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I. BENDROJI INFORMACIJA
Konsoliduotasis tarpinis pranešimas parengtas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.
I.1. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys:
Pavadinimas
Teisinė forma
Įregistravimo data ir vieta
Įmonės kodas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas

LITGRID AB (toliau – „Litgrid“ arba Bendrovė)
Akcinė bendrovė
2010-11-16, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
302564383
A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius
+370 707 02171
+370 5 272 3986
info@litgrid.eu; www.litgrid.eu

2018 m. birželio 30 d. „Litgrid“ įmonių grupę sudarė AB „Litgrid“ ir jos dukterinės įmonės UAB „Tetas“ ir UAB „Litgrid Power
Link Service“.
Pavadinimas

UAB „Tetas“

UAB „Litgrid Power Link Service“

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta

2005 12 08, Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registras

2014 02 24, Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registras

Įmonės įsisteigimo šalis

Lietuvos Respublika

Lietuvos Respublika

Įmonės kodas

300513148

303249180

Buveinės adresas

Senamiesčio g. 102B,
LT-35116, Panevėžys

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

Telefonas

+370 45 504 670

+370 707 02094l

Faksas

+370 45 504 684

+370 5 272 3986

Veiklos pobūdis

Transformatorinių pastočių ir skirstomųjų
punktų,
oro
linijų
projektavimo,
rekonstrukcijos, remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Elektros energetikos sistemos jungčių su
Lenkijos ir Švedijos sistemomis valdymas ir
eksploatavimas.
Vienintelio
akcininko
sprendimu įmonės veikla stabdoma nuo 2018
08
01,
nuo
šios
datos
„Litgrid“
eksploatacijos veiklą organizuos pati).

Lietuva

Lietuva

100 proc.

100 proc.

Įmonės veiklos šalis
„Litgrid“ valdoma
dalis

akcijų
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„Litgrid“ grupė 2018 m. birželio 30 d. taip pat valdė šių įmonių akcijas:
Pavadinimas

„LitPol Link“ Sp.z.o.o

Įmonės
įsisteigimo šalis

Lenkijos Respublika

Lietuvos Respublika

Norvegijos karalystė

ul. Wojciecha Gorskiego 9,
00-33 Warszawa,
Lenkija

Žvejų g. 14,
LT-09310 Vilnius

PO Box 121,
NO-1325 Lysaker, Norvegija

Lietuva ir Lenkija

Lietuva

Norvegija, Švedija, Suomija, Danija,
Lietuva, Latvija, Estija, Jungtinė
Karalystė,
Lenkija,
Vokietija,
Olandija

50 proc. akcijų ir jų suteikiamų
balsų

20,36 proc. akcijų ir jų
suteikiamų balsų

2 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų
bei rotuojantis valdybos narys

Buveinės adresas

Įmonės
šalis

veiklos

„Litgrid“
valdoma akcijų
dalis

UAB „Duomenų logistikos
centras“

„Nord Pool“ AS (nuo 2018 04 19 –
Start Up 170 Invest AS – valdymo
bendrovėje)

I.2. „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. „Litgrid“ atsako už Lietuvos
elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. „Litgrid“ yra įgyvendinusi
strateginius tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva - Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva - Lenkija) projektus. Siekdami įtvirtinti
šalies energetinį savarankiškumą, puoselėjame atsakomybės, racionalios kūrybos ir dialogo kultūrą.
„Litgrid“, būdama Lietuvos elektros energetikos sektoriaus pagrindiniu subjektu, ne tik atsako už sistemoje suvartojamos ir
pagaminamos elektros energijos balanso palaikymą ir patikimą elektros energijos perdavimą, bet ir vykdo strateginius Lietuvos
elektros energetikos projektus, grindžia savo viziją ir strategines veiklos gaires Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės
strategijoje įtvirtintais ilgalaikiais tikslais. Svarbiausios Lietuvos PSO veiklos sritys ir atsakomybės – šalies elektros energetikos
infrastruktūros palaikymas ir integracija su Vakarų ir Šiaurės Europos elektros energetikos infrastruktūra; elektros rinkos
vystymas ir dalyvavimas kuriant bendrą Baltijos šalių bei Europos elektros rinką; Lietuvos ir kontinentinės Europos elektros
energetikos sistemų integracija darbui sinchroniniu režimu.

II. STRATEGIJA
2017 m. rugsėjo 28 d. „Litgrid“ valdyba pavirtino bendrovės strategiją 2018-2027 metams.
„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.
Veiklos planai ir prognozė
Šalies elektros energetikos sistemos integracija į Europą
Lietuvai tapus Europos elektros sistemos visaverte ir pilnateise dalyve, elektros energetikos sektoriuje bus įdiegti europiniai
sistemos valdymo standartai, užtikrintas rinkos principais grįstas elektros srautų valdymas ir dalyvavimas palaikant sistemos
dažnį. Siekiamas rezultatas – Baltijos šalių sinchroninis sistemos darbas kontinentinės Europos tinkluose.
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Bendra Europos elektros rinka
Lietuvos elektros rinkos integravimas į Baltijos šalių ir Skandinavijos elektros rinką, o vėliau – ir į bendrą Europos elektros rinką
užtikrins skaidrią didmeninės elektros kainą, konkurenciją ir pasirinkimo laisvę visiems rinkos dalyviams bei lygiateisę prekybą
elektra su kaimyninėmis Europos valstybėmis. Esant didelės elektros rinkos dalimi bus efektyviausiai panaudojama tinklų ir
generacijos infrastruktūra bei užtikrinamas elektros tiekimo saugumas.
Elektros perdavimo tinklo integracija į Europos elektros infrastruktūrą
Lietuvos elektros perdavimo tinklas yra tinkamai išplėtotas ir patikimai tenkina vartotojų elektros poreikius. Nuo 2015 m.
pabaigos Lietuvos elektros sistema asinchroniškai veikiančiomis jungtimis sujungta su Švedija ir Lenkija („LitPol Link“ jungtis
yra dvigrandė) ir 12 sinchroninių jungčių sujungta su Latvijos bei rytinių kaimyninių valstybių elektros sistemomis. Elektros
jungtys su Švedija „NordBalt” ir Lenkija „LitPol Link” sujungė Lietuvos elektros energetikos sistemą su Šiaurės ir Vakarų Europos
elektros tinklais. „Litgrid“ valdomas ir prižiūrimas elektros perdavimo tinklas sudaro galimybes prekiauti elektra tarp skirtingų
energetikos sistemų, užtikrina priėjimą prie įvairiais energijos ištekliais turtingų elektros rinkų. Optimalios investicijos į šalies
tinklą užtikrina naujų elektros generatorių integraciją, saugų elektros energijos perdavimą ir patikimą sistemos veikimą.
Pasiekimai (rezultatai)
Europos rinkų plėtra
Trijų Baltijos šalių elektros energijos perdavimo sistemos operatoriai („Litgrid“, „Augstsprieguma tikls“ ir „Elering“) susitarė
dėl bendros Baltijos balansavimo rinkos sudarymo ir bendros Baltijos balansavimo rinkos veiklos nuo 2018 m. sausio 1 dienos.
Vieni pirmųjų Europoje, „Litgrid“ drauge su dar 14 šalių perdavimo sistemos operatorių ir nominuotų biržos operatorių birželio
12 d. pristatė sėkmingai veikiančią Europos einamosios paros prekybos platformą XBID. XBID užtikrina rinkos dalyviams
priemones prekiauti elektros energija nuo šiaurės šalių iki Pirėnų pusiasalio ir suteikia daugiau galimybių išlaikyti savo prekybos
ir vartojimo/gamybos balansą. Europos einamosios paros rinkų sujungimas yra esminis žingsnis siekiant užbaigti Europos
elektros rinkos sukūrimą.
Tinklo kodeksai
„Litgrid“ yra atsakingas už Europos Sąjungos tinklo kodeksų įgyvendinimą Lietuvoje. Vadovaudamasis patvirtintų Tinklo kodeksų
nuostatomis, „Litgrid“ kartu su kitais regiono ar Europos perdavimo sistemos operatoriais rengia konkrečias metodikas ir
taisykles.
Per 2018 m. pirmąjį pusmetį buvo patvirtinta Pakaitinių procedūrų nustatymo metodika (angl. Fallback procedure
methodology), nurodyta 2015 m. liepos 24 d. Komisijos (ES) Reglamente 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo
ir perkrovos valdymo gairės. Taip pat buvo parengta ir pateikta nacionaliniam reguliuotojui tvirtinti Koordinuoto apkrovų
perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika (angl. Common methodology for coordinated redispatching and
countertrading methodology).
Narystė tarptautinėse organizacijose
„Litgrid“ įgyvendinamų projektų žinomumas ir palaikymas tarptautiniu mastu užtikrinamas dalyvaujant tarptautinėse
asociacijose. Bendrovė 2018 m. birželio 30 d. priklausė šioms organizacijoms ir asociacijoms:
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) vienija 42 elektros perdavimo sistemos
operatorių iš 35 šalių, pagrindinės jos funkcijos – spręsti Europinio masto perdavimo tinklų valdymo, plėtros, elektros rinkos
klausimus, skatinti regioninį PSO bendradarbiavimą, teikti pasiūlymus Europos Komisijos rengiamiems teisės aktų projektams,
rengti dešimties metų Europos perdavimo tinklo plėtros planą (TYNDP) ir tinklų kodeksus. „Litgrid“ atstovai dalyvauja Sistemos
valdymo, Sistemos plėtros, Rinkos, Tyrimų ir plėtros komitetuose bei juose suformuotose darbo grupėse. Veikla ENTSO-E
siekiama atstovauti nacionalinius ir „Litgrid“ interesus priimant europinius ar regioninius sprendimus, susijusius su sistemos
valdymu, Lietuvos elektros infrastruktūros plėtros projektų planais ir įgyvendinimu, elektros rinkų sujungimo ir elektros
perdavimo sistemų integracijos planais.
2018 m. birželio mėnesio gale „Litgrid“ AB tapo kilmės garantijas išduodančių įstaigų bendradarbiavimo asociacijos nare
(Association of Issuing Bodies, AIB). „Litgrid“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą ir tapo kilmės garantijas išduodančių įstaigų
bendradarbiavimo asociacijos (Association of Issuing Bodies, AIB) nare. Šiuo susitarimu Lietuvai suteikiamas kilmės garantijų
importavimo iš kitų AIB šalių narių, naudojantis AIB centrine elektronine kilmės garantijų sistema (AIB HUB), statusas.
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Inovatyvus ir darnus sistemos ir turto valdymas
2018 metų birželio mėnesį bendrovėje užbaigtas Turto valdymo informacinės sistemos (TVIS) diegimas. Nuo liepos mėnesio
vidurio planuojama dirbti tik su TVIS, atsisakant kitų anksčiau naudotų programų. TVIS sistemos diegimo pagrindinis tikslas
patobulinti ir standartizuoti turto valdymo procesus, apimant visos įmonės technologinį turtą. Pasinaudojant TVIS bus kaupiami
skaitmenizuoti eksploataciniai duomenys, sistemoje įrenginiai bus vertinami pagal būklę, atitinkamai bus valdomos su turto
valdymu susijusios rizikos. Turtui aprašyti bus naudojamas plačiai naudojamas hierarchinis duomenų modelis, kuris leis
efektyviau ir tiksliau apskaityti turtą, valdyti aktualią techninę turto informaciją.
ITT kompetencijos bendrovėje
Efektyvūs ITT sprendimai yra kritiškai svarbūs perdavimo sistemos operatoriaus sklandžios ir nepertraukiamos veiklos
užtikrinimui - tai neatsiejama elektros sistemos planavimo, valdymo, įrenginių kontrolės bei aptarnavimo dalims. „Litgrid“ ITT
centre sutelktos elektros energetikos sistemos valdymo automatikos ekspertinės žinios užtikrina „Litgrid“ IT sprendimų veiklos
tęstinumą, saugos kontrolę ir veiklos skaidrumą. Svarbių veiklai informacinių sistemų veikimui užtikrinti „Litgrid“ įdiegti
pažangūs IT veiklos atstatymo sprendimai. Rengiantis susijungimui su Europos kontinentiniais tinklais ir sinchronizacijai
atnaujinta elektros perdavimo tinklo valdymo sistema sėkmingai panaudojant pažangias virtualizacijos technologijas.
Modernios organizacijos vystymas
Bendrovė 2017 m. pradėjo LEAN praktikų bendrovės veikloje diegimo programą, kuri apima bendrovės darbuotojų ir vadovų
mokymus ir pratybas taikyti LEAN praktikas ir metodus. LEAN programa apima atskirų pasirinktų procesų tobulinimo pratybas,
standartizavimą, problemų sprendimo standartizavimą, LEAN praktikų diegimo strategijos ir kasdieninio veiklos valdymo
procesuose. Per pirmą 2018 m. pusmetį „Litgrid“ kolektyvas sėkmingai taikė išmoktą teoriją praktikoje. Bendrovėje kasdien
vyksta 42 Lean susirinkimai, įgyvendinami Kaizen (procesų patobulinimai).
Elektros energetikos sistemos parengimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. priimtu įstatymu iškeltas strateginis uždavinys - perorientuoti šalies elektros energetikos
sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais. Visavertis Lietuvos elektros energetikos sistemos
integravimas į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką, užtikrinant sistemos valdymo savarankiškumą yra vienas
svarbiausių „Litgrid“ tikslų. Jo įgyvendinimui itin svarbus nacionalinių ir tarptautinių interesų supratimas, suderinimas bei
koordinavimas.
2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė kartu su Latvijos, Estijos ir Lenkijos premjerais bei
Europos Komisijos pirmininku Jeanu-Claude‘u Junckeriu pasirašė
politinį susitarimą dėl trijų Baltijos šalių elektros tinklų
sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais per Lenkiją.
Šis susitarimas leis 2018 m. rugsėjį Baltijos šalių ir Lenkijos
perdavimo sistemos operatoriams kreiptis į Europos elektros
perdavimo sistemos operatorių asociaciją ENTSO-E dėl techninių
prisijungimo sąlygų išdavimo, kurias įgyvendinus Baltijos šalys
galėtų sinchronizuoti savo tinklus su Vakarų Europa iki 2025 m.
Projekto vertė, priklausomai nuo scenarijaus, gali svyruoti nuo 435
iki 1 071 mln. Eur Baltijos šalims. Šis projektas yra įtrauktas į
Europos Komisijos trečiąjį Bendrojo intereso projektų sąrašą.
Per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius buvo vykdomi perdavimo
tinklo parengimo sinchronizacijai darbai - dviejų svarbių elektros
perdavimo mazgų Vilniuje ir Šiaurės rytų Lietuvoje rekonstrukcija:

