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  Grupė  Bendrovė  Grupė  Bendrovė 

  2014 m.  2014 m.  2013 m.  2013 m. 

  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d. 

TURTAS         

Ilgalaikis turtas         

Nematerialusis turtas   3 258   3 159   2 365   2 176 

Materialusis turtas 4 1 265 966  1 263 024  1 870 225  1 867 222 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį 
materialųjį turtą  

 252 579   252 579   184 443   184 438 

Investicijos į dukterines įmones 5 -   16 496  -   15 494 

Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas 
įmones 5 

 7 065   6 156   15 922   15 320 

Atidėto pelno mokesčio turtas    313  -    324  - 

Finansinis turtas, galimas parduoti   7 723   7 723   7 723   7 723 

Ilgalaikio turto iš viso  1 536 904  1 549 137  2 081 002  2 092 373 

Trumpalaikis turtas         

Atsargos   7 787   3 469   8 844   3 522 

Išankstiniai apmokėjimai   38 074   37 981    591    455 

Prekybos gautinos sumos   57 643   43 629   65 447   53 296 

Kitos gautinos sumos   142 691   67 397   114 155   36 607 

Kitas finansinis turtas   5 838   5 838   21 262   4 835 

Terminuoti indėliai  -  -  -  - 

Iki išpirkimo termino laikomos investicijos 6  55 000   55 000   70 000   70 000 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai   92 759   86 537   81 562   80 751 

Trumpalaikio turto iš viso   399 792   299 851   361 861   249 466 

TURTO IŠ VISO  1 936 696  1 848 988  2 442 863  2 341 839 

         

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI         

Nuosavas kapitalas         

Įstatinis kapitalas   504 331   504 331   504 331   504 331 

Akcijų priedai   29 621   29 621   29 621   29 621 

Perkainojimo rezervas   23 680   23 332   226 173   225 811 

Privalomasis rezervas   50 441   50 433   50 467   50 433 

Kiti rezervai   591 654   591 654   654 654   654 654 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  (362 639)  (353 379)   43 034   50 755 

Nuosavas kapitalas. tenkantis 
patronuojančios įmonės akcininkams  

 837 088   845 992  1 508 280  1 515 605 

Nekontroliuojanti dalis    197  -    259  - 

Nuosavo kapitalo iš viso   837 285   845 992  1 508 539  1 515 605 

Įsipareigojimai         

Ilgalaikiai įsipareigojimai         

Dotacijos   373 387   373 387   332 905   332 905 

Ilgalaikės paskolos 7  305 918   305 918   165 044   165 044 

Ateinančių laikotarpių pajamos  -  -  -  - 

Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai  

 10 212   10 038    717    602 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas   41 651   41 651   150 828   150 828 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   731 168   730 994   649 494   649 379 

Trumpalaikiai įsipareigojimai         

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 7  104 275   104 275   49 030   49 030 

Trumpalaikės paskolos 7  36 530  -   7 449  - 

Prekybos skolos   128 302   126 281   78 616   75 422 

Gauti išankstiniai apmokėjimai   10 080   4 813   4 227   3 454 

Mokėtinas pelno mokestis   1 129   1 126   8 368   8 368 

Kitos mokėtinos sumos   87 927   35 507   137 140   40 581 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   368 243   272 002   284 830   176 855 

Įsipareigojimų iš viso  1 099 411  1 002 996   934 324   826 234 

NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO  1 936 696  1 848 988  2 442 863  2 341 839 

 

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

 

Pasta- 2014 m.  2014 m.  2013 m.  2013 m. 
bos sausis-gruodis  sausis-gruodis  sausis-gruodis  sausis-gruodis 

         

Pajamos         

Elektros ir susijusių paslaugų pajamos 8  361 626   360 805   541 298   540 777 

Kitos pajamos   56 903   7 546   48 528   7 200 

Pajamų iš viso   418 529   368 351   589 826   547 977 

         

Veiklos sąnaudos         

Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos  (175 017)  (174 952)  (291 791)  (291 849) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 4 (134 761)  (133 453)  (130 527)  (129 118) 

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (40 481)  (21 244)  (37 833)  (20 347) 

Remontų ir priežiūros sąnaudos  (16 025)  (21 695)  (14 435)  (22 701) 

Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos  (13 298)  (12 569)  (13 545)  (12 886) 

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos  (5 083)  (5 080)  (5 353)  (5 345) 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas  (425 457)  (425 457)  -  - 

Kitos sąnaudos  (48 392)  (11 917)  (70 075)  (36 523) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (858 514)  (806 367)  (563 559)  (518 769) 

         

Veiklos pelnas (nuostoliai) 8 (439 985)  (438 016)   26 267   29 208 

         

Finansinė veikla         

Pelnas iš asocijuotos įmonės pardavimo  -  -   2 403   3 293 

Finansinės veiklos  pajamos   1 517   1 510   1 338   1 331 

Finansinės veiklos sąnaudos  (2 448)  (2 254)  (1 340)  (1 216) 

Finansinės veiklos iš viso  ( 931)  ( 744)   2 401   3 408 

         

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių 
pelno/(nuostolių) dalis 

   307  -   1 151  - 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą  (440 609)  (438 760)   29 819   32 616 

         

Pelno mokestis         

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  (11 511)  (11 506)  (20 518)  (20 497) 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   76 815   76 821   16 056   15 948 

Pelno mokesčio iš viso   65 304   65 315  (4 462)  (4 549) 

Grynasis pelnas (nuostoliai)  (375 305)  (373 445)   25 357   28 067 

         

Kitos bendrosios pajamos  (183 329)  (183 350)  -  - 

Bendrosios pajamos  (558 634)  (556 795)   25 357   28 067 

         

Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini:         

Patronuojančios įmonės akcininkams  (375 045)  (373 445)   25 669   28 067 

Nekontroliuojančiai daliai  (260)  -  (312)  - 

  (375 305)  (373 445)   25 357   28 067 

Bendrosios pajamos priskirtinos:         

Patronuojančios įmonės akcininkams  (558 374)  (556 795)   25 669   28 067 

Nekontroliuojančiai daliai  (260)  -  (312)  - 

  (558 634)  (556 795)   25 357   28 067 

         

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai 
akcijai (litais) 

10 -0,74  -0,74  0,05  0,05 

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

 

 2014 m.  2014 m.  2013 m.  2013 m. 
 spalis-gruodis  spalis-gruodis  spalis-gruodis  spalis-gruodis 

         

Pajamos         

Elektros ir susijusių paslaugų pajamos   96 417   96 114   156 873   156 732 

Kitos pajamos   21 460   2 529   12 912   2 135 

Pajamų iš viso   117 877   98 643   169 785   158 867 

         

Veiklos sąnaudos         

Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos  (47 733)  (47 668)  (84 129)  (84 129) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija  (31 964)  (31 659)  (32 120)  (31 777) 

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (13 333)  (7 567)  (12 399)  (7 479) 

Remontų ir priežiūros sąnaudos  (3 392)  (5 014)  (5 074)  (7 431) 

Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos  (3 677)  (3 412)  (3 391)  (3 218) 

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos  (3 964)  (3 963)  (1 204)  (1 203) 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas  (425 457)  (425 457)  -  - 

Kitos sąnaudos  (15 039)  ( 641)  (36 642)  (27 251) 

Veiklos sąnaudų iš viso  (544 559)  (525 381)  (174 959)  (162 488) 

         

Veiklos pelnas (nuostoliai)  (426 682)  (426 738)  (5 174)  (3 621) 

         

Finansinė veikla         

Pelnas iš asocijuotos įmonės pardavimo  -  -  -  - 

Finansinės veiklos  pajamos    237    235   1 091   1 090 

Finansinės veiklos sąnaudos    66    124  (1 125)  (1 092) 

Finansinės veiklos iš viso    303    359  (34)  (2) 

         

Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių 
pelno/(nuostolių) dalis  

  204  -    535  - 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą  (426 175)  (426 379)  (4 673)  (3 623) 

         

Pelno mokestis         

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  (1 750)  (1 745)  (5 599)  (5 599) 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   66 835   66 812   6 380   6 464 

Pelno mokesčio iš viso   65 085   65 067    781    865 

Grynasis pelnas (nuostoliai)  (361 090)  (361 312)  (3 892)  (2 758) 

         

Kitos bendrosios pajamos  (183 329)  (183 350)  -  - 

Bendrosios pajamos  (544 419)  (544 662)  (3 892)  (2 758) 

         

Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini:         

Patronuojančios įmonės akcininkams  (361 007)  (361 312)  (3 780)  (2 758) 

Nekontroliuojančiai daliai  (83)  -  (112)  - 

  (361 090)  (361 312)  (3 892)  (2 758) 

Bendrosios pajamos priskirtinos:         

Patronuojančios įmonės akcininkams  (544 336)  (544 662)  (3 780)  (2 758) 

Nekontroliuojančiai daliai  (83)  -  (112)  - 

  (544 419)  (544 662)  (3 892)  (2 758) 

         

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai 
akcijai (litais)  

-0,72  -0,72  -0,01  -0,01 

 

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

Grupė 
 

Kapitalas  
Akcijų 
priedai  

Perkainojim
o rezervas  

Privalo-
masis 

rezervas  
Kiti 

rezervai  

Nepaskir-
stytasis 
pelnas  

Tarpinė 
suma  

Nekontro-
liuojanti dalis  Iš viso 

                   

