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LITGRID AB ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA 

 
 
 

I. Bendroji informacija apie įmonių grupę 
 
Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys: 

 
Pavadinimas   LITGRID AB (toliau – „Litgrid“ arba Bendrovė) 
Teisinė forma   Akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta  2010-11-16, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras 
Įmonės kodas   302564383    
Buveinės adresas   A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius        
Telefonas    +370 707 02171 
Faksas    +370 5 272 3986 
El. paštas    info@litgrid.eu; www.litgrid.eu 
 
 
„Litgrid“ – EPSO-G grupės įmonė 
 
Valstybės valdomai UAB EPSO-G, kurios 100 proc. akcijų valdo Energetikos ministerija,  priklauso 96,6 proc. dujų perdavimo 
sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ ir 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ akcijų. UAB EPSO-G 
taip pat valdo 67 proc. Lietuvos energijos išteklių biržos operatoriaus UAB „Baltpool“ akcijų, o dukterinė bendrovė AB „Amber 
Grid“ kontroliuoja 66 proc. Lietuvos gamtinių dujų biržos operatoriaus UAB „GET Baltic“ akcijų.  
 
„Litgrid“ veikla 
 
„Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius (toliau – PSO), palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos 
darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje bei atsako už Lietuvos ir 
kontinentinės Europos elektros energetikos sistemų integracija darbui sinchroniniu režimu.   
 
„Litgrid“ strategija 
 
„Litgrid“ misija – patikimas kokybiškos elektros energijos perdavimas Europos rinkoje, kuriantis vertę visuomenei. 
„Litgrid“ vizija – pažangiausias elektros perdavimo operatorius Europoje.  
„Litgrid“ vertybės – bendradarbiavimas, pagarba, atsakomybė, profesionalumas, iniciatyvumas. 
 
„Litgrid“ strateginiai tikslai ir prioritetai 2018-2027 m.: 
- Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais. 

- Europos rinkos plėtra. 

- Inovatyvus ir darnus sistemos ir turto valdymas. 

- Modernios organizacijos vystymas. 

- Tvarus vertės didinimas visuomenei. 

 
 

II. Svarbiausi 2018 metų pirmo ketvirčio darbai  

Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais 
 
„Litgrid“ kartu su kaimyninių valstybių PSO- Lenkijos PSE, Latvijos „Augstsprieguma tikls“ ir Estijos „Elering“ vykdė dvi studijas 
- dinaminę studiją ir dažnio stabilumo studiją. Studijos rezultatus numatoma pristatyti 2018 m. birželio mėn. 
 
2018 m. pirmą ketvirtį  „Litgrid“ vykdė perdavimo tinklo projektus skirtus sistemos sinchronizacijai su KET:  
- Tęsiama 330 kV elektros linijos Kruonio HAE-Alytus statyba. Numatoma darbų pabaiga -2018 m. birželio mėn.; 
- pasirašyta sutartis dėl projekto „330 kV elektros linijos Lietuvos elektrinė-Vilnius“ darbų pradžios;  
- 2018 m. kovo 5 d. neeilinis akcininkų susirinkimas pritarė sutarties pasirašymui dėl „Šiaurės rytų Lietuvos elektros 

perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema“ ir 
patvirtino projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties sąlygas; 

- 2018 m. sausio 18 d. „Litgrid“ pasirašė susitarimą su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl tinklo parengimo 
sinchronizacijai Rytų Lietuvoje. Bendrovių specialistų sprendimai leis sutaupyti 19 mln. eurų. 

 

mailto:info@litgrid.eu
http://www.litgrid.eu/
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Europos rinkos plėtra 
 
Elektros rinkos kainos  
 
Vidutinė „NordPool“ biržos kaina Lietuvoje buvo 42,4 EUR/MWh – 22 proc. didesnė nei per tą patį 2017 m. laikotarpį.  
 
Tinklo kodeksai 
 
„Litgrid“ yra atsakingas už Europos sąjungos tinklo kodeksų įgyvendinimą Lietuvoje. Vadovaudamasis patvirtintų Tinklo kodeksų 
nuostatomis, „Litgrid“ kartu su kitais perdavimo tinklo operatoriais rengia konkrečias metodikas ir taisykles. 
Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį buvo priimta Pakaitinių procedūrų nustatymo metodika (angl. Fallback procedure) pagal Europos 
Komisijos reglamentą 2015/1222, nustatantį Pralaidumų paskirstymo ir apkrovų valdymo gaires. Taip pat „Litgrid“ parengė 
Koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodiką. 
 
Baltijos balansavimo rinka 
 
Bendra Baltijos balansavimo rinka veikia nuo 2018 m. sausio 1 dienos. Per pirmąjį 2018 m. ketvirtį bendra rinka Lietuvos 
gamintojams padėjo sutaupyti 1,1 mln. eurų.  
 
Baltijos reguliavimo apkrova paslaugų rinkos modelis 
 
„Litgrid“ kartu su AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlieka reguliavimo apkrova paslaugų techninių galimybių studiją. Kartu 
su Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriais - „Augstsprieguma tīkls“ ir „Elering“ baigė viešą konsultaciją dėl bendro 
Baltijos regiono rinkos modelio paslaugų valdyti apkrovą siūlymo ir parengė bei paskelbė bendrą koncepciją. 
 
Europos „dienos eigos“ rinka 
 
„Litgrid“ kartu su 19 Europos PSO paskelbė apie bendros Europos einamosios paros (XBID) rinkos pradžią 2018 m. birželio 12 d.  
 
Inovatyvus ir darnus sistemos ir turto valdymas 
 
„NordBalt“ ir “LitPol Link“ jungčių patikimumas 
 
Per 2018 m. pirmuosius tris mėnesius „LitPol Link“ jungties prieinamumas rinkai buvo 100 proc. laiko, o  „NordBalt“ jungties 
prieinamumas rinkai buvo 92 proc. laiko. Siekiant užtikrinti geresnį „NordBalt“ jungties prieinamumą rinkai 2018 m. liepos 30 
d. – spalio 9 d. bus keičiamos kabelių jungiamosios movos. 
 