-

2018 m. vasario 9 d. „Litgrid“ pradėjo įgyvendinti 330 kV elektros perdavimo oro linijos nuo Lietuvos elektrinės iki
Vilniaus rekonstrukcijos projektą. Vykdant rekonstrukcijos darbus esamoje oro linijoje bus sumontuota papildoma
elektros grandis. Tai vienas iš „Litgrid“ valdomo perdavimo tinklo parengimo sinchronizacijai su kontinentinės Europos
tinklais projektų. Jis taip pat reikalingas siekiant užtikrinti patikimą elektros tiekimą sparčiai augančio Vilniaus miesto
gyventojams ir verslui. Sutartis pasirašyta su viešo pirkimo laimėtoju, UAB „Žilinkis ir Co.“ Sutarties vertė
17,99 mln. eurų be PVM. Rekonstrukcijos darbus numatoma baigti 2020 metų pabaigoje. Šiam projektui iš ES
struktūrinių fondų skirta finansuoti iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
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-

2018 m. balandžio 10 d. „Litgrid“ pasirašė sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, ūkio subjektų grupe AB „Kauno tiltai“,
ABB OY ir ABB AS dėl Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo sinchroniniam darbui
su kontinentinės Europos energetikos sistema. Įgyvendinant projektą bus rekonstruotos dvi 330 kV transformatorių
pastotės Ignalinoje ir Utenoje, o valdomas 330 kV šuntinis reaktorius iš Ignalinos pastotės bus perkeltas į 330 kV
skirstyklą Elektrėnuose. Taip pat bus demontuota galingiausia 750 kV aukštos įtampos linija, jungianti Ignalinos AE
pastotę su Baltarusija. Šiam projektui 2018 m. gegužės 17 d. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė
įsakymą dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo. Šiam valstybei svarbiam ekonominiam projektui iš ES struktūrinių
fondų skirta 10,8 mln. eurų, tai yra finansuojama 45 proc. projektų vertės. Projekto metu bus įdiegta pažangi
infrastruktūra, kuri užtikrins patikimą elektros energijos perdavimą ir aukštesnę paslaugų kokybę tiek esamiems, tieks
naujiems elektros tinklo naudotojams Visagino ir Utenos rajono savivaldybėse. Numatyta, kad elektros perdavimo
sistemos mazgo rekonstrukcija Šiaurės rytų Lietuvoje truks ketverius metus ir bus užbaigta ne vėliau kaip 2021 m.
pavasarį. Visa projekto vertė 23,9 mln. eurų be PVM.

III. VERSLO APLINKA IR VEIKLOS APŽVALGA
III. 1. „Litgrid“ įmonių grupės teikiamos paslaugos
Elektros
•
•
•
•
•
•

perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir grupės įmonės teikia šias paslaugas:
elektros energijos perdavimo;
sisteminių paslaugų (galios rezervavimo);
prekybos balansavimo ir reguliavimo elektros energija;
viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (toliau - VIAP);
elektros tinklo techninės priežiūros ir remonto;
HVDC jungčių techninės priežiūros, eksploatacijos ir valdymo.

Elektros energijos perdavimas
Elektros perdavimo paslauga – tai elektros energijos perdavimas aukštosios įtampos (330 ir 110 kV) elektros įrenginiais.
Perdavimo sistemos operatorius persiunčia elektros energiją iš gamintojų vartotojams, prijungtiems prie perdavimo tinklo ir
skirstomųjų tinklų operatoriams. Elektros energijos perdavimas yra reguliuojama veikla.
Pagrindinė PSO veikla – valdyti aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą ir užtikrinti patikimą, efektyvų, kokybišką, skaidrų ir
saugų elektros energijos perdavimą.
Sisteminės paslaugos
Patikimam sistemos darbui palaikyti „Litgrid“ iš energijos gamintojų perka galios rezervo užtikrinimo elektros energijos
gamybos įrenginiuose, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo, avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugas ir
teikia vartotojams sistemines (galios rezervavimo) paslaugas. Galios rezervas reikalingas, kai staiga neplanuotai sumažėja
elektros energijos gamyba arba išauga jos suvartojimas.
Prekyba balansavimo ir reguliavimo elektros energija
„Litgrid“ užtikrina šalies elektros energijos gamybos ir vartojimo balansą. Balansavimo elektros energija – tai elektra, kuri yra
suvartojama ar pagaminama nesilaikant sudarytų elektros vartojimo ar gamybos grafikų. „Litgrid“ organizuoja prekybą
balansavimo elektros energija, perka ir parduoda balansavimo elektros energiją, reikalingą šalies elektros energijos gamybos
ir vartojimo balansui užtikrinti.
Reguliavimo elektros energija – PSO nurodymu nupirkta ir/ar parduota elektros energija, reikalinga šalies elektros energijos
suvartojimo ir gamybos balansavimo funkcijai atlikti. „Litgrid“ organizuoja prekybą reguliavimo elektros energija aukcione.
Jame dalyvauja reguliavimo energijos tiekėjai ir kitų šalių perdavimo sistemų operatoriai, turintys technines galimybes
operatyviai keisti elektros energijos gamybos ir vartojimo režimus ir sudarę su „Litgrid“ atitinkamą sutartį.
Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos
Viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje – tai paslaugos, užtikrinančios ir didinančios nacionalinį energetinį saugumą ir
elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių išteklių, integraciją ir panaudojimą. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais
interesais elektros energetikos sektoriuje. VIAP lėšos – tai lėšos, sumokamos VIAP paslaugų teikėjams.
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„Litgrid“ teikia šias VIAP paslaugas:
•
strateginių projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu (tarptautinės elektros jungtys Lietuva–Švedija ir
Lietuva–Lenkija, Lietuvos elektros energetikos sistemos integracija į kontinentinės Europos tinklus), rengimas ir
įgyvendinimas;
•
elektros energijos gamybos įrenginių, naudojančių vėjo, biomasės, saulės energiją ar hidroenergiją, prijungimas prie
perdavimo tinklo, perdavimo tinklo optimizavimas, plėtra ir (ar) rekonstrukcija, susijusi su atsinaujinančius energijos
išteklius naudojančių gamintojų pagamintos elektros energijos priėmimu ir persiuntimu;
•
elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, balansavimas.
Elektros tinklo techninė priežiūra ir remontas
„Litgrid“ dukterinė įmonė UAB „Tetas“ teikia šias elektros tinklo įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugas:
•
vykdo elektros tinklų elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą;
•
teikia naujų energetikos objektų statybos ir esamų energetikos objektų rekonstravimo paslaugas;
•
teikia elektros įrenginių projektavimo paslaugas.
HVDC jungčių techninė priežiūra, eksploatacija ir valdymas
2014 m. vasario 24 d. įsteigta „Litgrid“ dukterinė įmonė UAB Tinklo priežiūros centras (nuo 2016 m. balandžio 29 d. pavadinimas
– UAB „Litgrid Power Link Service“), kurios paskirtis – aukštos kvalifikacijos ir specifinių inžinerinių sričių kompetencijų centras
HVDC (High Voltage Direct Current, arba aukštos įtampos nuolatinės srovės) jungčių valdymui ir eksploatacijai.
Nuo 2016 m. pradžios „Litgrid Power Link Service“ visiškai perėmė „LitPol Link“, o 2016 m. birželio mėnesį ir „NordBalt“
jungties eksploataciją. Nuo 2018 08 01 „Litgrid“ valdybos sprendimu UAB „Litgrid Power Link Service“ veikla stabdoma, visi
darbuotojai pereina dirbti į „Litgrid“ AB. Eksploatacijos darbus nuo 2018 08 01 „Litgrid“ AB organizuos pati.
Perdavimo sistemos operatoriaus klientai
„Litgrid“ tiesioginiai klientai yra elektros perdavimo tinklo naudotojai ir balansavimo bei reguliavimo elektros energijos
tiekėjai.
Perdavimo tinklo naudotojai:
•
skirstomųjų tinklų operatorius ESO;
•
elektros energijos vartotojai, kurių elektros įrenginiai yra prijungti prie elektros perdavimo tinklo ir kurie perka elektrą
vartojimui;
•
prie perdavimo tinklo prijungti elektros energijos gamintojai.
Balansavimo ir reguliavimo elektros energijos tiekėjai – tai elektros energijos gamintojai ir tiekėjai.

III.2. Perdavimo veiklos rodikliai
2018 m. sausio –
birželio mėn.

2017 m. sausio –
birželio mėn.

2016 m. sausio –
birželio mėn.

Perduotas elektros energijos kiekis, mln.
kWh

5 153

4 939

4 784

Technologinės sąnaudos perdavimo tinkle
(proc.)

3,08

2,82

2,89

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

2,17

1,19

1,03

AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. **

0,08

0,05

0,04

PSO veiklos rodikliai

** Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių.
2018 m. pirmąjį pusmetį „Litgrid“ aukštosios įtampos perdavimo tinklais šalies poreikiams perdavė 5 153 mln. kilovatvalandžių
(kWh) elektros energijos, 4,3 proc. daugiau nei buvo perduota 2017 m. pirmą pusmetį. „Energijos skirstymo operatoriaus”
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vartotojams buvo perduota 4 695 mln. kWh arba 5 proc. daugiau negu 2017 m., kitiems vartotojams 458 mln. kWh arba 2,3
proc. mažiau.
2018 m. sausio 1 d. dėl didėjančios energijos perdavimo paslaugų paklausos ir efektyvios Bendrovės veiklos nuo 2018 m. sausio
1 d. Bendrovės paslaugos Lietuvos vartotojams teikiamos pigiau - vidutinis elektros energijos perdavimo tarifas mažėjo 7,9
proc. (iki 0,619 ct už kilovatvalandę), lyginant su 2017 m. tarifu.
Vidutinė „NordPool“ biržos kaina 2018 m. pirmą pusmetį Lietuvoje buvo 43,67 EUR/MWh – 27 proc. didesnė nei per tą patį 2017
m. laikotarpį.
Galios rezervai
2017 metais „Litgrid“ sėkmingai įvykdė tretinio elektros galios rezervo aukcioną 2018 metams ir pasirašė sutartis su rezervo
tiekėjais. Tretinis elektros galios rezervas būtinas siekiant užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą Lietuvos
gyventojams ir verslui.
Tarpsisteminės elektros jungtys
„LitPol Link“ – dvigrandė jungtis nuo Alytaus Lietuvoje iki Elk Lenkijoje bei Alytaus nuolatinės srovės keitiklis. Per 2018 metų
pirmą pusmetį „LitPol Link“ jungties prieinamumas rinkai buvo 96 proc. laiko.
Elektros jungtis „NordBalt“ - vienas ilgiausių jūrinių kabelių pasaulyje, gerokai padidinantis energijos tiekimo saugumą Lietuvai
ir Baltijos šalims. 2018 metų pirmą pusmetį „NordBalt“ jungties prieinamumas rinkai buvo 96 proc. laiko. Siekiant užtikrinti
geresnį „NordBalt“ jungties prieinamumą rinkai 2018 m. rugpjūčio 16 d. – spalio 28 d. bus keičiamos kabelių jungiamosios
movos.
Elektros perdavimo tinklo patikimumas
Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus elektros energijos perdavimo patikimumo ir paslaugų
kokybės reikalavimus, elektros energijos perdavimo patikimumo lygiui nustatyti naudojami rodikliai ENS (energy not supplied)
– dėl nutraukimų neperduotos elektros energijos kiekis ir AIT (average interruption time) – vidutinė elektros perdavimo
nutrūkimo trukmė.
2018 m. sausio 3 d. Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacija (ENTSO-E) paskelbė Šiaurės ir Baltijos regiono
(Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos) elektros tinklų sutrikimų ataskaitą už 2016
metus. „Litgrid“ elektros perdavimo tinklas pagal tinklo patikimumo rodiklį - ENS ( angl. energy not supplied) – tarp geriausių
regione.
2018 m. pirmo pusmečio perdavimo tinklo patikimumo duomenys pateikti prie perdavimo veiklos rodiklių.
Elektros tinklo rekonstrukcija
Lietuvos elektros perdavimo tinklas yra stipriai išplėtotas ir patikimai tenkina vartotojų elektros poreikius. Optimalios
investicijos į šalies tinklą užtikrina naujų elektros generatorių integraciją, saugų elektros energijos perdavimą ir patikimą
sistemos veikimą.
Lietuvoje „Litgrid“ prižiūri 7029 kilometrus aukštos įtampos (400-330-110 kV) linijų bei 236 transformatorių pastotes ir
skirstyklas.
2018 metų pirmą pusmetį vykdyti perdavimo tinklo 167 vnt oro linijų gelžbetoninių atramų pakeitimo rekonstrukcijų darbai bei
7 skirstyklų rekonstrukcijos.
2018 m. vasario 8 d. „Litgrid“ pradėjo įgyvendinti Vilniaus ir Alytaus transformatorių galių didinimo projektą. Jo tikslas –
užtikrinti patikimą elektros tiekimą Vilniaus mieste ir rytų Lietuvoje.