Likutis 2013 m. sausio 1 d.    504 331   29 621   246 582   50 464   654 738   44 742  1 530 478   4 390  1 534 868 

Bendrosios pajamos                   

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 -  -  -  -  -   25 669   25 669  (312)   25 357 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir 
nurašytos sumos 

 -  -  (20 563)  -  -   20 563  -  -  - 

Laikotarpio bendrasis pelnas 
(nuostoliai) iš viso 

 -  -  (20 563)  -  -   46 232  25 669  (312)   25 357 

Pervesta į nepaskirstytąjį pelną  -  -  -  -  (126)    126  -  -  - 

Pervesta į rezervus  -  -  -    3    42  (45)  -  -  - 

Dividendai  -  -  -  -  -  (45 000)  (45 000)  -  (45 000) 

Dalies dukterinėje įmonėje pasikeitimas  -  -    154  -  -  (3 021)  (2 867)  (3 819)  (6 686) 

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 
(neaudituota) 

  504 331   29 621   226 173   50 467   654 654   43 034  1 508 280    259  1 508 539 

                            

Likutis 2014 m. sausio 1 d.    504 331   29 621   226 173   50 467   654 654   43 034  1 508 280    259  1 508 539 

Bendrosios pajamos                   

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios 
pajamos (sąnaudos) 

 -  -  (183 329)  -  -  (375 045)  (558 374)  (260)  (558 634) 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir 
nurašytos sumos 

 -  -  (19 164)  -  -   19 164  -  -  - 

Laikotarpio bendrasis pelnas 
(nuostoliai) iš viso 

 -  -  (202 493)  -  -  (355 881)  (558 374)  (260)  (558 634) 

Pervesta į nepaskirstytąjį pelną  -  -  -  (26)  (63 000)   63 026  -  -  - 

Pervesta į rezervus  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Dividendai  -  -  -  -  -  (112 818)  (112 818)  -  (112 818) 

Dalies dukterinėje įmonėje pasikeitimas  -  -  -  -  -  -  -    198    198 

Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 

(neaudituota) 
  504 331   29 621   23 680   50 441   591 654  (362 639)   837 088    197   837 285 

 
 
 
 

Bendrovė 
 

Kapitalas  Akcijų priedai  
Perkainojimo 

rezervas  
Privalomasis 

rezervas  Kiti rezervai  
Nepaskirstyta-

sis pelnas  

Nuosavo 
kapitalo iš 

viso 

               

Likutis 2013 m. sausio 1 d.    504 331   29 621   246 339   50 433   654 654   47 160  1 532 538 

Bendrosios pajamos               

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos 
(sąnaudos) 

 -  -  -  -  -   28 067   28 067 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos 
sumos 

 -  -  (20 528)  -  -   20 528  - 

Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso  -  -  (20 528)  -  -   48 595  28 067 

Dividendai  -  -  -  -  -  (45 000)  (45 000) 

Likutis 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)   504 331   29 621   225 811   50 433   654 654   50 755  1 515 605 

                      

Likutis 2014 m. sausio 1 d.    504 331   29 621   225 811   50 433   654 654   50 755  1 515 605 

Bendrosios pajamos               

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos 
(sąnaudos) 

 -  -  (183 350)  -  -  (373 445)  (556 795) 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos 
sumos 

 -  -  (19 129)  -  -   19 129  - 

Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso  -  -  (202 479)  -  -  (354 316)  (556 795) 

Pervesta į nepaskirstytąjį pelną  -  -  -  -  ( 63 000)   63 000  - 

Dividendai  -  -  -  -  -  (112 818)  (112 818) 

Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)   504 331   29 621   23 332   50 433   591 654  (353 379)   845 992 

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

 

 2014 m.  2014 m.  2013 m.  2013 m. 

 
sausis-
gruodis 

 sausis-
gruodis 

 sausis-
gruodis 

 sausis-
gruodis 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai         
Grynasis pelnas (nuostoliai)  (375 305)  (373 445)  25 357  28 067 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti 
koregavimai         

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  134 761  133 453  130 527  129 118 
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo 

atstatymas)  -  -  22 445  22 445 
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis  (307)  -  (1 151)  - 
(Pelnas) iš asocijuotos įmonės pardavimo  -  -  (2 405)  (3 294) 
Pelno mokesčio sąnaudos  (65 304)  (65 315)  4 462  4 549 
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas  425 456  425 456  -  - 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto 

perleidimo/nurašymo  5 083  5 080  5 345  5 345 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų 

eliminavimas:         
Palūkanų pajamos  (752)  (746)  (1 288)  (1 284) 
Palūkanų sąnaudos  1 682  1 488  1 290  1 170 
Kitas finansinis turtas  15 424  (1 003)  42 228  57 477 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas         
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų 

(padidėjimas) sumažėjimas  (29 814)  (30 291)  (32 881)  35 032 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito 

trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas  (36 166)  (37 212)  5 504  (848) 
Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių 

pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų 
padidėjimas(sumažėjimas)  (174 680)  (133 839)  (54 305)  (130 156) 

(Sumokėtas) pelno mokestis  (9 736)  (9 653)  (21 243)  (21 138) 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  (109 658)  (86 027)  123 885  126 483 
Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
(įsigijimas)  (95 787)  (94 732)  (213 976)  (213 084) 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
perleidimas   9   5  -  - 

Gautos dotacijos  80 795  80 795  121 103  121 103 
Terminuoti indėliai ir kitas finansinis turtas  -  -  -  - 
Iki išpirkimo termino laikomos investicijos  15 000  15 000  (70 000)  (70 000) 
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas  -  (1 002)  -  - 
Dukterinių (asocijuotų) įmonių perleidimas  9 164  9 164  1 273  1 139 
Gautos palūkanos   826   820  1 259  1 255 
Gauti dividendai   517   517   110   110 
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   389   201  ( 59)  ( 48) 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  10 913  10 768  (160 290)  (159 525) 
Finansinės veiklos pinigų srautai         

Gautos paskolos  383 261  383 261  75 962  75 962 
Sugrąžintos paskolos  (187 142)  (187 142)  (41 434)  (41 434) 
Sąskaitų likučio perviršis (overdraft)  29 081  -  2 927  - 
Sumokėtos palūkanos   (2 391)  (2 207)  (2 005)  (1 896) 
Išmokėti dividendai  (112 867)  (112 867)  (44 870)  (44 936) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  109 942  81 045  (9 420)  (12 304) 
         

Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos 
perviršį) padidėjimas (sumažėjimas)  11 197  5 786  (45 825)  (45 346) 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos 
perviršį) laikotarpio pradžioje   81 562  80 751  127 387  126 097 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos 
perviršį) laikotarpio pabaigoje  92 759  86 537  81 562  80 751 

 
 
 
 
 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.
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1. Bendroji informacija   
 
LITGRID AB  yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas : A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, 
Vilnius, Lietuva. LITGRID AB (toliau - LITGRID arba Bendrovė, arba Įmonė) - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis 
ūkio subjektas, įsteigtas atskiriamos AB „Lietuvos energija“ veiklos dalies pagrindu, įgyvendinant 2010 m. spalio 28 d. AB 
„Lietuvos energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas AB „Lietuvos energija“ 
atskyrimas.  2010  m. lapkričio 16 d. Bendrovė įregistruota Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 302564383, PVM mokėtojo 
kodas LT100005748413.  
 
LITGRID – elektros energijos perdavimo sistemos operatorius, valdantis elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaikantis 
stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą.  Bendrovė taip pat yra atsakinga už Lietuvos elektros rinkos integraciją ir 
vystymąsi bei elektros perdavimo tinklo eksploataciją ir jo plėtrą – strateginius elektros jungčių su Švedija ir Lenkija 
projektus, užtikrinsiančius šalies energetinę nepriklausomybę. 
 
Bendrovės veiklos tikslai yra savo kompetencijos ribose užtikrinti elektros energetikos sistemos stabilumą ir patikimumą 
Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudaryti objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimosi perdavimo tinklais sąlygas, 
valdyti, naudoti ir disponuoti elektros energijos perdavimo sistemos turtą ir jo priklausinius, valdyti elektros rinkos 
operatoriaus funkcijas atliekančias ir veikla vykdančias įmones bei įmones, kurioms priklauso tarpsisteminės elektros jungtys 
su kitomis valstybėmis ar kurios jas vysto, valdo, naudoja ar jomis disponuoja. 
 
2011 metų vasario 24 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės Komisija (toliau – Komisija) Bendrovei suteikė perdavimo 
sistemos operatoriaus licenciją, kuri įsigaliojo nuo 2011 m. kovo 1 d. Komisija 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-325 
konstatavo, kad Bendrovės perdavimo veiklos atskyrimas nuo elektros gamybos ir tiekimo įmonių atitinka Elektros energetikos 
įstatymo nuostatas ir Bendrovė gali būti paskirta perdavimo sistemos operatoriumi. Atsižvelgiant į tai, Komisija išdavė 
Bendrovei neterminuotą elektros energijos perdavimo veiklos licenciją. 
 