Elektros tinklo priežiūra 
 
2018 metų pirmą ketvirtį vykdyti 14 perdavimo tinklo (oro linijų laidų ir atramų) rekonstrukcijų darbai bei 27 transformatorių 
pastočių, skirstyklų rekonstrukcijos.  
2018 m. sausio mėnesį „Litgrid“ pasirašė sutartis dėl 330/110/10 kV Vilniaus TP galių didinimo ir  330/110/10 kV Alytaus TP 
galių didinimo. 
  
Perdavimo tinklo patikimumas 
 
2018 metų pirmą ketvirtį „Litgrid“ tinklo patikimumo rodikliai (priskiriami operatoriaus atsakomybei arba įvykę dėl nenustatytų 
priežasčių)  - neperduotos energijos kiekio rodiklis ENS buvo 0 MWh, vidutinis perdavimo nutrūkimo laiko rodiklis AIT  – 0.  
 
Paskelbta Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) Šiaurės ir Baltijos regiono ataskaita už 2016 
metus. „Litgrid“ valdomo tinklo santykinis ENS – neperduotos energijos kiekio santykis su Lietuvoje suvartotos elektros energijos 
kiekiu (išreikštu milijonine dalimi, ppm) – buvo 2,7.  Pagal šį rodiklį „Litgrid“ tinklas buvo antras patikimiausias Šiaurės ir 
Baltijos regione. 
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Patogesnis kilmės garantijų išdavimas  
  
Nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvos gamintojams (tiek prijungtiems prie skirstomojo tinklo, tiek prie perdavimo) „Litgrid“ AEI 
kilmės garantijas išduoda tik per sistemą „CMO.grexel“ (išskyrus AEI kilmės garantijų taisyklių 16.1. p. nurodytas kilmės 
garantijas). Įdiegus minimą sistemą, Lietuva įgyvendina AEI direktyvą (2009/28/EC) dėl laisvo kilmės garantijų judėjimo 
valstybėje, kitas svarbus žingsnis - laisvas kilmės garantijų judėjimas tarp Europos sąjungos bei Europos ekonominės erdvės 
valstybių. 
 
Modernios organizacijos vystymas 
 
„Litgrid“ grupėje 2018 m. kovo 31  d. dirbo 577 darbuotojai: „Litgrid“ – 232 darbuotojai, „Litgrid Power Link Service“ – 28 
darbuotojai, o „Tetas“ – 317 darbuotojai,  
 
2018 m. vasario 20 d. m. mėnesį pasirašyta atnaujinta „Litgrid“ ir naujai susikūrusios įmonės darbuotojų profesinės sąjungos 
Kolektyvinė sutartis.  
 
Bendradarbiavimas su universitetais 
 
„Litgrid“ 2018 m. kovo mėn. specialistai pristatė bendrovės veiklą ir karjeros galimybes Vilniaus Gedimino Technikos 
Universiteto „Karjeros dienose“. 
 
„Litgrid" - energetikos sektoriaus lyderė 
 
„Verslo žinių“ skelbiamame sektorių lyderių reitinge „Litgrid“ išrinkta Energetikos sektoriaus lydere.  Analitikai sudarydami 
bendrovių reitingą, vertino 6 rodiklius: pelną, pajamas, jų abiejų metinį pokytį, pelningumą ir vidutinį darbo užmokestį. 
 
 
Informacija apie „Litgrid“ veiklą ir vykdomus projektus skelbiama bendrovės interneto svetainėje www.litgrid.eu 
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III.  Finansinė informacija  

 
Pagrindiniai Grupės ir Bendrovės finansiniai rodikliai 
 

  
2018 m.  

sausio-kovo mėn.             
2017 m.  

sausio-kovo mėn. 
2016 m.  

sausio-kovo mėn. 

  Grupė Bendrovė Grupė Bendrovė Grupė Bendrovė 

Finansiniai rodikliai (tūkst. eurų)             

Su elektros energija susijusios pardavimo 
pajamos 

45 595 45 595 38 259 38 259 35 853 35 853 

Kitos veiklos pajamos 2 402  176 3 498  362 2 678  428 

EBITDA* 11 943 12 338 12 789 13 692 11 150 11 279 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 4 978 5 514 5 765 6 740 3 570 3 814 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 206 4 668 4 516 5 534 3 003 3 216 

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 11 708 10 955 12 627 13 650 11 560 11 173 

Santykiniai rodikliai       

EBITDA marža (proc.) 24,9 27,0 30,6 35,5 28,9 31,1 

Veiklos pelno marža (proc.) 11,1 12,7 14,6 18,2 10,3 11,5 

Nuosavo kapitalo grąža  (proc.) 12 mėnesių 3,6 2,7 7,7 7,5 1,0 1,8 

Turto grąža  (proc.) 12 mėnesių 2,1 1,6 4,1 4,1 0,5 0,9 

Akcininkų nuosavybė / turtas (proc.) 59,1 59,7 56,9 57,8 50,2 50,8 

Finansiniai įsipareigojimai / nuosavas 
kapitalas (proc.) 

52,1 51,4 59,7 58,4 80,6 79,3 

Likvidumo rodiklis 0,85 0,84 0,88 0,87 0,74 0,72 

PSO veiklos rodikliai             

Perduotas elektros energijos kiekis, mln. kWh 

  

2 778 

  

2 620 

  

2 542 

Technologinės sąnaudos perdavimo tinkle 
(proc.) 

3,07 2,77 2,87 

ENS (neperduotos elektros energijos kiekis 
dėl atsijungimų), MWh ** 

0,00 0,45 0,00 

AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. ** 0,00 0,02 0,00 

 
*EBITDA = veiklos pelnas + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos + turto nurašymo 
sąnaudos; 
 
** Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių. 
 
2018 m. pirmąjį ketvirtį „Litgrid“ aukštosios įtampos perdavimo tinklais šalies poreikiams perdavė 2 778 mln. kilovatvalandžių 
(kWh) elektros energijos,  6,1 proc. daugiau nei buvo perduota 2017 m. pirmą ketvirtį. „Energijos skirstymo operatoriaus” 
vartotojams buvo perduota 2 475 mln. kWh arba 6,7 proc. daugiau negu 2017 m., kitiems vartotojams 224 mln. kWh arba 1,2 
proc. mažiau. 
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Pajamos 
 
2018 m. pirmo ketvirčio „Litgrid“ grupės pajamos buvo 48 mln. eurų ir, palyginus su 2017 m. pirmu ketvirčiu, išaugo  14,9 proc.  