III. 3. „Litgrid“ įmonių grupės plėtros ir tyrimų veikla
„Litgrid“ kasmet rengia elektros energetikos sistemos ilgalaikius plėtros planus perdavimo tinklo darbo patikimumo užtikrinimui
ir elektros energijos tiekimo saugumo padidinimui. Energetikos objektai rekonstruojami keičiant įrenginius moderniais ir
diegiant šiuolaikines relinės apsaugos, sisteminės automatikos, valdymo, informacijos surinkimo ir apskaitos technologijas.
Objektų statybos ir rekonstravimo planai sudaromi dešimčiai metų ir kasmet atnaujinami. Dešimtmečio planai yra viešai
prieinami, publikuojami puslapyje www.litgrid.eu.
2017 m. 4 ketvirtį Baltijos šalių PSO, kartu su ENTSO-E inicijavo Baltijos šalių sinchroninio sujungimo su KET dažnio stabilumo
studiją. Studijos tikslas – įvertinti tikėtinus papildomus investicinius, operacinius bei socio-ekonominius kaštus susijusius su
Baltijos šalių EES dažnio stabilumo užtikrinimu sinchroninio ryšio praradimo bei darbo salos režimu atvejais analizuojamiems
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sinchronizacijos scenarijams. Studiją atliko ENTSO-E kartu su subrangovu – Vokietijos įmone Consentec. Studijos rengimo
trukmė 2018 m. sausio-gegužės mėn.
Dinaminio stabilumo studiją Baltijos valstybių („Litgrid“, AST ir „Elering“) ir Lenkijos (PSE) perdavimo tinklų operatorių
užsakymu atliko Gdansko universiteto mokslininkai. Studija apima tarpsisteminių svyravimų bei pereinamųjų procesų stabilumo
analizes tiriamiems sinchronizacijos su KET scenarijams. Studija baigta – 2018 m. birželio mėn Studijos kaina – 250 tūkst. eurų.
Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) fondas (CEF – Connecting Europe Facility) dinaminio stabilumo studijai skiria
125 tūkst. eurų.
Pastarųjų dviejų studijų rezultatai turėjo reikšmingos įtakos priimant BEMIP politinius sprendimus dėl sinchronizacijos su
kontinentine Europa šių metų birželio mėnesį.
Lygiagrečiai ruošiamasi atlikti Baltijos elektros sistemų savarankiško darbo bandymą. Norint įvertinti Baltijos šalių izoliuoto
darbo technines galimybes bei sąnaudas, 2017 m. atlikta Baltijos šalių izoliuoto darbo studija, o 2019 m. trijų Baltijos šalių
elektros sistemos žengs vieną svarbiausių žingsnį sinchronizacijos link - trumpam nutraukusios ryšius su kaimyninėmis
energetikos sistemomis, bandymo metu trys Baltijos šalys dirbs kaip savarankiška energetikos sistema.
2018 m. sausio 18 d., ruošiantis elektros tinklų sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais, elektros ir dujų skirstymo
bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ pasirašė sutartį dėl
bendro projekto įgyvendinimo, kuris užtikrins patikimą elektros tiekimą rytų Lietuvos gyventojams ir verslui. Šis sprendimas
leis sutaupyti daugiau nei 19 mln. eurų.
„Litgrid“ AB kartu su AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlieka Reguliavimo apkrova paslaugų techninių galimybių studiją.
Studijos tikslas - įvertinti Lietuvoje esamą elektros poreikio valdymo paslaugų techninį potencialą ir nustatyti techninius
reikalavimus teikti tokias paslaugas. Šios studijos rezultatai bus naudojami kuriant lanksčių paslaugų rinką Lietuvoje ir kitose
Baltijos šalyse.
Metų pradžioje „Litgrid“ AB pradėjo studiją, kurios tikslas - nustatyti priemones, kurios užtikrintų „Litgrid“ vizijos tapti
pažangiausiu PSO Europoje, įgyvendinimą. Birželio 5 d. Bendrovė pasirašė sutartis su konsorciumu ENERGIANALYSE (DK), Ecofys
(DE) ir KPMG (DK), Lietuvoje atstovaujamu Glimstedt advokatų kontoros. Partneriai įsipareigojo apžvelgti Europos elektros
energijos sektoriaus plėtros kryptis ir tendencijas (technines elektros energetikos sektoriaus inovacijas, naujus valdymo ir
vadybinius metodus), skirtingų Europos perdavimo sistemų operatorių plėtros strategijų analizes ir vertinimus bei nustatyti
konkrečias inovatyvias priemones, kurios galėtų būti pritaikytos „Litgrid“, siekiant įgyvendinti Bendrovės strateginę viziją.
Įvertinus pasiūlymų įgyvendinimo galimybes, tinkamas priemones Bendrovė įsitrauks į savo Strategiją ir Veiklos planą 2019
metams.
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IV. FINANSINĖ INFORMACIJA

Pagrindiniai Grupės ir Bendrovės finansiniai rodikliai
2018 m.
sausio-birželio mėn.

2017 m.
sausio- birželio mėn.

2016 m.
sausio- birželio mėn.

Grupė

Bendrovė

Grupė

Bendrovė

Grupė

Bendrovė

83 159

83 159

70 141

70 141

73 756

73 756

Kitos veiklos pajamos

7 963

368

7 967

660

10 932

5 193

EBITDA*

17 297

17 278

20 410

21 723

24 484

24 492

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

3 648

3 912

6 616

8 117

9 621

9 837

Grynasis pelnas (nuostoliai)

3 241

3 469

5 202

6 751

8 638

8 882

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos

13 360

12 218

21 010

22 726

5 586

5 187

EBITDA marža (proc.)

19,0

20,7

26,1

30,7

28,9

31,0

Veiklos pelno marža (proc.)

4,6

5,3

9,1

12,1

12,3

13,3

Nuosavo kapitalo grąža (proc.)

3,2

1,8

5,9

6,0

3,1

4,0

Turto grąža (proc.)

1,8

1,0

3,1

3,1

1,4

1,8

Akcininkų nuosavybė / turtas (proc.)

57,3

58,0

54,2

55,4

49,8

50,5

56,0

55,7

68,3

66,3

83,1

81,8

0,74

0,69

0,67

0,64

0,77

0,76

Finansiniai rodikliai (tūkst. eurų)
Su elektros energija susijusios pardavimo
pajamos

Santykiniai rodikliai

Finansiniai įsipareigojimai / nuosavas
kapitalas (proc.)
Likvidumo rodiklis

*EBITDA = veiklos pelnas + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos + turto nurašymo
sąnaudos;
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Pajamos
2018 m. pirmo pusmečio „Litgrid“ grupės pajamos buvo 91,1 mln. eurų ir, palyginus su 2017 m. pirmu pusmečiu, išaugo 17
proc.
100

Grupės pajamų struktūra, mln. eurų

90
80

8,0
10,9

8,1
8,0

70

9,1

Remonto darbų, investicinių projektų ir
kitos pajamos

6,5

60

31,3
18,6

50
40

12,4

21,4

Sisteminių paslaugų pajamos
10,7

8,3

Balansavimo energijos pajamos

30
20

Kitos su elektros energija susijusios
pajamos

33,7

34,0

33,0

2016 M. 6 MĖN.

2017 M. 6 MĖN.

2018 M. 6 MĖN.

Perdavimo pajamos

10
0

Pajamos už elektros perdavimą, palyginus su 2017 m., sumažėjo 2,7 proc. iki 33 mln. eurų ir sudarė 36 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 29 proc. iki 10,7 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 46 proc. iki 31,3 mln. eurų. Augimo priežastys – nuo 2018 m. sausio 1 d. Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta 35 proc. didesnė sisteminių paslaugų kaina, 5 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 pusmetį, palyginus su
2017 m., padidėjo 67 proc. iki 7,8 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 pusmetį pajamomis pripažino: 0,7 mln. eurų paskirstytojo jungčių pralaidumo užtikrinimui; 2,1 mln.
EUR 330 kV oro linijos Kruonio HAE-Alytus statybos finansavimui; 0,3 mln. EUR 330 kV Bitėnų skirstyklos išplėtimo ir 110 kV
elektros perdavimo linijos Pagėgiai-Bitėnai statybos finansavimui. 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
mechanizme pajamos, angl. Inter-Transmission System Operator Compensation) – 1,2 mln. eurų; VIAP pajamos – 3,7 mln. eurų;
reaktyviosios energijos – 0,7 mln. eurų, naujų gamintojų/vartotojų prijungimo ir įrenginių pakeitimo – 1,9 mln. eurų. Remonto
darbų, investicinių projektų ir kitas pajamas didžiąja dalimi sudaro pajamos už dukterinės įmonės „Tetas“ teikiamas paslaugas.
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Sąnaudos
Grupės sąnaudos per 2018 m. pirmą pusmetį buvo 87 mln. eurų, 23 proc. didesnės lyginant su 2017 m.
100

Grupės sąnaudų struktūra, mln. eurų

90
10,8

80
70

7,0
10,8

Darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos

12,0

60

6,8

50

13,1

40

6,6

12,9

6,8

5,4
10,6

13,1

30

Nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos su elektros energija susijusios

5,8

7,5

7,2
29,9

20

Kitos sąnaudos

Sisteminių paslaugų sąnaudos

20,1
20,2

10
9,4

10,5

5,9

0
2016 M. 6 MĖN.

Technologinių nuostolių kompensavimo
sąnaudos

2017 M. 6 MĖN.

Balansavimo energijos sąnaudos

2018 M. 6 MĖN.

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė didžiąją dalį grupės sąnaudų – 56,3 mln. eurų arba 65 proc.,
lyginant su 2017 m. jos padidėjo 44 proc. Balansavimo (reguliavimo) elektros sąnaudos padidėjo 78 proc. iki 10,5 mln. eurų.
Sisteminių paslaugų sąnaudos išaugo 48 proc. iki 29,9 mln. eurų. Elektros energijos pirkimo technologinių nuostolių perdavimo
tinkle kompensavimui sąnaudos padidėjo 47 proc. iki 10,6 mln. eurų. Tranzito (ITC) sąnaudos buvo 1,1 mln. eurų, VIAP teikimo
sąnaudos 3,6 mln. eurų, paskirstyto jungčių su Švedija ir Lenkija pralaidumo užtikrinimo sąnaudos – 0,7 mln. eurų.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, lyginant su 2017 m., sumažėjo 2 proc. iki 12,9 mln. eurų. Kitos sąnaudos lyginant su
2017 m. sumažėjo 5 proc. iki 17,8 mln. eurų.
Pelnas
30

EBITDA ir grynasis pelnas, mln. eurų

25
20
15

24,5

20,4

10
5

8,6

17,3
5,2

3,2

0
2016 M. 6 MĖN.

2017 M. 6 MĖN.
EBITDA
Grynasis pelnas
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2018 m. pirmo pusmečio EBITDA buvo 17,3 mln. eurų. Lyginant su 2017 m. EBITDA sumažėjo 3,1 mln. eurų arba 15 proc.,
EBITDA marža sumažėjo iki 19 proc. (2017 m. buvo 26,1 proc.). 2018 m. pirmo pusmečio Grupės grynasis pelnas buvo 3,2 mln.
eurų (2017 m. – 5,2 mln. eurų).
2018 m. pirmo pusmečio Grupės veiklos pelną sudarė: perdavimo veiklos segmento pelnas 3,2 mln. eurų (2017 m. pelnas – 5,3
mln. eurų), sisteminių paslaugų veiklos segmento 1,1 mln. eurų pelnas, (2017 m. pelnas – 0,9 mln. eurų), balansavimo
(reguliavimo) energijos segmento pelnas 0,1 mln. eurų (2017 m. pelnas – 2,3 mln. eurų), kitų veiklų 0,2 mln. eurų nuostolis
(2017 m. nuostolis – 1,4 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
7%

Grąžos rodikliai, %
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2018 M. 6 MĖN.
Metinė (12 mėn.) turto grąža (ROA)

2018 m. pirmo pusmečio metiniai (paskutinių 12 mėnesių) kapitalo ir turto grąžos rodikliai lyginant su 2017 m. sumažėjo
atitinkamai nuo 5,9 proc. ir 3,1 proc. iki 3,2 proc. ir 1,8 proc.
Balansas ir pinigų srautai
2018 m. birželio 30 d. Grupės turtas buvo 422,9 mln. eurų. Grupės ilgalaikis turtas sudarė 89 proc. viso Grupės turto. Akcininkų
nuosavybės dalis Grupės turte sudarė 57 proc.
2018 m. birželio 30 d. Grupės finansiniai įsipareigojimai kredito institucijoms siekė 135,7 mln. eurų (per pusmetį sumažėjo
16,7 mln. eurų), jų santykis su nuosavybe sudarė 56 proc. Per vienerius metus grąžintinos finansinės skolos sudarė 25 proc. visų
finansinių skolų. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 0,7 mln. eurų, nepanaudotas sąskaitos perviršio (overdrafto) likutis buvo
7,3 mln. eurų.
Grupės 2018 m. pirmo pusmečio grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai siekė 13,4 mln. eurų, mokėjimai už ilgalaikį
materialųjį ir nematerialųjį turtą buvo 9,4 mln. eurų, buvo gauta 14,1 mln. eurų dotacijų.
Grupės 2018 m. pirmo pusmečio grynasis pinigų srautas be finansinės veiklos srautų siekė 25 mln. eurų.
Investicijos į ilgalaikį turtą
Per 2018 m. pirmą pusmetį perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ investicijos (atlikti darbai ir įsigytas turtas
neatsižvelgiant į apmokėjimo terminus) siekė 9,1 mln. eurų, iš jų 38 proc. strateginių ir valstybei svarbių elektros energetikos
projektų įgyvendinimui ir 62 proc. perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai.
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V. INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS
„Litgrid“ kuria vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą ir pasisako už lygias darbuotojų teises bei vienodas galimybes darbe
nepriklausomai nuo lyties, etninės kilmės, rasės, tautybės, socialinės padėties, amžiaus, negalios, narystės politinėje partijoje
ar asociacijoje, religinių įsitikinimų ar lytinės orientacijos.
„Litgrid“ grupėje 2018 m. birželio 30 d. dirbo 546 darbuotojai: „Litgrid“ – 232 darbuotojai, „Tetas“ – 286 darbuotojai, „Litgrid
Power Link Service“ – 28 darbuotojai.
„Litgrid“ darbo užmokesčio fondas per ataskaitinį laikotarpį buvo 2 989 tūkst. Eur (2017 m. – 2 714 tūkst. Eur).
2018 m. birželio 30 d.

2017 m. birželio 30 d.

