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 Pasta- Grupė  Bendrovė 
 bos 2019-03-31  2018-12-31  2019-03-31  2018-12-31 

TURTAS         
Ilgalaikis turtas         

Nematerialusis turtas   3 9 572  8 867  1  1 
Materialusis turtas   3 506 511  509 821  27  29 
Naudojimo teise valdomas turtas   2 2 363  -  279  - 
Investicijos į dukterines įmones   4 -  -  318 042  318 042 
Atidėto pelno mokesčio turtas  8 244  7 717  48  51 
Po vienerių metų gautinos sumos  998  998  -  - 
Perkrovų valdymo įplaukų nepanaudotų lėšų likučio 
ilgalaikė dalis 

 12 319  10 439  -  - 

Finansinis turtas vertinamas tikrąja verte per kitas  
bendrąsias pajamas 

 2 693  2 693  -  - 

Ilgalaikio turto iš viso  542 700  540 535  318 397   318 123 
Trumpalaikis turtas         
    Atsargos   3 298   3 883  -  - 

Išankstiniai apmokėjimai  1 368  880    63  8 
Prekybos gautinos sumos   23 935  26 288    51  54 
Kitos gautinos sumos   60 710  69 660    10 007  12 903 
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis   976  2 045  -  - 
Kitas finansinis turtas  38 467  31 440  -  - 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai   13 476  9 913   11 217  8 669 
Trumpalaikio turto iš viso   142 230   144 109    21 338  21 634 

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti    19    19  -  - 
TURTO IŠ VISO   684 949   684 663   339 735  339 757 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI         
    Įstatinis kapitalas   5 22 483  22 483  22 483  22 483 

Perkainojimo rezervas  182   216  -  - 
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo 

rezervas 
 639    639  -  - 

Privalomasis rezervas  16 522   16 522  2 248  2 248 
Kiti rezervai  61 776   61 776  50  50 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  79 560   72 663  149 448  150 022 
Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios 

įmonės akcininkams 
 181 162   174 299  174 229  174 803 

Nekontroliuojanti dalis   9 817   9 574  -  - 
Nuosavo kapitalo iš viso   190 979   183 873  174 229  174 803 

Ilgalaikiai įsipareigojimai         
Ilgalaikės paskolos   6 153 505  154 605  5 120  5 120 
Nuomos įsipareigojimai  2 285  599  183  - 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas    -  -  - 
Ateinančių laikotarpių pajamos  13 039  10 832  -  - 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  159 140  158 965  156 574  156 574 
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  327 969   325 001  161 877   161 694 

Trumpalaikiai įsipareigojimai         
    Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis   6 34 761  34 761  2 560            2 560 

Trumpalaikės paskolos   6 -  6 889  -  - 
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis  870  221  95  - 
Prekybos skolos  25 377  28 132  20  31 
Gauti išankstiniai apmokėjimai  3 176  11 028  -  - 
Pelno mokesčio įsipareigojimas  123  24  -  - 
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir                      
įsipareigojimai 

 101 694  94 734  954  669 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   166 001  175 789  3 629  3 260 
Įsipareigojimų iš viso   493 970  500 790  165 506  164 954 
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   684 949  684 663  339 735  339 757 
  

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

  2019-03-31  2018-03-31  2019-03-31  2018-03-31 
         

Pajamos         
Elektros energijos ir susijusių paslaugų pajamos  47 454   45 595  -  - 
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų 
pajamos  

14 622   15 527 
 

-  - 

Kitos pajamos  3 783  2 675   65            76 
Pajamų iš viso  65 859  63 797  65  76 

         
Veiklos sąnaudos  

   
 

   
Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos  (33 112)  (28 683)  -  - 
Gamtinių dujų sąnaudos  (2 419)  (2 117)  -  - 
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (7 834)  (9 579)  (26)  ( 4) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (6 592)  (5 743)  (272)  ( 254) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos  (1 099)  (1 542)  -  - 
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos  ( 677)  ( 561)  (7)  ( 10) 
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos  ( 40)  ( 187)  -  - 
Kito turto nurašymo sąnaudos  -  -  -  - 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas  -  -  -  - 
Kito turto vertės sumažėjimo sąnaud./atstatym.  6  ( 2)  -  - 
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį  (1 020)  (1 019)  (2)  ( 2) 
Kitos sąnaudos  (3 410)  (3 154)  (85)  ( 120) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (56 197)  (52 587)  (392)  (390) 

  
   

 
   

Veiklos pelnas (nuostoliai)  9 662  11 210  (327)  (314) 

         

Finansinė veikla  
      

   

Dividendų pajamos  -  -  -  - 
Kitos finansinės veiklos pajamos  10    10  15  - 
Palūkanų sąnaudos  (624)  ( 699)  (259)  (287) 
Kitos finansinės veiklos sąnaudos  (1)  ( 1)  -  - 

Finansinės veiklos iš viso  (615)  (690)  (244)  (287) 

         
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių    
pelno/(nuostolių) dalis  

-   - 
 

-  - 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą  9 047  10 520  (571)  (601) 

         
Pelno mokestis  

   
 

   
    Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  (2 225)  (2 030)  -  - 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)  529    411  (3)    (1) 
Pelno mokesčio iš viso  (1 696)  (1 619)  (3)    (1) 
Grynasis pelnas (nuostoliai)   7 351   8 901  (574)   (602) 

    Kitos bendrosios pajamos  -   -  -  - 
Bendrosios pajamos  7 351  8 901  (574)  (602) 

Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini: 
 

   
 

   

 Patronuojančios įmonės akcininkams  7 108   8 597  (574)  (602) 
     Nekontroliuojančiai daliai  243   304    - 

   7 351   8 901  (574)  (602) 
Bendrosios pajamos priskirtinos:  

    
   

Patronuojančios įmonės akcininkams  7 108   8 597  (574)  (602) 
Nekontroliuojančiai daliai  243    304  -  - 