 

 

 

 
Pajamos už elektros perdavimą, palyginus su 2017 m., sumažėjo 1,1 proc. iki 18,1 mln. eurų ir sudarė 38 proc. visų Grupės 
pajamų. Faktinė elektros energijos perdavimo kaina  buvo 6,8 proc. mažesnė nei 2017 m., tačiau pajamų mažėjimą kompensavo 
išaugęs perduotos elektros energijos kiekis. 
 
Balansavimo (reguliavimo) elektros energijos pardavimo pajamos padidėjo 30 proc. iki 6,1 mln. eurų. Šių pajamų augimą lėmė 
išaugęs parduotos balansavimo (reguliavimo) elektros energijos kiekis dėl didesnio tarpsisteminio balansavimo energijos 
poreikio ir elektros jungčių su Švedija ir Lenkija paskirstytojo pralaidumo (t. y. suprekiauto elektros kiekio biržoje) užtikrinimo 
poreikio. 
 
Pajamos už sistemines paslaugas augo 48 proc. iki 17,3 mln. eurų. Augimo priežastys – nuo 2018 m. sausio 1 d. Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta 35 proc. didesnė sisteminių paslaugų kaina, 7 proc. augusios sisteminių 
paslaugų apimtys bei tinklo naudotojų viršyta deklaruota (pareikšta sutartyse) galia, už kurią mokama dviguba sisteminių 
paslaugų kaina. 
 
Lietuvos-Lenkijos, Lietuvos-Švedijos ir Lietuvos-Latvijos jungčių perkrovų įplaukos per 2018 m. pirmą ketvirtį, palyginus su 2017 
m., padidėjo 57 proc. iki 3,3 mln. eurų. Perkrovų įplaukos atsiranda dėl nepakankamo elektros linijų pralaidumo formuojantis 
skirtingoms elektros rinkos kainoms Lietuvos, Švedijos, Lenkijos ir Latvijos elektros biržose. 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 714/2009 „Dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, 
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003“ nustato, kad  perkrovų pajamos (įplaukos) gali būti naudojamos: a) užtikrinti, 
kad paskirstytuoju jungčių pralaidumu iš tikrųjų būtų galima pasinaudoti; b) išlaikyti ar išplėsti tinklų pralaidumą investicijomis 
į tinklą, visų pirma investicijomis į naujas jungiamąsias linijas; c) jeigu pajamų negalima veiksmingai panaudoti a ir (arba) b 
punktuose nustatytiems tikslams, pritarus atitinkamų valstybių narių reguliavimo institucijoms jas galima panaudoti neviršijant 
didžiausios sumos, kurią turi nustatyti tos reguliavimo institucijos, kaip pajamas, į kurias turi atsižvelgti reguliavimo 
institucijos, tvirtindamos tinklo tarifų apskaičiavimo ir (arba) tinko tarifų nustatymo metodiką. Vadovaudamasi Reglamentu 
„Litgrid“ 2018 m. pirmą ketvirtį pajamomis pripažino 0,7 mln. eurų, t. y. dalį gautų perkrovų įplaukų, panaudotų paskirstytojo 
jungčių pralaidumo užtikrinimui, bei 330 kV oro linijos Kruonio HAE-Alytus statybos finansavimui panaudojo 1,3 mln. eurų gautų 
perkrovų įplaukų. Likusios įplaukos apskaitytos finansinės padėties ataskaitos būsimų laikotarpių pajamų eilutėje. 
 
Kitas su perdavimo veikla susijusias pajamas sudaro: mokestis už elektros energiją, importuotą ar eksportuotą iš Europos 
Sąjungai nepriklausančių šalių (ITC pajamos - dalyvavimo Europos perdavimo sistemos operatorių tranzito kompensavimo 
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mechanizme pajamos, angl. Inter-Transmission System Operator Compensation) – 0,6 mln. eurų; VIAP pajamos – 1,6 mln. eurų; 
reaktyviosios energijos – 0,3 mln. eurų, naujų vartotojų prijungimo ir įrenginių pakeitimo – 1 mln. eurų. Remonto darbų, 
investicinių projektų ir kitas pajamas didžiąja dalimi sudaro pajamos už dukterinės įmonės „Tetas“ teikiamas paslaugas. 
 
Sąnaudos 
 
Grupės sąnaudos per 2018 m. pirmą ketvirtį buvo 42,7 mln. eurų, 20 proc. didesnės lyginant su 2017 m. 
 

 
 
Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė didžiąją dalį grupės sąnaudų – 28,70 mln. eurų arba 67 proc.,  

lyginant su 2017 m. jos padidėjo 42 proc. Balansavimo (reguliavimo) elektros sąnaudos padidėjo 79 proc. iki 6 mln. eurų. 

Sisteminių paslaugų sąnaudos išaugo 46 proc. iki 14,8 mln. eurų. Elektros energijos pirkimo technologinių nuostolių perdavimo 

tinkle kompensavimui sąnaudos padidėjo 46 proc. iki 5,5 mln. eurų. Tranzito (ITC) sąnaudos buvo 0,3 mln. eurų, VIAP teikimo 

sąnaudos 1,5 mln. eurų, paskirstyto jungčių su Švedija ir Lenkija pralaidumo užtikrinimo sąnaudos – 0,7 mln. eurų. 

 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, lyginant su 2017 m., sumažėjo 3 proc. iki 6,4 mln. eurų. Kitos sąnaudos lyginant su 

2017 m. sumažėjo 15 proc. iki 7,6 mln. eurų. 
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Pelnas  
 

 
 
 
2018 m. pirmo ketvirčio EBITDA buvo 11,9 mln. eurų. Lyginant su 2017 m. EBITDA sumažėjo 0,9 mln. eurų arba 7 proc., EBITDA 
marža sumažėjo iki 24,8 proc. (2017 m. buvo 30,6 proc.). 2018 m. pirmo ketvirčio Grupės grynasis pelnas buvo 4,2 mln. eurų 
(2017 m. – 4,5 mln. eurų). 
 
