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 Pasta- Grupė  Bendrovė 
 bos 2020-12-31  2019-12-31  2020-12-31  2019-12-31 

TURTAS         
Ilgalaikis turtas         

Nematerialusis turtas   4 7 017  7 910  5  - 
Materialusis turtas   5 576 338   525 899  12  19 
Naudojimo teise valdomas turtas   6 9 829  9 378  307  276 
Investicijos į dukterines įmones   7 -  -  321 192  321 192 
Atidėto pelno mokesčio turtas  20 334  11 692  414  412 
Po vienerių metų gautinos sumos  4  4  -  - 
Perkrovų valdymo įplaukų nepanaudotų lėšų likučio 
ilgalaikė dalis 

 18 041  8 185  -  - 

Finansinis turtas vertinamas tikrąja verte per kitas  
bendrąsias pajamas 

 1 089  1 984  -  - 

Ilgalaikio turto iš viso  632 652  565 052  321 930   321 899 
Trumpalaikis turtas         
    Atsargos   5 191   2 695  -  - 

Išankstiniai apmokėjimai  2 231  1 486    132  81 
Prekybos gautinos sumos   34 543  24 752    50  38 
Kitos gautinos sumos   82 395  66 954  27 663    7 585 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  1 178  3  -  - 
Kitas finansinis turtas  22 748  45 121  -  - 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  5 099  13 470   3 362  12 346 
Trumpalaikio turto iš viso   153 385   154 481    31 207  20 050 

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti   -    13  -  - 
TURTO IŠ VISO   786 037   719 546   353 137  341 949 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI         
    Įstatinis kapitalas   8 22 483  22 483  22 483  22 483 

Perkainojimo rezervas  406   475  -  - 
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas  -    51  -  - 
Privalomasis rezervas  16 522   16 522  2 248  2 248 
Kiti rezervai  22 616   22 572  50  50 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  162 896   122 131  155 444  154 542 
Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės 

akcininkams 
 224 923   184 234  180 225  179 323 

Nekontroliuojanti dalis   10 932   9 727  -  - 
Nuosavo kapitalo iš viso   235 855   193 961  180 225  179 323 

Ilgalaikiai įsipareigojimai         
Ilgalaikės paskolos   9 167 242  134 202  -  2 560 
Nuomos įsipareigojimai    7 641  7 736  219  210 
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, kuriems 
skaičiuojamos palūkanos 

10 134 128  148 609  134 128  148 609 

Perkrovų valdymo įplaukos  55 659  34 672  -  - 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  2 954  6 878  -  - 
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  367 624   332 097  134 347   151 379 

Trumpalaikiai įsipareigojimai         
    Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis   9 26 959  30 403  2 560            2 560 

Trumpalaikės paskolos   9 20 019   -  20 653  - 
Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, kuriems 
skaičiuojamos palūkanos, einamųjų metų dalis 

10 14 481  7 965  14 481  7 965 

Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis    1 523  1 209  90  66 
Prekybos skolos  38 074  33 797  87  49 
Gauti išankstiniai apmokėjimai  13 936  19 441  -  - 
Pelno mokesčio įsipareigojimas  6 153  1 116  -  - 
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  61 413  99 557  694  607 
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   182 558  193 488  38 565  11 247 

Įsipareigojimų iš viso   550 182  525 585  172 912  162 626 
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   786 037  719 546  353 137  341 949 
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  Grupė  Bendrovė 

  2020-12-31  2019-12-31  2020-12-31  2019-12-31 
         

Pajamos         
Elektros energijos ir susijusių paslaugų pajamos  206 875   184 675  -  - 
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų 
pajamos  

50 485   53 685 
 

-  - 

Kitos pajamos  16 384   12 625  296      230 
Pajamų iš viso  273 744  250 985               296  230 

         
Veiklos sąnaudos         

Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos  (128 256)  (134 946)  -  - 
Gamtinių dujų sąnaudos  (6 345)  (11 336)  -  - 
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (32 706)  (31 667)  (92)  (77) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (30 455)  (27 827)  (1 769)  (1 477) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos  (6 890)  (7 541)  -  - 
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos  (3 450)  (2 886)  (35)  (29) 
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos  (615)  (109)  -  - 
Kito turto nurašymo / (atstatymo) sąnaudos  (64)  236  -  - 
Kito turto vertės sumažėjimo sąnaud./atstatym.  (704)  (239)  -  - 
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį  (4 401)  (4 152)  (10)  (11) 
Kitos sąnaudos  (16 010)  (14 743)  (549)  (441) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (229 896)  (235 210)  (2 455)  (2 035) 
Veiklos pelnas (nuostoliai)  43 848  15 775  (2 159)  (1 805) 

Finansinė veikla  
   

 
   

Dividendų pajamos  895  174  4 093  7 677 
Kitos finansinės veiklos pajamos  861  51  189  35 
Palūkanų sąnaudos  (2 038)  (2 429)  (831)  (982) 
Kitos finansinės veiklos sąnaudos  (91)  (59)  -  (17) 

Finansinės veiklos iš viso  (373)  (2 263)  3 451  6 713 

         

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą  43 475  13 512  1 292  4 908 

         
Pelno mokestis         
    Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  (9 611)  (6 034)  -  - 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)  9 016  3 925  385  362 
Pelno mokesčio iš viso  (595)  (2 109)  385  362 
Grynasis pelnas (nuostoliai)   42 880  11 403  1 677  5 270 

Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini: 
 

   
 

   

 Patronuojančios įmonės akcininkams  41 520  10 953  1 677  5 270 
     Nekontroliuojančiai daliai  1 360   450  -  - 

  42 880  11 403  1 677  5 270 
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus 

perkeltos į pelną (nuostolius) ateityje  
-  - 

 
-   

Pelnas (nuostolis) dėl IMT perkainojimo  -  391  -  - 
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas  (61)  (709)     
Atidėtojo pelno mokesčio įtaka  9  48  -  - 
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus 

perkeltos į pelną (nuostolius) ateityje, iš viso 
 (52)  (270)  -  - 

         
Laikotarpio bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso  42 828  11 133  1 677  5 270 
Priskirtinos:         
Patronuojančios įmonės akcininkams  41 469  10 690  1 677  5 270 
Nekontroliuojančiai daliai  1 359  443  -  - 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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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 2019 m. sausio 1 d.   22 483  216  639           16 522     61 776  72 663  174 299  9 574  183 873 
Bendrosios pajamos                    
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 
 

               -  324  (588) 
 

                   -                 -  10 937  10 673  443  11 116 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 
ir nurašytos sumos 

 
 -  (77)   -  -  -  77  -  (2)  (2) 

Pervesta į nepaskirstytąjį pelną   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pervesta į rezervus   -  -  -    (39 204)  39 204  -  -  - 
Mažumos dalies pasikeitimas   -  12          12  (12)  - 
Dividendai   -  -  -  -  -  (750)  (750)  (276)  (1 026) 
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.   22 483  475   51  16 522  22 572  122 131  184 234  9 727  193 961 
  

 

    

  

           

Likutis 2020 m. sausio 1 d.   22 483  475  51           16 522    22 572  122 131  184 234  9 727  193 961 
Bendrosios pajamos                    
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 
 

               -  -  (51) 
 

                   -                 -  41 514   41 462  1 360  42 822 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 
ir nurašytos sumos 

 
 

-  (69)  - 
 

-  -  69  -  -  - 

Pervesta į nepaskirstytąjį pelną   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pervesta į rezervus   -  -  -  -  44  (44)  -  -  - 
Dividendai   -  -  -  -  -  (774)  (774)  (154)  (928) 
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.   22 483  406   -  16 522  22 616  162 896  224 923  10 932  235 855 
                            

          

Bendrovė  Įstatinis kapitalas 
Privalomasis 

rezervas Kiti rezervai 
Nepaskirstytasis 

pelnas Iš viso 

  
     

Likutis 2019 m. sausio 1 d.   22 483  2 248 50 150 022  174 803 
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 - - - 5 270 5 270 

Dividendai  - - - (750) (750) 
Pervesta į rezervus   - - - - - 
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.   22 483  2 248 50 154 542 179 323 

       

Likutis 2020 m. sausio 1 d.   22 483  2 248 50 154 542  179 323 
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 - - - 1 677 1 677 

Dividendai  - - - (774) (774) 
Pervesta į rezervus  - - - - - 
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.   22 483  2 248 50 155 444 180 225 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
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  Grupė  Bendrovė 
  2020-12-31 

 
2019-12-31  2020-12-31 

 
2019-12-31 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai         
Grynasis pelnas (nuostoliai)  42 880  11 403  1 677  5 270 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:      
   

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  32 706  31 667  92  77 
Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas  -  -  -  - 
IT vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)  258  239  -  - 
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)  (247)  (236)  -  - 
Finansinio turto vertės sumažėjimas  719  -  -  - 
Pelno mokesčio sąnaudos  594  2 109   (385)   (362) 
Ateinančių laikotarpių pajamų amortizacija  (2)  661  -  - 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto 
perleidimo/nurašymo 

 397  138 
 

-  - 

Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas  -  -  -  - 
Beviltiškos skolos  -  -  -  - 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         
Palūkanų pajamos  (6)  -  (189)  (35) 
Palūkanų sąnaudos  2 038  2 429  831  999 
Dividendų pajamos  (895)  (174)  (4 093)  (7 677) 
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)  (832)  9  -  - 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:      
   

Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 
sumažėjimas 

 (535)  (2 304) 
 

(41)  399 

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

 (1 606)  1 015 
 

 (51)   (73) 

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

 (47 143)  14 571 

 

305  54 

Kito finansinio turto pasikeitimas  11 861  (7 139)  -  - 
Gautas (Sumokėtas) pelno mokestis  (5 750)  (3 891)  385  - 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  34 437  50 496  ( 1 469)  (1 348) 
Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (138 798)  (62 675)  (7)  (4) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
perleidimas 

 636   193 
 

-  - 

Dukterinių (asocijuotų) įmonių (įsigijimas) perleidimas  1 652  -  -  (3 150) 
Gautos perkrovų valdymo įplaukos  30 748  27 366  -  - 
Gautos dotacijos  24 775  21 789  -  - 
(Suteiktos) susigrąžintos paskolos  -  -  (19 416)  4 936 
Gautos palūkanos  5  -  189  35 
Gauti dividendai  895  174  4 093  7 677 
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai  46  2 713  -  - 
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (80 041)  (10 440)  (15 141)  9 494 

Finansinės veiklos pinigų srautai  
       

    Gautos paskolos  60 000  10 000  -  - 
Sugrąžintos paskolos  (30 403)  (34 761)  (2 560)  (2 560) 
Nuomos įsipareigojimo padengimas  (781)  (1 149)  (81)  (63) 
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)  20 039  (6 889)  20 020  - 
Sumokėtos palūkanos   (2 726)  (2 674)  (1 015)  (1 096) 
Išmokėti dividendai  (931)  (1 026)  (774)  (750) 
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai  (7 965)  -  (7 964)   

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  37 233  (36 499)  7 626  (4 469) 

         

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)  (8 371)  3 557  (8 984)  3 677 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje   13 470  9 913  12 346  8 669 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  5 099  13 470  3 362  12 346 

 

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 – Gedimino pr. 20, LT-01103, 
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 
organizavimą gamtinių dujų ir biokuro biržose. 

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikai. 

Bendrovės akcininkas 
2020 m. gruodžio 31 d.  2019 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 

2020-12-31 2019-12-31 

LITGRID AB Viršuliškių skg. 99B, 
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  Žalgirio g. 90, Vilnius, 
Lietuva 

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

UAB „TETAS“  
Senamiesčio g. 102B, LT-
35116, Panevėžys, 
Lietuva 

100 100 
Transformatorinių pastočių, skirstomųjų 
punktų projektavimo, rekonstrukcijos, 
remonto ir techninės paslaugos 

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

Geležinio Vilko g. 18A, 
Vilnius, Lietuva 

96,6 96,6 
Prekybos gamtinių dujų biržoje 
organizavimas 

Kaip nurodyta šio aiškinamojo rašto pastaboje Pobalansiniai įvykiai, EPSO-G 2021-01-26 įsteigė 100% valdomą dukterinę bendrovę 
„Energy cells“, UAB, kurios funkcija - Lietuvoje įdiegti energijos kaupimo įrenginius. 

Grupės investicijas į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones sudaro: 

Įmonė Įmonės 
buveinės adresas 

Grupės valdomų akcijų dalis (proc.) 
Pagrindinė veikla 

2020-12-31 2019-12-31 
UAB Duomenų logistikos 
centras  

Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva 

- 20,4 
Informacinių technologijų paslaugų 
teikimas 

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

50,0 50,0 
Bendrų užduočių, susijusių su esamos 
tarpsisteminės jungties Lietuva – Lenkija 
valdymui. Likviduojama 

2020 m. liepos 7 d. Grupė kartu su „AB „Ignitis grupė“  užbaigė sandorį pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą su „Quaero 
Capital“ valdomo infrastruktūros investicinio fondo „Quaero European Infrastructure Fund II” dukterine įmone „QEIF II 
Development Holding Sàrl”, dėl UAB „Duomenų logistikos centras“ (toliau – DLC) 100% akcijų pardavimo. Grupės akcijų dalis buvo 
parduotos už 1 652 tūkst. Eur, tačiau pagal sutarties sąlygas, atsižvelgiant į kintamos kainos kriterijus Grupės akcijų dalies 
pardavimo kaina gali siekti iki 2 mln. Eur.  

2019 m. birželio 19 d. Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai „Polskie Sieci Elektroenergetyczne“ ir „Litgrid“, 
vieninteliai dukterinės įmonės „LitPol Link“ akcininkai, kuriems priklauso po 50 proc. įmonės akcijų, priėmė sprendimą likviduoti 
įmonę. 2020 m. gruodžio 31 d. investicijos į "LitPol Link" Sp.z.o.o. įsigijimo vertė sudarė – 250 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. 
sudarė – 295 tūkst. Eur), kuriai 100% buvo apskaitytas vertės sumažėjimas. 2020 m. spalio 15 d. buvo gauta Grupei  priklausanti 
piniginių lėšų dalis, kuri sudarė 45,6 tūkst. Eur. 2021 metais planuojama užbaigti bendrai valdomos įmonės likvidavimo procesą.  
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Grupės darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 1 082 (2019 m. gruodžio 31 d. – 993). Bendrovės darbuotojų skaičius 
2020 m. gruodžio 31 d. buvo 32 (2019 m. gruodžio 31 d. – 25). 

2. Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas 

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės ir Grupės sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją už dvylikos 
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d.: 

2.1 Rengimo pagrindas 

Bendrovės ir konsoliduota sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 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 2019 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, 
vertinamą tikrąją verte per kitas bendrąsias pajamas.  
Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija yra neaudituota. Metinių finansinių ataskaitų už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius 
metus auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“. 
2020 m. rugsėjo 10 d. neeiliniame visuotiniame UAB „EPSO-G“ akcininkų susirinkime UAB „EPSO-G“ audito įmone 2020-2021 m. 
buvo išrinkta UAB „PricewaterhouseCoopers“, kuri atliks UAB „EPSO-G“ konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų 
pagal TFAS, auditą.  
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 2019 metus.  
Nuo 2019 m. sausio 1 d. Bendrovė ir Grupė pirmą kartą taikydama TFAS 16, nuomos įsipareigojimus įvertino likusių nuomos 
mokesčių dabartine verte, diskontuota taikant papildomą nuomininko skolinimosi palūkanų normą. Bendrovė ir Grupė naudojimo 
teise valdomą turtą pripažįsta suma, kuri lygi nuomos įsipareigojimams. Grupė taiko naująjį standartą naudojant modifikuotą 
retrospektyvinį būdą, taikymo bendrasis poveikis pripažintas 2019 m. sausio 1 dieną.   
Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2020 metų ir turinčių reikšmingą įtaką 
Bendrovės finansinei informacijai, nebuvo.  

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. 
Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos 
pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Būsimi įvykiai gali pakeisti 
prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai 
bus nustatytas. Rengiant šias tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos 
politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir tie, kurie buvo pritaikyti rengiant 2019 
m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas, išskyrus šiuos neapibrėžtumus: 

3. COVID 19 įtakos vertinimas 

Rengiant šias tarpines finansinės ataskaitas, už laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d., Bendrovės ir Grupės vadovybės 
vertinimai ir prielaidos dėl COVID-19 įtakos iš esmės nesikeitė, lyginant su 2019 m. audituotose finansinėse ataskaitose pateiktais 
vertinimais, išskyrus žemiau paminėtus neapibrėžtumus. 
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Vadovybė, vertindama pagrindinių COVID-19 veiksnių galimą įtaką Bendrovės strateginiams tikslams,  pinigų srautams, 
finansiniams rezultatams, neigiamos įtakos finansinei būklei ir grėsmių Bendrovės ir Grupės veiklos tęstinumui nenustatė. 
Pagrindiniai vadovybės COVID-19 pandemijos įtakos vertinimai: 

Veiklos tęstinumas 
Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, EPSO-G grupės įmonėse peržiūrėtos ir įgyvendintos veiklos tęstinumo užtikrinimo 
bei prevencinės priemonės: paskirti atsakingi darbuotojai už situacijos stebėjimą bei informacijos teikimą bendrovių ir Grupės 
vadovybei, identifikuoti kritines funkcijas atliekantys ir pagrindines sistemas administruojantys padaliniai ir darbuotojai, taikomos 
papildomos organizacinės priemonės sistemų valdymo centruose, suplanuotos techninės ir pavadavimo priemonės, jei virusas 
išplistų. Grupėje nuolat peržiūrimi ekstremalių situacijų valdymo planai, rengiami papildomi dokumentai bei įgyvendinimo 
priemonės – kritinių veiklų sąrašai, priemonių, reikalingų, kad šios veiklos būtų nepertraukiamos, išteklių ir atsakingų asmenų 
sąrašai bei kiti dokumentai ir priemonės.  
Pirmoji COVID-19 banga reikšmingos įtakos Grupės veiklai ir rezultatams neturėjo. Antrosios karantino bangos laikotarpiu (lapkričio 
ir gruodžio mėnesiais) perduotos elektros energijos kiekis buvo 2,2 proc. didesnis nei atitinkamu laikotarpiu 2019 m. Transportuoti 
dujų kiekiai per 2020 m. dvylika mėnesių, palyginus su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, augo, todėl pajamų sumažėjimo dėl COVID-
19 įtakos neidentifikuojama. Atsižvelgiant į tai, kad Grupės didžiosios dukterinės įmonės yra reguliuojamos, vienintelės Lietuvoje 
teikiančios energijos perdavimo paslaugas, grėsmės Grupės veiklos tęstinumui nėra. 

Vykdant pagrindinių Grupės įmonių klientų stebėseną, reikšmingos neigiamos įtakos dėl COVID-19 nebuvo identifikuota, Grupė 
neprognozuoja likvidumo ar kredito rizikos problemų. Pagrindiniai Grupės įmonių klientai yra didelės įmonės, kurios dažnu atveju 
taip pat yra reguliuojamos ir/ar priskiriamos prie nerizikingų bendrovių sąrašo. Dėl Grupės įmonių klientų specifikos gautinų sumų 
tikėtini kredito nuostoliai vertinami individualiai, atsižvelgiant į klientų įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę (riziką). Grupė vertino 
pagrindinių klientų esamą ir tikėtiną ateities ekonominę būklę, reikšmingų skirtumų neidentifikavo, ataskaitų sudarymo momentu 
atsiskaitymai vyko įprastai. Tikėtini kredito nuostoliai turėtų išlikti panašiame, kaip ir 2019 m., lygyje. Grupė planuoja reguliariai 
atnaujinti kredito rizikos vertinimus keičiantis ekonominei aplinkai, imasi priemonių dėl sustiprintos mokėjimų kontrolės.   

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas 
Grupės vadovybė peržiūrėjo pagrindines prielaidas, naudojamas ilgalaikio materialaus turto tikrosios vertės nustatymui. 
Vadovybės vertinimu COVID-19 pandemija neturės reikšmingos įtakos reguliuojamų bendrovių ilgalaikio turto vertei, nes turtas 
vertinamas pajamų metodu, taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, o jų trumpalaikiai suteiktų paslaugų ir pajamų 
pokyčiai įvertinami ir kompensuojami sekančiais metais. Atsižvelgiant į tai, kad dėl COVID-19 neigiamos įtakos veiklos rezultatams 
bei pinigų srautams nebuvo identifikuota, Grupės vadovybė mano, jog indikacijų ilgalaikio turto vertės sumažėjimui nėra. 

Kiti apskaitiniai vertinimai 
COVID-19 pandemija neturi įtakos Grupės bendrovių gautų paskolų grąžinimui, nes jų generuojami pinigų srautai yra daugiau 
nei pakankami užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą. Trumpalaikis skolinimasis užtikrinamas EPSO-G grupės mastu. 
Bendrovės turi pakankamą trumpalaikio skolinimosi limitą (overdraftą), kuris užtikrina einamąjį mokumą. 
Neigiama COVID-19 įtaka veiklos rezultatams, pinigų srautams ir finansinei būklei neprognozuojama, ko pasėkoje neigiamos įtakos 
kovenantų, numatytų Grupės įmonių  sutartyse su bankais, vykdymui nenumatoma. Su komerciniais ir instituciniais bankais 
bendradarbiavimas vyksta be pasikeitimų. 

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas  

Grupė Nematerialusis turtas  
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.  8 867  
2018 m. gruodžio 31 d. likučio korekcija   440  
Įsigijimai 1 393  
Vertės koregavimas dėl pasikeitusių prielaidų* (700)  
Perklasifikavimas iš IMT 6  
Amortizacija (2 096)  
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.  7 910  
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Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 7 910  
Įsigijimai 1 224  
Perklasifikavimas iš IMT 7  
Vertės koregavimas dėl pasikeitusių prielaidų* 165  
Nurašymai (15)  
Vertės sumažėjimas (177)  
Amortizacija (2 097)  
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.   7 017  

* Grupė 2018 metais nematerialiame turte apskaitė teisę naudoti trečiųjų asmenų žemės sklypus servitutų pagrindais, kuriuose 
įrengti elektros tinklai ir įrenginiai (Įstatyminiai servitutai). 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pripažino 2 300 tūkst. Eur nematerialųjį 
turtą ir atidėjinius, kurie įvertinti remiantis turima informacija apie naudojamus servitutus ir tikėtiną kompensacijų dydį.  
2019 m. gruodžio 31 d. Grupė, remdamasi turima informacija apie išmokėtas kompensacijas už servitutus per 2019 metus, atliko 
nematerialaus turto ir susijusio atidėjinio koregavimą 700 tūkst. Eur. 
2020 m. gruodžio 31 d. Grupė, remdamasi turima informacija apie išmokėtas kompensacijas už servitutus per 2020 metus ir 
atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo paskelbtą nutarimą, atliko nematerialaus turto ir susijusio atidėjinio koregavimą 165 tūkst. 
Eur. 
Ilgalaikis  nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės 
sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. 

5. Ilgalaikis materialusis turtas  

Grupė Ilgalaikis materialusis turtas 
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 509 825 
Įsigijimai 59 013 
Išankstiniai apmokėjimai už IMT  (450) 
Perkainojimas 391 
Pardavimai ir nurašymai (538) 
Perklasifikavimai į atsargas (25) 
Vertės sumažėjimas (239) 
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu (13 606) 
Nusidėvėjimas (28 472) 
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 525 899 
Įsigijimai 142 087 
Išankstiniai apmokėjimai už IMT (1 763) 
Pardavimai ir nurašymai (1 281) 
Perklasifikavimai į atsargas 86 
Vertės sumažėjimas 17 
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu (59 598) 
Nusidėvėjimas (29 109) 
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 576 338 

  
Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo 
nuostolius. Ilgalaikio turto įsigijimai mažinami tam turtui įsigyti gautomis/gautinomis dotacijomis. Dotacijoms priskiriama ES 
struktūrinių fondų lėšos, naujų vartotojų (gamintojų) prijungimo prie elektros perdavimo tinklo lėšos (pagal taikomą apskaitos 
politiką iki 2009 m. liepos 1 d.), VIAP lėšos ir perkrovų valdymo lėšos.  
 
6. Naudojimo teise valdomas turtas 

Grupė  
Pripažinta 2019 m. sausio 1 d. 8 454 
Įsigijimai 858 
Nurašymai (30) 
Perklasifikavimas iš IMT (lizingo sutartys) 1 194 
Nusidėvėjimas (1 098) 
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 9 378 
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Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 9 378 
Įsigijimai 2 316 
Nurašymai (364) 
Nusidėvėjimas (1 501)) 
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 9 829 

Grupė naudojimo teise valdomame turte pripažino pagal nuomos sutartis valdomą turtą: pastatus, transporto priemones, kitą 
turtą bei valstybinę žemę, valdomą pagal ne aukciono tvarka išsinuomotą iš savivaldybių. Naudojimo teise valdomo turto 
nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo nuomos pradžios iki nuomos termino pabaigos. 

7. Bendrovės investicijos į dukterines įmones 
2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 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  26 090   191 125  97,5 
AB „Amber Grid“ 

 
 126 529  -   126 529  96,6 

UAB „Baltpool“  388  -  388  67 
UAB „TETAS“  3 150    3 150  100 
Iš viso 

 
 347 282  26 090   321 192   

 

 
8. Įstatinis kapitalas 
2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 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. 

9.  Paskolos 
Grupės ir Bendrovės paskolas sudarė: 
 Grupė  Bendrovė 

 2020-12-31            2019-12-31             2020-12-31  2019-12-31 
Ilgalaikės paskolos        

Banko paskolos 167 242  134 202  -  2 560 
Trumpalaikės paskolos        

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 26 959  30 403  2 560  2 560 
Banko paskolos -  -  -  - 
Banko sąskaitos perviršis 20 019  -   24 467  - 

Iš viso paskolų 214 220  164 605  27 027  5 120 

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai 
 Grupė  Bendrovė 

 2020-12-31  2019-12-31  2020-12-31  2019-12-31 
Tarp 1 ir 2 metų  24 399   22 959   2 560   2 560 
Nuo 2 iki 5 metų 59 564   72 997   -  - 
Po 5 metų  83 279   38 246  -  - 
Iš viso  167 242   134 202   2 560   2 560 

Apyvartinių lėšų subalansavimui 2020 m.  gruodžio 31 d. Grupės bendrovės buvo pasiskolinę 27 630 tūkst. Eur lėšų pagal jų su UAB 
„EPSO-G“ sudarytas tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartis.  

2020 m. birželio 30 d. Grupės įmonė AB „Amber Grid“ pasirašė iki 65 mln. eurų vertės ilgalaikio finansavimo sutartį su Europos 
investicijų banku (EIB) dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos 
finansavimo. 2020 m. gruodžio 31 d. panaudota paskolos dalis sudarė 60 mln. Eur. 

10. Finansiniai įsipareigojimai, kuriems skaičiuojamos palūkanos  

 Grupė  Bendrovė 

 2020 m.  2019 m.  2020 m.  2019 m. 

 gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d. 
Ilgalaikė dalis        
Mokėtina suma už LITGRID AB akcijas  134 128  148 609  134 128  148 609 
Trumpalaikė dalis        
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Mokėtina suma už LITGRID AB akcijas 14 481  7 965  14 481  7 965 
Iš viso finansinių įsipareigojimų 148 609  156 574  148 609  156 574 
Ilgalaikės įsipareigojimų dalies grąžinimo terminai        
Tarp 1 ir 2 metų                      134 128                     14 481                    134 128  14 481 
Nuo 2 iki 3 metų -  134 128  -  134 128 

Bendrovė 2020 m. rugsėjo 30 d. AB „Ignitis Grupė“ grąžino 7 965 tūkst. Eur skolos pagal 2012 m. rugsėjo 27 d. LITGRID akcijų pirkimo 
– pardavimo sutartį, sudarytą tarp „Lietuvos energija“ UAB (dabar AB „Ignitis grupė“) ir UAB „EPSO-G“.  