LR Vyriausybė 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1338 paskyrė Grupės dukterinę bendrovę BALTPOOL UAB VIAP lėšų 
administratore. Vadovaujantis minėto nutarimo nuostatomis, Bendrovė nuo 2013 m. sausio 1 d. nėra VIAP lėšų 
administratorius, tačiau Bendrovė iš tinklų naudotojų, prijungtų prie elektros perdavimo tinklų, surenka VIAP lėšas ir jas 
perveda VIAP lėšų administratoriui  BALTPOOL UAB, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. 
nutarimu Nr. 1157 patvirtintu „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo 
tvarkos aprašu“. 
   
2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 504 331 380 Lt ir padalintas į 
504 331 380 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas, visos akcijos pilnai apmokėtos.  
 
2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 
 

Įmonės akcininkai  
Nuosavybės dalis 

(litais) 
 

Turimų akcijų 
skaičius (proc.) 

UAB „EPSO-G“  491 736 153  97,5 

Kiti akcininkai  12 595 227  2,5 

Iš viso:  504 331 380  100,0 

 
Vienintelis UAB „EPSO-G“ kontroliuojantis akcininkas – Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija.  
 
Bendrovės akcijomis yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje. 
 
Šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos sudarymo dieną Grupę sudarė LITGRID bei šios tiesiogiai kontroliuojamos 
dukterinės įmonės:  
 

Įmonės Įmonės buveinės adresas 
Valdomų akcijų 
dalis 2014 m. 
gruodžio 31 d. 

Valdomų akcijų 
dalis 2013 m. 
gruodžio 31 d. 

Pagrindinė veikla 

BALTPOOL UAB  A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 

67 proc. 67 proc. Energijos išteklių biržos operatorius ir 
gamtinių dujų, pagalbinių instrumentų bei 
biokuro rinkų operatorius, VIAP lėšų 
administratorius 

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

100 proc. 100 proc. Transformatorinių pastočių ir  skirstymo 
punktų projektavimo, rekonstrukcijos, 
remonto ir techninės priežiūros paslaugos 

UAB „Tinklo 
priežiūros centras“    

A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 

100 proc. - Elektros jungčių valdymas ir  eksploatavimas 

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437005&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443664&p_query=&p_tr2=2
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2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Grupės investicijos į asocijuotas įmones ir bendrai valdomą įmonę sudarė: 
 

Įmonės Įmonės buveinės adresas 
Valdomų akcijų dalis 
2014 m. gruodžio 31 

d. 

Valdomų akcijų dalis 
2013 m. gruodžio 31 

d. 
Pagrindinė veikla 

UAB Duomenų 
logistikos centras  

Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva 20 proc. 20 proc. Informacinių technologijų 
paslaugų teikimas 

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

50 proc. 50 proc. Elektros perdavimo jungčių 
projektavimas 

 
Grupės darbuotojų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 707 (2013 m. gruodžio 31 d. – 670), Bendrovės darbuotojų skaičius 
2014 m. gruodžio 31 d. buvo 226 (2013 m. gruodžio 31 d. - 222).  
 
2. Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas 
 
Bendrovės ir konsoliduota Grupės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 
m. gruodžio 31 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos 
Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė 
atskaitomybė“). 
 

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, 
pasibaigusius 2013 gruodžio 31 d., kurios parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti 
Europos Sąjungoje. 
 

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

Ši sutrumpinta dvylikos mėnesių tarpinė finansinė informacija yra neaudituota.  
 

Finansiniai Bendrovės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
3. Apskaitos principai 
 
Apskaitos principai, taikyti rengiant šią sutrumpintą tarpinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti finansinėms 

ataskaitoms ankstesniais finansiniais metais, išskyrus kas aprašyta žemiau dalyje „Dotacijos“. Naujų standartų, standartų 
pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei ir Grupei nuo 2014 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės ir Grupės 
finansinei informacijai, nebuvo. 
 
3.1. Dotacijos 
 
Bendrovė nuo 2014 metų pakeitė dotacijų apskaitos politiką. Dotacijos susijusios su turtu yra apskaitomos mažinant susijusio 
turto apskaitinę vertę. Dotacijos yra pripažįstamos pelno (nuostolio) ataskaitoje per turto gyvavimo laikotarpį kaip 
sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos. Dotacijų apskaitos politikos pakeitimas turėjo įtakos Grupės ir Bendrovės 2013 metų 
palyginamiesiems skaičiams. 2013 m. gruodžio 31 d. buvo sumažinta ilgalaikio materialiojo turto vertė. 
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4. Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Grupė Žemė Pastatai  
Statiniai ir 
mašinos  

Transporto 
priemonės 

Kitas materialus 
ilgalaikis turtas  

Nebaigta 
statyba 

Iš viso 

2012 m. gruodžio 31 d.        
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  1 961  34 470 1 710 567  1 183  41 736  115 669 1 905 586 

Įsigijimai - -   3   22   784  133 900  134 709 

Nurašymai - ( 39) (5 883) - ( 9) ( 370) (6 301) 

Perklasifikavimas į (iš) atsargas - - - - ( 5)   84   79 

Perklasifikavimas į (iš) INT - - - - - ( 28) ( 28) 

Perklasifikavimas tarp grupių -   248  51 321 -  5 204 (56 773) - 

Dotacijos* - - (31 542) - - (2 867) (34 409) 

Nusidėvėjimas - (2 203) (119 599) ( 494) (7 115) - (129 411) 

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.  1 961  32 476 1 604 867   711  40 595  189 615 1 870 225 

2013 m. gruodžio 31 d.        
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  1 961  32 476 1 604 867   711  40 595  189 615 1 870 225 

Įsigijimai - -   480   180  2 947  245 255  248 862 

Perkainojimas ( 118) ( 991) (639 719) - ( 307) - (641 135) 

Pardavimai - - ( 5) - ( 4) - ( 9) 

Nurašymai - ( 152) (5 043) - ( 148) - (5 343) 

Perklasifikavimas į (iš) atsargas - - - - -   140   140 

Perklasifikavimas į (iš) INT - - - - ( 510) - ( 510) 

Perklasifikavimas tarp grupių -  4 513  197 060 - (9 698) (191 875) - 

Dotacijos* - ( 457) (55 015) - ( 811) (16 577) (72 860) 

Nusidėvėjimas - (2 775) (123 647) ( 438) (6 544) - (133 404) 

Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.  1 843  32 614  978 978   453  25 520  226 558 1 265 966 

 
 

Bendrovė Žemė Pastatai  
Statiniai ir 
mašinos  

Kitas materialus 
ilgalaikis turtas  

Nebaigta 
statyba 

Iš viso 

2012 m. gruodžio 31 d.       
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  1 961  33 258 1 710 019  40 153  116 077 1 901 468 

Įsigijimai - - -   644  133 900  134 544 

Nurašymai - ( 39) (5 883) ( 8) ( 370) (6 300) 

Perklasifikavimas į (iš) atsargas - - - ( 5)   84   79 

Perklasifikavimas į (iš) INT - - - - ( 28) ( 28) 

Perklasifikavimas tarp grupių -   248  51 321  5 204 (56 773) - 

Dotacijos* - - (31 542) - (2 867) (34 409) 

Nusidėvėjimas - (2 089) (119 507) (6 536) - (128 132) 

Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d.  1 961  31 378 1 604 408  39 452  190 023 1 867 222 

2013 m. gruodžio 31 d.       
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje  1 961  31 378 1 604 408  39 452  190 023 1 867 222 

Įsigijimai - - -  2 522  245 255  247 777 

Perkainojimas ( 118) (1 019) (639 719) ( 307) - (641 163) 

Pardavimai - - ( 5) - - ( 5) 

Nurašymai - ( 152) (5 043) ( 146) - (5 341) 

Perklasifikavimas į (iš) atsargas - - - -   140   140 

Perklasifikavimas į (iš) INT - - - ( 510) - ( 510) 

Perklasifikavimas tarp grupių -  4 513  197 060 (9 698) (191 875) - 

Dotacijos* - ( 457) (55 015) ( 811) (16 577) (72 860) 

Nusidėvėjimas - (2 661) (123 547) (6 028) - (132 236) 

Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.  1 843  31 602  978 139  24 474  226 966 1 263 024 

 
*-  Gautos dotacijos, susijusios su turtu, mažina susijusio turto apskaitinę vertę. 
 