   7 351   8 901  (574)  (602) 

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

Grupė  

 

Įstatinis 
kapitalas 

 Perkaino- 
jimo rezervas 

 

Finansinio turto 
tikrosios vertės 

pasikeitimo 
rezervas 

 
Privalo- 

masis rezervas 
 Kiti rezervai  

Nepaskir-
stytasis 
pelnas 

 Tarpinė 
suma 

 Nekontroliuo-
janti dalis 

 Iš viso 

  
 

    
  

           

Likutis 2018 m. sausio 1 d.   22 483  5 246  639           16 682     61 198  117 758  224 006  12 241  236 247 
Bendrosios pajamos                    
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 
 -  -  -  -  -  8 597  8 597  304  8 901 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 
ir nurašytos sumos 

 
 

-  (176)  
-  

-  -   176  -  -  - 

Pervesta į nepaskirstytąjį pelną   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pervesta į rezervus   -  -  -  (160)    160  -                         -   - 
Dividendai   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Dalies dukterinėje įmonėje 
pasikeitimas 

 
 -   -   -  -  -  -  -  -  - 

Likutis 2018 m. kovo 31 d.   22 483  5 070  639  16 522  61 198  126 691  232 603  12 545  245 148 
  

 

    

  

           

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) 

 
                -  -  -                     -                 -  6 863   6 863  243  7 106 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas 
ir nurašytos sumos 

 
 

-  (34)   - 
 

-  -  34  -  -  - 

Pervesta į nepaskirstytąjį pelną   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pervesta į rezervus   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Dividendai   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Dalies dukterinėje įmonėje 
pasikeitimas 

 
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Likutis 2019 m. kovo 31 d.   22 483  182   639  16 522  61 776  79 560  181 162  9 817  190 979 
                            

          

Bendrovė  Įstatinis kapitalas Privalomasis 
rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytasis 

pelnas Iš viso 

  
     

Likutis 2018 m. sausio 1 d.   22 483  2 248 - 136 438  161 169 
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 - - - (602) (602) 

Dividendai  - - - - - 
Pervesta į rezervus   - - - -  - 
Likutis 2018 m. kovo 31 d.   22 483  2 248 - 135 836 160 567 
       
Likutis 2019 m. sausio 1 d.   22 483  2 248 50 150 022  174 803 
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 - - - (574) (574) 

Dividendai  - - - - - 
Pervesta į rezervus  - - 50 - - 
Likutis 2019 m. kovo 31 d.   22 483  2 248 50 149 448 174 229 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
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  Grupė  Bendrovė 
  2019-03-31 

 
2018-03-31  2019-03-31 

 
2018-03-31 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai         
Grynasis pelnas (nuostoliai)  7 351  8 901  (574)  (602) 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:      
   

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  7 834  9 579  27  4 
Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas  -  -  -  - 
IT vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)  -  -  -  - 
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)  (6)  2  -  - 
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis  -  -  -  - 
Pelno mokesčio sąnaudos  1 696  1 619   3   1 
Ateinančių laikotarpių pajamų amortizacija  (24)  (11)  -  - 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto 
perleidimo/nurašymo 

 13  173 
 

-  - 

Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas  -  -  -  - 
Beviltiškos skolos  -  -  -  - 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         
Palūkanų pajamos  (10)  (8)  (15)  - 
Palūkanų sąnaudos  624  699  259  287 
Dividendų pajamos  -  -  -  - 
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)  1  (1)  -  - 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:      
   

Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 
sumažėjimas 

 11 622  14 178 
 

2 897  (53) 

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

 256  (824) 
 

 (55)   (61) 

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

 (2 914)  7 620 

 

(330)  14 

Kito finansinio turto pasikeitimas  (8 908)  (386)  -  - 
Gautas (Sumokėtas) pelno mokestis  (676)  (1 661)  380  - 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  16 859  39 880  2 592  (410) 
Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (9 692)  (14 532)  (25)  (1) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
perleidimas 

  29   15 
 

-  - 

Gautos perkrovų valdymo įplaukos  2 693  2 532  -  - 
Gautos dotacijos  2 139  5 154  -  - 
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas  -  -  -  - 
Suteiktos paskolos  -  (30)  -  - 
Gautos palūkanos   -   6  15  - 
Gauti dividendai  -  -  -  -  
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai  -  -  -  - 
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (4 831)  (6 855)  (10)  (1) 

Finansinės veiklos pinigų srautai  
       

    Gautos paskolos  -  -  -  - 
Sugrąžintos paskolos  (7 891)  (7 544)  -  - 
Nuomos įsipareigojimo padengimas  (366)  (280)  (22)  - 
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)  -  (24 953)  -  418 
Sumokėtos palūkanos   (209)  (255)  (12)  (16) 
Išmokėti dividendai  -  (1)  -  - 
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   -   (10)  -  - 
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (8 466)  (33 043)  (34)  402 

         

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)  3 562  (18)  2 548  (9) 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje   9 913  8 075  8 669  13 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  13 475  8 057  11 217  4 

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

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

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

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikai. 

Bendrovės akcininkas 
2019 m. kovo 31 d.  2018 m. kovo 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 

2019-03-31 2018-12-31 

LITGRID AB 
A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 97,5 97,5 

Elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorius 

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

96,6 96,6 
Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
operatorius 

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

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

UAB „TETAS“ (valdoma per 
LITGRID AB) 

Chemijos g. 27B, 
Kaunas, Lietuva 

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

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

A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 

97,5 97,5 

Aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių 
valdymas ir  eksploatavimas. Vienintelio 
akcininko sprendimu nuo 2018 m. 
rugpjūčio 1 d. įmonės veikla sustabdyta, 
nuo šios datos LITGRID AB minėtų jungčių 
eksploatacijos veiklą organizuoja pati. 