AB „Ignitis Grupė“ skola 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose atspindėta, atsižvelgiant į 
vadovybės konservatyviai įvertintą neigiamą akcijų kainos priedą, sudarantį 17 961 tūkst. Eur.  

Bendrovė 2020 m. rugsėjo 30 d. taip pat sumokėjo 801 tūkst. sukauptų palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2019 m. spalio 1 
d. iki 2020 rugsėjo 30 d. nuo skolos, įvertintos 4 679 tūkst. Eur neigiamu kainos priedu. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė pagrįstu 
neigiamu kainos priedu laiko didesnę sumą, dalį sumokėtų palūkanų apskaito kaip išankstinį mokėjimą, kuris 2020 m. gruodžio 
31 d. sudarė 127 tūkst. Eur.     

11. Dividendai 
2020 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame UAB „EPSO-G“ akcininkų susirinkime tvirtinant 2019 m. pelno paskirstymą, buvo 
nutarta išmokėti 772,7 tūkst. Eur dividendų, t.y. 0,009967 Eur vienai akcijai. 

12. Pelno mokestis 

2020 m. dvylikos mėnesių pelnas apmokestinamas 15 proc. (2019 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos 
mokesčių įstatymus. 

2020 m. birželio 12 d. buvo pasirašyta sutartis tarp patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir „LITGRID“ AB dėl UAB „EPSO-G“ 
2019 m. mokestinio nuostolio perdavimo už atlygį. Pagal šią sutartį „LITGRID“ AB sumokėjo  UAB „EPSO-G“ 15 proc. Eur nuo perimto 
mokestinio nuostolio sumos, t.y. 385 tūkst. Eur 

2019 m. vasario 26 d. buvo pasirašyta sutartis tarp patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir „LITGRID“ AB dėl UAB „EPSO-G“ 
2018 m. mokestinio nuostolio perdavimo už atlygį. Pagal šią sutartį „LITGRID“ AB sumokėjo UAB „EPSO-G“ 15 proc. Eur nuo perimto 
mokestinio nuostolio sumos, t.y. 380 tūkst. Eur.  

13. Sandoriai tarp susijusių šalių 

2020 m.  gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. patronuojanti Grupės ir Bendrovės šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama 
LR energetikos ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslais Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios 
institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis įmonėmis (Bendrovės sandoriuose), visomis 
valstybės kontroliuojamomis, ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis (tokių įmonių sąrašas skelbiamas https://vkc.sipa.lt/apie-
imones/vvi-sarasas ir sandoriai atskleidžiami tik tada, jei sandorių suma per kalendorinius metus viršija 100 tūkst. Eur ) bei 
vadovybe ir jų šeimų nariais.  

Sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi pagal rinkos sąlygas, pagal teisės aktais patvirtintus tarifus arba laikantis viešųjų 
pirkimo įstatymo reikalavimų. 

2020 m. dvylikos mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos ir 

sukauptos 
sąnaudos 

Gautinos sumos 
ir sukauptos 

pajamos Pardavimai Pirkimai 

Finansinės 
veiklos 

pajamos 

Finansinės 
veiklos 

sąnaudos 
AB „Ignitis grupė“ 148 746* 127 - - - 687 
Valstybės valdomos įmonės       
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 4 302 33 064 249 094 59 963   
AB „Ignitis gamyba“ 17 322 2 882 44 886 144 320   
UAB "Ignitis" 4 693 3 819 40 715 56 594   
UAB Duomenų logistikos centras - 25 240 8   
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ - 26 261 -   
UAB „Transporto valdymas“ 112   1 080  - 
UAB Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija 287   712   - 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė 100 - 32    
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė - 28 282 192  - 

https://vkc.sipa.lt/apie-imones/vvi-sarasas
https://vkc.sipa.lt/apie-imones/vvi-sarasas
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ - 81 671   - 
VĮ Ignalinos atominė elektrinė 23 206 1 792 177  - 
AB Klaipėdos nafta 7 240   35 729   - 
AB Geotema  110  -   
Kitos 150 0 126 90  - 

 182 975   40 368  338 099  298 865 -   687 
* Mokėtina  suma įvertinta su kainos priedu 
 
2019 m. dvylikos mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Mokėtinos sumos 

ir sukauptos 
sąnaudos 

Gautinos sumos 
ir sukauptos 

pajamos Pardavimai Pirkimai 

Finansinės 
veiklos 

pajamos 

Finansinės 
veiklos 

sąnaudos 

 

AB „Ignitis grupė“ (buvusi Lietuvos 
energija, UAB)* 

156 759* 67   - 937  

Valstybės valdomos įmonės        
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 7 478 24 916 218983 52 302  -  -  
AB „Ignitis gamyba“ 26 479 2 643 28 628 112 242 - -  
Energijos tiekimas UAB (Ignitis UAB) 4 937  4 191 45 918 60 706 - -  
UAB Duomenų logistikos centras 34 21 253 178 81 -  
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 26 - 263  - -  
UAB „Transporto valdymas“ 103   779 - -  
UAB Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija 

240 6  989 - - 
 

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė  35 264     
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė  281 279  - -  
AB „Lietuvos geležinkeliai“  23 590 -    
VĮ Ignalinos atominė elektrinė 41 181 1 705 178    
AB „Klaipėdos nafta“ 10 156  2 67 724    
VĮ „Geoterma“  110   - -  
Kitos 152 2 103 167   150 

 206 405    32 476 296 988  295 265 81 937  
* Mokėtina suma įvertinta su kainos priedu 

 
2020 m. dvylikos mėnesių Bendrovės sandoriai ir likučiai 2020 m. gruodžio 31 d. su susijusiomis šalimis sudarė: 

Susijusios šalys 
Finansinės 
veiklos 
pajamos 

 
Finansinės 
veiklos 
sąnaudos 

 Mokėtinos 
sumos 

 Gautinos 
sumos 

Suteiktos 
paskolos 

 

Pirkimai 

 

Pardavimai 

AB „Ignitis grupė“ -  687  148 746*  127   -  - 
Litgrid AB 3 983  -  -  27   -  113 
AB Amber Grid 51      17 7 853    98 
UAB „Tetas“ 15      12 1 239    6 
UAB „Baltpool“ 166      23 18 538    5 
UAB „GET Baltic“        -     
UAB „Transporto 
valdymas“ 

    -   
 

 23   

Iš viso 4 215   687  148 746    206   27 630  23   222 
 

* Mokėtina suma įvertinta su kainos priedu  
    

 
2019 m. dvylikos mėnesių Bendrovės sandoriai ir likučiai 2019 m. gruodžio 31 d. su susijusiomis šalimis sudarė: 

Susijusios šalys 
Finansinės 
veiklos 
pajamos 

 
Finansinės 
veiklos 
sąnaudos 

 Mokėtinos 
sumos 

 Gautinos 
sumos 

Suteiktos 
paskolos 

 

Pirkimai Pardavimai 

AB „Ignitis grupė“ 
(buvusi Lietuvos 
energija, UAB)* 

-  937  156 759*  67   
 

- 

Litgrid AB 2 574  -  -  16         113  
AB Amber Grid 5 053      21 6 272    103  
UAB „Get Baltic“        180    
UAB „Tetas“ 13      1 1 129                  8 
UAB „Baltpool“ 72                              6 
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UAB „Transporto 
valdymas“ 

    3     40  

Iš viso  7 712  937  156 762  105   7 581  40 230 
 

* Mokėtina suma įvertinta su kainos priedu 
   Grupė  Bendrovė 
Išmokos vadovybei 2020-12-31  2019-12-31  2020-12-31  2019-12-31 
Išmokos, susijusios su darbo santykiais 2 353  2 249  525  480 
Iš jų: Išeitinės kompensacijos 96  70  6  - 
Vadovų skaičius (vidutinis sąrašinis) 23   23    5    5 

Per 2020 m. ir 2019 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 2020 m. dvylika mėnesių 
kolegialių valdymo organų nariams išmokos sudarė 220 tūkst. Eur (2019 m. dvylika mėnesių – 134 tūkst. Eur). 

14. Pobalansiniai įvykiai 

EPSO-G 2021-01-26 įsteigė 100% valdomą dukterinę bendrovę „Energy cells“, UAB, kurios funkcija yra Lietuvoje įdiegti energijos 
kaupimo įrenginius, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks mažiausiai 200 megavatų. Energijos kaupimo įrenginiai tarnaus kaip 
pirminis rezervas  užtikrinant patikimą, stabilų ir vartotojų interesus atitinkantį Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą iki 
sinchronizacijos su kontinraimentinės Europos tinklais o ateityje – sparčiai augančių atsinaujinančių energijos šaltinių integracijai 
į esamą perdavimo sistemą.  

Kitų pobalansinių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką Bendrovės ir Grupės finansinėms ataskaitoms iki finansinių 
ataskaitų patvirtinimo datos, nebuvo. 
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2020 METŲ DVYLIKOS MĖNESIŲ EPSO-G IR ĮMONIŲ GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 

Tarpinis konsoliduotas EPSO-G įmonių grupės pranešimas parengtas už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 
2020 m. gruodžio 31 d. 

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 Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius 
Adresas korespondencijai Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius 
Telefonas +370 685 84866 
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 100 proc. valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Valdymo bendrovės UAB „EPSO-
G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.  

Svarbiausia 1 082 kvalifikuotą darbuotoją turinčios EPSO-G grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros 
energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų 
šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, 
gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir 
apvaliosios medienos rinkoje. 

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

2020 m. gruodžio 31 d. „EPSO-G“ grupę (toliau – EPSO-G grupė arba Grupė) sudarė valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ 
(toliau – EPSO-G arba Bendrovė), keturios tiesiogiai kontroliuojamos grupės įmonės (LITGRID AB (toliau – „Litgrid“), 
AB „Amber Grid“ (toliau – „Amber Grid“), BALTPOOL UAB (toliau – „Baltpool“), UAB „TETAS“ (toliau „Tetas“) ir netiesiogiai 
kontroliuojama UAB GET Baltic (toliau – „GET Baltic“)).  

mailto:info@epsog.lt
http://www.epsog.lt/
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Pavadinimas LITGRID AB AB „Amber Grid“ BALTPOOL UAB UAB „TETAS“ UAB GET Baltic 

Teisinė forma   Akcinė bendrovė 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 

2005-12-08, Lietuvos 
Respublikos juridinių 
asmenų registras 

2012-09-13, Lietuvos 
Respublikos juridinių 
asmenų registras 

Įmonės kodas 302564383 303090867 302464881 300513148 302861178 

Buveinės adresas 
Viršuliškių skg. 99B LT-
05131, Vilnius 

Savanorių pr. 28, LT-03116 
Vilnius 

Žalgirio g. 90, LT-09303, 
Vilnius 

Senamiesčio g. 102B, LT-
35116, Panevėžys 

Geležinio Vilko g. 18A, LT-
08104 Vilnius 

Telefonas +370 5 278 2777 +370 5 236 0855 +370 5 239 3157 +370 45 504 670 +370 5 236 0000 

Faksas +370 5 272 3986 +370 5 236 0850  +370 45 504 684  

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

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

Veiklos pobūdis 
Elektros energijos 
perdavimo sistemos 
operatorius 

Gamtinių dujų perdavimo 
sistemos operatorius  

Energijos išteklių ir 
medienos biržos 
operatorius, VIAP lėšų 
administratorius 

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. 100 proc. 96,6 proc. 

mailto:info@litgrid.eu
mailto:info@ambergrid.lt
mailto:info@baltpool.eu
mailto:info@tetas.lt
mailto:info@getbaltic.com
http://www.litgrid.eu/
http://www.ambergrid.lt/
http://www.baltpool.eu/
http://www.tetas.lt/
http://www.getbaltic.com/
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Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai 

Sausis 

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintos elektros energijos ir 
gamtinių dujų perdavimo kainos. Tai turi įtakos EPSO-G grupės įmonių veiklos rezultatams. 

Vidutinė 2020 m. „Amber Grid“ taikoma perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams (vertinant ilgalaikes 
ir trumpalaikes paslaugas), palyginti su 2019 metais taikyta vidutine kaina, mažėjo daugiau kaip 16 proc. – iki 
1,22 Eur/MWh. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. patvirtinta vidutinė „Litgrid“ elektros energijos perdavimo paslaugos kaina padidėja beveik 
24 proc. iki 0,814 ct/kWh. Šiam padidėjimui didžiausią įtaką turėjo tai, kad 2019 m. „Litgrid“ leidžiamų pajamų dydis 
buvo mažinamas nustatytu investicijų grąžos pajamų viršijimo dydžiu už ankstesnius laikotarpius.  

„Litgrid“ sisteminių paslaugų kaina nuo 2020 m. sausio 1 d. padidėjo beveik 28 proc. – iki 0,785 ct/kWh. Esminės 
priežastys, lėmusios šios kainos pokytį, yra sąnaudos, reikalingos užtikrinti elektros energetikos sistemos izoliuotą 
darbą visus metus, taip pat ankstesniu laikotarpiu „Litgrid“ faktiškai patirtos sąnaudos, bet neįvertintos ankstesnio 
laikotarpio kainoje.  

„Baltpool“ prekybos biokuro biržoje įkainis, palyginus su anksčiau galiojusiu, nustatytas 21,3 proc. mažesnis.  

2020 m. sausio 1 d. „GET Baltic“ pradėjo darbą Suomijoje, tapdama viena regionine prekybos platforma Baltijos šalių ir 
Suomijos dujų rinkoms. Suomijos virtualiame prekybos taške pradėta vykdyti prekyba trumpalaikiais ir ilgalaikiais 
gamtinių dujų produktais taikant netiesioginių pajėgumų paskirstymo modelį.  

2020 m. sausio 2 d. Įsigaliojus 2019 m. gruodžio pabaigoje pasirašytai rangos darbų sutarčiai, „Amber Grid“ pradėjo 
parengiamuosius dujotiekio jungties su Lenkija GIPL statybos darbus.  

