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Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu ir Lietuvos banko patvirtintomis Informacijos
atskleidimo taisyklėmis, mes, LITGRID AB generalinis direktorius Daivis Virbickas, finansų planavimo ir analizės skyriaus
vadovas, pavaduojantis finansų departamento direktorių Darius Zagorskis ir vyriausiojo finansininko pavaduotoja, l.e. apskaitos
skyriaus vadovės pareigas Raimonda Duobuvienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pateikiamos LITGRID AB 2020 metų šešių
mėnesių laikotarpio, pasibaigusio 2020 m. birželio 30 d., neaudituotos sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos, parengtos
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo
LITGRID AB turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus, kad tarpiniame šešių mėnesių pranešime yra teisingai
nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.
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LITGRID AB I PUSMEČIO PRANEŠIMAS

I. BENDROJI INFORMACIJA
Pranešimas parengtas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.
Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys:
Pavadinimas
Teisinė forma
Įregistravimo data ir vieta
Įmonės kodas
Buveinės adresas
Adresas korespondencijai
Telefonas
El. paštas

LITGRID AB (toliau – LITGRID arba Bendrovė)
Akcinė bendrovė
2010-11-16, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
302564383
Viršuliškių skg. 99B, LT-05131, Vilnius
Viršuliškių skg.99B, LT-05131, Vilnius
+370 707 02171
info@litgrid.eu; www.litgrid.eu

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 yra įgyvendinusi
strateginius tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva - Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva - Lenkija) projektus. Įgyvendindama
sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais programą, Bendrovė vykdo 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtintų
strateginės svarbos projektų.
LITGRID atsako už sistemoje suvartojamos ir pagaminamos elektros energijos balanso palaikymą ir patikimą elektros energijos
perdavimą, vykdo strateginius Lietuvos elektros energetikos projektus, grindžia savo viziją ir strategines veiklos gaires
Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (toliau - NENS) 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.
LITGRID yra EPSO-G grupės įmonių dalis:

EPSO-G GRUPĖ
Lietuvos Respublika
Energetikos
ministerija
100%
UAB EPSO-G

67%

97,5%

96,6%
AB Amber Grid

Litgrid AB

100%
BALTPOOL UAB

2,0%

100%
UAB GET Baltic

TSO Holding AS

20,36%
UAB Duomenų
logistikos centras
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EPSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises
ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. UAB „EPSO-G“ priklauso 97,5 proc. LITGRID akcijų.
LITGRID AB valdomos kitų įmonių akcijos ir 2020 m. įvykę pokyčiai:
Pavadinimas

„LitPol Link“ Sp.z.o.o

UAB „Duomenų logistikos
centras“

TSO Holding AS (ankstesnis
pavadinimas Nord Pool
Holding AS)