Bendrovė atliko ilgalaikio materialaus turto vertinimą 2014 metų pabaigai atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintą „Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo 
principų aprašą“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 patvirtintą 
„Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo 
metodiką“ bei Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintą „Turto ir verslo 
vertinimo metodiką“. 
Bendrovė turtą įvertino pajamų metodu taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą. Apskaičiuojat grynųjų būsimųjų 
pinigų srautų dabartinę vertę buvo įtraukiami tik tiesiogiai su vertinamu turtu susiję pinigų srautai, o ne visi su Bendrovės 
verslu susiję pinigų srautai. Skaičiavimuose buvo naudota 6,12% diskonto norma (po mokesčių). Turto vertinimo rezultate 
buvo apskaitytas 641 163 tūkst. Lt turto vertės sumažėjimas, tame skaičiuje 183 350 tūkst. Lt perkainavimo rezervo 
sumažėjimas. Vertinimo įtaka nuosavo kapitalo sumažėjimui per pelno (nuostolių) ataskaitą sudarė 361 638 tūkst. Lt. 
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5. Investicijos į dukterines įmones (Bendrovės), asocijuotas ir bendrai valdomas įmones (Bendrovės ir Grupės)   
 
Investicijos į dukterines įmones Bendrovės finansinėse ataskaitose 
 
2014 m. gruodžio 31 d.ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė tiesiogiai kontroliavo šias dukterines įmones:  
 

2014 m. gruodžio 31 d. Įsigijimo vertė  
Vertės 

sumažėjimas  Apskaitinė vertė  Dalies procentas 

        
UAB "TETAS"  15 042  -   15 042    100 
BALTPOOL UAB   854  -    854    67 
UAB Tinklo priežiūros centras   600  -    600    100 

  16 496  -   16 496   

 

2013 m. gruodžio 31 d. Įsigijimo vertė  
Vertės 

sumažėjimas  Apskaitinė vertė  Dalies procentas 

        
UAB "TETAS"  15 042  -   15 042    100 
BALTPOOL UAB   452  -    452    67 

  15 494  -   15 494   

 
Įgyvendinant 2014 m. vasario 14 d. Bendrovės valdybos sprendimą, 2014 m. vasario 24 d. yra įsteigta UAB Tinklo priežiūros 
centras.  Įsteigtos bendrovės pagrindinis veiklos tikslas – pasirengti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos jungčių 
su Lenkijos Respublikos ir Švedijos Karalystės elektros energetikos sistemomis įrengimui, valdymui ir eksploatavimui, kaupti 
kompetenciją bei patirtį, susijusią su šių elektros tarpsisteminių jungčių valdymu ir eksploatavimu. 
 
Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones Bendrovės ir Grupės finansinėse ataskaitose 
 
Investicijų į asocijuotas ir bendrai kontroliuojamas įmones judėjimas pateikiamas žemiau: 
 
 Grupė  Bendrovė  Grupė  Bendrovė 

 2014 m.  2014 m.  2013 m.  2013 m. 

        
Laikotarpio pradžioje  15 922   15 320   16 052   16 601 
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno 
(nuostolių) dalis 

  307  -   1 151  - 

Anuliuotos akcijos (9 164)  (9 164)  -  - 
Investicijų vertės sumažėjimas -  -  (1 281)  (1 281) 

Laikotarpio pabaigoje  7 065   6 156   15 922   15 320 

 
2014 m. liepos 17 d. buvo sumažintas UAB Duomenų logistikos centro įstatinis kapitalas, siekiant akcininkams išmokėti lėšas. 
Bendrovė iki akcinio kapitalo sumažinimo turėjo 11 995 748 akcijų. Anuliavus Bendrovės turimas 9 163 806 akcijas 
UAB Duomenų logistikos centras 2014 m. rugpjūčio 22 d. išmokėjo Bendrovei 9 163 806 Lt. 
 
6. Iki išpirkimo termino laikomos investicijos 
 

 Grupė  Bendrovė  Grupė  Bendrovė 

 2014 m.  2014 m.  2013 m.  2013 m. 
 gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d. 

        
"Swedbank" AB obligacijos litais, išpirkimas 2014 m. 
kovo 7 d. 

-  -   70 000   70 000 

"Swedbank" AB obligacijos litais, išpirkimas 2015 m. 
sausio 22 d. 

 55 000   55 000  -  - 

Laikotarpio pabaigoje  55 000   55 000   70 000   70 000 
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7. Paskolos 
 
Grupės bei Bendrovės paskolas sudaro 

 Grupė  Bendrovė  Grupė  Bendrovė 

 2014 m.  2014 m.  2013 m.  2013 m. 
 gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d. 

        
Ilgalaikės        

Banko paskolos  305 918   305 918   165 044   165 044 
Trumpalaikės        

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis  104 275   104 275   49 030   49 030 
Banko sąskaitos perviršis  36 530  -   7 449  - 

Iš viso paskolų  446 723   410 193  221 523  214 074 

 
Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai 

 Grupė  Bendrovė  Grupė  Bendrovė 

 2014 m.  2014 m.  2013 m.  2013 m. 
 gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d.  gruodžio 31 d. 

        
Tarp 1 ir 2 metų  100 416   100 416   104 275   104 275 
Nuo 2 iki 5 metų  83 720   83 720   22 788   22 788 
Po 5 metų  121 782   121 782   37 981   37 981 

Iš viso  305 918   305 918   165 044   165 044 

 
2012 m. liepos 16 d. Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Tetas“ sudarė sąskaitos kreditavimo sutartį su AB SEB bankas. 2014 
gegužės 30 d. pasirašytas  sutarties pakeitimas Nr. 6., nustatytas 10 000 tūkst. Lt kredito limitas ir sutarties galiojimas 
pratęstas iki  2015 m. sausio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Tetas“ panaudotas kredito limitas buvo 8 140 tūkst. Lt (2013 
m. gruodžio 31 d. – 9 461 tūkst. Lt).  
 
2014 m. liepos 10 d. Bendrovės dukterinė įmonė BALTPOOL UAB sudarė kredito linijos banko sąskaitoje sutartį su AB DNB 
banku, pagal kurią BALTPOOL UAB VIAP lėšų sąskaitoje nustatytas maksimalus 90 mln. Lt kredito limitas pagal suderintą 
kintamą grafiką. Sutartis galioja iki 2015 m. liepos 10 d. BALTPOOL UAB  panaudotas kredito limitas 2014 m. gruodžio 31 d. 
buvo 27 069 tūkst. Lt.  
 
2012 m. spalio 5 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Pohjola Bank Plc. Paskolos suma yra 58 000 tūkst. EUR, iš kurios 
30 000 tūkst. EUR buvo grąžinta iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
 
2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Nordic Investment Bank. Paskolos bendra suma yra 22 000 tūkst. 
EUR, iš kurios 2 200 tūkst. EUR buvo grąžinta iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
 
2014 m. balandžio 7 d. Bendrovė pasirašė kredito linijos sutartį su Pohjola Bank Plc 40 000 tūkst. EUR sumai. 2014  m. 
gruodžio 31 d. panaudotas kredito limitas sudarė 21 000 tūkst. EUR. 
 
2014 m. rugpjūčio 6 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Nordic Investment Bank. Paskolos bendra suma yra 50 000 tūkst. 
EUR. 
 
2014 m. gruodžio 18 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su European Investment Bank. Paskolos bendra suma yra 65 000 
tūkst. EUR. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. paskola panaudota nebuvo. 
 
8. Segmentų  informacija 

 
Bendrovė/Grupė valdymo tikslais analizuoja veiklą geografiniu bei teikiamų paslaugų atžvilgiu.  
 
Grupė yra išskyrusi šiuos 6 segmentus:  
 

 elektros energijos perdavimas;  

 prekyba balansavimo/reguliavimo elektros energija;  

 sisteminių (galios rezervavimo) paslaugų teikimas;  

 viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikimas; 

 rinkos operatoriaus veikla; 

 remonto ir techninės priežiūros veiklos. 
 
Elektros energijos perdavimas – elektros energijos persiuntimas aukštos įtampos (330 -110 kV) įrenginiais iš gamintojų 
vartotojams arba tiekėjams iki sutartyje nustatytos ribos. Pagrindinis šios veiklos tikslas – užtikrinti patikimą, efektyvų, 
kokybišką, skaidrų ir saugų elektros energijos perdavimą skirstomiesiems tinklams, stambiesiems tinklų naudotojams iš 
elektrinių ir kaimyninių energetikos sistemų. 
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Prekyba balansavimo –reguliavimo elektros energija yra paslauga, užtikrinanti elektros gamybos/importo ir poreikio/eksporto 
subalansavimą.  
 
Sisteminių (galios rezervavimo) paslaugų teikimas. Bendrovė, užtikrindama patikimą sistemos darbą, perka iš elektros 
energijos gamintojų galios rezervo užtikrinimo elektros energijos gamybos įrenginiuose, reaktyviosios galios ir įtampos 
valdymo ir avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugas ir teikia vartotojams sistemines (galios rezervavimo) 
paslaugas. Galios rezervas reikalingas, kai nenumatytais atvejais sumažėja elektros energijos gamyba arba išauga jos 
suvartojimas. 
 
Bendrovės/Grupės teikiamas VIAP sudaro:  

 strateginių elektros energetikos sektoriaus projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu įrengiant jungiamąsias 
linijas su kitų valstybių elektros energetikos sistemomis ir (ar) sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemas 
su kitų valstybių narių elektros energetikos sistemomis (tarptautinės elektros jungtys Lietuva-Švedija ir Lietuva-Lenkija, 
Lietuvos elektros energetikos sistemos integracija į kontinentinės Europos tinklus)  įgyvendinimas;  

 atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimas prie perdavimo tinklo, perdavimo tinklo optimizavimas, plėtra ir 
(ar) rekonstravimas, užtikrinantys gamybos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius plėtrą; 

 elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, balansavimas. 
 
VIAP lėšų administratoriaus ir prekybos biokuru administratoriaus veiklą vykdo Bendrovės dukterinė įmonė BALTPOOL UAB.  
 
Remonto ir techninės priežiūros veiklą vykdo Bendrovės dukterinė įmonė UAB „TETAS“. Jos pagrindinė veikla – vidutinės 
įtampos transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų rekonstrukcijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugų teikimas.  
 