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

Savanorių pr. 28, Vilnius, 
Lietuva 

96,6 96,6 
Prekybos gamtinių dujų biržoje 
organizavimas 

UAB Get Baltic įmonės finansinės ataskaitos Grupės 2018 m. audituotose ataskaitose pirmą kartą buvo konsoliduotos. 
Ankstesniais laikotarpiais UAB GET Baltic finansinės ataskaitos dėl nereikšmingumo nebuvo konsoliduojamos.   

Grupės investicijas į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones sudaro: 

Įmonė Įmonės 
buveinės adresas 

Grupės valdomų akcijų dalis (proc.) 
Pagrindinė veikla 

2019-03-31 2018-12-31 
UAB Duomenų logistikos 
centras  

Žvejų g. 14, Vilnius, 
Lietuva 

20,4 20,4 
Informacinių technologijų paslaugų 
teikimas 

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

50,0 50,0 

Bendrų užduočių su LITGRID AB, susijusių 
su esamos tarpsisteminės jungties 
Lietuva – Lenkija valdymu, planuojama 
tinklo plėtra ir kitomis bendradarbiavimo 
sritimis, vykdymas ir koordinavimas 
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2018 m. birželio 13 d. LITGRID AB valdyba priėmė sprendimą pritarti su „Telia Lietuva“ pasirašytos UAB „Duomenų logistikos 
centras“ 20,36 procentų akcijų paketo  pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimui ir atnaujinti UAB „Duomenų logistikos centras“ 
pardavimo procesą. Dėl LITGRID AB vykdomų aktyvių veiksmų siekiant parduoti asocijuotos įmonės akcijas,  investicija į minėtą 
įmonę apskaityta trumpalaikio turto straipsnyje „Kitas finansinis turtas“.   

2016 m. rugsėjo 28 d. LitPol Link SP.z.o.o. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta sustabdyti LitPol Link 
bendrovės veiklą iki tol, kol Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ir LITGRID AB priims sprendimą vykdyti bendrą projektą, bet 
ne 
ilgiau nei 24 mėnesiams. Akcininkai planuoja priimti sprendimą dėl bendrai valdomos įmonės veiklos tęstinumo 2019 m. Grupėje 
2019 m.  kovo 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. investicijos į "LitPol Link" Sp.z.o.o. įsigijimo vertė sudarė – 295 tūkst. Eur., kuriai 100% 
buvo apskaitytas vertės sumažėjimas. 
 

Grupės darbuotojų skaičius 2019 m. kovo 31 d. buvo 1 021 (2018 m. gruodžio 31 d. – 1 005). Bendrovės darbuotojų skaičius 2019 m. 
kovo 31 d.. buvo 20 (2018 m. gruodžio 31 d. – 22). 

2. Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas 

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės ir Grupės sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją už trijų mėnesių 
laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d.: 

2.1 Rengimo pagrindas 

Bendrovės ir konsoliduota sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 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 2018 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 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius 
metus auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“. 

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 2018 metus, išskyrus 16 TFAS pritaikymą.  

2019 m. kovo 31 d. pasibaigusiu trijų mėnesių ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė ir Grupė pirmą kartą pritaikė 16-ąjį TFAS „Nuoma“, 
kurio įtaka finansinėms ataskaitoms atskleista žemiau.  

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, o tai reiškia, jog palyginamieji skaičiai nėra perskaičiuoti. 16-ojo TFAS taikymo bendrasis poveikis pripažintas 
2019 m. sausio 1 dieną.   
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Grupė pripažino naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimą ir palūkanas nuo nuomos mokesčių pelno (nuostolių) ataskaitoje ir 
išskyrė bendrą sumokėtų pinigų sumą ir palūkanas atskirose pinigų srautų ataskaitos finansinės veiklos eilutėse. 
Grupės ir Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą sudaro transporto priemonės ir nekilnojamasis turtas. Šiuo metu Grupė ir 
Bendrovė dar nėra priėmusi sprendimo dėl  16-ojo TFAS nuostatų taikymo valstybinės žemės nuomos sandoriams. Grupės 
bendrovės moka mokesčius savivaldybėms už naudojimąsi valstybine žeme, kurioje yra tam tikra įranga. Paprastai Grupė įgyja 
teisę naudotis tokia žeme 99 metams su galimybe pratęsti terminą. Vyriausybei mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos kaip a) 
žemės kadastrinės vertės, kurią savivaldybės gali perskaičiuoti kas 3 metus, ir b) savivaldybių nustatomo mokesčio dydžio 
sandauga. Įvertinant savivaldybių teisę perskaičiuoti nuomą, keičiant nurodytus dydžius 3 metų  periodiškumu, žemės nuoma turi  
kintamųjų mokėjimų požymių, kurie nesusiję su turto naudojimo intensyvumu. Taip pat paprastai šie mokesčiai neatspindi rinkos 
nuomos kainos (mokesčio) už panašią žemę dydžio. Šiuo metu Bendrovė vertina, ar šios sutartys patenka į TFAS 16 taikymo sritį. 

 

TFAS 16 taikymo finansinis poveikis atitinkamiems finansinių ataskaitų straipsniams yra apibendrintas toliau esančioje lentelėje:   

 
16 TFAS ĮTAKA GRUPĖ BENDROVĖ 

2019-03-31 2019-01-01  2019-03-31 2019-01-01  
Naudojimo teise valdomas turtas 2 363 2 542 279 300 
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai 630 - 95  
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai 1 730 - 183  
Poveikis pelno (nuostolio) ataskaitoje 2019-03-31: 

- Nusidėvėjimo padidėjimas 
- Palūkanų išlaidų padidėjimas 
- Kitų išlaidų sumažėjimas 

 
179 

4 
(186) 

 
- 
- 
- 

 
21 
1 

(23) 

 

Poveikis pinigų srautų ataskaitoje: 
- Iš veiklos gaunamų grynųjų pinigų srauto 

padidėjimas 
- Iš finansinės veiklos gaunamų grynųjų 

pinigų srauto sumažėjimas 

 
 