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis, Eur

Generalinis direktorius

1

9 364

1

9 134

Aukščiausio lygio vadovai

6

6 289

6

5 958

Vidurinio lygmens vadovai

21

3 411

21

3 409

Žemesnio lygmens vadovai

12

2 498

12

2 351

Ekspertai - specialistai

192

1 847

194

1 629

Iš viso

232

2 178

234

1 979

„Litgrid“ grupės darbo užmokesčio fondas per ataskaitinį laikotarpį buvo 5 449 tūkst. Eur (2017 m. – 5 341 tūkst. Eur).
2018 m. birželio 30 d.

2017 m. birželio 30 d.

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis, Eur

Generalinis direktorius

3

5 719

3

6 817

Aukščiausio lygio vadovai

10

5 040

11

4 789

Vidurinio lygmens vadovai

41

2 876

37

2 732

Žemesnio lygmens vadovai

12

2 498

12

2 351

Ekspertai - specialistai

325

1 622

369

1 421

Darbininkai

155

953

245

785

Iš viso

546

1 615

677

1 376

Atlygio politika ir veiklos vertinimas
„Litgrid“ galioja bendra EPSO-G įmonių grupės atlygio politika, taikoma visiems Bendrovės darbuotojams. Atlygio politika
tvirtinama ir keičiama Bendrovės valdybos sprendimu, atsižvelgiant į EPSO-G Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas. EPSOG Atlygio ir skyrimo komitetas periodiškai vertina atlygio politikos nuostatas, jos veiksmingumą, įgyvendinimą ir taikymą.
Atlygio politikos tikslas yra prisidėti įgyvendinant šiuolaikiškai ir efektyviai valdomos organizacijos misiją ir viziją, telkti
bendram darbui ir motyvuoti įgyvendinant strategijos prioritetus, formuoti ir įtvirtinti požiūrį į darbuotojus, kaip į svarbiausią
bendrovės turtą, puoselėti Bendrovės vertybes – profesionalumą, bendradarbiavimą, atsakomybę, iniciatyvumą ir pagarbą.
Darbuotojų atlygis Bendrovėje priklauso nuo užimamos pareigybės, darbo atlikimo kokybės, individualių metinių tikslų
pasiekimo, kompetencijų lygio ir atitikimo organizacijos vertybėms. Atlygio politika orientuota į tai, kad didesnį atlygį turi
gauti vertę organizacijai kuriantys ir organizacijos vertybėmis kasdieninėje veikloje besivadovaujantys darbuotojai. Darbuotojų
atlygio paketą sudaro finansiniai ir nefinansiniai elementai: bazinis atlyginimas, kintamoji atlyginimo dalis, papildomos naudos,
emocinis atlygis.
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„Litgrid“ nepertraukiamai vyksta darbuotojų veiklos vertinimo procesas, kuris yra vienas svarbiausių Bendrovės efektyvaus
valdymo būdų, padedantis susieti organizacijos ir asmeninius tikslus, parodantis kiekvieno darbuotojo darbo svarbą bendrų
tikslų pasiekimui, leidžiantis planuoti darbuotojų karjerą bei didinti jų motyvaciją, užtikrinti objektyvų pagrindą darbuotojų
skatinimui.
Kolegialių narių bei vadovybės atlygio politika
UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje valdymo organų narių atlygio principus nustato Atlygio už veiklą įmonių grupės bendrovių
organuose nustatymo gairės, patvirtintos UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko sprendimu. Bendrovės 2016 m. liepos 29 d.
visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai nustatė maksimalų metinį atlygio biudžetą, skiriamą bendrovės valdybos
narių veiklos apmokėjimui, taip pat patvirtino valandinį ir maksimalų mėnesinį atlygį, bei patvirtino sutarčių su valdybos nariais
dėl veiklos valdyboje sąlygas. Pagal 2016 m. liepos 26 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą valdybos nariams nustatytas
50,00 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinis darbo atlygis už veiklą bendrovės valdyboje,
neviršijant 1 000,00 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos. Valdybos
nariams, kurie taip pat yra bendrovės kontrolinį akcijų paketą valdančios bendrovės, UAB „EPSO-G“, darbuotojai, atlygio už
veiklą valdyboje bendrovė nemoka.
Per 2018 m. pirmą pusmetį įvyko 17 valdybos posėdžių. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės valdybos nariams išmokos sudarė
15 tūkst. Eur, iš jų nepriklausomam valdybos nariui apskaičiuotos išmokos suma sudarė 4,7 tūkst. Eur.
Bendrovės vadovo pastovų ir kintamąjį atlygį nustato Bendrovės valdyba, aukščiausio lygmens vadovams – Bendrovės vadovas,
vadovaudamasis bendrovės valdybos patvirtinta atlygio politika. Kintamoji atlygio dalis vadovui ir vadovybei mokama vieną
kartą metuose, Bendrovės valdybai patvirtinus Bendrovės vadovo tikslų įgyvendinimą.
Informacija apie Atlygio politiką, Darbuotojų veiklos vertinimo politiką, mokamus atlyginimus bei Bendrovės tikslus skelbiama
bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu
Kolektyvinė sutartis
„Litgrid“ pripažįsta darbuotojų savanoriško jungimosi į profesines sąjungas ar asociacijas teisę bei teisę derėtis su darbdaviu,
palaiko konstruktyvų socialinį dialogą.
2018 m. vasario 20 d. m. mėnesį pasirašyta atnaujinta „Litgrid“ ir naujai susikūrusios įmonės darbuotojų profesinės sąjungos
Kolektyvinė sutartis. Dokumentu apibrėžiama ir užtikrinama sąžininga darbo apmokėjimo politika, darbo ir poilsio balanso
galimybės, reglamentuojami socialiniai ir ekonominiai santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo. Kolektyvinėje sutartyje taip pat
įtvirtintos nuostatos dėl to, kaip įmonė remia darbuotojus, atsitikus svarbiems ar skaudiems gyvenimo įvykiams.
Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo bei partnerystės, sutarta dėl periodiškų profesinės sąjungos atstovų ir bendrovės
vadovybės susitikimų, kuriuose bus aptariami abipusiai aktualūs klausimai.
Išsilavinimas
Aukštąjį išsilavinimą turi 218 darbuotojų, aukštesnįjį - 12 darbuotojų, vidurinį – 1 darbuotojai.
Bendrovėje įsteigtas Etikos komitetas, veikia Etikos ir elgesio kodeksas, kurio vertybinių pagrindų principingai laikomasi ne tik
Bendrovės viduje, bet ir bendradarbiaujat su trečiosiomis šalimis.
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VI. VALDYMAS
VI.1. Informacija apie akcinį kapitalą, akcininkus ir jų teises
Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos
sąrašą, emisijos ISIN kodas LT0000128415.
„Litgrid“ savo akcijų nėra įsigijusi, per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsigijo ir neperleido. Bendrovės dukterinės įmonės
taip pat nėra įsigijusios Bendrovės akcijų.
„Litgrid“ įstatinis kapitalas yra 146 256 100,2 eurų, padalintas į 504 331 380 PVA. Vienos akcijos nominali vertė - 0,29 euro.
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų kiekis - 504 331 380 vnt.
Bendrovės akcininkų skaičius 2018 m. birželio 30 d. buvo 5 501 (penki tūkstančiai penki šimtai vienas). 97,5 proc. „Litgrid“
akcijų valdo UAB EPSO-G (A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09310 Vilnius, įmonės kodas 302826889), kurių 100 proc. akcijų priklauso
LR Energetikos ministerijai. UAB EPSO-G turi lemiamą balsą priimant sprendimus visuotiniame akcininkų susirinkime.
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių
perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Bendrovėje nėra balsavimo teisių apribojimų.
„Litgrid“ vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusias paslaugas nuo 2017 m. rugsėjo 8 d. iki 2020
m. rugsėjo 7 d. teikia AB SEB bankas.
Bendrovės dukterinių įmonių vertybiniais popieriais vertybinių popierių biržoje neprekiaujama.
Duomenys apie prekyba „Litgrid“ vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose:
Rodiklis
Atidarymo kaina, eurais
Didžiausia kaina, eurais
Mažiausia kaina, eurais
Paskutinė kaina, eurais
Apyvarta vnt.
Apyvarta mln. eurų
Kapitalizacija mln. eurų

2016
0,708
0,745
0,676
0,705
788 916
0,56
355,55

2017
0,700
0,751
0,676
0,702
608 001
0,43
354,04

2018
0,702
0,71
0,67
0,69
260 644
0,18
347,99

„Litgrid“ akcijų apyvarta ir kaina, eurais:
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„Litgrid“ (LGD1L) akcijų kainos palyginimas su OMX Baltic Benchmark GI (OMXBBGI) ir OMX Vilnius (OMXV) indeksais per
ataskaitinį laikotarpį:
11
9
7
5
3
1
-1
-3

OMXBBGI Change (%)

OMXV Change (%)

2018.06.25

2018.06.20

2018.06.15

2018.06.10

2018.06.05

2018.05.31

2018.05.26

2018.05.21

2018.05.16

2018.05.11

2018.05.06

2018.05.01

2018.04.26

2018.04.21

2018.04.16

2018.04.11

2018.04.06

2018.04.01

2018.03.27

2018.03.22

2018.03.17

2018.03.12

2018.03.07

2018.03.02

2018.02.25

2018.02.20

2018.02.15

2018.02.10

2018.02.05

2018.01.31

2018.01.26

2018.01.21

2018.01.16

2018.01.11

2018.01.06

2018.01.01

-5

LGD1L Change (%)

VI.2. Dividendai
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.
UAB „EPSO-G“ dividendų politika tiesiogiai susiejo mokėtinų dividendų dydį su įmonės nuosavo kapitalo naudojimo efektyvumu
– kuo didesnę naudą Bendrovė sukuria akcininkams, tuo didesnę pelno dalį ji gali skirti tolimesnei plėtrai ar kitų svarbių projektų
įgyvendinimui.
2018 m. balandžio 24 d. įvykusio „Litgrid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo nutarta išmokėti 7,7 mln. eurų
dividendų, tai yra po 0,0153 euro dividendų vienai akcijai.

VI.3. Bendrovės valdymo organai
Bendrovės valdymo organų sistema (1 pav.) nustatyta įstatuose ir ją sudaro: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis
bendrovės vadovas - generalinis direktorius.
Bendrovės įstatuose numatyta, kad atžvelgiant į tai, kad Bendrovė priklauso Įmonių grupei ir Patronuojančios bendrovės stebėtojų
taryba Įmonių grupės mastu vykdo vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo bei rizikų valdymo priežiūrą, Bendrovės visuotinis
akcininkų susirinkimas ir valdyba gali atsižvelgti į Patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos pasiūlymus ir atsiliepimus, teikiamus
atitinkamo Bendrovės organo kompetencijos klausimais. Patronuojančioje bendrovėje sudaromas audito komitetas veikia kaip visos
Įmonių grupės audito komitetas, be kita ko, atlikdamas ir Bendrovės audito komiteto funkcijas.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
(proporcingai valdomam akcijų skaičiui)

VALDYBA
(5 nariai, kurie renka valdybos pirmininką)

BENDROVĖS VADOVAS
(Generalinis direktorius, skiriamas valdybos)
1 paveikslas. LITGRID AB valdymo organai
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Bendrovės valdymo principai
Pagrindinius bendrovės valdymo principus nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės
įstatai. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia Bendrovės įstatų ir įstatinio kapitalo keitimo, akcijų konvertavimo
klausimus, renka valdybą ir auditorių, tvirtina metines finansines ataskaitas ir skirsto pelną, priima sprendimus dėl svarbiausių sandorių
ir kitais klausimais. Bendrovės valdyba nustato Bendrovės organizacinę struktūrą, renka generalinį direktorių, tvirtina veiklos strategiją,
biudžetą, investicijas, priima sprendimus dėl svarbių sandorių sudarymo ir kitais svarbiais valdymo klausimais. Generalinis direktorius
yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, jis organizuoja Bendrovės veiklą ir sudaro Bendrovės sandorius. Bendrovės organų
kompetencija detaliai aprašyta Bendrovės įstatuose.
Įstatai
„Litgrid“ įstatai keičiami LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
2018 m. balandžio 30 d. buvo įregistruoti „Litgrid“ naujos redakcijos įstatai dėl pakeistų reikalavimų valdybos narių sudėčiai,
kaip nurodyta šio tarpinio pranešimo Ataskaitinio laikotarpio svarbių įvykių skyriuje.
Visuotinis akcininkų susirinkimas
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatai.
Bendrovės Valdyba
Valdyba, sudaryta iš penkių narių, renkama ketverių metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus valdybą išrinkusiam
visuotiniam akcininkų susirinkimui ir baigiasi valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
dieną.
Jeigu valdyba ar valdybos narys yra atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja
valdyba ar valdybos narys renkamas likusiam kadencijos laikotarpiui. Pagal pakeistų naujos redakcijos įstatų reikalavimus, renkant
valdybos narius užtikrinama, kad valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 2 (du) nepriklausomi nariai, jų nepriklausomumą nustatant
atsižvelgiant į valdymo kodekse ir Įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikoje įtvirtintus
kriterijus bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus; užtikrinama, kad ne mažiau kaip 3 (trys) valdybos nariai būtų nesusiję darbo
santykiais su Bendrove, o esant galimybei siekiama, jog į valdybą nebūtų skiriami Bendrovės darbuotojai.
Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos
darbo reglamentu.
Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką
nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatai. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Valdybos veiklos sritys
Valdyba svarsto bei tvirtina Bendrovės strategiją, trejų metų Bendrovės veiklos planą, dešimties metų perdavimo tinklų plėtros planą,
Bendrovės biudžetą, paramos ir labdaros skyrimo tvarką, kitus Bendrovės strateginę veiklą reglamentuojančius dokumentus. Valdyba
priima sprendimą Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, kai tai neprieštarauja
Bendrovės veiklos tikslui. Taip pat sprendimus, susijusius su obligacijų išleidimu, Bendrovės turimų akcijų perleidimo kitiems asmenims,
sprendimus dėl finansinių sandorių, kurių vertė yra didesnė kaip 3 mln. eurų. Valdyba sprendžia ir kitus Bendrovės įstatuose jai priskirtus
klausimus.
Vadovo veiklos sritys
Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, jai
vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir
atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatai.
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2018 m. birželio 30 d. „Litgrid“ valdybos nariai, generalinis direktorius ir vyriausiasis finansininkas:
Pareigos