2018 m. pirmo ketvirčio Grupės veiklos pelną sudarė: perdavimo veiklos segmento pelnas 3,3 mln. eurų (2017 m. pelnas – 4,3 
mln. eurų), sisteminių paslaugų veiklos segmento 2,5 mln. eurų pelnas, (2017 m. pelnas – 1,5 mln. eurų), balansavimo 
(reguliavimo) energijos segmento pelnas 0,1 mln. eurų (2017 m. pelnas – 1,3 mln. eurų), kitų veiklų 0,5 mln. eurų nuostolis 
(2017 m.  nuostolis – 1 mln. eurų). Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti bendra trijų Baltijos šalių balansavimo rinka ir pagal 
naują kainodarą „Litgrid“ balansavimo pajamos yra lygios balansavimo sąnaudoms ir „Litgrid“ veiklos sąnaudoms, priskirtinoms  
balansavimo paslaugai.  
 
Grąžos rodikliai  
 
 

 
 
2018 m. pirmo ketvirčio metiniai (paskutinių 12 mėnesių) kapitalo ir turto grąžos rodikliai lyginant su 2017 m. sumažėjo 
atitinkamai nuo 7,7 proc. ir 4,1 proc. iki 3,6 proc. ir 2,1 proc. 
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Balansas ir pinigų srautai 
 
2018 m. kovo 31 d. Grupės turtas buvo 424,7 mln. eurų. Grupės ilgalaikis turtas sudarė  90 proc. viso Grupės turto. Akcininkų 
nuosavybės dalis Grupės turte sudarė 59 proc.  
 
2018 m. kovo 31 d. Grupės finansiniai įsipareigojimai kredito institucijoms siekė 130,7 mln. eurų (per ketvirtį sumažėjo 21,6 
mln. eurų), jų santykis su nuosavybe sudarė 52 proc. Per vienerius metus grąžintinos finansinės skolos sudarė 17 proc. visų 
finansinių skolų. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 1,1 mln. eurų, nepanaudotas sąskaitos perviršio (overdrafto) limitas buvo 
14,5 mln. eurų.  
 
Grupės 2018 m. pirmo ketvirčio grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai siekė 11,7 mln. eurų, mokėjimai už ilgalaikį 
materialųjį ir nematerialųjį turtą buvo 5,8 mln. eurų, buvo gauta 13,7 mln. eurų dotacijų. 
 
Grupės 2018 m. pirmo ketvirčio grynasis pinigų srautas be finansinės veiklos srautų siekė 22,2 mln. eurų. 
 
Investicijos į ilgalaikį turtą 
 
Per 2018 m. pirmą ketvirtį perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ investicijos (atlikti darbai ir įsigytas turtas neatsižvelgiant 
į apmokėjimo terminus) siekė 5,1 mln. eurų, iš jų 49 proc. strateginių ir valstybei svarbių elektros energetikos projektų 
įgyvendinimui ir 51 proc. perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai. 
 
 
Dividendų politika 
 
2017 m. rugpjūčio 18 d. „Litgrid“ valdyba priėmė sprendimą UAB EPSO-G valdybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimu patvirtintą 
UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politiką AB „Litgrid“ taikyti pilna apimtimi. 
 
2018 m. balandžio 24 d. įvykusio „Litgrid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo nutarta išmokėti 7,7 mln. eurų 
dividendus arba po 0,0153 euro už vieną akciją. 
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 Pasta- Grupė  Bendrovė 
 bos 2018-03-31  2017-12-31  2018-03-31  2017-12-31 

TURTAS         

Ilgalaikis turtas         

Nematerialusis turtas   3  3 842   3 650   3 840   3 647 

Materialusis turtas   3  373 899   378 403   371 645   376 028 

Investicijos į dukterines įmones   4 -  -    174    174 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas    135    33  -  - 

Suteiktos paskolos   5 -  -   1 203   1 203 

Finansinis turtas, galimas parduoti   2 693   2 693   2 693   2 693 

Ilgalaikio turto iš viso   380 569   384 779   379 555   383 745 

Trumpalaikis turtas         

Atsargos   1 115   1 019    96    99 

Išankstiniai apmokėjimai    831    483    766    412 

Prekybos gautinos sumos   22 036   22 210   20 764   17 022 

Kitos gautinos sumos   10 313   21 275   9 192   20 645 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis    14    12  -  - 

Kitas finansinis turtas   6  8 655   8 736   8 655   8 736 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai   1 150    696    880    434 

Trumpalaikio turto iš viso   44 114   54 431   40 353   47 348 

TURTO IŠ VISO   424 683   439 210   419 908   431 093 

             

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI         

Nuosavas kapitalas         

Įstatinis kapitalas   146 256   146 256   146 256   146 256 

Akcijų priedai   8 579   8 579   8 579   8 579 

Perkainojimo rezervas   5 200   5 380   4 863   4 999 

Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas    655    655    655    655 

Privalomasis rezervas   14 626   14 790   14 626   14 626 

Kiti rezervai   62 767   62 767   62 767   62 767 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   12 721   8 171   13 061   8 257 

Nuosavo kapitalo iš viso   250 804   246 598   250 807   246 139 

Įsipareigojimai         

Ilgalaikiai įsipareigojimai         

Dotacijos  -    22  -    22 

Ilgalaikės paskolos   7  107 253   108 353   107 253   108 353 

Išperkamosios nuomos įsipareigojimai   8   820    820  -  - 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas   5 413   6 105   5 413   6 105 

Ateinančių laikotarpių pajamos   7 899   6 564   7 899   6 564 

Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai    764    764    694    694 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   122 149   122 628   121 259   121 738 

Trumpalaikiai įsipareigojimai         

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis   7  8 082   8 082   8 082   8 082 

Trumpalaikės paskolos   7  14 426   34 656   13 469   33 311 

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis   8   163    443  -  - 

Prekybos skolos   17 278   15 095   15 310   11 581 

Gauti išankstiniai apmokėjimai    945    328    945    328 

Pelno mokesčio įsipareigojimas   1 933   1 468   1 927   1 468 

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   8 903   9 912   8 109   8 446 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   51 730   69 984   47 842   63 216 

Įsipareigojimų iš viso   173 879   192 612   169 101   184 954 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   424 683   439 210   419 908   431 093 

 
 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.  
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 Pasta- Grupė  Bendrovė 
 bos 2018-03-31  2017-03-31  2018-03-31  2017-03-31 
         