186 
 

(186) 

 
 

 
 

23 
 

(23) 

 

 
 

Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2019 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. 
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3. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas  

Grupė Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.  8 867   509 821 
2018 m. gruodžio 31 d. likučio korekcija*   440  - 
Įsigijimai   732  5 683 
Išankstiniai apmokėjimai už IMT/INT -  315 
Pardavimai -  (4) 
Nurašymai -  (38) 
Vertės sumažėjimas -  - 
Perklasifikavimas į (iš) atsargas -  (143) 
Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti -  - 
Perklasifikavimas   3  (3) 
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu -  (1 940) 
Nusidėvėjimas/amortizacija (470)  (7 180) 
Likutinė vertė 2019 m. kovo 31 d.  9 572  506 511 

      
* 2018 m. gruodžio 31 d. konsoliduotose finansinėse ataskaitose nebuvo įvertinta UAB „GET Baltic“ nematerialaus turto likutinė vertė, skirtumą 
fiksuojant konsoliduotame nepaskirstytame pelne. Dėl korekcijos nereikšmingumo 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenys 
nepertvarkomi retrospektyviai, korekcija atspindėta 2019 m.  

 
Bendrovė Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.   1    29 
Įsigijimai -  3 
Nurašymai -  - 
Nusidėvėjimas/amortizacija -  (5) 
Likutinė vertė 2019 m. kovo 31 d.   1    27 

      
    

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 pajamų lėšos.  
Ilgalaikis  nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės 
sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. 
 

4. Bendrovės investicijos į dukterines įmones 
2019 m. kovo 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 

BALTPOOL UAB  388  -  388  67,0 
Iš viso 

 
 344 132  26 090   318 042   

 

2018 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 

BALTPOOL UAB  388  -  388  67,0 
Iš viso 

 
 344 132  26 090   318 042   
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5. Įstatinis kapitalas 
2018 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcinis kapitalas yra 22 482 695 eurų. Jį sudaro 77 526 533 vnt. 0,29 Eur nominalios vertės 
paprastųjų vardinių akcijų. 

6.  Paskolos 
Grupės ir Bendrovės paskolas sudaro: 
 Grupė  Bendrovė 

 2019-03-31            2018-12-31             2019-03-31  2018-12-31 
Ilgalaikės paskolos        

Banko paskolos 153 505   154 605  5 120    5 120 
Trumpalaikės paskolos        

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 34 761   34 761  2 560   2 560 
Banko paskolos -  -    - 
Banko sąskaitos perviršis -  6 889       - 

Iš viso paskolų 188 266   196 255  7 680   7 680 

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai 

 Grupė  Bendrovė 
 2019-03-31  2018-12-31  2019-03-31  2018-12-31 

Tarp 1 ir 2 metų  30 403   30 403   2 560   2 560 
Nuo 2 iki 5 metų 72 832    73 932  2 560  2 560 
Po 5 metų  50 270   50 270  -  - 
Iš viso  153 505   154 605    5 120   5 120 

 

2019 m. kovo 31 d. Grupės bendrovės nesinaudojo išorės bankų sąskaitų perviršio paslaugomis, nes buvo sudarę su UAB „EPSO-G“ 
tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartis. Pagal šias sutartis bendrovių paskolų likutis iš UAB „EPSO-G“  2019 m. kovo 31 d. 
sudarė 9 620 tūkst. Eur. 

7. Dividendai 
2019 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame UAB „EPSO-G“ akcininkų susirinkime tvirtinant 2018 m. pelno paskirstymą, buvo 
nutarta išmokėti 750 tūkst. Eur dividendų. 

8. Pelno mokestis 

2019 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2018 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. 

2019 m. vasario 26 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą sudaryti sutartį 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 įsipareigojo 
sumokėti UAB „EPSO-G“ 15 proc. Eur nuo perimto mokestinio nuostolio sumos, t.y. 380 tūkst. Eur. 

 UAB „EPSO-G“ audito komiteto 2019 m. vasario 7 d. nuomone, sandoris yra sąžiningas visų „LITGRID“ AB akcininkų atžvilgiu, 
mokestinių nuostolių perdavimas vykdomas pelno mokesčio įstatymo numatyta tvarka.   

9. Sandoriai tarp susijusių šalių 

Bendrovės ir Grupės susijusios šalys 2019 m. ir 2018 m. buvo: 

- Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (kontroliuojantis Bendrovės akcininkas); 
- Bendrovės dukterinės įmonės (Bendrovės susijusi šalis); 
- Bendrovės asocijuotos ir bendrai kontroliuojamos įmonės; 
- Visos valstybės kontroliuojamos ar reikšmingai įtakojamos įmonės; 
- Vadovybė; 

 
Sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi pagal rinkos sąlygas, pagal teisės aktais patvirtintus tarifus arba laikantis viešųjų 
pirkimo įstatymo reikalavimų. 
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2019 m. trijų mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2019 m. kovo 31 d. sudarė: 

Susijusios šalys 
Finansinės 
veiklos 
pajamos 

 
Finansinės 
veiklos 
sąnaudos 

 Mokėtinos 
sumos 

 Gautinos 
sumos 

 

Pirkimai 

 

Pardavimai 

Lietuvos energija, UAB grupės įmonės*  -  248  168 829  23 638  26 840  56 813 
Kitos valstybės valdomos įmonės -  -  10 351  306  17 645  410 
Grupės asocijuotos įmonės -  -  -  -  -  - 
Iš viso   -  248   179 180    23 944    44 485   57 223 

* Mokėtina su įvertintu kainos priedu 
2018 m. Grupės sandoriai ir likučiai 2018 m. kovo 31 d. su susijusiomis šalimis sudarė: 
 

Susijusios šalys 
Finansinės 
veiklos 
pajamos 

 
Finansinės 
veiklos 
sąnaudos 

 Mokėtinos 
sumos 

 Gautinos 
sumos 

 

Pirkimai 

 