Vardas, pavardė

Pradžios data

Pabaigos data

Turimų emitento
akcijų skaičius

Valdyba
Valdybos
Valdybos
Valdybos
Valdybos
Valdybos

pirmininkas
narys
narys
narys
narys

Rimvydas Štilinis
Daivis Virbickas
Vidmantas Grušas
Nemunas Biknius
Domas Sidaravičius

2016
2013
2013
2016
2016

07
09
09
07
07

29
10
10
29
29

Generalinis direktorius

Daivis Virbickas

2013 09 10

-

Vyriausiasis finansininkas

Žydrūnas Augutis

2017 06 05

-

2018 04 30

-

Išsamūs valdybos narių ir Bendrovės vadovo gyvenimo aprašymai yra skelbiami viešai „Litgrid“ tinklalapyje www.litgrid.eu.
Valdymas ir kontrolė
Bendrovės valdymui reikalavimus nustato ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, skirti valstybės valdomų ar kontroliuojamų
įmonių valdymui, ta apimtimi, kiek jie taikomi „EPSO-G“ įmonių grupei priklausančioms įmonėms, Valdymo kodeksas, ta apimtimi, kiek
Bendrovės įstatai nenumato kitaip.
Bendrovė, vadovaudamasi 2017 m. gegužės 19 d. Bendrovės valdybos posėdyje Nr. 12 patvirtinta UAB „EPSO-G“ įmonių grupės
integruoto planavimo ir stebėsenos politika, kuri Bendrovėje taikoma tiesiogiai visa apimtimi, rengia Bendrovės strategiją 5-10 metų
laikotarpiui, strategijos laikotarpis turi atitikti patronuojančios įmonės strategijos laikotarpį. Šiuo metu Bendrovės strategija parengta
10 metų laikotarpiui iki 2027 m. Bendrovės strategijoje numatytų strateginių tikslų įgyvendinimą užtikrina Bendrovės veiklos vykdymo,
kontrolės ir rizikų valdymo sistemos. Bendrovės strategiją tvirtina ir jos įgyvendinimą kontroliuoja valdyba. Bendrovės valdyba iki
einamųjų metų pabaigos parengia (atnaujina) ir tvirtina veiklos planą 3-ų metų laikotarpiui. Bendrovėje įdiegta mėnesinė strategijos
įgyvendinimo priežiūros sistema, kuri susieta su Bendrovės administracijos atlygio sistema. Bendrovės valdybos sudėtis atskleista
Bendrovės interneto svetainėje.
Bendrovės perdavimo sistemos operatoriaus veiklą reguliuoja nacionalinė reguliavimo institucija – Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija. Komisija pagal kompetenciją Lietuvos Respublikoje atlieka veiklos elektros energetikos sektoriuje valstybinio
reguliavimo funkcijas, be kita ko, užtikrindama reguliuojamosios energetikos veiklos vykdymo bei elektros energetikos įmonių ir
vartotojų teisių ir pareigų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę.
Bendrovės strategiją ir veiklos planą įgyvendina bei Bendrovės administracijos veiklą organizuoja Bendrovės generalinis direktorius.
Bendrovės administracijos vadovybę sudaro generalinis direktorius, Finansų departamento direktorius, Sistemos departamento
direktorius, Perdavimo tinklo departamento direktorius, Strateginės infrastruktūros departamento direktorius, Strategijos
departamento direktorius bei ITT ir administravimo departamento direktorius. Bendrovės vadovybės sudėtis atskleista Bendrovės
interneto svetainėje.
Korporatyviniame valdyme diegiami geros valdymo praktikos principai, valstybės kontroliuojamų įmonių valdymo politika. Bendrovės
valdyba tvirtina politikas, kurių įgyvendinimą turi užtikrinti Bendrovės administracija: korupcijos prevencijos, atlygio, atlygio už veiklą
įmonių grupės bendrovių organuose, darbuotojų veiklos vertinimo, projektų valdymo, integruoto planavimo ir stebėsenos,
korporatyvinio valdymo, apskaitos, paramos, dividendų, transporto, technologinio turto, skaidrumo ir komunikacijos, neskelbtinos
informacijos apsaugos, kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo, iždo valdymo ir finansų rizikų, rizikų valdymo,
socialinės atsakomybės ir kitas politikas.
Bendrovės vidaus kontrolės sistemas palaiko organizacinė struktūra, valdymo kultūra ir įdiegtos gerosios valdymo praktikos, taip pat
diegiamas procesų valdymas. Pažymėtina, kad priežiūrą atlieka UAB „EPSO-G“ stebėtojų taryba, rekomendacijas, pasiūlymus ir išvadas
dėl svarbių Bendrovės veiklos klausimų teikia atlygio ir skyrimo komitetas ir audito komitetas. Vidaus kontrolės sistemą inicijuoja
Bendrovės valdyba, įgyvendina administracija, palaikoma UAB „EPSO-G“ audito komiteto, išorinio nepriklausomo audito ir pagrindinę
veiklą aptarnaujančių padalinių. Bendrovėje veikiančios procedūros ir politikos užtikrina finansinės apskaitos ir ataskaitų patikimumą,
Bendrovės veiklos atitikimą teisės aktams, veiklos efektyvumą ir veiklos tikslų pasiekimą.
Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-212 patvirtino Valstybės valdomų energetikos sektoriaus
įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires (toliau – Gairės). Šių Gairių nuostatos nustato bendrai visai „EPSO-G“ įmonių grupei
vieningai taikomus korporatyvinio valdymo principus, reglamentuoja įmonių grupės paskirtį, veiklos tikslus, valdymo organizavimo
21