Pajamos         

Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų 
pajamos 

  45 595   38 259   45 595   38 259 

Kitos pajamos   2 402   3 498    176    362 

Pajamų iš viso   9  47 997   41 757   45 771   38 621 
         

Sąnaudos         

Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų 
sąnaudos 

 (28 683)  (20 183)  (28 683)  (20 183) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija   3 (6 449)  (6 615)  (6 322)  (6 558) 

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos  (3 398)  (3 277)  (1 998)  (1 756) 

Remontų ir priežiūros sąnaudos  ( 661)  ( 963)  (1 010)  (1 389) 

Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos  ( 397)  ( 362)  ( 356)  ( 326) 

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos  ( 187)  ( 100)  ( 187)  ( 100) 

Atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimas  -    4  -    6 

Kitos sąnaudos  (2 915)  (4 183)  (1 386)  (1 275) 

Sąnaudų iš viso  ( 42 690)  (35 679)  (39 942)  (31 581) 
         

Veiklos pelnas (nuostoliai)   5 307   6 078   5 829   7 040 
         

Finansinė veikla         

Finansinės veiklos pajamos    2    16    8    16 

Finansinės veiklos sąnaudos  ( 331)  ( 329)  ( 323)  ( 316) 

Finansinės veiklos iš viso  ( 329)  ( 313)  ( 315)  ( 300) 
         

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą   4 978   5 765   5 514   6 740 
         

Pelno mokestis         

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  (1 545)  (1 582)  (1 538)  (1 580) 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)    773    333    692    374 

Pelno mokesčio iš viso   10 ( 772)  (1 249)  ( 846)  (1 206) 

Grynasis pelnas (nuostoliai)   4 206   4 516   4 668   5 534 

             

Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos 
į pelno (nuostolių) ataskaitą 

 -  -  -  - 

Laikotarpio bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso   4 206   4 516   4 668   5 534 

             
         

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

 0,008  0,009  0,009  0,011 

 
 
 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.  
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Grupė  

Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Perkaino-
jimo 

rezervas 

Finansinio 
turto tikrosios 

vertės 
pasikeitimo 

rezervas 

Privalo-
masis 

rezervas 
Kiti 

rezervai 

Nepaskir-
stytasis 
pelnas Iš viso 

          

Likutis 2017 m. sausio 1 d.  146 256 8 579 5 608  655 14 726 62 747 16 234 254 805 

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos 
(sąnaudos) 

 - - - - - - 4 516 4 516 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos 
sumos 

 - - ( 130) - - -  130 - 

Likutis 2017 m. kovo 31 d.  146 256 8 579 5 478  655 14 726 62 747 20 880 259 321 

                  

Likutis 2018 m. sausio 1 d.  146 256 8 579 5 380  655 14 790 62 767 8 171 246 598 

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos 
(sąnaudos) 

 - - - - - - 4 206 4 206 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos 
sumos 

 - - ( 180) - - -  180 - 

Pervesta į nepaskirstytąjį pelną  - - - - ( 164) -  164 - 

Likutis 2018 m. kovo 31 d.  146 256 8 579 5 200  655 14 626 62 767 12 721 250 804 

                  
          

Bendrovė  

Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Perkaino-
jimo 

rezervas 

Finansinio 
turto tikrosios 

vertės 
pasikeitimo 

rezervas 

Privalo-
masis 

rezervas 
Kiti 

rezervai 

Nepaskir-
stytasis 
pelnas Iš viso 

          

Likutis 2017 m. sausio 1 d.  146 256 8 579 5 533  655 14 626 62 747 18 175 256 571 

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos 
(sąnaudos) 

 - - - - - - 5 534 5 534 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos 
sumos 

 - - ( 127) - - -  127 - 

Likutis 2017 m. kovo 31 d.  146 256 8 579 5 406  655 14 626 62 747 23 836 262 105 

                  

Likutis 2018 m. sausio 1 d.  146 256 8 579 4 999  655 14 626 62 767 8 257 246 139 

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos 
(sąnaudos) 

 - - - - - - 4 668 4 668 

Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos 
sumos 

 - - ( 136) - - -  136 - 

Likutis 2018 m. kovo 31 d.  146 256 8 579 4 863  655 14 626 62 767 13 061 250 807 

 
 
 
 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.  
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 Pasta- Grupė  Bendrovė 

 bos 2018-03-31  2017-03-31  2018-03-31  2017-03-31 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai         

Grynasis pelnas (nuostoliai)  4 206  4 516  4 668  5 534 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:         

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  6 449  6 614  6 322  6 558 

Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)  -  ( 4)  -  ( 6) 

Pelno mokesčio sąnaudos   772  1 249   846  1 206 

(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto 
perleidimo/nurašymo 

  187   100   187   100 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         

Palūkanų pajamos  -  -  ( 6)  - 

Palūkanų sąnaudos   330   329   322   316 

Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)  ( 1)  ( 16)  ( 1)  ( 16) 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:         

Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 
sumažėjimas 

 ( 906)  4 666  (4 331)  1 448 

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

 ( 430)  ( 16)  ( 337)  ( 441) 

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

 2 124  (2 747)  4 283  1 012 

Kito finansinio turto pasikeitimas   81  (1 634)   81  (1 634) 

(Sumokėtas) pelno mokestis  (1 104)  ( 430)  (1 079)  ( 427) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  11 708  12 627  10 955  13 650 

Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (5 807)  (3 958)  (5 738)  (3 895) 

Gautos dotacijos  13 748   561  13 748   561 

Gautos perkrovų valdymo pajamos  2 532  1 609  2 532  1 609 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  10 473  (1 788)  10 542  (1 725) 

Finansinės veiklos pinigų srautai         

Sugrąžintos paskolos  (1 100)  (1 100)  (1 100)  (1 100) 

Sąskaitų likučio perviršis (overdraft)  (20 230)  (9 472)  (19 842)  (10 649) 

Išperkamosios nuomos mokėjimai   ( 280)  ( 3)  -  - 

Sumokėtos palūkanos   ( 116)  ( 171)  ( 108)  ( 158) 

Išmokėti dividendai  ( 1)  ( 3)  ( 1)  ( 3) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (21 727)  (10 749)  (21 051)  (11 910) 
         

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)   454   90   446   15 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje    696   798   434   608 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  1 150   888   880   623 

 
 
 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.   
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1 Bendroji informacija 

AB „Litgrid“ (toliau – Bendrovė)  yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra 
A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius, Lietuva. Bendrovė įsteigta AB „Lietuvos energija“ atskiriamos veiklos dalies 
pagrindu, 2010 m. lapkričio 16 d. įregistruota Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302564383.  