Pardavimai 

Lietuvos energija, UAB grupės 
įmonės 

 -   270   186 242  24 643  23 629  53 802 

Kitos valstybės valdomos įmonės -  -  9 390  411  16 476  697 
Grupės asocijuotos įmonės   -  -  -  -  - 
Iš viso   -  270   195 632    25 054    40 105   54 499 
 
2019 m. trijų mėnesių Bendrovės sandoriai ir likučiai 2019 m. kovo 31 d. su susijusiomis šalimis sudarė: 

Susijusios šalys 
Finansinės 
veiklos 
pajamos 

 
Finansinės 
veiklos 
sąnaudos 

 Mokėtinos 
sumos 

 Gautinos 
sumos 

 

Pirkimai 

 

Pardavimai 

Lietuvos energija, UAB grupės įmonės* -  248  156 856*  -  -  - 
Kitos valstybės valdomos įmonės -  -  -  -  -  - 
Grupės dukterinės įmonės 15  -  -  12 957    -    655 
Iš viso 15   248  156 856    12 957    -   655 

 

* Mokėtina su įvertintu kainos priedu     
 
2018 m. trijų mėnesių Bendrovės sandoriai ir likučiai 2018 m. kovo 31 d. su susijusiomis šalimis sudarė: 

Susijusios šalys 
Finansinės 
veiklos 
pajamos 

 
Finansinės 
veiklos 
sąnaudos 

 Mokėtinos 
sumos 

 Gautinos 
sumos 

 

Pirkimai 

 

Pardavimai 

Lietuvos energija, UAB grupės įmonės* -  270  175 081*  -  -  - 
Kitos valstybės valdomos įmonės -  -         
Grupės dukterinės įmonės  -  -  -    -    -   76 
Iš viso -   270  175 081    -    -    76 

 

* Mokėtina su įvertintu kainos priedu  
 Grupė  Bendrovė 
Išmokos vadovybei 2019-03-31  2018-03-31  2019-03-31  2018-03-31 
Išmokos, susijusios su darbo santykiais 492  367  97  66 
Iš jų: Išeitinės kompensacijos -  -  - 

 

- 

Vadovų skaičius (vidutinis sąrašinis) 30 
 

 28 
 

  5 
 

  5 

Per 2019 m. ir 2018 m. tris mėnesius 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 2019 m. tris mėnesius kolegialių 
valdymo organų nariams išmokos sudarė 31 tūkst. Eur (2018 m. tris mėnesius – 45 tūkst. Eur). 

10. Pobalansiniai įvykiai 

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

***** 
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2019 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ EPSO-G IR ĮMONIŲ GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 

Tarpinis konsoliduotas EPSO-G įmonių grupės pranešimas parengtas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. 
kovo 31 d. 

I. Bendroji informacija apie EPSO-G įmonių grupę 

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

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

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

www.epsog.lt  
Įstatinis kapitalas 22 482 695 Eur 

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

EPSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko 
teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.  

Svarbiausia 1 021 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. 

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. 

2019 m. kovo 31 d. „EPSO-G“ grupę (toliau – EPSO-G grupė arba Grupė) sudarė valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ (toliau 
– EPSO-G arba Bendrovė), trys tiesiogiai kontroliuojamos grupės įmonės (LITGRID AB (toliau – „Litgrid“), AB „Amber 
Grid“ (toliau – „Amber Grid“) ir BALTPOOL UAB (toliau – „Baltpool“)) ir dvi netiesiogiai kontroliuojamos įmonės (UAB 
„TETAS“ (toliau – Tetas) ir UAB GET Baltic (toliau – GET Baltic)). „Litgrid“ valdybos sprendimu, nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. 
UAB „Litgrid Power Link Service“  veikla buvo sustabdyta, darbuotojai perkelti dirbti į „Litgrid“ ir elektros jungčių „LitPol 
Link“ ir „Nord Balt“ eksploatacijos darbus vykdo „Litgrid“.  

EPSO-G įmonių grupės struktūra 2019 m. kovo 31 d:  
 

 
 

 

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 
A. Juozapavičiaus g. 13, LT-
09311 Vilnius 

Savanorių pr. 28, LT-03116 
Vilnius 

Žalgirio g. 90, LT-09303, 
Vilnius 

Senamiesčio g. 102B, LT-
35116, Panevėžys 

Savanorių pr. 28, LT-03116 
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 +370 5 236 0001 

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

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

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. 97,5 proc. 96,6 proc. 

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

Sausis 

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) patvirtintos elektros 
energijos ir gamtinių dujų perdavimo kainos. Tai turi įtakos EPSO-G grupės įmonių veiklai. 

Vidutinė reguliuojama elektros energijos perdavimo kaina padidėjo 6,3 proc. iki 0,658 ct/kWh. Tai lėmė objektyvios 
priežastys – servitutų kompensacijos, auto-transformatorių perkėlimo sąnaudos bei išaugus energijos kainai, 
didėjantys pirkimo kaštai savoms reikmėms ir sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti. 

Vidutinė ilgalaikių gamtinių dujų perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams padidėjo 3,5 proc. iki 
1,17 Eur/MWh. Dėl veiklos efektyvumo didinimo, modernių tinklo priežiūros technologijų taikymo bei išankstinio dalies 
leidžiamųjų pajamų lygmens priskyrimo trumpalaikėms paslaugoms, vidutinė ilgalaikių perdavimo paslaugų kaina 
nesiekia Komisijos nustatytos ribos.  

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisės aktų pakeitimai, kurie panaikino prievolę reguliuojamiems energijos gamintojams 
pirmumo teise dujas pirkti iš paskirtojo tiekėjo ir įpareigojo didžiuosius reguliuojamus energijos gamintojus ne mažiau 
kaip pusę dujų poreikio įsigyti EPSO-G grupei priklausančioje GET Baltic biržoje. 