Įmonės įsisteigimo šalis

Lenkijos Respublika

Lietuvos Respublika

Norvegijos karalystė

Buveinės adresas

Warszawska 165, 05-520,
Konstancin-Jeziorna,
Lenkija

Žvejų g. 14,
LT-09310 Vilnius

Įmonės veiklos šalis

Lietuva ir Lenkija

Lietuva

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

LITGRID valdoma
akcijų dalis

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

2020 I pusmečio pokyčiai

Vyksta likvidavimo procesas

2020 07 07 užbaigtas
pardavimo sandoris

Litgrid AB

UAB Duomenų
logistikos centras
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PO Box 121,
NO-1325 Lysaker, Norvegija
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II. Bendrovės strategija
2018 m. gruodžio 20 d. LITGRID valdyba pavirtino bendrovės strategiją 2019-2028 metams.
Nuolatiniai pokyčiai elektros sistemoje skatina organizaciją tobulėti, efektyvinti savo veiklą ir priimti greitai ir smarkiai
besikeičiančioje šiuolaikinėje aplinkoje vyraujančius iššūkius. Bendrovė siekia būti modernia ir pažangia įmone, kurios ilgalaikės
plėtros vizija - tapti pažangiausiu elektros perdavimo sistemos operatoriumi Europoje.
Pažangiausiu operatoriumi LITGRID taps:
Savarankiškai valdydama elektros dažnį po 80 metų pertraukos.
Būdama tarp 5 daugiausiai saulės ir vėjo integruojančių Europos elektros perdavimo sistemos operatorių.
Būdama tarp 10 Europos operatorių naudojančių bateriją elektros dažnio valdymui.
Išlaikydama konkurencingą regione elektros perdavimo tarifą, nors santykinai investuodama į perdavimo tinklą bene
daugiausiai tarp visų operatorių Europoje.
Išlikdama tarp 5 Europos operatorių, geriausiai užtikrinančių aukštą elektros perdavimo patikimumą regione.
Būdama viena iš patraukliausių Lietuvos darbdavių.
Diegdama nulinę toleranciją nepagarbai žmogui ir gamtai.
Savo įsipareigojimus Bendrovė įtvirtina misijoje – užtikrinti patikimą kokybiškos elektros perdavimą Europos rinkoje, kuriant
vertę visuomenei. Vadovaudamasi šiuo tikslu, LITGRID intensyviai tęsia elektros rinkos plėtros darbus, gilindama integraciją į
bendrą Europos rinką ir taikydama europietiškus standartus. Esamos taisyklės tobulinamos, siekiama atverti naujas rinkos
galimybes ir paslaugas jos dalyviams, suteikti naujų galių vartotojams, kad būtų užtikrintos lygiavertės sąlygos ir užbaigta
visapusė Lietuvos elektros rinkos integracija į bendrą Europos elektros rinką.
Nuo 2019 m. įmonėje vidutinės trukmės 3 metų veiklos planą rengia pagal verslo pasaulyje žinomą Lean įrankį Hoshin Kanri strateginio planavimo organizavimo būdu, kurio metu įprasti veiklos planai pakeičiami vizualiai patraukliu ir efektyviu
planavimo įrankiu x-matrica.

Misiją ir viziją Bendrovė įgyvendina per 4 strateginius prioritetus

Vertė žmonėms

Subalansuotas
tarifas ir nauda
akcininkams

Inovatyvumas
ir nuolatinis
mokymasis

Efektyvumas
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Bendrovėje laikomasi šių vertybių:
profesionalumas, bendradarbiavimas, pažanga.

Vertybės atsispindi mūsų elgsenoje:
Profesionalumas

Bendradarbiavimas

Pažanga

aš atlieku darbą geriau, nei iš manęs
tikimasi; aš sakau, ką darau, ir darau
tai, ką sakau; aš tęsiu duotus
pažadus.

aš bendrauju aiškiai ir suprantamai;
aš parodau savo poziciją ir gerbiu
kitus; aš padedu kitiems pasiekti
rezultatą.