„Litgrid“ – elektros energijos perdavimo sistemos operatorius, valdantis elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaikantis 
stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą. Bendrovė taip pat atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją 
į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką.  

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. rugpjūčio 27 d. neterminuotai  išdavė Bendrovei Elektros energetikos 
perdavimo veiklos licenciją.  

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. 

2018 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 146 256 100,20 eurų. Jį sudarė 504 331 380 vnt. paprastųjų vardinių 
akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur. Visos Bendrovės akcijos pilnai apmokėtos. Bendrovė neturėjo įsigijusi savų 
akcijų. 

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 

Įmonės akcininkai  
Turimų akcijų 

skaičius 
 

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“ (įm. kodas 302826889, adresas A.Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) kontroliuojantis akcininkas – Lietuvos 
Respublikos Energetikos ministerija. 

Bendrovės akcijos nuo 2010 m. gruodžio 22 d. įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos 
sąrašą, emisijos ISIN kodas LT0000128415. 

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. dukterinės, asocijuotos ir bendrai valdomos įmonės įtrauktos į “Litgrid“ Grupę 
yra šios:  

 

Įmonės Įmonės buveinės adresas 
Valdomų akcijų 
dalis 2018 m.  

kovo 31 d. 

Valdomų akcijų 
dalis 2017 m. 
gruodžio 31 d. 

Pagrindinė veikla 

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

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

UAB „Litgrid Power 
Link Service“ 

A. Juozapavičiaus g. 13, 
Vilnius, Lietuva 

100 proc. 100 proc. Elektros jungčių valdymas ir  eksploatavimas 

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. 

Bendrų užduočių, susijusių su esamos 
tarpsisteminės jungties Lietuva – Lenkija 
valdymu, planuojama tinklo plėtra ir kitomis 
bendradarbiavimo sritimis, vykdymas ir 
koordinavimas 

 

2017 m. sausio 27 dieną Bendrovės valdyba pritarė visų AB „Litgrid“ nuosavybės teise valdomų UAB „Duomenų logistikos 
centras“ 20,36 procentų akcijų paketo pardavimo organizavimui kartu su „Lietuvos energija“, UAB valdomų akcijų dalimi. 
2017 m. rugpjūčio 7 d. Duomenų logistikos centro akcininkai – Bendrovė ir „Lietuvos energija“ UAB, pasirašė įmonės akcijų 
pirkimo – pardavimo sutartį su „Telia Lietuva“. UAB „Duomenų logistikos centras“ pardavimo procesas galutinai turėtų būti 
užbaigtas, gavus Konkurencijos tarybos koncentracijos leidimą – tikėtina 2018 metais. Iki to laiko sandorio suma nebus 
skelbiama.  

Bendrovės investicija į asocijuotą įmonę apskaityta trumpalaikio turto straipsnyje „Kitas finansinis turtas“.   

 
Grupės darbuotojų skaičius 2018 m. kovo 31 d. buvo 577 (2017 m. gruodžio 31 d. – 633), Bendrovės darbuotojų skaičius 2018 m. 
kovo 31 d. buvo 232 (2017 m. gruodžio 31 d. - 229).  
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2 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas 

Šios sutrumpintos tarpinės konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. 
kovo 31  d. yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų - pagal 34-ą 
Tarptautinį apskaitos standartą (toliau - TAS) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“. Įvertinant visus esminius aspektus, yra 
laikomasi tų pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2017 metų finansines ataskaitas. 

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

Siekiant geriau suprasti šiose sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis, šios ataskaitos turi būti 
skaitomos kartu su audituotomis Konsoliduotomis ir Bendrovės 2017 m. finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos 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. 

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

Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. yra neaudituotos.  Metinių finansinių ataskaitų už 2017 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“. 

3 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 

Grupė Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

      

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 1 491  399 160 

Įsigijimai  152  3 365 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą -   127 

Nurašymai -  ( 110) 

Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu -  ( 561) 

Nusidėvėjimas/amortizacija ( 120)  (6 492) 

Likutinė vertė 2017 m. kovo 31 d. 1 523  395 489 

      

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. 3 650  378 403 

Įsigijimai  422  4 652 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą -   144 

Nurašymai -  ( 188) 

Perklasifikavimas į atsargas -  ( 13) 

Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu -  (2 880) 

Nusidėvėjimas/amortizacija ( 230)  (6 219) 

Likutinė vertė 2018 m. kovo 31 d. 3 842  373 899 

 

Bendrovė Nematerialusis turtas  Materialusis turtas 

      

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. 1 486  398 269 

Įsigijimai  152  3 122 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą -   127 

Nurašymai -  ( 110) 

Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu -  ( 561) 

Nusidėvėjimas/amortizacija ( 120)  (6 437) 

Likutinė vertė 2017 m. kovo 31 d. 1 518  394 410 

      

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. 3 647  376 028 

Įsigijimai  422  4 647 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą -   144 

Nurašymai -  ( 188) 

Perklasifikavimas į atsargas -  ( 13) 

Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu -  (2 880) 

Nusidėvėjimas/amortizacija ( 229)  (6 093) 

Likutinė vertė 2018 m. kovo 31 d. 3 840  371 645 
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Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas turto įsigijimo vertę mažinant 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. Jei ilgalaikio materialiojo turto 
vertė nebūtų mažinama dotacijomis, jo balansinė vertė 2018 m. kovo 31 d. būtų didesnė 298 609 tūkst. Eur. Informacija  apie 
ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė sumažinta gautomis/gautinomis dotacijomis: 

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. 297 649 

Įsigijimai 2 880 

Nusidėvėjimas (1 920) 

Likutinė vertė 2018 m. kovo 31 d. 298 609 

4 Investicijos į dukterines įmones 

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas sudarė: 

Dukterinės įmonės Įsigijimo vertė  

Vertės 
sumažėjimas  Apskaitinė vertė  Dalies procentas 

 
2018 m. kovo 31 d.         
UAB „TETAS“  4 754  (4 754)  -  100 

UAB Litgrid Power Link Service   174  -    174  100 

Iš viso  4 928  (4 754)    174   

 
2017 m. gruodžio 31 d.  
UAB „TETAS“  4 754  (4 754)  -  100 

UAB Litgrid Power Link Service   174  -    174  100 

Iš viso  4 928  (4 754)    174   

 

5 Suteiktos paskolos 

2017 m. spalio 25 d. AB „Litgrid“ ir UAB „TETAS“ sudarė paskolos sutartį. Šia paskolos sutartimi AB „Litgrid“ suteikė 
UAB „TETAS“ 1,6 mln. Eur, kurie skirti piniginių srautų subalansavimui. Metinis palūkanų dydis – 2,09 proc., paskolos grąžinimo 
terminas 2020 m. spalio 25 d. 