2019 m. sausio 15 d. Vyriausybė EPSO-G įmonių grupei patvirtino siektiną 5,7 proc. nuosavybės grąžos rodiklį 2019–
2021 metų laikotarpiui. Jis yra mažesnis, palyginti su praėjusiam trijų metų laikotarpiui nustatyta 8,8 proc. grąža. 
Tokiam sprendimui didžiausios įtakos turėjo VKEKK taikomi reguliavimo principai, kuriais siekiama nustatyti 
būtinosiomis sąnaudomis, taip pat ir investicijų grąža, pagrįstas kainas vartotojams ir kurti sąlygas didesniam šalies 
ūkio konkurencingumui. Rodiklio nedidina ir Vyriausybės finansinis įpareigojimas EPSO-G sumokėti skolą kitai valstybės 
kapitalo įmonei “Lietuvos energija” už patronuojamos bendrovės “Litgrid” akcijas.  

2019 m. sausio 23 d. Europos Komisija skyrė finansavimą Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijos su 
žemyninės Europos tinklais pirmajam etapui. Bendra projektų vertė siekia 432,5 mln. eurų, ES finansavimas sudarys 
323 mln. eurų. Lietuvos elektros energetikos sistemos atnaujinimui ir sustiprinimui prireiks 167 mln. eurų, iš jų tris 
ketvirtadalius paramos skiria ES – 125 mln. Eur. 

Vasario mėn. 

2019 m. vasario 27 d.  „Amber Grid“ ir EPSO-G valdymo bendrovė sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis 
įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. cashpool) sutartį. Joje nustatytas maksimalus EPSO-G skolinimo 
limitas  - 15 mln. Eur bei AB „Amber Grid“ skolinimo limitas – 10 mln. Eur. Sutarties maksimali trukmė - trys metai. EPSO-
G bendros sąskaitos paslaugos sutartį su patronuojama bendrove „Litgrid“ pasirašė 2018 metais. Tai sudaro galimybę 
efektyviau panaudoti laikinai laisvas grupės lėšas ir sukuria alternatyvą trumpalaikiam skolinimusi iš kredito 
institucijų. 

Kovo mėn. 

2019 m. kovo 15 d. EPSO-G patronuojama bendrovė „Amber Grid“ užbaigė vidaus ir tarptautinių dujų srautų valdymui 
reikšmingo dujų perdavimo sistemos objekto modernizavimo projektą. Investicijos į trejus metus trukusį Panevėžio 
kompresorių stoties atnaujinimą siekė 5,6 mln. eurų be PVM. Pusė lėšų pritraukta iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų. Objekto atnaujinimas svarbus Lietuvos ir Baltijos šalių regiono gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumo ir 
patikimumo užtikrinimui. 

2019 m. kovo 20 d. EPSO-G patronuojama „Litgrid“  ir UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašė strateginės jungties su Lenkija 
„LitPol Link“ išplėtimo projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį. Numatoma, kad tarpsisteminė Lietuvos ir Lenkijos 
jungtis bus plečiama įrengiant 400/330 kV galios autotransformatorius, išplečiant Alytaus 400 kV ir 330 kV skirstyklas, 
kai kurias elektros linijas, pertvarkant savųjų reikmių maitinimo 400 kV skirstyklą. Sutarties suma siekia 26,2 mln. Eur, 
o darbai turi būti baigti iki 2020 m. pabaigos. 
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2019 m. kovo 26 d.  EPSO-G patronuojama bendrovė „Amber Grid“ pranešė apie tarptautinio dujotiekio Vilnius-
Panevėžys-Ryga atkarpų, siekiančių Lietuvos–Latvijos pasienį, rekonstravimo darbų pradžią. Dėl dujotiekio 
rekonstravimo darbų „Amber Grid“ pasirašė sutartį su viešąjį konkursą laimėjusia rangovų įmone „MT Group“. Bendra 
projekto vertė siekia 8,1 mln. eurų (be PVM), pusę lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Numatyta, kad 
dujotiekio rekonstravimo darbai truks iki metų pabaigos. 

III. Veiklos rodikliai 

Pirmąjį 2019 m. ketvirtį EPSO-G grupės įmonių veiklai ir jos rezultatui didžiausios įtakos turėjo dėl šiltesnių orų 
mažesnė, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, elektros energijos perdavimo ir dujų transportavimo paslaugų 
paklausa.   

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams pirmąjį šių metų ketvirtį buvo perduota 2 713 
mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Tai 2,3 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu. Skirstomųjų 
tinklų operatoriaus (AB „Energijos skirstymo operatorius“) vartotojams perduota 2 491 GWh elektros energijos, t. y. 2,5 
proc. mažiau. Kitiems tiesiogiai prie perdavimo tinklo prijungtiems vartotojams pateikta 222 GWh elektros energijos 
arba 0,8 proc. mažiau. 

Svarbiausi EPSO-G grupės įmonių veiklos rodikliai: 

 
2019 m. 

Sausis - Kovas 
2018 m. 

Sausis - Kovas 
Pokytis 

+/- Proc. 
Elektros energija     
Perduotas elektros energijos kiekis, GWh 2 713 2 778 -65 -2,3% 
ENS (neperduotos elektros energijos kiekis 
dėl atsijungimų), MWh * 

5,54 0,00 
    

AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. * 0,19 0,00 
„NordBalt“ prieinamumas, proc. 100% 92%   

„LitPol Link“ prieinamumas, proc. 100% 100%     
Gamtinės dujos         
Dujų kiekis, transportuotas į vidinį 
išleidimo tašką, GWh 

7 549 8 024 -475 -5,9% 

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

8 050 9 069 -1 019 -11,2% 

Gamtinių dujų biržos apyvarta, GWh 1 407 177 1 230 694,9% 
Biokuras         
Energijos išteklių biržoje parduotas 
biokuro kiekis, tne 

82 704 130 159 -47 455 -36,5% 

*Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių. 

**Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos. 

Per šį laikotarpį Lietuvos vartotojams buvo transportuota 7 549 GWh gamtinių dujų. Tai 5,9 proc. mažiau, palyginti su 
8024 GWh tuo pačiu laikotarpiu pernai. Labiausiai mažesnį transportavimo paslaugų poreikį lėmė dėl šiltos žiemos 
reikšmingai mažesnis gamtinių dujų poreikis šilumos  sektoriuje. 

(Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per ataskaitinį laikotarpį transportuota 7 982 GWh gamtinių dujų (2018 m. I 
ketv. – 8 957 GWh). Į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemą buvo perduota 68 GWh gamtinių dujų (2018 m. I 
ketv. – 112 GWh). 

Elektros energijos perdavimo tinklas ir jungtys veikė patikimai - 2019 m. pirmą ketvirtį dėl aukštos įtampos elektros 
tinklo sutrikimų, už kuriuos atsakingas operatorius, vartotojams nebuvo pateikta 5,54 MWh. Dujų perdavimo tinklo 
prieinamumas sistemos naudotojams siekė 100 proc. 

Patikimai dirbo asinchroninės jungtys, kurios atveria galimybę importuoti pigesnę elektros energiją iš Šiaurės šalių, 
Per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius „NordBalt“ jungties su Švedija prieinamumas rinkai siekė 100 proc. (92 proc. 
2018 m. I ketv.). Jungtis su Lenkija „LitPol Link“ veikė beveik be trikdžių (prieinamumas rinkai – 99,98 proc.). 
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2019 m. pirmąjį ketvirtį GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis sudarė 1 407 GWh, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu 2018 metais, padidėjo beveik 8 kartus. Didžiausios įtakos išaugusioms prekybos apimtims turėjo Lietuvos 
teisės aktų pakeitimai, kuriems įsigaliojus 2019 m. sausio 1 d., reguliuojami energijos gamintojai Lietuvoje tapo laisvais 
gamtinių dujų rinkos dalyviais bei aktyviais gamtinių dujų biržos dalyviais 

2019 m. „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai 
ir pramonės įmonės įsigijo 83 tūkst. tne biokuro. Tai 36,5 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais. 

IV. Finansiniai rodikliai 

Finansiniai rodikliai, tūkst. EUR 
2019 m. 

Sausis - Kovas 
2018 m. 

Sausis - Kovas 
Pokytis 

+/- Proc. 
Pajamos 65 859 63 797 2 062 3,2% 
Veiklos sąnaudos 56 197 52 587 3 610 6,9% 
EBITDA1 17 530 20 978 -3 448 -16,4% 
Grynasis pelnas 7 351 8 901 -1 550 -17,4% 
Turtas 684 949 684 663* 286 0,0% 
Ilgalaikis turtas 542 700 540 535* 2 165 0,4% 
Trumpalaikis turtas 142 249 144 128* -1 879 -1,3% 
Nuosavybė 190 979 183 873* 7 106 3,9% 
Įsipareigojimai 493 970 500 790* -6 820 -1,4% 
Grynoji skola2 331 364 342 916* -11 552 -3,4% 
Santykiniai finansiniai rodikliai     
EBITDA marža3 26,6% 32,9% 

 
 

Grynosios skolos ir nuosavybės 
santykis 

173,5% 186,5%* 

Nuosavo kapitalo ir turto santykis 27,9% 26,9%* 
Bendrojo likvidumo koeficientas4 0,9 0,8* 

*Rodiklio reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. 
1) EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos –finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos (įskaitant ir ilgalaikio materialiojo turto neigiamą perkainojimą) + turto nurašymo sąnaudos 

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

3) EBITDA marža = EBITDA/Pajamos 

4) Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Pajamos 

Per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai,  
padidėjo 3,2 proc. iki 65,9 mln.  

Pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 2,3 proc. iki 18,5 mln. eurų 
ir sudarė 28,0 proc. visų Grupės pajamų. Pajamų augimą lėmė 4,8 didesnė vidutinė faktinė elektros perdavimo kaina.  

Pajamos už gamtinių dujų transportavimo paslaugas per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius sudarė 13,3 mln. Eur arba 
20,2 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Labiausiai pajamų mažėjimą lėmė sumažėjęs suteiktų paslaugų kiekis Lietuvoje 
ir kaimyninėms šalims. Be to, dėl mažesnio temperatūros svyravimo, perdavimo sistemos naudotojai užsakinėjo 
mažiau brangesnių trumpalaikių perdavimo pajėgumų ir dujas transportavo naudojantis iš anksto užsakytais 
pigesniais ilgalaikiais pajėgumais. 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatyto 16 proc. didesnio sisteminių 
paslaugų tarifo pajamos už sistemines elektros energijos paslaugas padidėjo 8,9 proc. iki 18,9 mln. Eur. Balansavimo 
(reguliavimo) elektros energijos pardavimo pajamos padidėjo 1,0 proc. iki 6,1 mln. Eur.  

Kitos grupės pajamos sudarė 9,1 mln. Eur. 
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Veiklos sąnaudos 

Grupės veiklos sąnaudos per tris 2019 m. mėnesius sudarė 56,2 mln. Eur. Nevertinant padidėjusių  išlaidų už 
energetinius išteklius ir sumažėjusių nusidėvėjimo kaštų, bendras sąnaudų lygis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 
2018 metais, iš esmės nepasikeitė, t.y padidėjo 0,6 mln. Eur. 

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 35,5 mln. Eur (elektros 
energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė 33,1 mln. Eur, gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos siekė 
2,4 mln. Eur.) arba 63,2 proc. visų sąnaudų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 7,8 mln. Eur, darbo 
užmokestis ir susijusios sąnaudos – 6,6 mln. Eur, remontų ir priežiūros sąnaudos – 1,1 mln. Eur, telekomunikacijų ir ITT 
sąnaudos – 0,7 mln. Eur, likusios sąnaudos sudarė – 4,5 mln. Eur. 