2020 m. sausio 27 d. „Amber Grid“ pranešė, kad taps saulės energiją gaminančiu vartotoju ir pasigamins beveik pusę 
elektros energijos savo reikmėms iš atsinaujinančių šaltinių. Numatoma iki 2021 m. rudens įmonės teritorijose įrengti 
apie 1400 kW galios saulės energijos elementų. Tai sudarys apie 40 proc. visos įmonės elektros energijos poreikio.  

2020 m. sausio 28 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, siekdama užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros 
energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, suderino „Litgrid“ parengtą 2019–2028 m. Lietuvos 
elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą. 

Vasaris 

2020 m. vasario 7 d. EPSO-G valdyba atnaujino grupės dividendų politiką. Pakeitimai yra susiję su korporatyviniais 
valdymo struktūros pokyčiais, t. y. stebėtojų tarybos panaikinimu, taip pat atsižvelgiant į dividendų mokėjimą 
reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus. Kitos esminės politikos nuostatos nesikeitė. 

2020 m. vasario 28 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą byloje pagal UAB „MT Group“ ieškinį dėl „Amber 
Grid“ dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) pirkimo komisijos sprendimų. Teismas rangos darbų pirkimo 
konkurso rezultatus paliko nepakeistus. 

2020 m. vasario 17 d. „Litgrid“ pasirašė sutartį su italų konsultacijų ir inžinerijos bendrove CESI dėl techninės užduoties 
parengimo sinchroniniams kompensatoriams pirkti ir įrengti. Sinchroninių kompensatorių įrengimas yra numatytas 
ENTSO-E (Europos perdavimo sistemų operatorių asociacija) prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų sąlygose. 
Sutarties su technine specifikaciją rengsiančia bendrove vertė - 273 tūkst. eurų, 205 tūkst. Eurų iš šios sumos 
finansuojama ES Europos infrastruktūros tinklų priemonės fondo lėšomis. 

Kovas 

2020 m. kovo 4  d. Vilniuje oficialiai atidarytas  naujasis „Litgrid“ elektros sistemos valdymo ir duomenų saugos centras. 
Jis užtikrins stabilų ir saugų šalies energetikos sistemos darbą bei energijos perdavimo srautų valdymą, o taip pat 
aukštesnį fizinės ir kibernetinės saugos lygį. 
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2020 m. kovo 10 d. „Litgrid“ pranešė, kad 2020 m. kovo 9 d. gavo patronuojančios bendrovės EPSO-G Audito komiteto 
nuomonę dėl ketinamo sudaryti „Litgrid“ ir „Baltpool“ pajėgumų mechanizmo aukcionų IT sistemos pirkimo – 
pardavimo sandorio. Audito komitetas, pateikė nuomonę, kad sandoris atitinka rinkos sąlygas, kurios yra sąžiningos 
ir pagrįstos „Litgrid“ akcininkų, kurie nėra sandorio šalis, atžvilgiu. „Litgrid“ turi teisės aktuose numatytą pareigą, kurios 
įgyvendinimui objektyviai yra būtina įsigyti pajėgumų mechanizmo aukcionų IT sistemą. 

Balandžio mėn. 

2020 m. balandžio 1 d. Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatoriai –„Litgrid“, Estijos „Elering“ ir Latvijos AST 
– susitarė dėl regioninio bendradarbiavimo modelio, padėsiančio trims Baltijos šalims veikti drauge ir kartu įgyvendinti 
svarbius sinchronizacijos su Vakarų Europos elektros tinklais projektus greičiau, efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis. 
Regioninio bendradarbiavimo sąlygų dokumente numatyta, kad Baltijos šalių operatoriai drauge rengs, įgyvendins ir 
testuos izoliuoto darbo planus, apmokys visų trijų šalių elektros perdavimo sistemos operatorių darbuotojus veikti 
kartu, parengs Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų  avarinio prisijungimo prie KET planą, atliks Baltijos šalių 
elektros perdavimo sistemų stabilaus darbo užtikrinimo sąlygų nustatymo studijas. Taip pat kartu bus kuriama dažnio 
stabilumo vertinimo sistema (FSAS), Baltijos valdymo blokas,  atliktas regioninis izoliuoto darbo bandymas, kuris 
padės pasitikrinti, kaip trys Baltijos šalys yra pasiruošusios savarankiškai valdyti sistemos dažnį. 

2020 m. balandžio 1 d. LR Vyriausybė pasitarime priėmė sprendimą dėl EPSO-G įsipareigojimų UAB „Ignitis grupė“ 
refinansavimo, kuriuo pritarė, jog tikslinga EPSO-G refinansuoti visą skolą prieš terminą naudojantis kredito įstaigų 
teikiamomis galimybėmis, taip išdėstant likusios EPSO-G skolos grąžinimą pagal realias Bendrovės galimybes vykdyti 
įsipareigojimus ilguoju laikotarpiu bei pavedė Energetikos ministerijai, be kita ko, siekiant užtikrinti EPSO-G ir jos 
valdomos grupės įmonių ilgalaikį finansinį tvarumą, kuris būtinas įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos 
projektus ir projektus, pripažintus valstybei svarbiais ekonominiais projektais. 

2020 m. balandžio 6 d. „Litgrid“ pasirašė sutartį su „Tetas“ rangos bendrove paruošti Alytaus ir Telšių pastotes 
sinchroninių kompensatorių įrengimui. Investicijos į šiuos darbus siekia 2,96 mln. Eur. Investicijos į Telšių 
transformatorių pastotės rekonstrukciją siekia 1,456 mln. Eur be PVM, o į Alytaus – 1,496 mln. Eur be PVM. Šie darbai 
yra dalinai finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis. Planuojama, kad statybos darbai bus pabaigti 2022 m. 
rugsėjį.  

2020 m. balandžio 7 d. „Amber Grid“ valdyba bendrovės generaliniu direktoriumi paskyrė Nemuną Biknių. Iki to, EPSO-
G Strategijos ir plėtros direktorius N. Biknius šias pareigas ėjo laikinai. 

2020 m. balandžio 15 d. „Litgrid“ pasirašė sutartį su tarptautinėje rinkoje veikiančia Norvegijos konsultacine bendrove 
DNV GL ilgalaikiams šalies elektros energetikos raidos scenarijams parengti. 120 tūkst. Eurų vertės sutartis pasirašyta 
DNV GL laimėjus 2019 m. gruodį paskelbtą viešą konkursą. 

2020 m. balandžio 16 d. „Litgrid“ užbaigė Parovėjos skirstyklos rekonstrukcijos darbus ir ji pradėta eksploatuoti visu 
pajėgumu. Įgyvendinant projektą „110-35-10 kV Parovėjos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“, viešąjį pirkimą laimėjęs 
rangovas atliko projektavimo darbus ir atnaujino skirstyklos įrangą. Projekto vertė siekė apie 1,313 mln. Eur be PVM ir 
buvo dalinai finansuota ES lėšomis. 

2020 m. balandžio 17 d. EPSO-G valdyba patvirtino grupės mastu veikiančią Atitikties valdymo politiką, kurios tikslas 
valdant neatitikties rizikas, sumažinant jų poveikį ar atsiradimo tikimybę apsaugotų grupės bendroves nuo finansinės 
ar reputacijos žalos, galinčios kilti dėl vidinių ir išorinių reikalavimų neatitinkančio elgesio bei skatintų grupės 
darbuotojus dirbti laikantis nustatytų reikalavimų, o jų taikymą grįsti EPSO-G grupės vertybėmis. 

2020 m. balandžio 20 d. vykusiuose visuotiniuose metiniuose susirinkimuose akcininkai naujai ketverių metų kadencijai 
išrinko „Litgrid“, „Amber Grid“ ir „Baltpool“ bendrovių valdybas.  

Į penkių narių „Litgrid“ valdybą išrinkti du nepriklausomi nariai - UAB "GALIO GROUP" finansų direktorius Domas 
Sidaravičius, elektros inžinerijos ir taikomosios elektronikos specialistas Artūras Vilimas, o taip pat trys 
patronuojančios EPSO-G valdymo bendrovės atstovai – l.e.p. Strategijos ir plėtros direktorė Jūratė Marcinkonienė, 
finansų direktorius Algirdas Juozaponis ir infrastruktūros direktorius Rimvydas Štilinis, kuris pirmajame naujos 
kadencijos posėdyje buvo išrinktas valdybos pirmininku. 

http://doclogix.litgrid.eu/LitGRID/Common/Form.aspx?ID=4008000&VersionID=450950&Referrer=5e855cb1-4c95-4e30-aa94-0a35d74814cd
http://doclogix.litgrid.eu/LitGRID/Common/Form.aspx?ID=4007864&VersionID=450920&Referrer=5e855cb1-4c95-4e30-aa94-0a35d74814cd
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Į penkių narių „Amber Grid“ valdybą išrinkti du nepriklausomi nariai – „RB Rail“ SA (Rail Baltic) finansų direktorius Ignas 
Degutis ir UAB „Būsto paskolų draudimas“ direktorius Sigitas Žutautas, o taip pat trys patronuojančios EPSO-G 
valdymo bendrovės atstovai – teisės ir korporatyvinio valdymo direktorė Renata Damanskytė-Rekašienė, 
infrastruktūros direktorius Rimvydas Štilinis ir finansų direktorius Algirdas Juozaponis, kuris pirmajame naujos 
kadencijos posėdyje buvo išrinktas valdybos pirmininku. 

Į penkių narių „Baltpool“ valdybą išrinkti du nepriklausomi nariai – Barclays bank PLC, JAV, infrastruktūros 
automatizacijos padalinio vadovas Gediminas Mikaliūnas ir UAB „IT360“, B2B marketingo vadovas Vytautas Vorobjovas. 
Į valdybą taip pat išrinktas AB „Klaipėdos nafta“ teisės ir administravimo direktorius Rytis Valūnas ir du 
patronuojančios EPSO-G valdymo bendrovės atstovai – plėtros vadovė Ieva Kuodė bei finansų kontrolės vadovas Tomas 
Urmanavičius. 

2020 m. balandžio 20 d. vykusiame „Litgrid“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pritarta modernizuoti 330 
kilovoltų (kV) įtampos elektros perdavimo tinklą pietryčių Lietuvoje – nuo elektrinės Elektrėnuose iki Alytaus. Į tinklo 
atnaujinimą numatyta investuoti 14,85 mln. Eur (be PVM). Rekonstrukcijos metu bus pakeista 207 oro linijos 
atramos,  laidai, įrengiamas žaibosaugos trosas ir šviesolaidis kabelis. Darbai bus atliekami trimis etapais, o jų pabaiga 
numatyta 2023 m. rugsėjį. Rekonstrukcijos darbus vykdys rangos konkursą laimėjusi ūkio subjektų grupė – AB „Kauno 
tiltai“ bei UAB „Litenergoservis“. Rekonstrukcijos darbai iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis. 

2020 m. balandžio 22 d. Europos Komisija, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos už energetikos politiką atsakingos 
ministerijos, reguliavimo institucijos ir perdavimo sistemų operatoriai, taip pat ir „Amber Grid“, pritarė Baltijos regiono 
dujų rinkos sukūrimo veiksmų planui. Baltijos regiono dujų rinkos sukūrimo veiksmų planas numato integracinius 
veiksmus 2020-2022 metams, siekiant sukurti keturias valstybes apimančią dujų transportavimo kainodarą, 
tarpvalstybinių tarifų atsisakymų ir su tuo susijusią perdavimo sistemų operatorių tarpsisteminio kompensavimo 
tvarką, regioninės dujų perdavimo sistemos pajėgumų paskirstymo sistemą, duomenų mainų principus, taip pat 
bendrą informacines sistemas šiam regioninės dujų rinkos modeliui aptarnauti. 

2020 m. balandžio 28 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriai - „Litgrid“, AS 
„Augstsprieguma tīkls“ ir AS „Elering“ – pasirašė memorandumą ir sutarė, kad 2025 m. šalims prisijungus prie Vakarų 
Europos elektros tinklų, jie kartu valdys energetikos sistemos dažnį Baltijos šalių galios ir dažnio valdymo bloke. 
Memorandume taip buvo įtvirtintas šalių ketinimas kurti bendrą galios rezervų rinką. 

2020 m. balandžio 30 d. Eiliniame metiniame susirinkime vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G akcininkė - Energetikos 
ministerija - patvirtino audituotą 2019 m. bendrovės ir konsoliduotąją finansinę veiklos ataskaitą, susipažino su 
metiniu pranešimu ir pritarė pelno paskirstymui.  

Gegužės mėn. 

2020 m. gegužės 19 d. Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM“ pasirašė 
sutartį su tarptautine konsultacijų ir inžinerijos bendrove AFRY (anksčiau veikusia „Poyry“ pavadinimu) dėl 
nepriklausomų ekspertų studijos parengimo, pateikiant galimus sprendimus komerciškai optimaliam abiejų įmonių 
valdomam dujų perdavimo sistemas sujungsiančio dujotiekio panaudojimui. 121 tūkst. eurų vertės sutartis pasirašyta 
AFRY laimėjus viešąjį pirkimą. Konsultacines paslaugas lygiomis dalimis finansuos abiejų šalių operatoriai. 

2020 m. gegužės 22 d. „Amber Grid“ pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), pagal kurią bus 
skirta ES parama magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas 18 km atkarpų rekonstrukcijai. Rekonstrukcijos projekto vertė 
siekia 17,1 mln. eurų, ES struktūrinių fondų paramos lėšomis bus finansuota pusė sumos – 8,6 mln. eurų.  

2020 m. gegužės 26 d. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo tinklo operatoriai „Litgrid“ bei PSE S.A. pasirašė 
„Harmony Link“ jungties projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi abiejų šalių elektros perdavimo 
sistemų operatoriai įsipareigoja lygiomis dalimis prisidėti prie jūrinės jungties „Harmony Link“ įrengimo.  

2020 m. gegužės 26 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai pateikė bendrą 1,2 mlrd. 
eurų paraišką Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su Europos tinklais projektui finansuoti. Tai pirmas kartas, 
kai paraišką ES teikė keturios šalys. 
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2020 m. gegužės 28 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino „Amber Grid“ valdybos nustatytas 
gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2021 m. sausio 1 d.  

Birželio mėn. 