UAB Tinklo priežiūros centras teikia technologinio valdymo ir telekomunikacijų, elektros energijos apskaitų, aukštos įtampos 
nuolatinės srovės jungčių statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros paslaugas. 
 
Grupės informacija apie segmentus už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį 

2014 m. Verslo segmentai 

 
Perdavimo 

veikla 

Prekyba 
balansavimo/ 
reguliavimo 

elektros 
energija 

Sisteminių 
paslaugų 

pardavimas 
VIAP 

teikimas 

Rinkos 
operatoriaus 

veikla 

Remonto ir 
techninės 
priežiūros 

veikla 

Kiti 
eliminavimai 

tarp 
segmentų Iš viso 

         
Pajamos 237 684 77 477 43 011 10 178  821 83 646 - 452 817 

Pajamos tarps segmentų - - - - - (6 841) (27 448) (34 289) 
Pajamos, eliminavus pajamas tarp Grupės 
įmonių 237 684 77 477 43 011 10 178  821 76 805 (27 447) 418 529 

Veiklos pelnas (nuostoliai) (449 710) 19 390 (7 695) - (797) (1 173) - (439 985) 

*Finansinės pajamos (sąnaudos), grynąją 
verte ( 744) - - -  7 (194) - ( 931) 
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių 
rezultato dalis  307 - - - - - -  307 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (450 147) 19 390 (7 695) - (790) (1 367) - (440 609) 

*Pelno mokestis 65 326 - - - - (22) - 65 304 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (384 821) 19 390 (7 695) - (790) (1 389) - (375 305) 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 133 453 - - -  123 1 185 - 134 761 

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymai 5 083 - - - - - - 5 083 

*Pelno mokestis ir finansinė-investicinė veikla neskaidomi tarp Bendrovės veiklų ir priskiriami perdavimo veiklai. 

 
Grupės informacija apie segmentus už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį 

2013 m. Verslo segmentai 

 
Perdavimo 

veikla 

Prekyba 
balansavimo/ 

reguliavimo 
elektros 
energija 

Sisteminių 
paslaugų 

pardavimas 
VIAP 

teikimas 

Rinkos 
operatoriaus 

veikla 

Remonto ir 

techninės 
priežiūros 

veikla 

Kiti 

eliminavimai 
tarp 

segmentų Iš viso 

         
Pajamos  256 462  186 849  93 813  10 757   675  73 633 -  622 189 

Pajamos tarps segmentų     ( 58) (8 733) (23 572) (32 363) 
Pajamos, eliminavus pajamas tarp Grupės 
įmonių  256 462  186 849  93 813  10 757   617  64 900 (23 572)  589 826 

Veiklos pelnas (nuostoliai) (9 611)  9 205  29 576 - (914) (2 510)  521  26 267 

*Finansinės pajamos (sąnaudos), grynąją 
verte  2 518 - - -   4 (121) -  2 401 
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių 
rezultato dalis  1 151 - - - - - -  1 151 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (5 942)  9 205  29 576 - (910) (2 631)   521  29 819 

*Pelno mokestis (4 549) - - -   2   85 - (4 462) 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (10 491)  9 205  29 576 - (908) (2 546)   521  25 357 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  129 118 - - -   115  1 311 (17)  130 527 

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymai  5 353 - - - - - -  5 353 

*Pelno mokestis ir finansinė-investicinė veikla neskaidomi tarp Bendrovės veiklų ir priskiriami perdavimo veiklai. 
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Grupė veikia Lietuvoje ir jos pajamos iš Lietuvos klientų sudaro 99 proc. visų pajamų. 
Bendrovė Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriams parduoda reguliavimo elektros energiją bei teikia elektros 
energijos tranzito paslaugą Rusijos perdavimo sistemos operatoriui. 
 
2014 m. ir 2013 m.  Grupės ir Bendrovės pajamos pagal geografinę kliento lokaciją: 
 
 Grupė  Bendrovė  Grupė  Bendrovė 
Šalis 2014 m.  2014 m.  2013 m.  2013 m. 

        
Lietuva  414 061   363 883   579 384   537 535 
Rusija   958    958   2 088   2 088 
Estija  1 568   1 568   1 648   1 648 
Latvija  1 687   1 687   6 679   6 679 
Norvegija   255    255  -  - 
Didžioji Britanija -  -    27    27 

Iš viso:  418 529   368 351   589 826   547 977 

 
Visas Grupės ir Bendrovės  turtas yra Lietuvoje.  
  
9. Sandoriai tarp susijusių šalių  

 
Bendrovės/Grupės susijusios šalys 2014 m. ir 2013 m. buvo: 
- Bendrovės patronuojanti įmonė UAB „EPSO-G“, 100 proc. UAB „EPSO-G“ akcijų priklauso Lietuvos Respublikos Energetikos 
ministerijai; 
- Bendrovės dukterinės įmonės; 
- Bendrovės asocijuotos ir bendrai kontroliuojamos įmonės; 
- Bendrovės vadovai. 
 
2014 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė: 

        
Susijusios šalys Mokėtinos sumos  Gautinos sumos  Pirkimai  Pardavimai 

        
Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G") -   10  -   31 
Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės  110   546  1 634  5 396 

  110   556  1 634  5 427 

            

2014 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė:   

        
Susijusios šalys Mokėtinos sumos  Gautinos sumos  Pirkimai  Pardavimai 

        
Bendrovės dukterinės įmonės 8 994  17 018  100 771  92 865 
Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G") -   10  -   31 
Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės  110   546  1 634  5 394 

 9 104  17 574  102 405  98 290 

            

2013 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 d. 
sudarė: 

    

        
Susijusios šalys Mokėtinos sumos  Gautinos sumos  Pirkimai  Pardavimai 

        
Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G")  12  -    10  - 
Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės 2 533    616   15 141   6 140 

  2 545    616   15 151   6 140 

        
2013 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė:   

        
Susijusios šalys Mokėtinos sumos  Gautinos sumos  Pirkimai  Pardavimai 

        
Bendrovės dukterinės įmonės  17 477   9 245   130 064   100 465 
Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G")   12  -    10  - 
Grupės asocijuotos ir bendro pavaldumo įmonės  2 405    616   14 465   6 126 

  19 894   9 861   144 539   106 591 
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Išmokos vadovybei 
 

 Grupė  Bendrovė  Grupė  Bendrovė 
 2014 m.   2014 m.   2013 m.   2013 m.  

        
Išmokos, susijusios su darbo santykiais  2 119   1 191   2 684   1 772 
Iš jų:Išeitinės kompensacijos -  -    258    258 
Vadovų skaičius (vidutinis metinis)   14    6    16    8 

 
Bendrovėje vadovybe yra laikomi administracijos vadovas, valdybos nariai ir vyriausiasis finansininkas. Bendrovės dukterinėse 
įmonėse vadovybe yra laikomi administracijos vadovas, departamentų direktoriai ir vyriausieji finansininkai. 
 
10. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai 

 
2014 m. ir 2013 m. pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis), tenkantis vienai akcijai 
 

 2014 m.  2013 m. 

    
Grynasis pelnas (nuostoliai), priskirtinas Bendrovės akcininkams (tūkst. Lt) (373 445)   25 669 
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais) 504 331 380   504 331 380 

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai (litais) -0,740  0,051 

 
11. Neapibrėžtieji įsipareigojimai 

 
Teisminiai nagrinėjimai 
 
Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį atsakovams A. Blyskiui, B. Černauskienei, A. Černauskui (toliau – atsakovai) ir AB SEB 
bankui dėl servituto, reikalingo 330 kV elektros perdavimo oro linijai Klaipėda – Telšiai statyti ir aptarnauti, nustatymo. 
Atsakovai nesutikdami su LITGRID AB siūloma teisės aktų nustatyta tvarka paskaičiuota kompensacijos suma už servituto 
nustatymą pareiškė Bendrovei priešieškinį ir reikalavo jiems priteisti 700 000 Lt (202 734,01 Eur) nuostolių atlyginimo už 
servituto nustatymą. Byla išnagrinėta  I instancijos teisme. Iš Bendrovės žemės savininkų naudai priteista 650 548 Lt (188 
411,72 Eur). Bendrovė, nesutikdama su teismo sprendimu, jį apskundė apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinio teismo posėdis 
įvyko 2014 m. liepos 18 d. Apeliacinės instancijos teismas  panaikino I instancijos teismo sprendimą, kuriuo iš Bendrovės 
žemės savininkams buvo priteista nurodyta suma. Žemės savininkai pateikė kasacinį skundą, Bendrovė – atsiliepimą į kasacinį 
skundą (2014 m. spalio 15 d.), kuriuo prašoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo palikti nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo 
sprendimą. Teismo posėdžio data dar nepaskirta. 2013 m. Bendrovė padarė atidėjimą galimai priteistinai 650 548 Lt 
(188  411,72 Eur), kuris apskaitytas kitų mokėtinų sumų straipsnyje, ir atitinkamai padidino nebaigtos statybos vertę. 
 
Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį AB Achema dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Bendrovė pateikė ieškinį AB Achema dėl 
2  271 108,65 Lt (657 758,53 Eur) skolos ir 20 918,25 Lt (6058,34 Eur) palūkanų priteisimo pagal 2010 m. liepos 1 d. Bendrovės 
su AB Achema sudarytą Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį (toliau – Sutartis) dėl VIAP mokesčio už 2011 m. 
balandžio – birželio mėn. priteisimo. Ši byla Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartimi yra sustabdyta iki 
Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta  civilinė byla pagal AB Achema ieškinį Bendrovei dėl Sutarties nuostatų, kuriomis 
iš dalies grindžiami Bendrovės reikalavimai, pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo (priteisti iš LITGRID AB 
3  071  678,40 Lt (889 619,56 Eur) gauto gamintojo VIAP mokesčio už 2011 m. sausio – kovo. mėn). Civilinės bylos pagal 
AB  Achema ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo nagrinėjimas 2013 m. vasario 27 d. nutartimi 
taip pat yra sustabdytas iki bus išnagrinėta Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme (toliau – LVAT) nagrinėjama 
administracinė byla pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės 2011 m. kovo 2 d. skundą (prašymą) dėl poįstatyminių 
aktų neatitikimo Elektros energetikos įstatymui (toliau – byla pagal Seimo narių skundą). Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartimi minėta norminė administracinė byla nutraukta, todėl civilinė byla pagal AB Achema 
ieškinį Bendrovei dėl Sutarties nuostatų, kuriomis iš dalies grindžiami Bendrovės reikalavimai, pripažinimo negaliojančiomis 
ir restitucijos taikymo, artimiausiu metu turėtų būti atnaujinta. 
2014 m. gruodžio 31 d. AB „Achema“ pradelstas įsiskolinimas sudarė 10 247 tūkst. litų.   Bylų baigtis neturės įtakos 
ilgalaikiams Bendrovės ar Grupės finansiniams rezultatams, nes Bendrovė veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos 
tik gautinų ir mokėtinų sumų straipsnyje.  
 
Administracinė byla pagal pareiškėjo AB „Achema“ skundą atsakovui Lietuvos valstybei (Bendrovė byloje dalyvauja trečiuoju 
suinteresuotuoju asmeniu) dėl žalos, padarytos neteisėtais valstybės valdžios institucijų veiksmais, atlyginimo. AB Achema 
skundas grindžiamas tuo, jog valstybės valdžios institucijos, veikdamos neteisėtai bei viršydamos savo kompetenciją, priėmė 
Elektros energetikos įstatymą, prieštaraujantį Konstitucijai bei Europos Sąjungos teisės aktams, bei poįstatyminį reguliavimą, 
kuris prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Dėl tariamai neteisėtų valstybės valdžios institucijos veiksmų AB „Achema“ 
teigia patyrusi 2 702 912 Eur  Lt žalą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi ši byla buvo 
sustabdytaiki Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės norminę administracinę bylą pagal Seimo narių skundą 
dėl poįstatyminių teisės aktų prieštaravimo Elektros energetiks įstatymui, tačiau Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2015 m. sausio 20 d. nutartimi atnaujinta ir šiuo metu numatytas teismo posėdis 2015 m. kovo 26 d. (2015 m. vasario 10 d. 
pareiškėjas pateikė prašymą kreiptis dėl teisinio reguliavimo atitikties išaiškinimų į Konstitucinį teismą bei Lietuvos 
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vyriausiąjį administracinį teismą, o bylą vėl stabdyti iki šių teismų sprendimų priėmimo). Bylos baigtis neturės jokios įtakos 
Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui), nes byloje dalyvauja tik trečiuoju asmeniu. Be to, VIAP lėšų surinkime/paskirstyme 
Bendrovė veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje.   
     
Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį AB „Achema“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo už 2013 m. sausio mėn. bei įpareigojimo 
sudaryti VIAP lėšų surinkimo sutartį. Bendrovė pareiškė AB „Achema“ reikalavimą dėl 1 304 306,51 Lt (377 753,28 Eur), 
įskaitant palūkanas, nesumokėtų VIAP lėšų už 2013 m. sausio mėn. priteisimo. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 
29  d. nutartimi (įsiteisėjusia 2014 m. vasario 20 d.) byla sustabdyta iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos 
administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2498-365/2013 pagal AB „Achema“ skundą dėl 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainų 2013 m. nustatymo. 
Pažymėtina, kad Bendrovė nuo 2013 metų atlieka tik VIAP lėšų surinkėjo funkciją. Pagal sutartį su VIAP lėšų administratoriumi 
Grupės įmone BALTPOOL UAB, jei Bendrovės vartotojai nemoka VIAP lėšų 3 mėnesius iš eilės, Bendrovė turi teisę mažinti 
BALTPOOL UAB (kuri veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje) pervedamas 
lėšų sumas suma, kurios vartotojai nesumoka Bendrovei. Atsižvelgiant į išdėstytą, Teismo priimtas palankus ar nepalankus 
sprendimas Bendrovės atžvilgiu neturės įtakos Grupės/Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui). Bylos baigties prognozės 
priklauso, visų pirma, nuo Konstitucinio teismo sprendimo(-ų) dėl VIAP teikimo tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo 
Konstitucijos nuostatoms, ko pasekoje pirmiausia bus atnaujinta šioje pastraipoje minima administracinė byla.  
 
Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį AB LIFOSA dėl skolos ir palūkanų priteisimo už 2013 m. sausio mėn. bei įpareigojimo 
sudaryti VIAP lėšų surinkimo sutartį. Bendrovė pareiškė AB LIFOSA reikalavimą dėl 362 517,60 Lt (104 992,35 EUR), įskaitant 
palūkanas, nesumokėtų VIAP lėšų už 2013 m. sausio mėn. priteisimo. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartimi 
(įsiteisėjusia 2014 m. balandžio 3 d.) byla sustabdyta iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos 
administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2075-365/2013 pagal AB „Lifosa“ skundą dėl 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainų 2013 m. nustatymo, 
o taip pat Konstituciniame teisme bus išnagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti VIAP teikimo 
tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms konstitucingumą. Pažymėtina, kad Bendrovė nuo 2013 
metų atlieka tik VIAP lėšų surinkėjo funkciją. Pagal sutartį su VIAP lėšų administratoriumi  Grupės įmone BALTPOOL UAB, jei 
Bendrovės vartotojai nemoka VIAP lėšų 3 mėnesius iš eilės, Bendrovė turi teisę mažinti BALTPOOL UAB (kuri veikia kaip 
tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje) pervedamas lėšų sumas suma, kurios vartotojai 
nesumoka Bendrovei. Atsižvelgiant į išdėstytą, Teismo priimtas palankus ar nepalankus sprendimas Bendrovės atžvilgiu 
neturės įtakos Grupės/Bendrovės grynajam pelnui (nuostoliui). Bylos baigties prognozės priklauso, visų pirma, nuo 
Konstitucinio teismo sprendimo(-ų) dėl VIAP teikimo tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms, ko 
pasekoje pirmiausia bus atnaujinta šioje pastraipoje minima administracinė byla.  
 
Civilinė byla pagal Bendrovės ieškinį AB ORLEN Lietuva dėl skolos ir palūkanų priteisimo už 2013 m. sausio mėn. bei 
įpareigojimo sudaryti VIAP lėšų surinkimo sutartį. Bendrovė pareiškė AB ORLEN Lietuva reikalavimą, dėl 366 856,42 Lt 
(106  248,96 EUR) įskaitant palūkanas, nesumokėtų VIAP lėšų už 2013 m. sausio mėn. priteisimo.  Šiaulių apygardos teismo 
2014 m. vasario 12 d. nutartimi byla sustabdyta iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame 
teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2267-426/2013 pagal AB ORLEN Lietuva skundą dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo dėl VIAP lėšų ir kainų 2013 m. nustatymo, o taip pat 
Konstituciniame teisme bus išnagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti VIAP teikimo tvarkos aprašo 
atitikimo Konstitucijos nuostatoms konstitucingumą. Pažymėtina, kad Bendrovė nuo 2013 metų atlieka tik VIAP lėšų surinkėjo 
funkciją. Pagal sutartį su VIAP lėšų administratoriumi  Grupės įmone BALTPOOL UAB, jei Bendrovės vartotojai nemoka VIAP 
lėšų 3 mėnesius iš eilės, Bendrovė turi teisę mažinti BALTPOOL UAB (kuri veikia kaip tarpininkas ir VIAP lėšos apskaitomos tik 
gautinų (mokėtinų) sumų straipsnyje) pervedamas lėšų sumas suma, kurios vartotojai nesumoka Bendrovei. Atsižvelgiant į 
išdėstytą, Teismo priimtas palankus ar nepalankus sprendimas Bendrovės atžvilgiu neturės įtakos Grupės/Bendrovės grynajam 
pelnui (nuostoliui). Bylos baigties prognozės priklauso, visų pirma, nuo Konstitucinio teismo sprendimo(-ų) dėl VIAP teikimo 
tvarkos aprašo atskirų nuostatų atitikimo Konstitucijos nuostatoms, ko pasekoje pirmiausia bus atnaujinta šioje pastraipoje 
minima administracinė byla.  
 
