus vadovas; Mindaugas Vinkus, EPSO-G organizacijos 
vystymo vadovas; Tomas Urmanavičius, EPSO-G finansų kontrolės vadovas. 

2017 m. lapkričio 21 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino AB „Amber Grid“ valdybos 2017 m. 
lapkričio 14 d. protokolu Nr. 16 nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2018 m. sausio 
1 d. Naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos yra paskelbtos AB „Amber Grid“ tinklalapyje www.ambergrid.lt. 

http://www.ambergrid.lt/
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2017 m. lapkričio 23 d. EPSO-G patronuojamos bendrovės „Litgrid“ ir „Amber Grid“ paskelbė 2017 m.  9 mėnesių 
neaudituotus veiklos rezultatus parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 

2017 m. lapkričio 23 d. energijos išteklių biržos operatorius Baltpool pasirašė bendradarbiavimo sutartį su partneriu 
Danijos partneriu, siekiant sukurti elektroninę prekybos platformą prekiauti biokuru Danijos Karalystėje. 

Gruodžio mėn. 

2017 m. gruodžio 1 d. EPSO-G patronuojamos bendrovės „Litgrid“ ir „Amber Grid“ iš anksto informavo vertybinių 
popierių rinkos dalyvius dėl tarpinės finansinės informacijos skelbimo datų 2018 metais.  

2017 m. gruodžio 11 d. Biokuro prekybos įkainis Baltpool energijos išteklių biržos dalyviams sumažėjo 12,9 proc. iki 0,61 
Eur/tne. 

2017 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1092 „Dėl elektroninės medienos pardavimo 
sistemos administratoriaus paskyrimo“ nuo 2018 m. sausio 1 d. elektroninės medienos pardavimo sistemos 
administratoriumi paskirtas Baltpool UAB. 

IV. Akcininkai 

EPSO-G vienintelis akcininkas yra Lietuvos Respublika (100 proc. akcijų), kurios turtines ir neturtines teises, 
vadovaujantis 2012 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 826 „Dėl uždarosios akcinės 
bendrovės steigimo ir valstybės turto investavimo“ 2.3 punktu, įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerija, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministro. 

2017 m. pokyčių EPSO-G akcininkų struktūroje nebuvo. Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė. 

2017 m. gruodžio 31 d. EPSO-G Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 22 482 695 Eur ir padalintas į 0,29 Eur 
nominaliosios vertės 77 526 533 paprastąsias vardines nematerialias akcijas. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos, 
suteikiančios akcininkams vienodas teises. 

Bendrovės akcininkas 
Akcijų 

skaičius 
Akcijos nominali 

vertė, Eur 
Akcinis 

kapitalas, Eur 
Valdoma kapitalo 

dali, proc. 

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR 
energetikos ministerijos 

77 526 533 0,29 Eur 22 482 695 100 

EPSO-G akcijoms netaikomi kiti nei teisės aktuose numatyti vertybinių popierių perleidimo apribojimai. Konvertuojamų 
vertybinių popierių EPSO-G ir (ar) Grupės įmonės nėra išleidusiosios. 

EPSO-G savo akcijų nėra įsigijusi, per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsigijo ir neperleido. Bendrovės dukterinės 
įmonės taip pat nėra įsigijusios Bendrovės akcijų. 

EPSO-G akcininkas specialių kontrolės teisių, kitokių nei numato LR  teisės aktai, neturi. 

EPSO-G valdomų „Litgrid“ ir „Amber Grid“ akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje NASDAQ Vilnius: 
Bendrovė ISIN kodas VP trumpinys Prekybos sąrašas VP tvarkytojas 
„LITGRID“ AB LT0000128415 LGD1L BALTIC SECONDARY LIST AB SEB bankas 
AB „„Amber 
Grid““ 

LT0000128696 AMG1L BALTIC SECONDARY LIST AB SEB bankas 

Kitų EPSO-G valdomų įmonių vertybiniais popieriais vertybinių popierių biržoje neprekiaujama. 

V. Įstatai  

2015 m. gruodžio 17 d. įregistruoti nauji EPSO-G įstatai. Atnaujinta redakcija registruota 2016 m. gegužės 20 d. Įstatai 
parengti atsižvelgiant į 2015 m. paskelbtas EBPO rekomendacijas dėl korporatyvinio valdymo principų diegimo Lietuvos 
valstybės valdomose įmonėse. EPSO-G įstatai yra skelbiami tinklapyje http://epsog.lt/lt/apie-mus/korporatyvinis-
valdymas.  
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2017 m. EPSO-G įstatai keičiami nebuvo. 

VI.  Svarbūs įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

Sausis 

2018 m. sausio 18 d. Ruošiantis elektros tinklų sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais, elektros ir dujų 
skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ 
pasirašė sutartį pagal kurią įgyvendins bendrą projektą, kuris užtikrins  patikimą elektros tiekimą Rytų Lietuvos 
gyventojams ir verslui. Pasitelkus ESO prižiūrimas elektros linijas, savarankiškam energijos tiekimui užtikrinti pakaks 
įrengti vieną naują 35 kilovoltų įtampos liniją, jungsiančią pastotes Medininkuose ir Kalveliuose. Darbus planuojama 
atlikti iki 2020 metų.  

2018 m. sausio 18 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos 
operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros planui. AB „Amber Grid“ tinklo plėtros 
planas skirtas regioninei dujų rinkai formuoti. Plane numatoma investicijų vertė į dujų perdavimo sistemos plėtros 
projektus per artimiausią dešimtmetį sudaro 192,8 mln. eurų. 