2020 m. birželio 2 d. „Litgrid“ ir PSE elektros jungties „Harmony Link“ projekto įgyvendinimui pasitelkė Austrijos kapitalo 
tarptautinę grupę „ILF Consulting Engineers“, kuri rengs technines specifikacijas projekto svarbiausių elementų – 
povandeninio kabelio ir keitiklių stočių – rangos pirkimams, taip pat padės su kita projekto dokumentacija. Sutarties 
vertė – 1,367 mln. eurų Ji apima įgyvendinimo studijos darbus, leidimų tiesti kabelį Švedijos išskirtinėje ekonominėje 
zonoje gavimą, pirkimų dokumentacijos kabeliui ir keitiklių stotims parengimą, konsultavimą pirkimų klausimais, 
kabelio įgilinimo rizikos vertinimo studiją. 

2020 m. birželio 9 d. „Litgrid“ pradėjo vykdyti Alytaus rajone esančios „LitPol Link“ jungties keitiklių stoties ir 
transformatorių pastotės įrenginių skleidžiamo garso slopinimo priemonių galimybių studiją. Studiją rengia UAB „DGE 
Baltic Soil and Environment“. Ši studija padės atsakyti į klausimus, kokios papildomos priemonės efektyviausiai išspręs 
Alytuje veikiančio strateginio Lietuvos objekto - „LitPol Link“ jungties keitiklių stoties ir transformatorių pastotės 
skleidžiamą triukšmą.  

2020 m. birželio 19 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriai – „Litgrid“, „Augstsprieguma 
tīkls“ ir „Elering“  pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Japonijos energetikos įmonių grupei priklausančia „TEPCO 
Power Grid“, kuriuo siekiama sukurti ekonomiškai pagrįstą modelį ir identifikuoti technines priemones, kurios prisidės 
prie Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto tikslo įgyvendinimo – iki 2050 m. 100 proc. 
Lietuvoje suvartojamos elektros energijos gaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių.  

2020 m. birželio 29 d. pasirašytas EPSO-G ir „Amber Grid“ 2019 m. vasario 27 d. tarpusavio skolinimo ir skolinimosi 
sutarties pakeitimo susitarimas, kuriuo 35 mln. eurų maksimalus tarpusavio skolinimo ir skolinimosi limitas padidintas 
iki 40 mln. eurų. 

2020 m. birželio 29 d. „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 2020 m. birželio 4 d. „Amber Grid“ 
valdybos sprendimui sudaryti paskolos sutartį su Europos investicijų banku, kuria susitariama dėl 65 mln. EUR paskolos 
dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų finansavimui iki 18 metų terminui. 

2020 m. birželio 30 d. „Amber Grid“ pasirašė iki 65 mln. eurų vertės paskolos sutartį su Europos investicijų banku (EIB) 
dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos finansavimo.  

2020 m. birželio 30 d. neeiliniame visuotiniame susirinkime „Litgrid“ akcininkai pritarė bendrovei priklausančių 
penktadalio Duomenų logistikos centro bendrovės (DLC) akcijų pardavimui Šveicarijos „Quaero Capital“ valdomam 
infrastruktūros investicijų fondui. Pagal pasirašytą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, „Litgrid“ parduoda 20,36 proc. 
akcijų, dar 79,64 proc. akcijų parduoda „Ignitis grupė“. Bendra sandorio vertė siekia 10,1 mln. eurų.  DLC bendrovės 
akcijos parduodamos „Ignitis grupei“ ir „Litgrid“ siekiant koncentruotis į įmonių pagrindinę veiklą. Nuosavybės teisės į 
DLC akcijas perleistos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui po to kai Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos koordinavimo komisija pateikė teigiamą išvadą dėl sandorio atitikties nacionaliniam saugumui. 

Liepos mėn. 

2020 m. liepos 2 d. „Litgrid“ užbaigė 110 kV elektros perdavimo linijos Pagėgiai–Bitėnai statybą. Naujoji 17,1 km ilgio 
linija, į kurios statybą investuota daugiau nei 5 mln. eurų, padidino elektros energijos perdavimo patikimumą Pagėgių 
savivaldybės bei Vakarų Lietuvos elektros vartotojams. Tai antrasis iš keturiolikos Vyriausybės patvirtintų ir jau 
įgyvendintų sinchronizacijos projektų. 

2020 m. liepos 2 d. Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projekte, kurį įgyvendina „Amber Grid“, atlikti 
horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) po Neries upe darbai. Dujotiekio atkarpa, mažinant poveikį aplinkai, nutiesta po 
upės dugnu, 20 metrų gylyje ir bus sujungta su jau paklotu vamzdynu.  

2020m. liepos 3 d. „Litgrid“ paskelbė konkursus 330kV elektros perdavimo linijų Klaipėda-Grobinė ir Jurbarkas-Bitėnai 
rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbams. Linijų rekonstrukcija yra būtina norint suformuoti naujas dvigrandes 
330kV elektros perdavimo linijas Darbėnai-Bitėnai ir Kruonio HAE-Bitėnai. Šios  linijos sustiprins perdavimo tinklą 
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Vakarų Lietuvoje ir užtikrins patikimą jo veiklą nutiesus jūrinę jungtį su Lenkija „Harmony Link“ ir atsijungus nuo 
Kaliningrado elektros perdavimo sistemos.  

Rugpjūčio mėn. 

2020 m. rugpjūčio 2 d.  „Litgrid“ atliko dalinį technologinį Lietuvos izoliuoto darbo bandymą – šalies elektros tinklo 
dalyje atskirtoje nuo UPS/IPS sistemos, kurioje veikė visos didžiosios Lietuvos elektrinės ir vyko bandymas, „Litgrid“ 
dispečeriai dažnį valdė savarankiškai. Bandyme dalyvavo didieji šalies elektros gamintojai ir „ NordBalt" jungtis. Taip 
pat buvo išbandyta jungtis su Lenkija „LitPol Link“ ir ištestuota, kaip ji gali padėti valdyti dažnį esant jo pokyčiams, 
pasitelkiant jos technologinį funkcionalumą.  

2020 m. rugpjūčio 7 d. „Litgrid“ pradėjo įrenginėti saulės elektrines rekonstruojamose transformatorių pastotėse. Jų 
pagaminta energija bus naudojama pačiose transformatorių pastotėse. Iki 2023 m. planuojama saulės elektrines 
įrengti 21 rekonstruojamoje transformatorių pastotėje. Įrengtų saulės elektrinių pagamintos energijos, priklausomai 
nuo saulės spinduliuotės, visiškai ar iš dalies užteks transformatorių pastočių reikmėms, taip pat padidės energijos 
tiekimo patikimumas. Planuojama, kad saulės elektrinių įrengtoji galia kiekvienoje iš transformatorių pastočių sieks 
iki 15 kW. „Litgrid“ visoje Lietuvoje valdo virš 200 transformatorių pastočių, kurios vidutiniškai suvartoja virš 3600 MWh 
išorinės elektros energijos per metus. Skaičiuojama, kad saulės elektrinės 21 pastotėje per metus pagamins apie 100 
MWh elektros energijos ir taip leis sumažinti transformatorių pastočių suvartojamą išorinės elektros energijos poreikį 
2,75 proc. 

2020 m. rugpjūčio 11 d. „Litgrid“, bendradarbiaudamas su elektros skirstymo operatoriumi ESO, baigė 717 tūkst. eurų 
vertės Juodkrantės transformatorių pastotės rekonstrukcijos ir tinklo modernizavimo darbus. Modernizuojant Kuršių 
nerijos elektros energijos perdavimo ir skirstymo sistemą, Juodkrantės transformatorių pastotė buvo visiškai 
rekonstruota, visi seni įrenginiai pakeisti naujais ir įrengtas naujas antras 16 MVA galios autotransformatorius, o buvusi 
schema pakeista į žiedinę. Šie atnaujinimai padidins elektros perdavimo tinklo pajėgumą ir užtikrins, kad elektros 
tiekimas nenutrūks net vienoje iš atšakų įvykus gedimui. 

2020 m. rugpjūčio 12 d. Parengta ir pateikta viešam svarstymui jūrinės jungties „Harmony Link“ ir Darbėnų skirstyklos 
vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita taip siekiant sudaryti sąlygas 
šios infrastruktūros darniai plėtrai. 

2020 m. rugpjūčio 17 d. EPSO-G infrastruktūros direktorius Rimvydas Štilinis atsistatydinimo iš „Litgrid“ ir Amber Grid“ 
valdybos nario pareigų nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

2020 m. rugpjūčio 18 d. Įgyvendinant Baltijos regioną ir Europą jungiančio dujotiekio GIPL projektą, nutiesta pirmoji 750 
metrų ilgio dujotiekio gija po plačiausia Lietuvos upe – Nemunu, Alytaus rajone. 

2020 m. rugpjūčio 18 d. vykusio neeilinio valdybos posėdžio metu, „Litgrid“ valdybos sprendimu valdybos pirmininku 
išrinktas valdybos narys, EPSO-G finansų direktorius  Algirdas Juozaponis. Jis pakeitė šias pareigas ėjusį Rimvydas 
Štilinį, kuris rugpjūčio 17 d. atsistatydinimo iš „Litgrid“ ir Amber Grid“ valdybos nario pareigų nuo rugpjūčio 31 d. 

2020 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai „Litgrid“ ir PSE pasirašė sutartį, kuria 
sudarytos galimybės Lietuvos pajėgumų teikėjams dalyvauti Lenkijos pajėgumų mechanizmo aukcionuose.  

2020 m. rugpjūčio 25 d. „Litgrid“ pasirašė sutartį su Plastmasių transformatorių pastotę Vilniuje rekonstruosiančiu 
rangovu - UAB „Elektromontuotojas“. Įgyvendinant projektą „110-6 kV Plastmasių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ 
viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas parengs rekonstrukcijos projektą ir atnaujins skirstyklos įrangą kartu keičiant ir 
transformatorių pastotės schemą. Skirstyklos rekonstrukcija didins elektros perdavimo patikimumą Rytų regione ir 
mažins eksploatacines sąnaudas ateityje. Šio projekto vertė siekia 1,199 mln. Eur be PVM, iš kurių 665,9  tūkst. Eur 
finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis. Skirstyklos rekonstrukciją planuojama užbaigti 2023 m. 

Rugsėjo mėn. 

2020 m. rugsėjo 3 d. „Litgrid“ paskelbė sinchroninių kompensatorių pirkimo konkursą. Šie tinklo inerciją užtikrinantys 
įrenginiai yra vienas svarbiausių elementų, reikalingų užtikrinti sėkmingą Baltijos šalių elektros sistemų veikimą po 
sinchronizacijos 2025 m. Pirkimas apima projektavimo, gamybos, įrengimo paslaugas, garantinį aptarnavimą ir 
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atsargines dalis, būtinas sinchroninių kompensatorių prieinamumui ir patikimumui užtikrinti. Sutartį su pasirinktu 
tiekėju pasirašyti planuojama 2021 m. antrąjį ketvirtį. 

 2020 m. rugsėjo 3 d. „Litgrid“, kartu su partneriais Švedijoje atliko jūrinės jungties „NordBalt“ bandymą. Jo metu 
išbandyta galimybė atstatyti sistemą po jos visiško atsijungimo, pasinaudojant elektros jungtimi su Švedija. 

2020 m. rugsėjo 7 d. Registrų centro regionų geoinformacinės aplinkos žemėlapyje REGIA pradėta skelbti 
projektuotojams, matininkams ir investuotojams bei gyventojams aktuali informacija apie gamtinių dujų perdavimo 
sistemos operatoriaus „Amber Grid“ valdomą dujų perdavimo sistemą. 

2020 m. rugsėjo 8 d. „Litgrid“ pradėjo parengiamuosius darbus vėjo elektros gamybos jūroje infrastruktūrai. Per 
ateinančius trejus metus numatoma atlikti studijas ir tyrimus, suplanuoti, kokie įrenginiai reikalingi, norint į Lietuvos 
elektros sistemą integruoti būsimus vėjo gamybos Baltijos jūroje pajėgumus.  

2020 m. rugsėjo 8 d. „Litgrid“ užbaigė elektros perdavimo linijos Kruonio HAE – Bitėnai ir Mūšos skirstyklos  inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir koncepcijos stadiją. Tai du iš 14 strateginių 
valstybės projektų, būtinų Lietuvos elektros sistemos sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais. 

2020 m. rugsėjo 9 d. „Litgrid“ pasirašė sutartį su elektros energijos paklausos telkėja Lietuvoje – Estijos įmone 
„FuseBox“. Atlikus balansavimo paslaugų testavimą Lietuvos perdavimo sistemoje, naujasis rinkos dalyvis galės 
dalyvauti Baltijos šalių balansavimo rinkoje ir prekiauti balansavimo energija su perdavimo operatoriais. 

2020 m. rugsėjo 14 d. Stiprinant patikimą elektros tiekimą Rytų regione, „Litgrid“ pradėjo 110 kV transformatorių 
pastotės Ąžuolynėje, Vilniaus rajone, skirstyklos rekonstrukcijos darbus. Rekonstrukcijos metu transformatorių 
pastotėje bus atliekami pakeitimai, kurie leis AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) prijungti papildomą galios 
transformatorių. Tai sudarys sąlygas didinti leistinąją galią dideliems vartotojams. Investicijos į šį projektą siekia 999 
987,44 Eur be PVM. Darbus pagal viešųjų pirkimų sutartį atlieka rangovas UAB „Tetas“.  Planuojama, kad projektas bus 
baigtas 2021 m. 

2020 m. rugsėjo 18 d. „Litgrid“ akcininkų susirinkime nuspręsta audito įmone, kuri atliks 2020 - 2021 m. bendrovės 
finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos 
Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers.“ Taip pat nuspręsta  nustatyti 
ne didesnį kaip 197 472 eurų neįskaitant PVM atlyginimą už nurodytų audito paslaugų (neviršijant 98 736 eurų 
neįskaitant PVM už kiekvienų finansinių metų audito paslaugas) atlikimą. 