2017 m. gruodžio 29 d. įregistravus UAB „TETAS“  įstatinio kapitalo padidinimą 397 477 Eur, visa akcijų emisijos kaina buvo 
apmokėta pinigais, atlikus tarpusavio užskaitą su paskola. Po įskaitymo likusi suteiktos paskola suma 2018 m. kovo 31 d. ir  
2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 202 523 Eur. 

6 Kitas finansinis turtas 

Kito finansinio turto straipsnyje Grupė ir Bendrovė apskaitė deponuotas lėšas garantijoms ir depozitams, už perkrovų pajamas 
gautas lėšas ir UAB Duomenų logistikos centras akcijas. Kito finansinio turto vertė 2018 m. kovo 31 d. sudarė 8 655 tūkst. Eur 
(2017 m. gruodžio 31 d. – 8 736 tūkst. Eur), iš jų UAB Duomenų logistikos centras akcijų vertė 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. 
gruodžio 31 d. – 752 tūkst. Eur.  

7 Paskolos 

Grupės ir Bendrovės paskolas sudaro: 
 Grupė  Bendrovė 

 2018-03-31  2017-12-31  2018-03-31  2017-12-31 
        

Ilgalaikės        

Banko paskolos  107 253   108 353   107 253   108 353 

Trumpalaikės        

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis  8 082   8 082   8 082   8 082 

Banko sąskaitos perviršis  14 426   34 656   13 469   33 311 

Iš viso paskolų  129 761   151 091   128 804   149 746 
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Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai 
 Grupė  Bendrovė 

 2018-03-31  2017-12-31  2018-03-31  2017-12-31 
        

Tarp 1 ir 2 metų  14 225   14 225   14 225   14 225 

Nuo 2 iki 5 metų  42 676   42 676   42 676   42 676 

Po 5 metų  50 352   51 452   50 352   51 452 

Iš viso  107 253   108 353   107 253   108 353 

 
Grupės ir Bendrovės paskolų palūkanų normos svertinis vidurkis 2018 m. kovo 31 d. sudarė 0,95 proc. (2017 m. gruodžio 31d. – 
0,87 proc.).  

2018 m. kovo 31 d. Grupės nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis buvo 15 274 tūkst. Eur (Bendrovės – 14 531 tūkst. Eur), 
2017 m. gruodžio 31 d. – 10 944 tūkst. Eur (Bendrovės – 9 689 tūkst. Eur). 

Bendrovė pagal paskolų sutartis su užsienio bankais yra įsipareigojusi neviršyti atitinkamo grynojo skolos rodiklio ir EBITDA 
santykio bei palūkanų padengimo rodiklio. Bendrovė 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. minėtų rodiklių reikalavimus 
įvykdė.   

8 Išperkamosios nuomos įsipareigojimai 

Grupės būsimus išperkamosios nuomos mokėjimus sudarė:  

 2018-03-31  2017-12-31 

Grupė 
Minimalūs lizingo 

mokėjimai 
 

Minimalių lizingo 
mokėjimų 

dabartinė vertė 

 Minimalūs lizingo 
mokėjimai 

 
Minimalių lizingo 

mokėjimų 
dabartinė vertė 

Išperkamosios nuomos mokėjimai:        

Per pirmus metus   176    163    462    443 

Per antrus – penktus metus   849    820    849    820 

Minimalūs išperkamosios nuomos mokėjimai  1 025    983   1 311   1 263 

Atimti: būsimas palūkanas (  42)  -  (  48)  - 

Dabartinė minimalių išperkamosios nuomos 
mokėjimų vertė 

  983    983   1 263   1 263 

 

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų tikroji vertė apytiksliai lygi jų apskaitinei vertei. 

9 Segmentų  ataskaita 

Grupė yra išskyrusi šiuos 5 segmentus:  

• elektros energijos perdavimas;  

• prekyba balansavimo/reguliavimo elektros energija;  

• sisteminių paslaugų teikimas;  

• viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikimas; 

• remonto ir techninės priežiūros veiklos. 

Bendrovės segmentai sutampa su Grupėje išskirtais elektros energijos perdavimo, balansavimo/reguliavimo elektros energijos 
prekybos, sisteminių (galios rezervavimo) paslaugų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikimo segmentais. 
Grupės ir Bendrovės veiklos segmentai nėra jungiami.  

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. 

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. 
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VIAP paslaugų teikimas apima:  

• 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. 

Remonto ir techninės priežiūros veiklą vykdo Bendrovės dukterinės įmonės UAB „Tetas“ ir UAB „Litgrid Power Link Service“. 
UAB „Tetas“  pagrindinė veikla – vidutinės įtampos transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų rekonstrukcijos, remonto ir 
techninės priežiūros paslaugų teikimas. UAB „Litgrid Power Link Service“ paskirtis - aukštos kvalifikacijos ir specifinių 
inžinerinių sričių kompetencijų centras HVDC (High Voltage Direct Current arba aukštos įtampos nuolatinės srovės) jungčių 
valdymui ir eksploatacijai. 

Grupės informacija apie segmentus už 2018 m. kovo 31 d. pasibaigusį laikotarpį yra pateikta žemiau: 

 Verslo segmentai 

2018 m. 