aš imuosi iniciatyvos ir mokausi iš
klaidų; aš ieškau naujų idėjų ir jas
įgyvendinu; aš nuolat stiprinu
gebėjimus ir jais dalinuosi.
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III. Strateginė veikla ir prioritetai
Elektros perdavimo tinklo integracija į Europos elektros infrastruktūrą
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 2025 metais.
Elektros energetikos sistemos parengimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais
Baltijos šalių sinchronizacija yra strateginis energetinio saugumo
projektas, kurį įgyvendinus, Baltijos šalys atsijungs nuo Rusijos
kontroliuojamos sistemos IPS/UPS ir prisijungs prie kontinentinės
Europos elektros tinklų sistemos. Atnaujintoje Nacionalinėje
energetinės nepriklausomybės strategijoje jau yra įtvirtinta, kad
Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas
turi būti įgyvendintas iki 2025 metų.
Vienas svarbiausių LITGRID tikslų – laiku ir ekonomiškai naudingiausiu
būdu įgyvendinti Sinchronizacijos programą.
2019 m. rugsėjo mėnesį Lietuvos Vyriausybė patvirtino Energetikos
ministerijos pateiktą energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant
elektros energetikos sistemos sinchronizaciją, sąrašą. Sąrašą sudaro
65 veiksmai ir priemonės bei 14 strateginės svarbos projektų, tarp
jų:
-„LitPol Link“ jungties išplėtimas;
- 330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė – Vilnius
rekonstravimas;
Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir
paruošimas sinchroniniam darbui su žemyninės Europos energetikos
sistema;
-„Harmony Link“ jungties statyba.
2020 m. pirmajame pusmetyje buvo išlaikytas suplanuotas sinchronizacijos programos įgyvendinimo tempas, pasiektas per
praėjusius metus. Per šį pusmetį įgyvendintas vienas projektas, įvykdyti 5 pirkimai ir į tinklą investuota daugiau nei 8 mln.
eurų.
Įgyvendinami projektai
Sėkmingai pabaigti visi „110 kV elektros perdavimo linijos Pagėgiai–Bitėnai statyba“
projekto statybos darbai bei gauti statybos užbaigimo dokumentai projekte Tai antrasis iš
keturiolikos Sinchronizacijos projektų, kuris jau įgyvendintas.
Gauti statybą leidžiantys dokumentai ir pradėti statybos darbai „Litpol Link jungties
išplėtimo“ projekte. Lygiagrečiai buvo suprojektuoti ir pradėti gaminti trys 600 MVA
autotransformatoriai, kuriuos rengiamasi pristatyti į Alytaus 400 kV keitiklio pastotę iki 2020
metų galo.
Toliau vyksta parengiamasis projekto „Harmony Link jungties statyba“ etapas. Šio etapo
apimtyje jau baigta kabelio jūrinės dalies trasos studija, naudojant jos rezultatus parengta
infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcija numatomai jūrinei ir požeminei kabelio
dalims, strateginių pasekmių aplinkai vertinimo studija. Abu teritorijų planavimo sprendinių
dokumentai pateikti viešai konsultacijai, o remiantis parengtomis kabelio trasos
alternatyvomis, pradėtas jūros dugno tyrimų paslaugų pirkimas. Lygiagrečiai įvykdytas
kabelio ir keitiklių techninių specifikacijų rengimo paslaugų pirkimas, su tiekėju pasirašyta
sutartis. Sklandžiam visų projekto dalių įgyvendinimui užtikrinti, suderinta ir pasirašyta
„Harmony Link“ projekto įgyvendinimo etapui dedikuota bendradarbiavimo sutartis su
Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriumi PSE.
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„330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstravimas“ projekte
per pirmąjį pusmetį baigti esminiai Vilniaus transformatorinės pastotės rekonstrukcijos
darbai, reikalingi pilnaverčiam naujos linijos pajungimui.
Statybos toliau tęsiasi ir „Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas
ir paruošimas sinchroniniam darbui(...)“ projekte. Sumontuota pirminė įranga Utenos ir
Ignalinos AE TP, vyksta kabeliavimo, pajungimo ir derinimo darbai. Lietuvos Elektrinės TP
sumontuotas ir nuotoliniu būdu įjungtas iš Ignalinos AE TP atvežtas valdomas šuntinis
reaktorius (VŠR).
Padaryta žymi pažanga stiprinant vidaus 330 kV elektros perdavimo linijas. Parengtos
vystymo plano koncepcijos ir strateginių pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos „330 kV
elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba", „330 kV elektros perdavimo linijos
Kruonio HAE–Bitėnai statyba", „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai
statyba“ ir „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba" projektams, inicijuotas viešas šių
dokumentų aptarimas. Lygiagrečiai, siekiant greitesnio naujų oro linijų statybos projektų
„330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba" ir „330 kV elektros
perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ įgyvendinimo, pradėti šių oro linijų
rekonstruojamų dalių „Klaipėda-Darbėnai“ ir „Jurbarkas-Bitėnai“ projektavimo ir rangos
darbų pirkimai.
Įgyvendinant „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas“ projektą pasirašytos sutartys
dėl Alytaus ir Telšių transformatorinių pastočių rekonstrukcijos sinchroniniams
kompensatoriams įrengti bei pabaigta sinchroninių kompensatorių techninių specifikacijų
rengimo studija ir pradėti rengti dokumentai bendrajam projektavimo bei rangos darbų
pirkimui.
Projektas
330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimas:

2017

2018

2019

2020

100%

100%

110 kV elektros perdavimų linijos Pagėgiai-Bitėnai statyba
330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinėVilnius rekonstravimas

80%

LitPol Link jungties išplėtimas

66%

Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo
optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su KET

81%
11%

Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas

19%

330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statyba:
330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba

12%

330 kV skirstyklos „Muša“ statyba

12%

Harmony Link jungties statyba

12%

330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai
statyba

12%

330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai
statyba

20%

Elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo
sistemos (FSAS) įrengimas

20%

Automatinio generacijos valdymo (AGC) sistemos
įdiegimas
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2022