2020 m. rugsėjo 18 d. „Amber Grid“ akcininkų susirinkime nuspręsta dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų 
apmokėjimo sąlygų nustatymo 2020-2021 metams. Nuspręsta audito įmone, kuri atliks 2020 - 2021 m. „Amber Grid“ 
konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, 
priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Taip 
pat nuspręsta nustatyti ne didesnį kaip 161 568 eurų neįskaitant PVM atlyginimą nurodytų audito paslaugų  (neviršijant 
80.784 eurų neįskaitant PVM už kiekvienų finansinių metų audito paslaugas) atlikimą. 

2020 m. rugsėjo 22 d. „Litgrid“ pasirašė susitarimą su Europos tinklų operatoriais dalyvauti Europos Sąjungos lėšomis 
finansuojamame projekte „One Network for Europe“ („OneNet“), kuriame bus bandomi lankstūs tinklo sprendimai, 
padėsiantys įgyvendinti jungtinio tinklo viziją. Projektas truks 3 metus, jis finansuojamas iš Europos Komisijos inovacijų 
programos „Horizontas 2020“. Bendras projekto biudžetas siekia 27,9 mln. Eur, „Litgrid“ skirta finansavimo suma – 
106,8 tūkst. Eur. 

2020 m. rugsėjo 22 d. „Amber Grid“ pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), pagal kurią bus skirta 
ES parama  per trejus metus atnaujinti Grigiškių, Vievio ir Kėdainių dujų skirstymo stotis. Daugiau kaip 6 mln. eurų 
projektas bus įgyvendintas iki 2023 m. ES struktūrinių fondų paramos lėšomis bus finansuota pusė sumos – kiek 
daugiau nei 3 mln. eurų.  

2020 m. rugsėjo 23 d. Paskelbta, kad elektros gamintojai ar didieji vartotojai prie „Litgrid“ valdomo perdavimo tinklo 
prisijungs bent 8 mėnesiais greičiau. Naujieji gamintojai ar vartotojai gali rinktis, ar prisijungimui reikalingus statybos 
darbus įsigis ir atliks perdavimo sistemos operatorius, ar jie patys. Optimizuotas „Litgrid“ valdomas gamintojų ir 
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vartotojų prijungimo procesas vidutiniškai trumpėja nuo 30 iki 22 mėnesių. Be to, teisės aktų pakeitimai norintiems 
prisijungti numato pasirinkimą visą procesą sutrumpinti dar mažiausiai puse metų, jei statybos darbus įsigys ir 
organizuos patys, be viešųjų pirkimų procedūros. 

Spalio mėn. 

2020 m. spalio 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus 
„Amber Grid“ dešimties metų (2020-2029 m.) tinklo plėtros planui. Planas paskelbtas „Amber Grid“ tinklalapyje: 
https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/perdavimo-sistemos-pletra/perdavimo-sistemos-pletros-planas. 

2020 m. spalio 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba „Litgrid“ 2021-iems metams nustatė 0,721 ct/kWh 
elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinę ribą, t. y. 11,4 proc. mažesnę, 
palyginus su nustatyta 2020 metams (0,814 ct/kWh). Ji įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 dienos. Nustatytas tarifas yra 
mažesnis dėl „Litgrid“ sprendimo vieneriais metais anksčiau nei nustato reguliavimas grąžinti 10 milijonų eurų dėl 
2018-2019 m. gautos didesnės faktinės investicijų grąžos, nei nustatyta reguliatoriaus. 

2020 m. spalio 2 d. Europos Sąjungos infrastruktūros tinklų fondo „Connecting Europe Facility“ (CEF) koordinacinis 
komitetas skyrė maksimalią galimą paramą kertiniams Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais 
projektams. Pagal bendrą Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatorių paraišką suteikta 719,7 
mln. Eur parama užtikrins sklandų didžiausių infrastruktūros projektų įgyvendinimą ir leis jau 2025 m. Baltijos šalims 
pradėti veikti vienu dažniu su Lenkija ir kitomis kontinentinės Europos šalimis. Maksimalaus 75 proc. intensyvumo 
parama skirta svarbiausiems ir jau pradėtiems vykdyti sinchronizacijos projektams. Jūrinės Lietuvos ir Lenkijos 
jungties „Harmony Link“ statybai skirta 493 mln. Eur parama, sinchroninių kompensatorių įrengimui Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje – 166,5 mln. Eur, likusi dalis – tinklų modernizavimui bei plėtrai, kuri reikalinga „Harmony Link“ jungties 
integravimui. 

2020 m. spalio 7 d. Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatoriai „Litgrid“, „Augstprieguma tikls“ ir „Elering“ 
parengė Baltijos dažnio valdymo bloko ir bendros balansavimo pajėgumų rinkos koncepciją. Šiame dokumente 
numatyta, kaip po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais 2025 m. bus valdomas sistemos dažnis ir 
organizuojama balansavimo pajėgumų rinka. 

2020 m spalio 9 d. „Amber Grid“ išbandė jau nutiestos GIPL vamzdyno dalies kokybę. Hidrauliniais bandymais 
patikrinta, kaip vamzdynas išlaiko maksimalaus, projekte numatyto slėgio apkrovas. Darbinis GIPL dujotiekio slėgis 
sieks 54 barus. 38 kilometrų atkarpos dujotiekio patvarumas išbandytas vamzdyne, nutiestame per Širvintų, Vilniaus 
ir Elektrėnų rajonus. Po hidraulinių bandymų į vamzdyną įleistas išmanusis vidinės diagnostikos įrenginys, patikrinęs 
dujotiekio geometriją, dujotiekio montavimo darbų kokybę.  

2020 m. spalio 12 d. Litgrid“ valdyba priėmė sprendimą atšaukti Bendrovės generalinį direktorių Daivį Virbicką nuo 
spalio 16 d., šią dieną laikant paskutine vadovo darbo diena. Laikinai eiti „Litgrid“ bendrovės generalinio direktoriaus 
pareigas paskirtas Perdavimo tinklo departamento direktorius Vidmantas Grušas, kol viešame konkurse bus atrinktas 
nuolatinis generalinis direktorius.  

2020 m. spalio 15 d. Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatoriai parengė naujas Baltijos balansavimo 
energijos rinkos taisykles. 

2020 m. spalio 16 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, įvertinusi „Litgrid“ pateiktus duomenis apie sistemos 
stabiliam veikimui būtinų paslaugų pirkimo sąnaudas ir kiekį, nustatė elektros energijos sisteminių paslaugų kainą 
2021 metams – 0,762 ct/kWh, t. y. 2,9 proc. mažesnę, palyginus su galiojančia  2020 m. –0,785 ct/kWh.  Sisteminių 
paslaugų kainos mažėjimą lėmė mažesnės prognozuojamos tretinio aktyviosios galios rezervo sąnaudos bei 
reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugos poreikis 2021 metams. 

2020 m. spalio 21 d. Neeiliniame visuotiniame susirinkime „Litgrid“ akcininkai pritarė 17 mln. Eur vertės (be PVM) 
sutarčiai su Švedijos „NKT HV Cables“, kuri prireikus remontuos jūrinę jungtį „NordBalt“. Pagal sutartį kasmetinis 
mokestis rangovei sieks 300.000 Eur (be PVM), o vienkartinis įnašas – 250 000 Eur (be PVM). Apmokėjimas už užsakytus 
darbus bus atliekamas pagal sutarties „Paslaugų įkainiai“ sąlygas.  

https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/perdavimo-sistemos-pletra/perdavimo-sistemos-pletros-planas
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2020 m. spalio 22 d. Energetikos ministerija kartu su didžiausiomis energetikos įmonių grupėmis „Ignitis grupė“ ir 
EPSO-G pasirašė susitarimus, kuriais įmonės įsipareigoja iki 2030 m. sutaupyti ne mažiau nei 1,6 TWh galutinės 
energijos. Pagal Energetikos ministerijos sudarytus susitarimus, iki 2030 m. EPSO-G dukterinės įmonės  „Amber Grid“ 
bei „Litgrid“ įsipareigojo iki 2030 metų sutaupyti ne mažiau nei 4,19 GWh galutinės energijos. 

2020 m. spalio 22 d. Atsižvelgus į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendaciją, vienintelio EPSO-G valdymo bendrovės 
akcininko - Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos spalio 22 d. sprendimu, antrąją veiklos kadenciją pradėjo 
EPSO-G audito komitetas. Jis dirbs iki esamos EPSO-G valdybos kadencijos pabaigos. 

2020 m. spalio 26 d. paskelbta apie „Amber Grid“ ir „Eternia Solar“ sudarytą sandorį dėl saulės elementų įrengimo dujų 
perdavimo sistemos operatoriaus teritorijose. Iki 2021 m. pabaigos už 980 tūkst. eurų planuojama įrengti 1400 kW 
galios saulės elementus Vilniuje, Jauniūnų dujų kompresorių stotyje ir Panevėžyje. Įsirengusi saulės elektrinių parkus, 
„Amber Grid“ taps elektros energiją gaminančiu vartotoju ir pasigamins beveik pusę elektros energijos savo reikmėms 
iš atsinaujinančių šaltinių. 

2020 m. spalio 29 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba paskelbė „Litgrid“ valdybos patvirtintas kainas 2021 
metams. Elektros perdavimo paslaugos nuo 2021 m. pradžios kainuos 0,721 ct / kWh, arba 11,4 proc. mažiau nei 2020 
metais, kai kaina siekė 0,814 ct / kWh. Sisteminių paslaugų kaina bus 0,762 ct / kWh, arba 2,9 proc. mažiau nei 2020 
m. galiojantis 0,785 ct / kWh tarifas. VERT taip pat patvirtino 2 proc. nei pernai mažesnę naudojimosi jungiamosiomis 
linijomis paslaugos kainą, kuri nuo sausio 1 d. sieks 5,76 Eur/MWh. Naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugą 
„Litgrid“ teikia bendrovėms, eksportuojančioms elektrą į trečiąsias šalis. 
 
Lapkričio mėn. 

2020 m. lapkričio 3 d. „Litgrid“, įgyvendindamas Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių 
branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymą, nustatė nulinį pralaidumą komerciniam elektros srautui iš 
Baltarusijos. Apie pasikeitimus operatorius informavo elektros biržos „Nord Pool“ dalyvius. 
 
2020 m. lapkričio 4 d. Pranešta, kad dujų perdavimo sistemų operatoriai „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM SA“ atlieka 
rinkos tyrimą, kuriuo siekia išsiaiškinti rinkos poreikį perdavimo paslaugoms naujiems Lenkijos – Lietuvos dujų jungties 
(GIPL) pajėgumams. Atsižvelgdami į vertę, kurią GIPL gali atnešti šio regiono dujų rinkoms, abu perdavimo sistemos 
operatoriai mato būtinybę ištirti galimybes, kurios galėtų padidinti komercinį GIPL naudojimą ir maksimaliai padidintų 
jungties teigiamą ekonominį poveikį. Šio tyrimo metu siekiama geriau suprasti pagrindinius veiksnius, leisiančius 
sukurti optimalias prieigos prie GIPL sujungimo taško sąlygas abiem srauto kryptimis bei sukurti pridėtinę vertė 
klientams.  
 
2020 m. lapkričio 5 d. „Litgrid“ užbaigė vieną iš „LitPol Link“ jungties išplėtimo projekto etapų – 110 kV oro linijų Alytus-
Prienai, Alytus-Igliauka ir Alytus-Šeštokai rekonstrukciją. Rekonstrukcijos metu visų trijų linijų atkarpos, esančios prie 
pat Alytaus transformatorių pastotės, buvo keičiamos į požeminius kabelius. Šie darbai reikalingi tiesiant naują 330 
kV liniją tarp Alytaus pastotės ir greta esančio „LitPol Link“ keitiklio. 
 
2020 m. lapkričio 25 d. „Litgrid“ pabaigė svarbų teritorijų planavimo etapą dviejuose sinchronizacijos projektuose – 
linijose Darbėnai–Bitėnai ir Kruonio HAE–Bitėnai. Abiem yra parengti inžinerinės infrastruktūros vystymo planai ir 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Beveik 140 km ilgio linija Darbėnai–Bitėnai sujungs 
Kretingos savivaldybėje planuojamą Darbėnų pastotę su Pagėgių savivaldybėje pernai išplėsta Bitėnų pastote. Didžioji 
linijos dalis bus rekonstruojama keičiant atramas ir pridedant antrąją grandį esamų linijų apsaugos zonos ribose, 
tačiau bus nutiesta maždaug 12 km ilgio nauja atkarpa ties Klaipėdos pastote, išplečianti esamą arba suformuojanti 
naują apsaugos zoną. Kitos planuojamos linijos Kruonio HAE-Bitėnai bendras ilgis siekia 211 km, iš jų apie 62 km 
atkarpoje Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko rajonų savivaldybėse bus formuojamas naujas inžinerinis koridorius, o beveik 39 
km atkarpoje numatyta esamos linijos dalies nuo Jurbarko iki Bitėnų rekonstrukcija panaudojant esamą 
infrastruktūros koridorių. Dar 110 km sudarys esamos linijos Kruonio HAE-Sovietskas dalis, kur jokie darbai 
nenumatomi. 
 
2020 m. lapkričio 18 d. Pranešta, kad „Amber Grid“ pagrindinė buveinė 2021 m. įsikurs Vilniaus pakraštyje plėtojamame 
biurų komplekse „Business Garden Vilnius“. Numatoma nuo 2021 m. rudens nuomotis apie 1100 kvadratinių metrų ploto 
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biuro patalpas, kuriose dirbs iki 76 darbuotojų. Pagrindinio „Amber Grid“ biuro perkėlimas į naujas patalpas 
suplanuotas baigiantis šiuo metu Vilniaus Savanorių pr. nuomojamo biuro sutarties terminui. 
 
2020 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai „Litgrid“ ir PSE pasirašė sutartį su 
konsorciumu, kurį sudaro MEWO S.A., Gdynės jūrų universitetas ir UAB „Garant Diving“, dėl dugno tyrimo Baltijos jūros 
zonoje, kurioje planuojama tiesti „Harmony Link“ elektros jungtį, sujungsiančią Lenkiją ir Lietuvą. Pagal šią sutartį 
konsorciumas atliks jūros dugno geofizinius ir geotechninius tyrimus suplanuotoje kabelio trasoje tarp Lietuvai ir 
Lenkijai priklausančių Baltijos jūros pakrančių.  
 