Civilinė byla pagal A. Žilinskio ir Ko UAB ieškinį dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, 
atsiskaitymo už rangos darbus bei delspinigių priteisimo. A. Žilinskio ir Ko UAB pagal 2010 m. liepos 2 d. Rangos sutartį iki 
2011 m. lapkričio 18 d. turėjo atlikti 110 kV kabelių linijos Nemunas-Murava statybos darbus, tačiau šie darbai buvo pabaigti 
tik 2013 m. sausio 30 d. LITGRID AB už pradelstą laikotarpį rangovui priskaičiavo 880 187,45 Lt (254 919,91 Eur) netesybų, 
kurias įskaitė iš rangovui mokėtinų sumų kaip vienarūšį priešpriešinį reikalavimą ir 2012 m. pripažino 880 187,45 Lt 
(254 919,91 Eur) delspinigių pajamas (paaiškėjus naujoms aplinkybėms vėliau ši suma sumažinta iki 861 738,84 Lt 
(249 576,82 Eur), rangovui grąžinus 18 448,61 Lt (5343,09 Eur)). Rangovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą pripažinti 
įskaitymą negaliojančiu, grąžinti išskaičiuotą netesybų sumą ir priteisti delspinigius už laiku neatliktą mokėjimą. 2013 m. 
spalio 16 d. teismas priėmė sprendimą atmesti ieškovo A. Žilinskio ir Ko UAB ieškinį visiškai. 2013 m. lapkričio 14 d. Ieškovas 
teismo sprendimą apskundė apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui. 2014 m. birželio 30 d. Lietuvos apeliacinis 
teismas priėmė sprendimą, pripažindamas pagrįstai įskaitytais tik 50 000 Lt (14 481,00 Eur) netesybų, o likusią sumą, 
delspinigius, 6% metines palūkanas nuo bylos iškėlimo ir bylinėjimosi išlaidas priteisė rangovui, trečiajam asmeniui 
UAB  Energetikos tinklų institutas ir valstybei. LITGRID AB teismo sprendimą apskundė kasaciniam teismui. Bendrovė padarė 
atidėjimą galimai grąžintinai netesybų ir priteistinai delspinigių sumai.  
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Byla Vilniaus apygardos administraciniame teisme dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 
2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr.O3-817„Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės 
ribos reguliavimo laikotarpio pakeitimo“ ir 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr.O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos 
kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“, kuriais reglamentuojama LITGRID AB teikiamų elektros energijos 
perdavimo paslaugų kainodarą 2015 metams, panaikinimo. Komisija 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.O3-817„Dėl 
LITGRID  AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos reguliavimo laikotarpio pakeitimo“ 
nusprendė pratęsti LITGRID AB elektros perdavimo paslaugos reguliavimo periodą 2015 metams. Įsigaliojus šiam Komisijos 
sprendimui, dabartinis elektros energijos perdavimo paslaugos reguliavimo periodas apima 2011 – 2015 m. laikotarpį, o 
Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 
metams perskaičiavimo“ nustatyta 1,858 ct/kWh LITGRID AB teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos 
viršutinė riba. LITGRID AB nesutinka su Komisijos nustatyta elektros perdavimo paslaugos kainos viršutine riba 2015 metams, 
todėl 2014 m. spalio 24 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydama panaikinti minėtus 
Komisijos sprendimus. Kartu su šiuo skundu LITGRID AB pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai 
sustabdyti skundžiamų Komisijos sprendimų galiojimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 30 d. 
nutartimi skundą priėmė, tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikė. LITGRID AB 2014 m. lapkričio 6 d. pateikė 
atskirąjį skundė dėl teismo nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. LITGRID AB 
2014  m. spalio 24 d. skundo ir 2014 m. lapkričio 6 d atskirojo skundo nagrinėjimo data nėra paskirta.  
 
Administracinė byla pagal Bendrovės skundą dėl Komisijos 2014 m. spalio30 d. nutarimo Nr. O3-879 „Dėl elektros energijos 
perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ Bendrovė 2014 m. lapkričio 28 d.pateikė skundą Vilniaus 
apygardos administraciniam teismui prašydama panaikinti Komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-879 „Dėl elektros 
energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ 2.3 ir 3 punktus, taikyti reikalavimo užtikrinimo 
priemones – iki teismo galutinio sprendimo byloje priėmimo dienos laikinai sustabdyti šio nutarimo 2.3 ir 3 punktų galiojimą, 
o prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo atveju – įpareigoti Komisiją pašalinti padarytą pažeidimą – nustatant 
Bendrovės viršutines perdavimo pasaugos kainos ribas kitam reguliavimo laikotarpiui, į kainos ribų skaičiavimams naudojamą 
pajamų lygį įtraukti už 2015 metus susidariusį pajamų skirtumą – iš viso 34 mln. Lt. 
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi Bendrovės skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti 
Komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-879 „Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos 
paskelbimo“ 2.3 punktą ir 3 punktą priėmė, kitą skundo dalį atsisakė priimti, o prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo 
priemonę atmetė. Dėl atsisakymo priimti skundo dalį ir prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, Bendrovė pateikė 
atskirąjį skundą. Atskirojo skundo nagrinėjimo data nėra paskirta. Atsižvelgdami į byloje esančius įrodymus ir Bendrovės 
teisinius argumentus, kuriais yra grindžiami Bendrovės reikalavimai, tikėtina, kad bylos baigtis Bendrovei gali būti tiek 
teigiama, tiek ir neigiama. 
 
Administracinė byla pagal Bendrovės skundą dėl Komisijos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-815 „Dėl LITGRID AB 
planinio patikrinimo“ panaikinimo. Bendrovės nuomone, Komisijos nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl Bendrovė 
pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl minimo nutarimo 1, 2 ir 3 punktų panaikinimo. Atsižvelgdama 
į tai, kad egzistuoja pagrindas atnaujinti praleistą skundo pateikimo terminą, Bendrovė prašė teismo atstatyti praleistą 
terminą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 19 d. nutartimi netenkino Bendrovės prašymo atnaujinti 
terminą skundui paduoti ir skundą atsisakė priimti. Bendrovė pateikė atskirąjį skundą. Atskirojo skundo nagrinėjimo data 
nėra paskirta. Atsižvelgdami į byloje esančius įrodymus ir Bendrovės teisinius argumentus, kuriais yra grindžiami Bendrovės 
reikalavimai, tikėtina, kad bylos baigtis Bendrovei gali būti tiek teigiama, tiek ir neigiama. 
 
Byla Vilniaus apylinkės teisme dėl tinklų naudotojo UAB „Dirbtinis pluoštas“ (buvusi UAB „Korelita“) įsiskolinimo už elektros 
energijos perdavimo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 16 d. 
priėmė nutartį, kuria patvirtino LITGRID AB ir UAB „Dirbtinis pluoštas“ 2014 m. kovo 24 d. sutartį dėl skolos už elektros 
energijos perdavimo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas grąžinimo dalimis. Šia sutartimi UAB „Dirbtinis pluoštas“ 
įsipareigojo grąžinti LITGRID AB 888 002,18 Lt (257 183,21 Eur) skolą, sumokant ją lygiomis dalimis po 111 000,27 Lt 
(32  147,90 EUR) per aštuonis mėnesius kiekvieno mėnesio priešpaskutinę darbo dieną nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2014 m. 
spalio mėn. UAB „Dirbtinis pluoštas“ savo įsipareigojimų nevykdė, todėl LITGRID AB 2014 m. rugsėjo 19 d. kreipėsi į Vilniaus 
miesto apylinkės teismą, prašydamas išduoti vykdomąjį raštą skolos daliai - 478 892,75 Lt (138 696,93 EUR), tačiau Vilniaus 
miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsisakė išduoti vykdomąjį raštą, motyvuodamas tuo, kad 
mokėjimai pradelsti dėl objektyvių priežasčių. Minėta nutartis yra apskųsta ir byla Vilniaus apygardos teisme bus nagrinėjama 
2015 m. kovo 17 d. 
 
Civilinės bylos pagal LITGRID AB ieškinius balansavimo elektros energijos tiekėjams dėl įsiskolinimo už įsigytą balansavimo 
elektros energiją: 
 