Perdavimo veikla 

Prekyba 
balansavimo/ 
reguliavimo 

elektros energija 

Sisteminių 
paslaugų 

pardavimas 
VIAP 

teikimas 

Remonto ir 
techninės 
priežiūros 

veikla Iš viso 
       

Pajamos  20 788  6 072  17 347  1 564  2 787  48 558 

Pajamos tarp segmentų - - - - ( 561) ( 561) 

Pajamos, eliminavus pajamas tarp Grupės įmonių  20 788  6 072  17 347  1 564  2 226  47 997 

Veiklos pelnas (nuostoliai)  3 282   75  2 471   1 ( 522)  5 307 

Finansinės pajamos (sąnaudos), grynąją verte* x x x x x ( 329) 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą x x x x x  4 978 

Pelno mokestis* x x x x x ( 772) 

Grynasis pelnas (nuostoliai) x x x x x  4 206 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  6 251   18   53 -   127  6 449 

Ilgalaikio materialiojo nurašymai   187 - - - -   187 

       

*Pelno mokestis bei finansinės pajamos ir sąnaudos neskaidomi tarp Bendrovės veiklų ir priskiriami perdavimo veiklai. 

 

Grupės informacija apie segmentus už 2017 m. kovo 31 d. pasibaigusį laikotarpį yra pateikta žemiau: 

 Verslo segmentai 

2017 m. 

Perdavimo veikla 

Prekyba 
balansavimo/ 
reguliavimo 

elektros energija 

Sisteminių 
paslaugų 

pardavimas 
VIAP 

teikimas 

Remonto ir 
techninės 
priežiūros 

veikla Iš viso 
       

Pajamos  20 073  4 672  11 735  2 141  4 074  42 695 

Pajamos tarp segmentų - - - - ( 938) ( 938) 

Pajamos, eliminavus pajamas tarp Grupės įmonių  20 073  4 672  11 735  2 141  3 136  41 757 

Veiklos pelnas (nuostoliai)  4 283  1 250  1 484   23 ( 962)  6 078 

Finansinės pajamos (sąnaudos), grynąją verte* x x x x x ( 313) 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą x x x x x  5 765 

Pelno mokestis* x x x x x (1 249) 

Grynasis pelnas (nuostoliai) x x x x x  4 516 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  6 429   32   97 -   57  6 615 

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymai   100 - - - -   100 

 

*Pelno mokestis bei finansinės pajamos ir sąnaudos neskaidomi tarp Bendrovės veiklų ir priskiriami perdavimo veiklai. 

Grupė veikia Lietuvoje ir jos pajamos iš Lietuvos klientų sudaro 92 proc. visų pajamų. 
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10 Pelno mokestis 

Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį. 

2018 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2017 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių 
įstatymus. 

11 Sandoriai tarp susijusių šalių 

Grupės ir Bendrovės susijusios šalys 2018 m. ir 2017 m. buvo: 
- Bendrovės patronuojanti įmonė EPSO-G, kurios 100 proc.  akcijų priklauso Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai; 
- Bendrovės dukterinės įmonės; 
- Bendrovės asocijuotos ir bendrai valdomos įmonės; 
- AB „Amber Grid“ (bendri akcininkai); 
- UAB „Baltpool“ (bendri akcininkai); 
- Vadovybė. 

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

Prekių ir paslaugų pardavimas 
 Grupė  Bendrovė 

 2018-03-31  2017-03-31  2018-03-31  2017-03-31 
        

Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G") -  -  -  - 

UAB „EPSO-G“ grupės įmonės  1 717   1 250   1 717   1 250 

Bendrovės dukterinės įmonės -  -    32    30 

  1 717   1 250   1 749   1 280 

 
Prekių ir paslaugų pirkimas 
 Grupė  Bendrovė 

 2018-03-31  2017-03-31  2018-03-31  2017-03-31 
        

Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G")   43    20    40    18 

UAB „EPSO-G“ grupės įmonės   116    158    116    158 

Bendrovės dukterinės įmonės -  -    538    909 

   159    178    694   1 085 

 
Gautinos sumos iš susijusių šalių 
 Grupė  Bendrovė 

 2018-03-31  2017-12-31  2018-03-31  2017-12-31 
        

UAB „EPSO-G“ grupės įmonės   658    646    658    646 

Bendrovės dukterinės įmonės -  -   1 223   1 217 

   658    646   1 881   1 863 

 
Mokėtinos sumos susijusioms šalims 
 Grupė  Bendrovė 

 2018-03-31  2017-12-31  2018-03-31  2017-12-31 
        

Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G")   37  -    35  - 

Bendrovės dukterinės įmonės -  -    856    746 

   37  -    891    746 
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Išmokos vadovybei 
 Grupė  Bendrovė 

 2018-03-31  2017-03-31  2018-03-31  2017-03-31 
        

Išmokos, susijusios su darbo santykiais   177    199    114    110 

Iš jų: Išeitinės kompensacijos -    25  -  - 

Vadovų skaičius (vidutinis metinis)   13    12    7    7 

 
Per 2018 m. ir 2017 m. pirmus tris mėnesius Grupės ir Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių 
kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo. 

Vadovybei priskiriami Grupės ir Bendrovės administracijos vadovai ir departamentų direktoriai. 

12 Pelnas  ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai 

Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Grupės grynąjį pelną iš ataskaitinio laikotarpio akcijų svertinio vidurkio skaičiaus. 
Grupė neturėjo finansinių priemonių, potencialiai galimų konvertuoti į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas vienai 
akcijai yra lygus pelnui vienai akcijai. Pelno ir sumažinto pelno apskaičiavimai pateikti žemiau: 

 2018-03-31 
 

2017-03-31 
    

Grynasis pelnas, priskirtinas Grupės akcininkams (tūkst. Eur)  4 206   4 516 
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais) 504 331 380  504 331 380 

Pelnas ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai (eurais) 0,008  0,009 

13 Pobalansiniai įvykiai 

2018 m. balandžio 24 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2017 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusius metus -  7 716 270 Eur arba 0,0153 Eur vienai akcijai. 

2018 m. balandžio 19 d. „Nord Pool“ AS akcininkai priėmė sprendimą reorganizuoti bendrovę sukuriant holdingo struktūrą, 
kurioje holdingo bendrovė 100 proc. valdys dvi bendroves vykdančias biržos operatoriaus veiklą bei rinkų susiejimo operatoriaus 
veiklą. Tokiu būdu priimtas sprendimas perleisti visas turimas „Nord Pool“ AS akcijas įsigyjant tiek pat įsteigtos holdingo 
bendrovės Start Up 170 Invest AS akcijų. Nuo 2018 m. balandžio 19 d. LITGRID AB priklauso 2 proc. (306 akcijos) Start Up 170 
Invest AS akcijų, kuris 100 proc. valdo „Nord Pool“ AS. 

 

************ 