2020 m. lapkričio 30 d. EPSO-G ir grupei priklausanti „Amber Grid“ bendrovė prisijungė prie Energetikos ministerijos 
kartu su 19 Lietuvos organizacijų įsteigtos Lietuvos vandenilio platformos. Suprasdamas savo vaidmenį sukurti sąlygas 
Lietuvos energetikos sektoriaus dekarbonizacijai ir pritaikyti perdavimo sistemą žaliųjų dujų transportavimui, „Amber 
Grid“ aktyviai dalyvauja vandenilio tyrimų ir plėtros veikloje Lietuvoje ir už šalies ribų. 
 
Gruodžio mėn. 

2020 m. gruodžio 2 d. „Litgrid“ užbaigė 330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstrukciją. Tai 
trečiasis įgyvendintas strateginis projektas, būtinas Lietuvos elektros sistemos sinchronizacijai su kontinentinės 
Europos tinklais. Rekonstruota linija reikšmingai sustiprins Vilniaus regiono elektros tinklą, užtikrins patikimą tiekimą 
gyventojams ir verslui. Rekonstrukcijos metu 330 kV elektros perdavimo oro linija Lietuvos elektrinė–Vilnius 
pertvarkyta iš vienos grandies į dviejų grandžių liniją. Šis pokytis reiškia, kad Lietuvos elektrinės transformatorių 
pastotę Elektrėnuose ir Vilniaus transformatorių pastotę Trakų Vokėje jungia nebe viena, o dvi linijos, kurias laiko tos 
pačios atramos. Linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstrukcijos projektas pradėtas 2016 m. vasarą, o rangos darbai 
– 2019 m. pradžioje. Iš viso investuota 19,2 mln. Eur. 
 
2020 m. gruodžio 3 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino „Litgrid“ parengtas naujas balansavimo 
paslaugų ir disbalanso sutarčių standartines sąlygas, kurios leidžia nuo 2021 m. veikti balansavimo pajėgumų rinkai ir 
paklausos telkimo paslaugoms. Sukurtas naujas balansavimo rinkos segmentas – balansavimo pajėgumų rinka, kurioje 
„Litgrid“ kasdien vykdys aukcionus kiekvienai valandai ir balansavimo pajėgumai bus užsakomi iš rinkos dalyvių pagal 
realų poreikį tai valandai už mažiausią pasiūlytą pajėgumo kainą. Iki šiol balansavimo paslauga – vadinamasis antrinis 
rezervas – buvo perkamas visiems metams į priekį. Taip pat nuo 2021 m. balansavimo paslaugas gali teikti ne tik 
elektros gamintojai, bet ir nepriklausomi paklausos telkėjai, prireikus už tam tikrą kainą sumažinsiantys vartojimą. 
 
2020 m. gruodžio 10 d. Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašė sutartį su IT bendrove 
„Navitasoft“ dėl bendros duomenų skaidrumo platformos kūrimo. Lietuvos, Latvijos ir Estijos operatoriams „Litgrid“, 
AST ir „Elering“ bendra platforma padės geriau išpildyti regioninės balansavimo energijos rinkos poreikius.  
 
2020 m. gruodžio 14 d. Baltijos šalių ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai „Litgrid“, AST, „Elering“ ir PSE 
pasirašė finansavimo sutartį su Europos Komisijos Inovacijų ir tinklų programų vykdomąja įstaiga (Innovation and 
Networks Executive Agency, INEA) dėl antrojo Baltijos šalių sinchronizacijos projekto etapo finansavimo. 720 mln. eurų, 
suteikti iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, užtikrins sklandų infrastruktūros projektų įgyvendinimą, leis 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai pradėti veikti sinchroniniu režimu su Lenkija ir kitomis kontinentinės Europos šalimis iki 2025 
m. pabaigos. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility, CEF) koordinacinis komitetas sutiko 
remti pagrindinius antrojo sinchronizacijos etapo projektus maksimaliu galimu 75 proc. intensyvumu. Didžioji lėšų dalis, 
493 mln. eurų, yra skirta „Harmony Link“ jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos statybai, dar 166,5 mln. eurų - sinchroninių 
kompensatorių įrengimui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Likusi dalis skiriama Lenkijos tinklų modernizavimui ir plėtrai, 
reikalingai „Harmony Link“ jungties integracijai. 
 
2020 m. gruodžio 17 d. Viešai paskelbta “Litgrid“ užsakymu atlikta Lietuvos energetikos raidos scenarijų studija „Raida 
2050“.  
 
2020 m. gruodžio 17 d. Lenkijos GSA platformos operatorius ir „Amber Grid“ pasirašė sutartį dėl Santakos sujungimo 
taško pajėgumų paskirstymo per GSA platformą. Pajėgumai bus sukurti įgyvendinus GIPL projektą ir sukūrus Lenkijos 
/ Lietuvos fizinį dujų jungties tašką Naujos tarptautinės dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) planuojama 
eksploatacijos pradžia – 2022 metai. Pirmuosius GIPL metinius pajėgumų aukcionus planuojama organizuoti 
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2022/2023 dujų metams GSA platformoje 2022 m. liepos mėnesį. Vėlesni aukcionai bus vykdomi laikantis Europos dujų 
perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodekso (Komisijos reglamentas (ES) 2017/459 - CAM 
NC) ir ENTSOG pajėgumų aukcionų kalendoriaus reikalavimų. Pirmieji pajėgumai, paskirstyti per GSA platformą, bus 
trumpalaikiai produktai, siūlomi 2022 m. pradžioje ir tai priklausys nuo galutinės GIPL projekto įgyvendinimo datos. 
Lietuvos perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ ir GSA Platforma iš anksto informuos rinkos dalyvius apie 
aukciono tvarkaraštį 2021 m. viduryje. 
 
2020 m. gruodžio 23 d. kilmės garantijas išduodančias institucijas Europoje vienijanti organizacija AIB suteikė teisę 
„Litgrid“ administruoti eksportuojamas kilmės garantijas. AIB priklauso virš 20 šalių narių vykdančių kilmės garantijų 
transakcijas per EECS (angl. European Energy Certificate System) taisyklėmis reglamentuojamą „AIB Hub“ sistemą. 
 
2020 m. gruodžio 29 d. Tiesiant tarptautinės dujų perdavimo jungtį į Lenkiją GIPL, gruodžio pabaigoje atlikta 60 proc. 
statybos darbų. Paskutinėmis metų dienomis dujomis užpildyta 72 km ilgio naujojo dujotiekio atkarpa. Gamtinės dujos 
įleistos į dujotiekio ruožą nuo Širvintų rajone įrengto GIPL jungties pradžios taško iki Alytaus, kur atliekami dujotiekio 
paleidimo derinimo darbai.  
 
2020 m. gruodžio 30 d. „Amber Grid“ prisijungė prie Lietuvos vandenilio energetikos asociacijos. Šalies mokslininkus ir 
verslo organizacijas jungianti asociacija skatina vandenilio technologijų plėtrą šalyje ir siekia skaidraus bei efektyvaus 
vandenilio energetikos reglamentavimo. 
 
Veiklos rodikliai 

2020-aisiais kryptingai plėtojamos energijos perdavimo infrastruktūros ir regioninės integracijos nauda tapo itin 
akivaizdi - pozityviai EPSO-G rezultatų dinamikai didžiausios įtakos turėjo dėl palankių dujų kainų ir pradėjusios veikti 
jungties tarp Estijos ir Suomijos reikšmingai išaugusi dujų perdavimo paslaugų apimtis Latvijos kryptimi, o taip pat 
padidėjęs dujų vartojimas šalies energetikos sektoriuje. Tai atsvėrė dėl šiltesnių orų mažesnes pajamas metų pradžioje 
ir dėl lėtesnės šalies ūkio raidos kiek sumažėjusią elektros perdavimo paslaugų apimtį. 

Svarbiausi EPSO-G grupės įmonių veiklos rodikliai: 

   2020 m. 2019 m. 
Pokytis 

2018 m. 
+/- Proc. 

Elektros energija           
Perduotas elektros energijos kiekis, GWh 10 088 10 277 -189 -1,8% 10 491 
ENS (neperduotos el. energijos kiekis dėl atsijungimų), MWh* 5,25 32,33 

    
0,95 

AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. * 0,18 1,13 0,04 
„NordBalt“ prieinamumas, proc. 96% 98%    97% 
„LitPol Link“ prieinamumas, proc. 92% 98%     98% 
Gamtinės dujos           
Dujų kiekis, transportuotas į vidinį išleidimo tašką, GWh 25 144 23 530 1 614 6,9% 22 320 
Dujų kiekis, transportuotas į gretimas perdavimo sistemas, 
GWh** 32 861 31 991 870 2,7% 30 140 

Gamtinių dujų biržos apyvarta, GWh 7 201 2 858 4 343 151,9% 1084 
Biokuras           
Energijos išteklių biržoje parduotas biokuro kiekis, tūkst. tne 470 432 38 8,8% 430 

 *Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių. 
**Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos. 

 

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per 2020 m. perduota 10 088 GWh elektros 
energijos arba beveik 2 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Suteiktų paslaugų kiekių mažėjimą lėmė šiltesnis 
nei įprastai pirmasis metų ketvirtis bei dėl COVID-19 poveikio sulėtėjusi šalies ekonomikos plėtra. 
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Per 2020 m. Lietuvos vartotojams buvo transportuota 25 144 GWh gamtinių dujų. Tai yra beveik 7 proc. daugiau 
palyginti su 2019 m. Didžiausią teigiamą įtaką turėjo padidėjusi paklausa elektros energijos gamybos sektoriuje. 

Į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemą buvo perduota 7 960 GWh gamtinių dujų (2019 m.– 5 990 GWh). Į Rusijos 
Federacijos Kaliningrado sritį per ataskaitinį laikotarpį transportuota 24 902 GWh gamtinių dujų (2019 m. – 
26 002 GWh).  

Elektros energijos perdavimo tinklas veikė patikimai – 2020 m. dėl aukštos įtampos elektros tinklo sutrikimų, už kuriuos 
atsakingas operatorius, vartotojams nebuvo pateikta 5,25 MWh elektros energijos arba 6,2 karto mažiau nei pernai.  

Tarpsisteminių jungčių su Švedija ir Lenkija „NordBalt“ ir „LitPol Link“ 2020 m. dvylikos mėnesių bendras prieinamumas 
buvo atitinkamai 95,6 proc. ir 92,4 proc. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu „NordBalt“ bendras prieinamumas 
siekė 97,6 proc, o „LitPol Link“ – 97,9 proc.  

Gamtinių dujų perdavimo tinklo prieinamumas sistemos naudotojams siekė 100 proc. 

2020 m. „GET Baltic“ gamtinių dujų biržos prekybos apimtis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje sudarė 7 201 GWh. 
Palyginti su 2019 metais, prekybos apimtys padidėjo daugiau nei 2,5 karto. Didžiausios įtakos išaugusioms prekybos 
apimtims turėjo nuo metų pradžios sėkmingai vykdoma gamtinių dujų biržos veikla Suomijoje. 

2020 m. „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai 
ir pramonės įmonės įsigijo 470 tūkst. Tne. biokuro, arba beveik 9 proc. daugiau lyginant su 2019 metais. 

 

4.3 Finansiniai rodikliai 

Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur 2020 m. 2019 m. 
Pokytis 

2018 m. 
+/- Proc. 

Pajamos 273 744 250 985 22 759 9,1% 245 833 
Veiklos sąnaudos 229 896 235 210 -5 314 -2,3% 318 171 
EBITDA1 77 937 47 554 30 383 63,9% 55 306 
Grynasis pelnas 42 880 11 403 31 477 276,0% -47 720 
Normalizuotas grynasis pelnas2 42 880 11 403 31 477 276,0% 14 365 
Turtas 786 131 719 546 66 585 9,3% 684 663 
Ilgalaikis turtas 632 652 565 052 67 600 12,0% 540 535 
Trumpalaikis turtas 153 385 154 494 -1 109 -0,7% 144 128 
Nuosavybė 235 855 193 961 41 894 21,6% 183 873 
Įsipareigojimai 550 182 525 585 24 597 4,7% 500 790 
Grynoji skola3 357 748 307 709 50 039 16,3% 342 916 
Dividendai* nepaskirti 773   750 
Santykiniai finansiniai rodikliai 

  
      

EBITDA marža4 28,5% 18,9% 

  

22,5% 
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)5 20,0% 6,0% -22,5% 
Normalizuota nuosavo kapitalo grąža (ROE)6 20,0% 6,0% 6,8% 
Turto apyvartumas7 34,8% 34,9% 35,9% 
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis 151,7% 158,6% 186,5% 
Nuosavo kapitalo ir turto santykis 30,0% 27,0% 26,9% 
Bendrojo likvidumo koeficientas8 0,8 0,8 0,8 

*Dividendai už ataskaitinius metus išmokami sekančiais metais. 

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) Normalizuotas grynasis pelnas = Grynasis pelnas – „Litgrid“ ir „Amber Grid“ turto perkainojimo rezultatas – Atidėto pelno mokesčio pokytis dėl 
„Amber Grid“ ir „Litgrid“ turto perkainojimo – „Litgrid“ kainos priedo pokytis 
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3) 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 
4) EBITDA marža = EBITDA/Pajamos 
5) Nuosavo kapitalo grąža = Grynasis pelnas/(Nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje+Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje)/2 
6) Normalizuota nuosavo kapitalo grąža = Normalizuotas grynasis pelnas/(Nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje+Nuosavas kapitalas 
laikotarpio pabaigoje)/2 
7) Turto apyvartumas = Pajamos/Turtas 
8) Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Pajamos 

2020 m. konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos, palyginti su 2019 m., padidėjo 22,8 mln. Eur arba 9,1 proc. - nuo 251,0 
mln. Eur. iki 273,7 mln. eurų.  

Pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 20 proc. iki 83,4 mln. eurų 
ir sudarė 30,4 proc. visų Grupės pajamų. Pajamų augimą lėmė didesnė vidutinė faktinė elektros perdavimo kaina.  