KONSOLIDUOTASIS TARPINIS PRANEŠIMAS
modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą. Šios korporatyvinio valdymo gairės nukreiptos
palaikyti ir toliau tobulinti Bendrovės valdyme taikomas gerosios valdymo praktikos procedūras ir politikas.
„EPSO-G“ įmonių grupės geroji valdysenos praktika
Energetikos ministrui patvirtinus Gaires, „EPSO-G“ įmonių grupę kontroliuojanti bendrovė savo veikloje ir Įmonių grupėje tobulina
valdymo praktiką, atsižvelgdama į Valdymo kodekso rekomendacijas, taip pat įgyvendindama tarptautinių organizacijų, tokių kaip
EBPO, rekomendacijas, skirtas valstybių kontroliuojamų įmonių valdysenai tobulinti.
Pagrindai šių Gairių praktiniam realizavimui yra sukurti 2015 m. gruodžio 17 d., Energetikos ministerijai, kaip UAB „EPSO-G“ akcijų
valdytojui, patvirtinus UAB „EPSO-G“, kaip visą „EPSO-G“ grupę kontroliuojančią bendrovę ir jos naujos redakcijos įstatus (toliau –
EPSO-G įstatai), kurie sukūrė prielaidą UAB „EPSO-G“ lygmenyje sudaryti naujus organus – stebėtojų tarybą ir valdybą, audito komitetą
bei atlygio ir skyrimo komitetą, kurie savo ruožtu atlieka atitinkamai tam tikras priežiūros ir valdymo funkcijas visos Įmonių grupės
mastu. Pažymėtina, kad UAB „EPSO-G“ įstatai reglamentuoja valdymo modelio pokytį Įmonių grupės lygmenyje.
Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis
Informacija apie susijusių šalių sandorius pateikta Bendrovės 2018 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių
akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.) bei sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų,
kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovės ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, nesudarė. Visi
Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiestos rankos principo), įskaitant
sandorius, numatytus Akcinių bendrovių įstatymo 37(2) straipsnyje.
VII. RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS
Bendrovėje įdiegta rizikos valdymo sistema, apimanti rizikų nustatymą, jų analizę, vertinimą ir kontrolės priemonių numatymą,
rizikos valdymo veiksmų plano parengimą bei plano priemonių įgyvendinimą, rizikos valdymo proceso stebėjimą ir priežiūrą.
LITGRID AB Rizikos identifikuojamos ir valdomos vadovaujantis tarptautinio standarto COSO (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ERM (Enterprise Risk Management) nuostatomis.
Politinė, reguliacinė ir atitikties rizikos
Elektros energetikos sektorius yra ypač svarbi ūkio sritis, turinti didelės įtakos nacionaliniams politiniams ir ekonominiams
interesams. Elektros energetikos sektoriaus sandarą, valdymą, sektoriaus įmonių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Elektros energetikos įstatymas ir jį įgyvendinantieji teisės aktai. Bet kokie nacionaliniai ar Europos Sąjungos energetikos
sektorių reguliuojančių teisės aktų pakeitimai, valdžios institucijų sprendimų įtaka gali turėti įtakos „Litgrid“ grupės veiklos
rezultatams bei sistemos patikimumui. Siekiant sumažinti šios rizikos įtaką veiklos rezultatams, Bendrovės atstovai aktyviai
dalyvauja svarstymuose, informuoja apie būtinus priimti sprendimus, galimas sprendimų pasekmes ir/ar teikia pasiūlymus teisės
aktus rengiančioms institucijoms. Bendrovė taip pat nedelsiant atsako į visuomenės, kontroliuojančių institucijų ar kitų
suinteresuotų šalių klausimus apie Bendrovės veiklą.
Elektros energijos paslaugų kainos yra reguliuojamos, kainų viršutines ribas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija. Nuo šių reguliatoriaus sprendimų tiesiogiai priklauso ne tik „Litgrid“ veiklos rezultatai, bet ir Bendrovės skiriamos
lėšos būtinoms veiklos sąnaudoms, investicijoms perdavimo tinklo patikimumui išlaikyti, taip pat galimybės finansuoti
strateginius projektus iš nuosavų ar skolintų lėšų. Siekdama mažinti reguliacinės rizikos įtaką veiklos rezultatams, Bendrovė
aktyviai bendradarbiauja su Komisija, dalyvauja svarstant rengiamus teisės aktų pakeitimus, savo siūlymus argumentuodama
būsimų sprendimų poveikiu bei ilgalaikių, strateginių Bendrovės tikslų svarba.
Mažinant atitikties riziką, kad Bendrovė pažeis reguliuojamos veiklos reikalavimus, ir siekiant užtikrinti, kad priimami
sprendimai būtų tinkamai įvertinti, Bendrovės teisininkų komanda kruopščiai prižiūri vadovybės sprendimų priėmimo, vidaus
teisės aktų, sutartinių įsipareigojimų nustatymo procesus bei atidžiai seka Bendrovei aktualaus teisinio reguliavimo pokyčius.
Bendrovėje patvirtinta ir taikoma Asmens duomenų apsaugos politika.
Atsižvelgiant į Bendrovės reikšmę nacionaliniu lygiu ir taikomus griežtus saugumo reikalavimus ir siekiant užtikrinti visapusiškai
skaidrų veiklos vykdymą Bendrovėje didelis dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai, atitinkamai atnaujintos skaidrumo ir
komunikacijos, neskelbtinos informacijos apsaugos, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikos.
Operacinė / veiklos rizika
Bendrovės veiklos viena svarbiausių funkcijų ir atsakomybių - užtikrinti elektros perdavimo patikimumą ir užkirsti kelią energijos
tiekimo sutrikimams. Pagrindines operacines / veiklos rizikas, galinčias paveikti perdavimo patikimumą, sukelia išoriniai
aplinkos veiksniai: stichiniai reiškiniai, pagrindinių rangovų veiklos sutrikimai, nusikalstami trečiųjų asmenų veiksmai, o taip
pat vidiniai veiksniai - informacinių sistemų sutrikimai. Bendrovėje diegiami sprendimai, atitinkantys fizinės ir informacinių
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technologijų saugos reikalavimus, taikomus strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioms įmonėms,
diegiamos modernios informacinės sistemos. Atsižvelgiant į įmonės statusą ir tendencijas pasaulyje itin didelis dėmesys
Bendrovėje skirtas rizikų kibernetinėje erdvėje identifikavimui ir valdymui.
Veiklos nepertraukiamumui užtikrinti yra paruošti ir nuolat atnaujinami ekstremalių situacijų valdymo planai.
Siekiant išvengti tinklo rekonstrukcijos ir naujų tinklo objektų statybos projektų vėlavimo atvejų, Bendrovėje įdiegta projektų
valdymo sistema, atnaujinta projektų valdymo politika. Nustatyti kvalifikacijos reikalavimai rangovų atrankai kelia aukštus
standartus, siekiant užtikrinti, kad rangovai būtų pajėgūs įgyvendinti sudėtingus projektus.
Bendrovė daug dėmesio skiria aukštos kompetencijos darbuotojų, kurie sugebėtų įgyvendinti ambicingus veiklos bei sudėtingus
strateginių planų tikslus, pritraukimui ir išlaikymui. Tuo tikslu rengiami ugdymo bei pakeičiamumo planai, atnaujintos atlygio,
darbuotojų veiklos vertinimo politikos.
Finansinė rizika
„Litgrid“ grupės įmonės, vykdydamos veiklą, patiria finansinę riziką: kredito riziką, likvidumo riziką ir rinkos riziką (užsienio
valiutos kurso riziką ir palūkanų normų riziką). Valdydamos šią riziką, Grupės įmonės siekia sumažinti veiksnių, galinčių
neigiamai paveikti Grupės finansinius rezultatus, įtaką. Bendrovė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją. Kredito rizikai
valdyti Bendrovė taiko reikalavimus savo klientams/trečiajai šaliai pateikti adekvačias sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemones
(priemonės taikomos atsižvelgiant į kliento/trečios šalies rizikingumą).
Išsami informacija apie finansines rizikas (likvidumo, kredito, palūkanų normos ir valiutų kursų svyravimo) pateikta Bendrovės
finansinėse ataskaitose. „Litgrid“ nenaudoja finansinės rizikos apsidraudimo priemonių.
Technologinė rizika
Lietuvos energetikos sistema turi 15 jungčių su kaimyninėmis energetikos sistemomis. Turimos galių ir energijos balansų
valdymo priemonės yra ribotos, galios ir energijos balanso valdymas yra sudėtingas.
Vienintelio akcininko, „Litgrid“ AB, sprendimu, nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. sustabdyta UAB „Litgrid Power Link Service“ veikla.
UAB „Litgrid Power Link Service“ iki šiol teikė aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių eksploatacijos paslaugas „Litgrid“ AB,
vidaus sandorio pagrindu. Nuo 2018.08.01 „Litgrid“, AB šią veiklą organizuos pati.
Visi darbuotojai, dirbę UAB „Litgrid Power Link Service“, pereina dirbti į „Litgrid“, AB. Aukštos kvalifikacijos specialistai
specifinių jungčių eksploatacijos ir remonto žinių ir įgūdžių sėmėsi specializuotuose jungčių įrangos gamintojų mokymuose bei
dalyvaudami jungčių įrangos, sistemų ir jungčių bandymuose, perimdami eksploatacijos funkcijas ir dalyvaudami jungčių
atsijungimų priežasčių analizėje bandomosios eksploatacijos metu. Šiuo metu kvalifikuotas personalas pasiruošęs HVDC jungčių
eksploatacijai.
Daugiau kaip pusė šalyje eksploatuojamo aukštosios įtampos elektros perdavimo tinklo įrenginių yra senesni nei 45 metų.
Svarbiausių veikloje naudojamų technologinių įrenginių sutrikimai ar gedimai gali turėti neigiamos įtakos „Litgrid“ veiklai ir
finansiniams rezultatams. Siekiant išvengti elektros energijos tiekimo sutrikimų, Bendrovėje patvirtinta oro linijų atstatymo
strategija, nuolat vykdoma perdavimo tinklo būklės stebėsena, atitinkamai sudaromi priežiūros planai ir laiku planuojamos
reikalingos naujos investicijos į tinklą. Transformatorių pastotės ir skirstyklos rekonstruojamos vadovaujantis būklės nustatymo
metodika. Šiuo metu baigiama diegti turto valdymo sistema leis pasiekti efektyvesnį perdavimo tinklo būklės vertinimą ir
technologinio turto valdymą, joje bus apibrėžti tinklo būklės stebėjimo rodikliai. Investicijos į įrangą ir medžiagas turi
tiesioginės įtakos finansiniams rezultatams. Bendrovė reitinguoja investicijas į tinklą, atsižvelgdama į objektyvius kriterijus bei
specialią vertinimo metodiką, taip jas optimizuodama bei užtikrindama tolygų investavimą.
Ekologiniai rizikos veiksniai
Grupės įmonės vadovaujasi aplinkosaugos taisyklėmis, numatančiomis naudojamų pavojingų medžiagų tinkamą žymėjimą,
naudojimą ir saugojimą, užtikrina, kad eksploatuojami įrenginiai atitiktų jų naudojimui keliamus reikalavimus.
Finansinės atskaitomybės rizika ir vidaus kontrolės sistema
„Litgrid“ įmonių grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos rengiamos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus,
priimtus taikyti Europos Sąjungoje. „Litgrid“ vidinių kontrolių procesas apima su paslaugų teikimu susijusių verslo procesų,
informacinių sistemų darbo ir finansinių ataskaitų parengimo procesų kontrolę.
Konsoliduotų finansinių ataskaitų parengimą reglamentuoja „Litgrid“ Apskaitos politika ir tvarkų aprašai, užtikrinantys
buhalterinės apskaitos vykdymą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir
Lietuvos Respublikos įstatymus. „Litgrid“ tvarkų aprašuose numatytos galimos su buhalterine apskaita ir finansinės
atskaitomybės rengimu susijusios rizikos, jų valdymo principai ir metodai, už rizikų kontrolę atsakingi darbuotojai.
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VIII. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI
Bendrovė, vykdydama savo prievoles pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, esminius
įvykius bei kitą reglamentuojamą informaciją skelbia visos ES mastu. Su šia skelbiama informacija galima susipažinti Bendrovės
tinklalapyje (www.litgrid.eu) ir vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius tinklalapyje (www.nasdaqbaltic.com).
2018 m. pirmojo pusmečio svarbiausi įvykiai, nepaminėti kituose šio tarpinio pranešimo skyriuose:
2018 m. vasario 14 d. paskelbti „Litgrid“ grupės ir Bendrovės neaudituoti 2017 m. dvylikos mėnesių finansiniai rezultatai.
2018 m. kovo 1 d. „Verslo žinių“ organizuojamoje konferencijoje „Verslo valdymas 2018: pergalių vadyba“ „Litgrid“ paskelbta
energetikos sektoriaus lydere. „Verslo žinių“ analitikai sudarydami bendrovių reitingą vertino 6 rodiklius: pelną, pajamas, jų
abiejų metinį pokytį, pelningumą ir vidutinį darbo užmokestį.
2018 m. balandžio 24 d. vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G akcininkė Energetikos ministerija patvirtino naują energijos
perdavimo ir mainų įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių ir bendrovės įstatų redakciją, kuri įregistruota Juridinių
asmenų registre 2018 m. balandžio 30 d. Peržiūrėti EPSO-G korporatyvinio valdymo modelį paskatino Lietuvos Respublikos
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Remiantis jais, EPSO-G grupės įmonių, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių
biržoje, valdybos bus stiprinamos suteikiant joms priežiūros funkcijas. Papildžius atsakomybes, keičiasi šių bendrovių valdybų
sudėtis – vietoj valdybos nario pareigas einančių bendrovės administracijos darbuotojų skiriami išoriniai valdybos nariai ir
didinamas nepriklausomų narių skaičius.
2018 m. balandžio 24 d. „Litgrid“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai dėl 2017 m. metinių finansinių
ataskaitų tvirtinimo, pelno paskirstymo, naujos redakcijos įstatų patvirtinimo ir valdybos nario atšaukimo.
2018 m. gegužės 2 d. Pranešta, kad elektros rinkos operatoriaus „Nord Pool“ savininkai, Šiaurės ir Baltijos šalių perdavimo
sistemos operatoriai (PSO) nusprendė dėl „Nord Pool“ reorganizacijos atskiriant Rinkų susiejimo operatoriaus (MCO) ir elektros
biržos funkcijas, perduodant šias funkcijas atskiriems juridiniams asmenims. Siekiant užtikrinti patikimą veikimą,
bendradarbiavimą bei sąnaudų taupymą ir kontrolę, šiuos du juridinius asmenis valdys holdingo bendrovė. Sprendimą dėl naujos
valdymo struktūros „Nord Pool“ generalinė asamblėja priėmė 2018 m. balandžio 19 d. Tai reiškia, kad nuo 2018 m. balandžio
19 d. „Litgrid“ priklauso 2 proc. (306 akcijos) valdymo bendrovės Start Up 170 Invest AS akcijų, kuri 100 proc. valdo „Nord
Pool“ AS (Rinkų susiejimo operatoriaus veikla) ir Start Up 170 (Elektros prekybos biržoje operatoriaus veikla).
2018 m. gegužės 24 d. Elektros perdavimo bendrovė „Litgrid“ AB ir UAB „Conresta“ pasirašė sutartį dėl Sistemos valdymo ir
duomenų saugos centro statybos. Iki 2019 metų pabaigos „Litgrid“ įkurs naują 10,183 mln. Eurų (be PVM) vertės Sistemos
valdymo ir duomenų saugos centrą. Investicijos į jį bus finansuojamos bendrovės lėšomis.
2018 m. birželio 13 d. pranešta, kad „Litgrid“ valdyba pritarė Bendrovės 2017-08-07 pasirašytos sutarties su Telia Lietuva AB
dėl UAB Duomenų logistikos centras akcijų pirkimo-pardavimo, nutraukimui. Pagal šią sutartį Bendrovė turėjo parduoti Telia
Lietuva, AB, 20.36 %, UAB Duomenų logistikos centro akcijų. Kartu su Bendrove savo akcijų dalį (79.64 %) turėjo parduoti ir
kita UAB Duomenų logistikos centro akcininkė „Lietuvos energija“, UAB. Sprendimas nutraukti sutartį priimtas sandorio šalių
„Lietuvos energija“, UAB, Litgrid AB ir Telia Lietuva, AB bendru sutarimu, atsižvelgiant į Telia Lietuva, AB pasiūlymą.
2018 m. birželio 25 d. „Litgrid“ AB pasirašė sutartį suteikti subordinuotą 1,0 mln. Eur paskolą UAB „TETAS“. Trejų metų
trukmės paskola suteikta investicijų ir apyvartinio kapitalo finansavimui.

IX. SVARBIAUSI ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DATOS
2018 m. liepos 13 d. „LITGRID“ AB valdyba priėmė sprendimą sudaryti sutartis tarp patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“,
ir „LITGRID“ AB dėl 2014 m. ir 2015 m. mokestinių nuostolių perėmimo už 15 proc. atlygį nuo perduotų nuostolių sumos. Prieš
tai Audito komitetas pateikė nuomonę, kad sandoris yra sąžiningas visų LITRGID AB akcininkų atžvilgiu, mokestinių nuostolių
perdavimas vykdomas pelno mokesčio įstatymo numatyta tvarka ir įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės.
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X. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
„Litgrid“ socialinę atsakomybę supranta kaip integralią ir neatskiriamą verslo dalį.
„Litgrid“ veikla grindžiama socialinės atsakomybės, darnios plėtros, skaidrumo bei pažangios aplinkosaugos principais. Įmonės
veikla yra neatsiejama šalies ekonomikos sėkmingo funkcionavimo sąlyga, o ilgalaikiai strateginiai tikslai bei vykdomi
strateginiai elektros energetikos projektai prisideda siekiant užtikrinti šalies energetinį savarankiškumą.
Įgyvendinamų projektų svarba skatina bendrovę ir jos darbuotojus bei vadovybę remtis aukščiausiais profesiniais ir etikos
standartais, prisiimti atsakomybę puoselėjant ir ugdant visuomenės ir atskirų jos grupių sąmoningumą, atsakingumą ir norą
aktyviai dalyvauti kuriant šalies gerovę. Socialinės atsakomybės politikoje daugiausia dėmesio skiriama sąžiningų ir
motyvuojančių darbo sąlygų užtikrinimui, atsakomybės ir pilietiškumo ugdymui, siekiama padėti įvairiapusiškai augti ir stiprėti
visuomenei, kurioje vykdoma veikla.
Bendrovė įgyvendina strateginius didelės vertės ir istorinės reikšmės projektus, todėl suprantama, kad dideli darbai atneša
didelę atsakomybę. Kokybiško dialogo su visuomene, kuriai ir kurioje dirbama, palaikymas ir skatinimas – kertinis „Litgrid“
kasdienės veiklos prioritetas.
„Litgrid“ savo atsakomybę apibrėžia ir veikloje remiasi šiais dokumentais:
Socialinės atsakomybės politika;
Korporatyvinio valdymo politika;
Veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika;
Korupcijos prevencijos politika;
Atlygio politika;
Interesų valdymo politika;
Apskaitos politika;
Neskelbtinos informacijos apsaugos politika;
Paramos politika;
Etikos kodeksu;
Aplinkosaugos reikalavimų taikymo „Litgrid“ veikloje sąrašas;
„Litgrid“ kolektyvine sutartimi.
Politikos yra skelbiamos bendrovės interneto svetainėje www.litgrid.eu
Atsakomybė rinkoje: efektyvus ir skaidrus verslas
„Litgrid“ įgyvendina regioninės ir nacionalinės reikšmės projektus. Tai didelių investicijų reikalaujantys projektai. Jų sėkmė
priklauso nuo akcininkų, partnerių, kontroliuojančių bei reguliuojančių institucijų ir Lietuvos žmonių supratimo, pasitikėjimo
ir paramos. Todėl savo veikloje Bendrovė daug dėmesio skiria viešųjų pirkimų procesų priežiūrai ir korupcijos prevencijai bei
dialogui su rangovais ir tiekėjais.
Dialogas su rangovais ir tiekėjais
Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, 2018 m. „Litgrid“ planuoja pristatyti rangovams ir tiekėjams 2018 metais numatomus
įgyvendinti projektus bei planuojamus darbus, kuriems ketinama skelbti rangos konkursus.
Korupcijos prevencija
Verslo sprendimai ir veiksmai yra grindžiami didžiausios naudos Bendrovei, vartotojams ir akcininkams principu. Įsipareigojame
vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir objektyviam darbui su „Litgrid“. Bendrovėje
reglamentuota privačių interesų deklaravimo tvarka – interesų deklaracijas teikia visi bendrovės darbuotojai.
Bendrovė savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar
reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis. „Litgrid“ kovos su korupcija samprata apima netinkamų privilegijų siūlymą
ir priėmimą, prekybą poveikiu, netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiame, kad mūsų
sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis.
Bendrovė skatina savo darbuotojus, klientus, verslo partnerius ir kitas suinteresuotas šalis pranešti apie teisės aktų pažeidimus
bei neetišką elgesį el. paštu pranesk@litgrid.eu arba tel. +370 615 62 290. Ši informacija yra prieinama tik Bendrovės korupcijos
prevencijos darbuotojui, kuris užtikrina anonimiškumą ir konfidencialumą.
Aplinkos apsauga
Numatomoms statyti elektros perdavimo linijoms atliekamos poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos procedūros, kurių išvados
įvertinamos rengiant techninius projektus. Rengiant projektavimo užduotis visoms naujai statomoms ar rekonstruojamoms
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transformatorių pastotėms ir skirstykloms nustatomi aplinkosaugos reikalavimai. Visais atvejais stengiamasi parinkti mažiau
kenksmingus aplinkai įrenginius. Pavyzdžiui, rekonstruojant transformatorių pastotes iki šiol naudoti alyviniai jungtuvai
keičiami modernesniais dujiniais. Taip mažinama aplinkos taršos rizika avarijos atveju, be to mažėja įrenginių eksploatacijos
kaštai. Kadangi 330 kV įtampos transformatorių pastotės pereina prie nuotolinio valdymo be nuolat budinčio personalo,
įrengiamos galimai užterštų lietaus nuotekų išvalymo sistemos su automatiniu alyva užteršto srauto uždarymu ir informacijos
perdavimu į sistemos valdymo centrą. Rangovai įpareigojami organizuoti darbus taip, kad būtų išvengta galimo poveikio aplinkai
arba poveikis sumažintas, sutvarkyti statybos metu susidarančias atliekas, apskaityti bei deklaruoti importuotas
apmokestinamąsias pakuotes ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Perkant darbus, reikalaujama, kad rangovai turėtų
įsidiegę Aplinkos vadybos sistemas pagal standartą LST EN ISO 14001. Priimant atliktus darbus patikrinama, ar rangovai įvykdė
reikalavimus, ar tinkamai sutvarkė atliekas ir ar turi tai patvirtinančius dokumentus.
Tęsiamas 2016 m. pradėtas Lietuvos-Lenkijos jungties „LitPol Link“ poveikio aplinkai monitoringas. Pavasarį ir rudenį buvo
vykdomas migruojančių žąsų ir vandens paukščių sankaupų nustatytuose monitoringo taškuose apskaitos. Taip pat atlikta
monitoringo programoje numatyta saugomų varliagyvių, roplių, vėžlių ir gamtinių buveinių stebėsena. Monitoringų ataskaitos
pateiktos suinteresuotoms valstybinėms institucijoms.
Drauge su Lietuvos ornitologų draugija „Litgrid“ įgyvendina Europos komisijos ir Aplinkos ministerijos dalinai finansuojamą
projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštosios įtampos elektros perdavimo tinkle“. Šio projekto tikslai
– sumažinti migruojančių paukščių žūtį, pagerinti pelėsakalių veisimosi sąlygas Lietuvoje, stebėti paukščių žuvimo atvejus prie
aukštosios įtampos elektros perdavimo tinklo ir teikti rekomendacijas dėl jų apsaugos. Elektros perdavimo linijų laidų
matomumas yra didinamas įrengiant ant linijų specialias paukščiams labiau matomas („pakabuko“ ir „spiralės“ tipų, angl. birddiverting) priemones tose vietose, kur paukščių migracija yra intensyviausia. Vietose, kur stebimos didžiausios baltųjų gandrų
priešmigracinės būrimosi vietos įrengiamos specialios paukščių apsaugos – neleidžiantys tūpti virš izoliatorių „šakutės“ tipo
įtaisai, taip pat girliandose keičiami viršutiniai izoliatoriai į didesnio diametro ir taip mažinantys trumpo jungimo galimybes.
Ornitologų parinktose vietovėse 110 kV įtampos atramose įrengiami specialūs inkilai pelėsakaliams.
2018 m. pirmą pusmetį pradėtos pirkimo procedūros įdiegti priemones mažinančias nuo veikiančių elektros įrenginių į
gyvenamąją aplinką sklindantį triukšmą Klaipėdos TP, ir pagerinti šalia pastotės įsikūrusių gyventojų sąlygas.
Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas
Bendrovėje rūšiuojamos atliekos: pastatyti specialūs konteineriai, skirti stiklo, plastiko ir popieriaus rūšiavimui.
Parama ir socialinės iniciatyvos
2018 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė paramos neskyrė.
Visuomenės švietimas
„Litgrid“ prižiūrimais elektros perdavimo linijų laidais tekanti srovė yra maždaug 500 kartų aukštesnės įtampos, nei namuose.
Ji gali sukelti pavojų net ir neprisilietus prie pačių laidų. Elektros iškrova gali įvykti ir pažeidus saugų atstumą, priartėjus per
arti.
Elektros tinkle darbus atliekantiems rangovams „Litgrid“ nuolat primena būtinybę laikytis darbuotojų saugos reikalavimų.
Bendrovės vykdomos informacines kampanijos regioninėje žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose (saugus elgesys pristatomas
vaidybiniais videofilmais).
Bendrovės užsakymu sukurti vaidybiniai videofilmai apie saugų lankytojų bei rangovų elgesį transformatorių pastotėse ir
skirstyklose publikuojami youtube kanale, Bendrovės paskyroje.
Ekskursijos
Bendrovės gidai įvairaus amžiaus ir profesinių interesų žmonėms patraukliai pristato Lietuvos elektros energetikos sistemos
veiklą. Ekskursijos organizuojamos grupėms nuo 8 iki 20 žmonių. Per pirmą pusmetį nurengtos 25 ekskursijos. Jos vyksta
Sistemos valdymo centre Vilniuje bei aukštos įtampos transformatorių pastotėse Kaune, Utenoje, Panevėžyje, Šiauliuose.
Bendrovės tradicija – miško sodinimas
2018 m. balandžio mėn. daugiau nei 50 Bendrovės darbuotojų Gedimino girioje (Alytaus raj.) pasodino beveik 4000 eglaičių.
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FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)
Grupė
2018-06-30
2017-12-31