- Vilniaus apygardos teisme 2014 m. sausio 28 d. priimtas sprendimas dėl ECO Energy Systems UAB bankroto bylos iškėlimo, 
LITGRID AB  pateikė kreditorinius reikalavimus, lygius 2 706 779,07 Lt (783 937,40 EUR) sumai, teismo paskirtam bankroto 
administratoriui. Teismas šiuos kreditorinius reikalavimus patvirtino. Atliekant bankroto procedūras, 2014 m. gruodžio 1 d. 
Bendrovė gavo 700 786 Lt (202 961,65 EUR) dalinį atsiskaitymą. 
- 2013 m. gruodžio 10 d. LITGRID AB pateikė Vilniaus komercinio arbitražo teismui ieškinį dėl Balansavimo elektros energijos 
pirkimo-pardavimo sutarties su UAB „Elektra visiems“ bendrai 7 754 569,26 Lt (2 245 878,49 Eur) sumai. Lietuvos apeliacinis 
teismas 2014 m. kovo 6 d. tenkino LITGRID AB atskirąjį skundą ir nusprendė taikyti UAB „Elektra visiems“ atžvilgiu laikinąsias 
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sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones – areštuoti UAB „Elektra visiems“ turto 3 462 372,25 Lt (1 002 772,32 Eur) sumai, 
leidžiant vykdyti nutartyje numatytus atsiskaitymus Vilniaus komercinio arbitražo teismas pilnai patenkino LITGRID AB ieškinį 
ir priteisė 11 587 206,85 Lt (3 355 887,06 Eur)skolos, 233 822,65 LT (67 719,72 Eur) delspinigių, 6 proc. palūkanų nuo priteistos 
sumos, 125 108,86 LT (36 234,03 Eur) arbitražo rinkliavų ir 20 175,21 LT (5843,15 Eur) bylinėjimosi išlaidų. UAB „Elektra 
visiems“ 2014 m. rugpjūčio 25 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 
sprendimo, ko pasekoje Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-1559/2014) 
sustabdytas Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. liepos 25 d. sprendimo vykdymas iki Lietuvos apeliacinis teismas 
išnagrinės civilinę bylą Nr. 2A-1559/2014 pagal atsakovo UAB „Elektra visiems“ skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo 
teismo 2014 m. liepos 25 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 287, panaikinimo (šiuo metu byla dar nėra paskirta 
nagrinėti). . Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartimi atsakovo UAB „Elektra visiems“ skundas dėl Vilniaus 
komercinio arbitražo teismo 2014 m. liepos 25 d. sprendimo arbitražo byloje Nr. 287 atmestas, o 2015 m. sausio 30 d. 
antstolio patvarkymu vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo iš UAB „Elektra visiems“. Kita vertus, šiuo metu neįsiteisėjusia 
Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi UAB „Elektra visiems“ iškelta bankroto byla, todėl turto 
realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdytas. Atsakovo UAB „Elektra visiems“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 
2014 m. gruodžio 17 d. nutarties Lietuvos apeliaciniame teisme bus nagrinėjamas 2015 m. kovo 5 d.  
 
- 2013 m. gruodžio 20 d. LITGRID AB pateikė Vilniaus komercinio arbitražo teismui ieškinį dėl Balansavimo elektros energijos 
pirkimo-pardavimo sutarties su Sky Energy group UAB (dabar - UAB „Saurama“) bendrai 14 348 302,54  Lt (4 155 555,65 Eur), 
sumai. LITGRID AB prašymu Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos 
priemones ir areštavo Sky Energy group UAB turtą ieškinyje nurodytai sumai (laikinųjų apsaugos priemonių mastas to paties 
teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartimi sumažintas iki 12 508 602,54 Lt (3 622 741,70 Eur), leidžiant iš areštuotų lėšų daryti 
nutartyje numatytus mokėjimus. Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimu iš atsakovo UAB 
„Saurama“ ieškovo LITGRID AB naudai priteista 12 300 000 Lt (3 562 326,23 Eur) skolos, procesinės palūkanos, 112 736,76 Lt 
(32 650,82 Eur) arbitražo rinkliavų ir 39 646,82 Lt (11 482,51 Eur) bylinėjimosi išlaidų, tačiau atsakovas pateikė skundą 
Lietuvos apeliaciniam teismui dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo, ko pasekoje, atsakovo prašymu, Lietuvos 
apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1610/2014 buvo sustabdytas Vilniaus komercinio 
arbitražo teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 291, vykdymas iki galutinio Lietuvos apeliacinio 
teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Saurama“ skundą dėl Vilniaus 
komercinio arbitražo teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 291, panaikinimo, priėmimo. 
Bendrovės prašymu, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi iš dalies pakeitė Vilniaus apygardos teismo 
2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, apribojant iš areštuotų lėšų leidžiamo išmokėti 
darbo užmokesčio dydį iki 2 355 Lt (682,06 Eur) (neatskaičius mokesčių vienam darbuotojui).  
 
LITGRID AB kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo 891 000 Lt (258 051,44 Eur) sumai 
išieškoti iš UAB „Elektros energijos prekyba“ , nes UAB „Elektros energijos prekyba“ nevykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 
2014 m. kovo 10 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi 
LITGRID AB prašymą tenkino iš dalies ir išdavė vykdomąjį raštą dėl 364 000 Lt (105 421,69 Eur) skolos išieškojimo iš UAB 
„Elektros energijos prekyba“. Vykdant išieškojimą nustatyta, kad visas atsakovo turtas yra mažesnis negu jo įsiskolinimas 
visiems kreditoriams, kurių dalis jau anksčiau areštavusi UAB „Elektros energijos prekyba“ turtą. Įvertinus situaciją bei 
siekiant gauti reikalavimo patenkinimą proporcingai visų kreditorių reikalavimams, buvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos 
UAB „Elektros energijos prekyba“ iškėlimo, o pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui taip pat pateikė ir UAB „Elektros 
energijos prekyba“ vadovas. Vilniaus apygardos teismas šiuo metu dar neįsiteisėjusia 2015 m. vasario 19 d. nutartimi iškėlė 
UAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto bylą. 
 
Bendrovė padarė 21 163 655,94 Lt atidėjimą abejotinoms skoloms, susijusioms su aukščiau išvardintais balansavimo elektros 
energijos tiekėjų įsiskolinimais. 
 
Civilinė byla pagal UAB „Energijos kodas“ ieškinį dėl 5 621 835 Lt nuostolių priteisimo ir kitų nepriklausomų elektros energijos 
tiekėjų grupės LITGRID AB pateiktos pretenzijos, susijusios su galimais nepriklausomų tiekėjų nuostoliais dėl LITGRID AB 
susitarimo su Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriais, tariamai nulėmusio didmeninių elektros 
energijos kainų padidėjimą rinkoje. UAB „Energijos kodas“ ir kitų nepriklausomų tiekėjų grupė teigia, kad patyrė nuostolių 
dėl neteisėto (konkurencijos teisę pažeidžiančio) LITGRID AB susitarimo su Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatoriais. Jų nuomone, šis susitarimas nulėmė konkurencijos apribojimą didmeninėje elektros energijos tiekimo 
rinkoje ir to išdavoje padidėjo didmeninės elektros energijos kainos rinkoje. Nepaisant didmeninių elektros energijos kainų 
padidėjimo, UAB „Energijos kodas“ ir kiti pretenzijas pateikę nepriklausomi tiekėjai, elektros energiją pirko rinkoje tuo metu 
galiojusiomis kainomis, o galutiniams vartotojams tiekė fiksuotomis mažesnėmis kainomis. Dėl šio kainų skirtumo, UAB 
„Energijos kodas“ teigia patyrusi 5 621 835 Lt nuostolių ir pateikė ieškinį dėl šių nuostolių kompensavimo. LITGRID AB 
nesutinka su ieškiniu ir jame išdėstytais argumentais. Šiuo metu byloje vyksta apsikeitimas procesiniais dokumentais. Teismo 
posėdžio data nėra paskirta. LITGRID AB pretenzijas pateikę nepriklausomi elektros energijos tiekėjai taip pat nurodė, kad 
yra patyrę nuostolių ir ketina kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Pateikdama atsakymus į šias pretenzijas, LITGRID AB 
informavo nepriklausomus tiekėjus, kad nesutinka su pateiktomis pretenzijomis ir jose nurodytais argumentais dėl tariamų 
nuostolių. Bendrovės vadovybės nuomone, įvertinus visų esamų aplinkybių ir faktų visumą, šios pretenzijos nepagrįstos, 
pateikti reikalavimai nėra paremti svariais įrodomais ir argumentais bei  nėra objektyvių galimybių pakankamai tiksliai 
įvertinti bendros dėl šio neapibrėžtumo galinčių atsirasti pretenzijų sumos. Tai patvirtino Komisijos atlikto tyrimo rezultatai. 
Todėl šiose finansinėse ataskaitose nebuvo apskaityti jokie atidėjimai, susiję su šiuo neapibrėžtumu. 
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2014 m. kovo 6 d. Bendrovė gavo detalizuotą ABB AB pretenziją dėl papildomo apmokėjimo už padidintą šuntinių reaktorių 
galią vykdant 2013-02-15 Alytaus aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo su 400kV skirstykla projektavimo ir statybos darbų 
sutartį Nr. SUT-40-13 (darbai yra vienas iš Lit-Pol link jungties į Lenkiją įgyvendinimo etapų). ABB AB teigimu, toks šuntinių 
reaktorių galios padidinimas nebuvo numatytas sudarytoje sutartyje, todėl ABB AB skaičiavimais LITGRID AB už darbus turėtų 
papildomai sumokėti 3 005 tūkst. Lt (870 tūkst. EUR). LITGRID AB nuomone, pretenzija yra nepagrįsta, reikalingas galios 
padidinimas įėjo į sutarties apimtis ir rangovas tai turėjo įvertinti pirkimo procedūrų metu, todėl Bendrovė ABB AB pretenziją 
ginčys ir todėl šiose finansinėse ataskaitose nebuvo apskaityti jokie atidėjimai, susiję su šiuo neapibrėžtumu. 
 
12. Pobalansiniai įvykiai 

 
2015 metų sausio 1 d. – euro įvedimo Lietuvos Respublikoje diena, todėl šią dieną atitinkamai keitėsi ir Bendrovės funkcinė 
valiuta. Perskaičiuojant litus į eurus bus taikomas euro ir lito perskaičiavimo kursas lygus 3,45280 lito už 1 eurą, kurį 
neatšaukiamai nustatė ES taryba.  
 
 

*** 