Veiklos rezultatas 

2019 m. trijų mėnesių EPSO-G įmonių grynasis pelnas buvo 7,4 mln. Eur, t. y. 17,4 proc. mažesnis, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu pernai, kai buvo uždirbta 8,9 mln. Eur grynojo pelno. Tam didžiausios įtakos turėjo dėl šiltesnių orų 
sumažėjusi elektros energijos ir dujų perdavimo paslaugų paklausa.   

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per pirmuosius tris 2019 m. 
mėnesius siekė 17,5 mln. Eur. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA sumažėjo 16,4 procento. EBITDA marža per 
2019 m. pirmą ketvirtį siekė 26,6 proc. (2018 m. pirmą ketvirtį – 32,9 proc.).  

Finansinės būklės ataskaita  

2019 m. kovo 31 d. Grupės turtas buvo 684,9 mln. Eur, Grupės ilgalaikis turtas siekė 542,7 mln. Eur ir sudarė 79,2 proc. 
viso Grupės turto. Akcininkų nuosavybės dalis Grupės turte sudarė 27,9 procento.  

2019 m. pirmo ketvirčio pabaigoje Grupės finansiniai įsipareigojimai kredito institucijoms siekė 344,8 mln. Eur (įskaitant 
156,6 mln. Eur įsipareigojimą „Lietuvos energija”, UAB už „Litgrid“ akcijų įsigijimą), pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 
13,5 mln. Eur. Grynosios skolos santykis su nuosavybe sudarė 173,5 proc. 

V. Darbuotojai 

EPSO-G grupėje 2019 m. kovo 31 d. dirbo 1 021 darbuotojas: EPSO-G – 20, „Amber Grid“ – 327, „Litgrid“ – 264, Tetas – 
389, „Baltpool“ – 12, Litgrid PLS – 2 ir GET Baltic – 7. 
2019 m. trijų mėnesių darbo užmokesčio informacija 

  Grupė Bendrovė 

 
Darbo užmokestis pagal darbuotojų 
grupes 

Darbuotojų 
skaičius 

(laikotarpio 
pabaigoje) 

Vidutinis 
mėnesinis 

darbo 
užmokestis 

Darbuotojų 
skaičius 

(laikotarpio 
pabaigoje) 

Vidutinis 
mėnesinis 

darbo 
užmokestis 

 Generalinis direktorius 7 7 466 1 7 620 

 Aukščiausio lygio vadovai 18 5 832 4 6 098 

 Vidurinio lygmens vadovai 90 3 541 8 4 241 

 Specialistai 578 1 927 7 3 535 

 Darbininkai 328  1 121 -         - 

Viso vidutinis darbo užmokestis 1 021 1 921 20 4 483 

Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur  5 572  286 
PASTABA. Informacija apie priskaičiuotą darbo užmokestį skelbiama pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo nuostatą, kuria nuo 2019 m. sausio 1 d. darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmokos priskiriamos pagal darbo sutartį 
dirbančiam darbuotojui.  
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VI. 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. 

Per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius pokyčių EPSO-G akcininkų struktūroje nebuvo. Bendrovės įstatinis kapitalas 
nesikeitė. 

2019 m. kovo 31 d. EPSO-G bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 22 482 695 Eur. Jis padalintas į 0,29 Eur 
nominaliosios 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“ 
Grid““ 

LT0000128696 AMG1L BALTIC SECONDARY LIST AB SEB bankas 

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

VII. EPSO-G įstatai  

2019 m. kovo 31 d. galiojo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti EPSO-G valdymo bendrovės 
įstatai, kurių nuostatos padidino valdybos atsakomybę suteikiant jai priežiūros funkciją. Įgyvendinus šį korporatyvinio 
valdymo modelį, EPSO-G organizacinė ir valdymo struktūra tapo paprastesnė, efektyvesnė ir toliau atitinka 
aukščiausius valdysenos standartus. Šiems pokyčiams vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G akcininkė - Energetikos 
ministerija - pritarė 2018 m. balandžio 24 d. 

Per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius EPSO-G įstatai keičiami nebuvo. EPSO-G įstatai yra skelbiami tinklapyje 
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. 

VIII. Svarbūs įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

Balandžio mėn. 

2019 m. balandžio 1 d. EPSO-G valdyba pirmininku išrinko nepriklausomą narį Gediminą Almantą. Naują kadenciją 
pradėjusioje valdyboje taip pat dirba nepriklausomas narys, bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas 
Robertas Vyšniauskas, Energetikos ministerijos naftos ir dujų skyriaus vedėjas Dainius Bražiūnas ir elektros skyriaus 
patarėjas Gediminas Karalius. Trečiąjį nepriklausomą valdybos narį vienintelis EPSO-G  valdymo bendrovės akcininkas 
– Energetikos ministerija – planuoja išrinkti artimiausiu metu.   

http://www.epsog.lt/
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EPSO-G valdyba naujai kadencijai išrinkta atsižvelgiant į vienintelio akcininko 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu 
atnaujintas Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires ir atitinkamai 
2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre registruotą bendrovės įstatų redakciją, kuri padidino valdybos 
atsakomybę suteikiant jai priežiūros funkciją. 

Įgyvendinus šį korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G organizacinė ir valdymo struktūra tapo paprastesnė, 
efektyvesnė ir toliau atitinka aukščiausius valdysenos standartus. 

2019 m. balandžio 9 d. Pranešta, kad elektros energijos perdavimo tinklo operatorius „Litgrid“ ir energetikos įmonių 
grupė „Lietuvos energija“ atnaujino Duomenų logistikos centro (DLC), teikiančio duomenų perdavimo bei duomenų 
centrų paslaugas, akcijų pardavimą. Numatyta, kad „Litgrid“ parduos savo valdomus 20,36 proc. akcijų, o „Lietuvos 
energija“ perleis turimus 79,64 proc. DLC akcijų. 

 