Pastabos

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Investicijos į dukterines įmones
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Suteiktos paskolos
Finansinis turtas, galimas parduoti
Ilgalaikio turto iš viso
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Prekybos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
Kitas finansinis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso
TURTO IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas
Privalomasis rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso
Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Dotacijos
Ilgalaikės paskolos
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Ateinančių laikotarpių pajamos
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės paskolos
Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Prekybos skolos
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Pelno mokesčio įsipareigojimas
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Įsipareigojimų iš viso
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

3
3
4
5
6

7

8
9

8
8
9

Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31

3 718
370 382
110
2 693
376 903

3 650
378 403
33
2 693
384 779

3 717
368 201
174
2 203
2 693
376 988

3 647
376 028
174
1 203
2 693
383 745

1 284
782
18 891
11 582
35
12 725
690
45 989
422 892

1 019
483
22 210
21 275
12
8 736
696
54 431
439 210

93
675
16 541
9 489
17
12 725
340
39 880
416 868

99
412
17 022
20 645
8 736
434
47 348
431 093

146 256
8 579
5 041
655
14 626
63 309
3 657
242 123

146 256
8 579
5 380
655
14 790
62 767
8 171
246 598

146 256
8 579
4 748
655
14 626
63 309
3 719
241 892

146 256
8 579
4 999
655
14 626
62 767
8 257
246 139

101 240
710
4 416
11 240
764
118 370

22
108 353
820
6 105
6 564
764
122 628

101 240
4 416
11 240
694
117 590

22
108 353
6 105
6 564
694
121 738

11 154
22 319
237
19 729
831
14
8 115
62 399
180 769
422 892

8 082
34 656
443
15 095
328
1 468
9 912
69 984
192 612
439 210

11 154
22 319
16 587
831
6 495
57 386
174 976
416 868

8 082
33 311
11 581
328
1 468
8 446
63 216
184 954
431 093

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
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BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupė

Pasta-

2018-06-30

bos

Pajamos
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų
pajamos
Kitos pajamos
Pajamų iš viso

Bendrovė
2018-06-30
2017-06-30

2017-06-30

83 159

70 141

83 159

70 141

7 963
91 122

7 967
78 108

368
83 527

660
70 801

(56 332)

(39 080)

(56 332)

(39 080)

(12 858)
(7 020)
(1 582)
( 791)
( 281)
(8 100)
( 86 964)

(13 129)
(6 768)
(2 131)
( 743)
( 243)
107
(8 976)
(70 963)

(12 604)
(4 033)
(2 586)
( 715)
( 281)
(2 583)
(79 134)

(13 012)
(3 512)
(3 133)
( 671)
( 243)
109
(2 682)
(62 224)

Veiklos pelnas (nuostoliai)

4 158

7 145

4 393

8 577

Finansinė veikla
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Finansinės veiklos iš viso

135
( 645)
( 510)

162
( 691)
( 529)

148
( 629)
( 481)

212
( 672)
( 460)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

3 648

6 616

3 912

8 117

(2 152)
1 745
( 407)
3 241

(2 385)
971
(1 414)
5 202

(2 132)
1 689
( 443)
3 469

(2 377)
1 011
(1 366)
6 751

-

-

-

-

3 241

5 202

3 469

6 751

0,006

0,010

0,007

0,013

Sąnaudos
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų
sąnaudos
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos
Remontų ir priežiūros sąnaudos
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos
Atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimas
Kitos sąnaudos
Sąnaudų iš viso

Pelno mokestis
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)
Pelno mokesčio iš viso
Grynasis pelnas (nuostoliai)

10

3

11

Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos
į pelno (nuostolių) ataskaitą
Laikotarpio bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso

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

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
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BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupė
2018-04-0106-30
Pajamos
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų
pajamos
Kitos pajamos
Pajamų iš viso
Sąnaudos
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų
sąnaudos
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos
Remontų ir priežiūros sąnaudos
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos
Atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimas
Kitos sąnaudos
Sąnaudų iš viso
Veiklos pelnas (nuostoliai)

37 564

31 882

37 564

31 882

5 561
43 125

4 469
36 351

192
37 756

298
32 180

(27 649)

(18 897)

(27 649)

(18 897)

(6 409)
(3 622)
( 921)
( 394)
( 94)
(5 185)
( 44 274)

(6 514)
(3 491)
(1 168)
( 381)
( 143)
103
(4 793)
(35 284)

(6 282)
(2 035)
(1 576)
( 359)
( 94)
(1 197)
(39 192)

(6 454)
(1 756)
(1 744)
( 345)
( 143)
103
(1 407)
(30 643)

(1 149)

1 067

(1 436)

1 537

133
( 314)
( 181)

146
( 362)
( 216)

140
( 306)
( 166)

196
( 356)
( 160)

(1 330)

851

(1 602)

1 377

( 607)
972
365
( 965)

( 803)
638
( 165)
686

( 594)
997
403
(1 199)

( 797)
637
( 160)
1 217

-

-

-

-

( 965)

686

(1 199)

1 217

-0,002

0,001

-0,002

0,002

Finansinė veikla
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Finansinės veiklos iš viso
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

Bendrovė
2018-04-012017-04-0106-30
06-30

2017-04-0106-30

Pelno mokestis
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)
Pelno mokesčio iš viso
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos
į pelno (nuostolių) ataskaitą
Laikotarpio bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso

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

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupė

Finansinio
turto tikrosios
Perkainovertės
Privalojimo
pasikeitimo
masis
rezervas
rezervas
rezervas

Akcijų
priedai

Kapitalas

Nepaskirstytasis
pelnas

Kiti
rezervai

Iš viso

Likutis 2017 m. sausio 1 d.
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos
(sąnaudos)
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos
sumos
Pervesta į rezervus
Dividendai
Likutis 2017 m. birželio 30 d.

146 256

8 579

5 608

655

14 726

62 747

-

-

-

-

-

-

5 202

5 202

-

-

( 252)

-

-

-

252

-

146 256

8 579

5 356

655

64
14 790

20
62 767

( 84)
(18 156) (18 156)
3 448 241 851

Likutis 2018 m. sausio 1 d.
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos
(sąnaudos)
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos
sumos
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną
Pervesta į rezervus
Dividendai
Likutis 2018 m. birželio 30 d.

146 256

8 579

5 380

655

14 790

62 767

8 171 246 598

-

-

-

-

-

-

3 241

3 241

-

-

( 339)

-

-

-

339

-

146 256

8 579

5 041

655

( 164)
14 626

542
63 309

Bendrovė

Finansinio
turto tikrosios
Perkainovertės
Privalojimo
pasikeitimo
masis
rezervas
rezervas
rezervas

Akcijų
priedai

Kapitalas

16 234 254 805

164
( 542)
(7 716)
(7 716)
3 657 242 123

Nepaskirstytasis
pelnas

Kiti
rezervai

Iš viso

Likutis 2017 m. sausio 1 d.
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos
(sąnaudos)
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos
sumos
Pervesta į rezervus
Dividendai
Likutis 2017 m. birželio 30 d.

146 256

8 579

5 533

655

14 626

62 747

-

-

-

-

-

-

6 751

6 751

-

-

( 247)

-

-

-

247

-

146 256

8 579

5 286

655

14 626

20
62 767

( 20)
(18 156) (18 156)
6 997 245 166

Likutis 2018 m. sausio 1 d.
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos
(sąnaudos)
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos
sumos
Pervesta į rezervus
Dividendai
Likutis 2018 m. birželio 30 d.

146 256

8 579

4 999

655

14 626

62 767

8 257 246 139

-

-

-

-

-

-

-

-

( 251)

-

-

-

146 256

8 579

4 748

655

14 626

542
63 309

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
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18 175 256 571

3 469

3 469

251

-

( 542)
(7 716)
(7 716)
3 719 241 892

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Grupė
2018-06-30
2017-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimas (sumažėjimo
atstatymas)
Beviltiškų skolų nurašymo sąnaudos
Pelno mokesčio sąnaudos
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto
perleidimo/nurašymo
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Dividendų pajamos
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)
sumažėjimas
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto
(padidėjimas) sumažėjimas
Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų
išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas)
Kito finansinio turto pasikeitimas
(Sumokėtas) pelno mokestis
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)
Gautos dotacijos
Suteiktos paskolos
Gautos perkrovų valdymo pajamos
Gauti dividendai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Sugrąžintos paskolos
Sąskaitų likučio perviršis (overdraft)
Išperkamosios nuomos mokėjimai
Sumokėtos palūkanos
Išmokėti dividendai
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

Bendrovė
2018-06-30
2017-06-30

3 241

5 202

3 469

6 751

12 858

13 128

12 604

13 012

-

( 595)

-

( 597)

407
-

488
1 414
( 647)

443
-

488
1 366
( 647)

281

243

281

243

642
( 130)
( 2)

687
( 134)
( 24)

( 13)
626
( 130)
( 2)

668
( 184)
( 24)

1 115

4 495

( 260)

2 807

( 548)

653

( 241)

( 344)

3 113

(3 513)

3 047

( 443)

(3 989)
(3 628)
13 360

1 887
(2 274)
21 010

(3 989)
(3 617)
12 218

1 887
(2 257)
22 726

(9 406)
14 086
6 868
130
11 678

(8 741)
1 776
4 747
134
(2 084)

(9 030)
14 086
(1 000)
6 868
130
11 054

(8 827)
1 776
4 747
134
(2 170)

(4 041)
(12 337)
( 316)
( 666)
(7 684)
(25 044)

(4 041)
3 741
( 45)
( 772)
(18 105)
(19 222)

(4 041)
(10 992)
( 649)
(7 684)
(23 366)

(4 041)
2 009
( 753)
(18 105)
(20 890)

( 6)
696
690

( 296)
798
502

( 94)
434
340

( 334)
608
274

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

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. birželio 30 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. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:
Turimų akcijų
skaičius
491 736 153
12 595 227
504 331 380

Įmonės akcininkai
UAB „EPSO-G“
Kiti akcininkai
Iš viso:

Turimų akcijų
skaičius (proc.)
97,5
2,5
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. birželio 30 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.
birželio 30 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,
oro linijų 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.
Vienintelio akcininko sprendimu įmonės veikla
stabdoma nuo 2018 08 01, nuo šios datos
„Litgrid“ eksploatacijos veiklą organizuos pati.