Pajamos už sistemines paslaugas didėjo 18,4 proc. iki 86,7 mln. eurų, balansavimo elektros energijos pajamos sumažėjo 
19,5 proc. iki 21,2 mln. eurų. Bendrai elektros perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos sudarė 206,9 mln. eurų arba 75,5 
proc. visų EPSO-G grupės pajamų.  

2020 m. EPSO-G grupė gavo 50,5 mln. eurų pajamų už gamtinių dujų transportavimo ir susijusias paslaugas. Tai sudarė 
18,4 proc. EPSO-G grupės konsoliduotų pajamų. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo ir susijusias paslaugas buvo apie 
5 proc. mažesnės, nors nuo metų pradžios teikiamų dujų perdavimo paslaugų tarifai yra net 16 proc. mažesni.  

Kitos grupės pajamos padidėjo 3,7 mln. eurų ir sudarė 16,4 mln. Eur.  

 

Veiklos sąnaudos 

Grupės veiklos sąnaudos 2020 m. sudarė 229,9 mln. Eur. Palyginti su 2019 m. sąnaudos buvo 5,3 mln. Eur. mažesnės. 

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 134,6 mln. Eur (elektros 
energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė 128,3 mln. Eur, gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos siekė 6,3 mln. 
Eur) arba 58,9 proc. visų sąnaudų. Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos sudarė 30,5 mln. Eur, remontų ir priežiūros 
sąnaudos – 6,6 mln. Eur, telekomunikacijų ir ITT sąnaudos – 3,5 mln. Eur, o likusios sąnaudos sudarė – 20,7 mln. Eur.  

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė ženklią dalį sąnaudų – 32,7 mln. Eur (14,3 proc. visų 
sąnaudų) ir, lyginant su 2019 m., nežymiai išaugo dėl ilgalaikio turto padidėjimo.  
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Remontų ir priežiūros sąnaudos sumažėjo 0,66 mln. Eur iki 6,6 mln. Eur, sumažėjimas buvo daugiausiai nulemtas 
COVID-19 įtakos. 

 * 2018 m. veiklos sąnaudos pavaizduotos be vienkartinių „Litgrid“ ir „Amber Grid“ ilgalaikio materialaus turto nurašymo sąnaudų.  

 

Veiklos rezultatas 

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per 2020 m siekė 78 mln. Eur. 
Palyginti su 2019 m., EBITDA padidėjo 64 procentais, o EBITDA marža 2020 m. sudarė 28,5 proc. (2019 m. atitinkamai 
siekė 18,9 proc.). 

Pagrindinės 2020 m. Grupės EBITDA padidėjimo priežastys lyginant su 2019 m.: 

• Dėl ženkliai didesnių dujų transportavimo paslaugų kiekių, „Amber Grid“ 2020 m. gavo beveik tiek pat pajamų 
kiek ir 2019 m., nors paslaugų tarifai buvo net 16 proc. mažesni. 

• Buvo gauta 22,2 mln. Eur daugiau pajamų už elektros perdavimo paslaugas ir sistemines paslaugas. 
• Bendrai patirta 12,5 mln. mažiau elektros ir gamtinių dujų bei susijusių paslaugų įsigijimo sąnaudų.  
• Dėl COVID-19 įtakos buvo nepatirtos kai kurios suplanuotos veiklos sąnaudos.   

2020 m. EPSO-G įmonių grynasis pelnas buvo 42,9 
mln. Eur, t. y. 2,7 karto didesnis, palyginti su 2019 m., 
kai buvo uždirbta 11,4 mln. Eur grynojo pelno.  

EPSO-G įmonių grupės kapitalo grąža 2020 m. 
sudarė 20 proc., kai LR Vyriausybė 2019 – 2021 m. 
laikotarpiui EPSO-G įmonių grupei buvo nustačiusi 
5,7 proc. dydžio vidutinės nuosavybės grąžos tikslą. 

Pažymėtina, kad elektros ir dujų perdavimo veikla 
yra reguliuojama, todėl uždirbtas pelno perviršis yra 
grąžinamas šalies vartotojams peržiūrint taikomus 
paslaugų tarifus ateinančiais reguliavimo 
laikotarpiais.   
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Finansinės būklės ataskaita   

2020 m. gruodžio 31 d. Grupės turtas buvo 786,1 mln. Eur, Grupės ilgalaikis turtas siekė 632,6 mln. Eur ir sudarė 80,1 proc. 
viso Grupės turto. Ilgalaikis turtas padidėjo 12 proc. dėl vykdomų valstybei svarbių, strateginių investicinių projektų. 
Grupės trumpalaikio turto vertė 2020 m. pabaigoje sudarė 153,5 mln. Eur, ir palyginus su 2019 m., beveik nepakito. 

2020 m. Grupės nuosavas kapitalas padidėjo 21,6 proc. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 235,9 mln. Eur. 
Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 30 proc. viso Grupės turto. 

2020 m. pabaigoje Grupės finansiniai įsipareigojimai finansų institucijoms ir kitiems kreditoriams siekė 363,2 mln. Eur 
(įskaitant 148,6 mln. Eur įsipareigojimą „Ignitis grupė”, AB už „Litgrid“ akcijų įsigijimą). Lyginant su 2019 m. pabaiga, 
Grupės finansinės skolos padidėjo apie 13 proc., daugiausia dėl „Amber Grid“ vykdomo GIPL projekto įgyvendinimui 
pritraukto finansavimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigai sudarė 5,1 mln. Eur, o grynosios skolos 
santykis su nuosavybe siekė 151,6 proc. 

2020 m. pabaigoje kiti įsipareigojimai (nevertinant finansinių skolų) sumažėjo 34 mln. Eur., o kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai daugiausiai išaugo dėl „Litgrid“ sukauptų perkrovos lėšų. 

 

Investicijos 

2020 m. „Litgrid“ investicijos (atlikti darbai ir įsigytas turtas neatsižvelgiant į apmokėjimo terminus) siekė 54,6 
mln. eurų, „Amber Grid“ – 89,5 mln. Eur. Palyginus su 2019 m. bendra PSO investicijų apimtis padidėjo 1,2 karto ir sudarė 
144,1 mln. Eur. Didžiausią įtaką turėjo „Amber Grid“ vykdomas GIPL projekto įgyvendinimas – investuota 77 mln. Eur. 
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Darbuotojai ir atlygis 

EPSO-G grupėje 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 1082 darbuotojai (2019 m. gruodžio 31 d. 993 darbuotojai): EPSO-G – 32 
(25), „Amber Grid“ –  319 (316) „Litgrid“ – 309 (290), „Tetas“ – 395 (338), „Baltpool“ – 18 (17) ir „GET Baltic“ – 9 (7). 
 
2020 m. dvylikos mėnesių darbo užmokesčio informacija 
 
Darbo užmokesčio informacija 

 
Darbo užmokestis pagal 
darbuotojų grupes 

Grupė 
Darbuotojų skaičius (laikotarpio 

pabaigoje) 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 

(įskaitant kintamą darbo užmokesčio dalį) 
2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 

 Generalinis direktorius 6 6 9 094 9 328 
 Aukščiausio lygio vadovai 20 16 7 650 7 279 
 Vidurinio lygmens vadovai 103 93 4 326 4 162 
 Specialistai 624 585 2 385 2 212 
 Darbininkai 329 293 1 257 1 175 

Viso 1 082 993 2 339 2 184 

Darbo užmokesčio fondas, 
tūkst. Eur    29 885 26 577 

 

Informacija apie valdymo bendrovės EPSO-G fiksuotą ir kintamą darbo užmokestį 

Darbo užmokestis pagal 
darbuotojų grupes 

Bendrovė 

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 

2020 m. 2019 m. 

2020 m. 2019 m. 

Vidutinis 
mėnesinis 

darbo 
užmokestis 

Eur 

Kintama 
atlygio dalis 
už 2019 m. 
rezultatus 

Eur 

Vidutinis 
mėnesinis 

darbo 
užmokestis 

Eur 

Kintama 
atlygio dalis 
už 2018 m. 
rezultatus 

Eur 

Generalinis direktorius 1 1 8 040 2 179 7 956 2 084 

Aukščiausio lygio vadovai 4 4 6 838 1 971 6 111  1 445 

Vidurinio lygmens vadovai 12 9 4 594 924 4 323   1 003 

Specialistai 15 11 2 769 400 2 972     564 

Viso 32 25 4 280 904 4 286     980 

Darbo užmokesčio fondas, 
tūkst. Eur    1 609 1 403 

 

AKCININKAI  

Vienintelis EPSO-G valdymo bendrovės 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. 
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2020 m. pokyčių EPSO-G akcininkų struktūroje nebuvo. Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė. 

2020 m. rugsėjo 30 d. EPSO-G bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 22 482 695 Eur. Jis padalintas į 0,29 Eur 
nominalios vertės 77 526 533 paprastąsias vardines nematerialias akcijas. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos. 

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 EPSO-G 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 patronuojamų „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. 

Įstatai  

Ataskaitiniu laikotarpiu EPSO-G grupės korporatyvinis valdymas buvo vykdomas pagal 2015 m. rugsėjo 7 d. LR 
Energetikos ministro patvirtintas ir vienintelio akcininko 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu atnaujintas Valstybės 
valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires. Jos nustato bendrus visai EPSO-G 
įmonių grupei taikomus korporatyvinio valdymo principus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą, 
atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemas. 

2020 m. EPSO-G valdymo bendrovės įstatai nesikeitė – 2020 m. gruodžio 31 d. galiojo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių 
asmenų registre įregistruota įstatų redakcija, kuri įtvirtino padidintą valdybos atsakomybę, suteikiant jai priežiūros 
funkciją.  

Su EPSO-G įstatais kviečiame susipažinti tinklalapyje www.epsog.lt  „Korporatyvinis valdymas“ skirsnyje.  

EPSO-G įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesniu kaip 2/3 visų 
visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus įstatymų nustatytas 
išimtis. 

Svarbūs įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

Sausio mėn. 

2021 m. sausio 11 d. Neeiliniame visuotiniame „Litgrid“ akcininkų susirinkime nustatyta, kad 2021 m bendras metinis 
biudžetas bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, 
yra 41 580 Eur. Pritarta susitarimui Nr.1 dėl 2020 m. balandžio 30 d. „330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 
330) rekonstravimas“ projektavimo ir rangos darbų pirkimo sutarties  Nr. 20VP-SUT47 pakeitimo. 

2021 m. sausio 12 d. „Litgrid“ baigė svarbų etapą projekte „Šiaurės rytu tinklo optimizavimas ir paruošimas 
sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais“. Po rekonstrukcijos įjungtos Utenos ir Ignalinos AE 
transformatorių pastočių 330 kV skirstyklos. Taip pat įjungtas Utenos 330 kV galios autotransformatorius. Analogiškas 
įrenginys įjungtas  Ignalinos AE pastotėje, užbaigiant visus projekto darbus 330 kV tinkle. Toliau projekte bus atliekami 
senų įrenginių griovimo, 110 kV skirstyklų rekonstrukcijos darbai. Projektą planuojama užbaigti iki 2021 m. pabaigos. 

http://www.epsog.lt/
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Viso Šiaurės Rytų Lietuvos perdavimo tinklo optimizavimo projekto vertė yra 23,92 mln. Eur. Projektas turi strateginę 
ir ekonominę naudą: optimizavus perdavimo sistemos darbą ne tik padidės elektros tiekimo patikimumas regione, bet 
ir sumažės tinklų išlaikymo sąnaudos. 

2021 m. sausio 12 d. Pranešta, kad „Amber Grid“ skaitmenizuos Jauniūnų dujų kompresorių stoties Širvintų rajone 
valdymą ir įrengs naują dujų perdavimo sistemos saugumą užtikrinantį elementą dujotiekyje, esančiame Marijampolės 
rajone. Tai numato pasirašytoje sutartyje su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), pagal kurias dujų sistemos 
atnaujinimo projektams bus skirta Europos Sąjungos parama. Arti 2 mln. eurų vertės projektai bus įgyvendinti iki 2023 
m. pavasario. ES struktūrinių fondų paramos lėšomis bus finansuota pusė sumos – apie 1 mln. eurų.  

Modernizuojant Jauniūnų dujų kompresorių stoties sistemos valdymą, bus įdiegtas nuotolinis rezervinis duomenų 
centras, įrengtos šiuolaikiškus poreikius atitinkančios gaisro aptikimo ir gesinimo sistemos, instaliuota moderni 
programinė ir techninė įranga, užtikrinsianti dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą. Tai reikšmingai 
sustiprins dujų perdavimo sistemos valdymą, kilus nenumatytoms situacijoms. Dujų kompresorių stotys – būtinas dujų 
perdavimo sistemos elementas, skirtas padidinti dujų slėgį tam, kad dujų srautai įveiktų reikiamus atstumus. 
Užtikrinant saugų ir nenutrūkstamą gamtinių dujų perdavimą Marijampolės savivaldybės ir Vilkaviškio rajono 
vartotojams, dujotiekyje į Marijampolės dujų skirstymo stotį bus įrengtas dujų slėgio ribojimo mazgas, kurio darbo 
parametrai bus stebimi ir valdomi nuotoliniu būdu. 

2020 m. sausio 21 d. Vienintelis EPSO-G akcininkas – Energetikos ministerija – pritarė bendrovės valdybos sprendimui 
steigti specialios paskirties dukterinę bendrovę „Energy cells“, UAB.  Pagal patvirtintą nacionalinio saugumo interesus 
užtikrinančio projekto koncepciją, naujai steigiamos bendrovės funkcija - Lietuvoje įdiegti energijos kaupimo įrenginius, 
kurių bendra suminė galia ir talpa sieks mažiausiai 200 megavatų. Juridinių asmenų registre „Energy Cells“ UAB 
įregistruota 2020 m. sausio 26 dieną. 

2020 m. sausio 25 d. „Baltpool“ energijos išteklių biržos valdybos nariu išrinktas EPSO-G finansų kontrolės vadovas 
Viktoras Baltuškonis.  Jis pakeitė iki šiol šias pareigas  ėjusį „Amber Grid“ Organizacijos pažangos vadovą Tomą 
Urmanavičių.      
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