UAB Duomenų
logistikos centras

Žvejų g. 14, Vilnius,
Lietuva

20 proc.

20 proc.

Informacinių technologijų paslaugų teikimas

50 proc.

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

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

50 proc.

2017 m. rugpjūčio 7 d. Bendrovė su „Telia Lietuva“ buvo pasirašiusi sutartį dėl UAB „Duomenų logistikos centras“ 20,36
procentų akcijų paketo pirkimo – pardavimo. 2018 m. birželio mėn. „Telia Lietuva“, įvertinusi preliminarias Konkurencijos
tarybos indikacijas, nusprendė atsisakyti UAB „Duomenų logistikos centras“ įsigijimo. 2018 m. birželio 13 d. Bendrovės valdyba
priėmė sprendimą pritarti su „Telia Lietuva“ pasirašytos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimui ir atnaujinti
UAB „Duomenų logistikos centras“ pardavimo procesą. Dėl Bendrovės vykdomų aktyvių veiksmų siekiant parduoti asocijuotos
įmonės akcijas, investicija į minėtą įmonę apskaityta trumpalaikio turto straipsnyje „Kitas finansinis turtas“.
Grupės darbuotojų skaičius 2018 m. birželio 30 d. buvo 546 (2017 m. gruodžio 31 d. – 633), Bendrovės darbuotojų skaičius
2018 m. birželio 30 d. buvo 232 (2017 m. gruodžio 31 d. - 229).

32

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios sutrumpintos tarpinės konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m.
birželio 30 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. birželio 30 d. yra neaudituotos. Metinių finansinių ataskaitų už
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas
Grupė

Nematerialusis turtas

Materialusis turtas

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
Nurašymai
Perklasifikavimas į atsargas
Perklasifikavimas
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu
Nusidėvėjimas/amortizacija
Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d.

1 491
171
2 292
( 246)
3 708

399 160
11 023
402
( 257)
( 16)
(2 292)
(7 396)
(12 882)
387 742

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
Nurašymai
Perklasifikavimas iš atsargų
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu
Nusidėvėjimas/amortizacija
Likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d.

3 650
542
( 474)
3 718

378 403
8 665
1 385
( 317)
20
(5 390)
(12 384)
370 382

Bendrovė

Nematerialusis turtas

Materialusis turtas

Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
Nurašymai
Perklasifikavimas į atsargas
Perklasifikavimas
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu
Nusidėvėjimas/amortizacija
Likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d.

1 486
171
2 292
( 245)
3 704

398 269
10 754
402
( 257)
( 16)
(2 292)
(7 396)
(12 767)
386 697

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
Nurašymai
Perklasifikavimas iš atsargų
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu
Nusidėvėjimas/amortizacija
Likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d.

3 647
542
( 472)
3 717

376 028
8 607
1 385
( 317)
20
(5 390)
(12 132)
368 201
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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. birželio 30 d. būtų didesnė 299 199 tūkst. Eur. Informacija apie
ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė sumažinta gautomis/gautinomis dotacijomis:
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d.

297 649
5 390
(3 840)
299 199

Investicijos į dukterines įmones
2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas sudarė:
Dukterinės įmonės

Vertės
sumažėjimas

Įsigijimo vertė

UAB „TETAS“
UAB Litgrid Power Link Service
Iš viso

4 754
174
4 928

Apskaitinė vertė

(4 754)
(4 754)

174
174

Dalies procentas

100
100

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.
2018 m. birželio 25 d. AB „Litgrid“ ir UAB „TETAS“ sudarė paskolos sutartį. Šia paskolos sutartimi AB „Litgrid“ suteikė
UAB „TETAS“ 1 mln. Eur, kurie skirti piniginių srautų subalansavimui. Metinis palūkanų dydis – 2,2 proc., paskolos grąžinimo
terminas 2021 m. birželio 25 d.
Suteiktų paskolų suma 2018 m. birželio 30 d. sudarė 2 202 523 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. - 1 202 523 Eur).

Finansinis turtas, galimas parduoti
Grupės ir Bendrovės finansinį turtą, kuris klasifikuojamas kaip galimas parduoti, sudaro Nord Pool Holding AS (po reorganizacijos
– Start Up 170 Invest AS) akcijos.
2018 m. balandžio 19 d. Nord Pool AS akcininkai - Šiaurės ir Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriai (PSO) priėmė
sprendimą reorganizuoti bendrovę, atskiriant Rinkų susiejimo operatoriaus (MCO) ir elektros biržos operatoriaus funkcijas,
perduodant jas atskiriems juridiniams asmenims ir sukuriant įmonių grupės struktūrą. Nuo 2018 m. balandžio 19 d. „Litgrid“
priklauso 2 proc. (306 akcijos) valdymo bendrovės Start Up 170 Invest AS akcijų, kuri 100 proc. valdo „Nord Pool“ AS (Rinkų
susiejimo operatoriaus veikla) ir Start Up 170 (Elektros prekybos biržoje operatoriaus veikla). Nord Pool AS reorganizacijos
metu Bendrovė išlaikė investicijų į galimo parduoti finansinio turto teikiamą naudą ir valdymo riziką toje pačioje apimtyje,
todėl finansinėse ataskaitose nebuvo fiksuota finansinio turto perleidimas ir įgijimas.

Kitas finansinis turtas
Grupė
2018-06-30
Deponuotos lėšos garantijoms ir depozitai
Už perkrovų valdymą gautos lėšos
Finansinis turtas, laikomas pardavimui (UAB „Duomenų
logistikos centras“ akcijos)
Iš viso

Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31

2017-12-31

1 300
10 673

1 877
6 107

1 300
10 673

1 877
6 107

752

752

752

752

12 725

8 736

12 725

8 736
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Paskolos
Grupės ir Bendrovės paskolas sudaro:
Grupė
2018-06-30
Ilgalaikės
Banko paskolos
Trumpalaikės
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Banko sąskaitos perviršis
Iš viso paskolų

2017-12-31

Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31

101 240

108 353

101 240

108 353

11 154
22 319
134 713

8 082
34 656
151 091

11 154
22 319
134 713

8 082
33 311
149 746

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai
Grupė
2018-06-30
Tarp 1 ir 2 metų
Nuo 2 iki 5 metų
Po 5 metų
Iš viso

2017-12-31

Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31

14 225
42 676
44 339

14 225
42 676
51 452

14 225
42 676
44 339

14 225
42 676
51 452

101 240

108 353

101 240

108 353

Grupės ir Bendrovės paskolų palūkanų normos svertinis vidurkis 2018 m. birželio 30 d. sudarė 0,92 proc. (2017 m. gruodžio 31d.
– 0,87 proc.).
2018 m. birželio 30 d. Grupės nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis buvo 7 281 tūkst. Eur (Bendrovės – 5 681 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. birželio 30 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. minėtų rodiklių
reikalavimus įvykdė.

Išperkamosios nuomos įsipareigojimai
Grupės būsimus išperkamosios nuomos mokėjimus sudarė:

Grupė

2018-06-30
Minimalių lizingo
Minimalūs lizingo
mokėjimų
mokėjimai
dabartinė vertė

Išperkamosios nuomos mokėjimai:
Per pirmus metus
Per antrus – penktus metus
Minimalūs išperkamosios nuomos mokėjimai
Atimti: būsimas palūkanas
Dabartinė minimalių išperkamosios nuomos
mokėjimų vertė

254
731
985
(38)

237
710
947
-

462
849
1 311
(48)

443
820
1 263
-

947

947

1 263

1 263

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų tikroji vertė apytiksliai lygi jų apskaitinei vertei.

Segmentų ataskaita
Grupė yra išskyrusi šiuos 5 segmentus:
•
•
•
•
•

2017-12-31
Minimalių lizingo
Minimalūs lizingo
mokėjimų
mokėjimai
dabartinė vertė

elektros energijos perdavimas;
prekyba balansavimo/reguliavimo elektros energija;
sisteminių paslaugų teikimas;
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikimas;
remonto ir techninės priežiūros veiklos.
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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
poreikio / eksporto subalansavimą.

elektros

energija

yra

paslauga,

užtikrinanti

elektros

gamybos / importo

ir

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.
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. birželio 30 d. pasibaigusį laikotarpį yra pateikta žemiau:
Verslo segmentai

Perdavimo veikla

Prekyba
balansavimo/
reguliavimo
elektros energija

Sisteminių
paslaugų
pardavimas

37 911

10 683

31 279

3 654

9 194

92 721

-

-

-

-

(1 599)

(1 599)

37 911

10 683

31 279

3 654

7 595

91 122

3 180

70

1 143

-

( 235)

4 158

Finansinės pajamos (sąnaudos), grynąją verte*

x

x

x

x

x

( 510)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

x

x

x

x

x

3 648

Pelno mokestis*

x

x

x

x

x

( 407)

2018 m.

Pajamos
Pajamos tarp segmentų
Pajamos, eliminavus pajamas tarp Grupės įmonių
Veiklos pelnas (nuostoliai)

Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Ilgalaikio materialiojo nurašymai

VIAP
teikimas

Remonto ir
techninės
priežiūros
veikla

Iš viso

x

x

x

x

x

3 241

12 463

35

106

-

254

12 858

281

-

-

-

-

281

*Pelno mokestis bei finansinės pajamos ir sąnaudos neskaidomi tarp Bendrovės veiklų ir priskiriami perdavimo veiklai.
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Grupės informacija apie segmentus už 2017 m. birželio 30 d. pasibaigusį laikotarpį yra pateikta žemiau:
Verslo segmentai

Perdavimo veikla

Prekyba
balansavimo/
reguliavimo
elektros energija

Sisteminių
paslaugų
pardavimas

36 978

8 306

21 406

4 111

9 371

80 172

-

-

-

-

(2 064)

(2 064)

36 978

8 306

21 406

4 111

7 307

78 108

5 350

2 261

943

23

(1 432)

7 145

Finansinės pajamos (sąnaudos), grynąją verte*

x

x

x

x

x

( 529)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

x

x

x

x

x

6 616

Pelno mokestis*

x

x

x

x

x

(1 414)

2017 m.

Pajamos
Pajamos tarp segmentų
Pajamos, eliminavus pajamas tarp Grupės įmonių
Veiklos pelnas (nuostoliai)

Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymai

VIAP
teikimas

Remonto ir
techninės
priežiūros
veikla

Iš viso

x

x

x

x

x

5 202

12 852

40

120

-

117

13 129

243

-

-

-

-

243

*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 93 proc. visų pajamų.

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.

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
2018-06-30
UAB „EPSO-G“ grupės įmonės
Bendrovės dukterinės įmonės

2017-06-30

3 895
3 895

2 459
2 459

Bendrovė
2018-06-30
2017-06-30
3 895
98
3 993

2 459
88
2 547

Prekių ir paslaugų pirkimas
Grupė
2018-06-30
Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G")
UAB „EPSO-G“ grupės įmonės
Bendrovės dukterinės įmonės

83
116
199
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2017-06-30
43
158
201

Bendrovė
2018-06-30
2017-06-30
76
116
1 508
1 700

38
158
2 012
2 208
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Gautinos sumos iš susijusių šalių
Grupė
2018-06-30
UAB „EPSO-G“ grupės įmonės
Bendrovės dukterinės įmonės

Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31

2017-12-31

854
854

646
646

854
2 237
3 091

646
1 217
1 863

Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Grupė
2018-06-30
Grupės patronuojanti įmonė (UAB "EPSO-G")
Bendrovės dukterinės įmonės

Bendrovė
2018-06-30
2017-12-31

2017-12-31
30
30

-

28
1 148
1 176

746
746

Bendrovė dukterinei įmonei UAB "TETAS yra suteikusi paskolas, kurių likutis 2018 m. birželio 30 d. - 2 203 tūkst. Eur (2017 m.
gruodžio 31 d. - 1 203 tūkst. Eur).
Išmokos vadovybei
Grupė
2018-06-30
Išmokos, susijusios su darbo santykiais
Iš jų: Išeitinės kompensacijos
Vadovų skaičius (vidutinis metinis)

418
21
13

2017-06-30

Bendrovė
2018-06-30
2017-06-30

411
25
12

297
19
7

268
7

Per 2018 m. ir 2017 m. pirmus šešis 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.

Dividendai
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.

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:
2018-06-30
Grynasis pelnas, priskirtinas Grupės akcininkams (tūkst. Eur)
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)
Pelnas ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai (eurais)

3 241
504 331 380
0,006

2017-06-30
5 202
504 331 380
0,010

Pobalansiniai įvykiai
Bendrovės valdyba 2018 m. liepos 13 d. priėmė sprendimą sudaryti sutartis tarp patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G ir
„LITGRID“ AB dėl mokestinių nuostolių perdavimo. 2018 m. liepos 13 d. pasirašytų sutarčių sąlygos numato, kad „LITGRID“ AB
sumokės UAB „EPSO-G“ 15 proc. nuo perimtos mokestinių nuostolių sumos, t. y. 680 000 Eur už 2014 m. ir 680 000 Eur už
2015 metus. Šie sandoriai vykdomi pelno mokesčio įstatymo numatyta tvarka ir įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams
neturės.
************
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