2023

2024
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Finansavimas ir valdysena
Siekiant užtikrinti projektų įgyvendinimo finansavimą bei sumažinti būsimą įtaką perdavimo tarifui, šį pusmetį sėkmingai
pateikta bendra keturių šalių (Baltijos šalys ir Lenkija) paraiška Sinchronizacijos projektų įgyvendinimo II etapo finansavimui iš
Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP), finansuojama Lietuvos investicijų dalis 474 mln. EUR. Taip pat pateikta
papildoma trijų Baltijos šalių paraiška dažnio stabilumo studijoms atlikti, bendra jos vertė 3 mln. EUR.
Vienas kertinių sinchronizacijos programos sėkmės kriterijų - bendradarbiavimas su kaimynių šalių elektros perdavimo sistemų
operatorėmis. Todėl Baltijos šalių perdavimo sistemų operatoriai pasirašė Baltijos Sinchronizacijos regioninio bendradarbiavimo
sąlygas, kas užtikrintų koordinavimą tarp įgyvendinamų elektros sistemų sinchronizacijos iniciatyvų trijose valstybėse bei
sėkmingą visų šalių pasirengimą izoliuotam darbui bei sujungimui su kontinentinės Europos tinklais.
LITGRID, glaudžiai bendradarbiaudama su partneriais Baltijos šalyse vykdo tokius bendrus projektus:
Įtampos ir inercijos valdymo priemonių diegimas Baltijos šalyse.
Automatinio generacijos valdymo ir dažnio stabilumo monitoringo sistemos diegimas Baltijos šalyse.
Bendrus Baltijos valstybių dispečerių mokymus.
Kartu su Lenkijos operatoriumi PSE jūrinio kabelio jungtį.
Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimas Lietuvoje
Pajėgumų mechanizmo įgyvendinimas yra svarbus siekiant įgyvendinti Lietuvos energetinės nepriklausomybės strateg ijoje
numatytus tikslus, susijusius su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, vietinės elektros
energijos gamybos didinimu bei sklandžiu Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos
energetikos sistema projekto įgyvendinimu.
Numatoma, jog Lietuvoje Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinamas bus vykdomas organizuojant technologiškai
neutralius aukcionus. Tai reiškia, kad aukcionuose galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos įre nginiai, bet ir
kaupimo įrenginiai (pavyzdžiui, baterijos), nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų valdomi įrenginiai.
Aukcionuose galės dalyvauti ne tik esami elektros gamybos įrenginiai, bet ir būsimi elektros energijos generacijos šaltiniai,
kurie turėtų būti įrengti iki 2025 m. Pajėgumų užtikrinimo mechanizme galės dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios
elektros energetikos sistema yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kit a
organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.
Esminės nuostatos:
reglamentuota elektros energetikos sistemos pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionų organizavimo tvarka;
perdavimo sistemos operatorius vykdys trijų rūšių pajėgumų aukcionus: išankstinį, pagrindinį ir papildomą;
numatyti techniniai reikalavimai esamiems ir planuojamiems pajėgumus užtikrinantiems įrenginiams;
detalizuota pasiūlymų teikimo aukcionui tvarka ir reikalavimai, taip pat pajėgumų aukciono rezultatų tvirtinimo ir
skelbimo tvarką.

Astravo veiksmų ribojimo plano vykdymas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Būtinųjų priemonių, skirtų
apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos
Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, įgyvendinimo veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas)
patvirtinimo“ 3 punktu, LITGRID pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Veiksmų planą. Iki 2020 m. antrojo pusmečio 10
iš 11 Veiksmų plane nurodytų veiksmų, kurių įgyvendinime dalyvauja LITGRID, buvo sėkmingai vykdomi pagal numatytą planą.
Atitinkamai, dar 2019 m. viduryje LITGRID inicijavo Veiksmų plano pakeitimus įvertinant Veiksmų plano sąsają su teisės aktuose
atnaujinta Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos data.
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LITGRID plėtros ir tyrimų veikla
LITGRID kasmet rengia elektros energetikos sistemos ilgalaikius plėtros planus perdavimo tinklo darbo patikimumo užtikrinimui
ir elektros energijos tiekimo saugumo padidinimui, kurie teikiami tvirtinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir
skelbiami LITGRID internetiniame puslapyje.
Studijos
2020 m. balandžio 7 dieną LITGRID pasirašė sutartį su bendrove DNV GL dėl 2020-2050 metų Lietuvos elektros energetikos
sistemos raidos scenarijų sudarymo studijos rengimo. Studijoje bus įvertintos elektros gamybos, suvartojimo, importo ir
eksporto srautų prognozės, sistemos subalansavimo galimybės, naujų sisteminių paslaugų poreikis ir galimybės jas užsitikrinti
vietiniais resursais. Studijos rengėjai taip pat įvertins naujų technologijų, pavyzdžiui, energijos kaupiklių, išmanių perdavimo
tinklų, gaminančių vartotojų ir kitų, diegimo galimybes ir naudą ateities energetikos sistemoje.
2020 m. birželio 11 dieną nuotoliniu būdu įvyko pirmasis viešas seminaras-diskusija, kurio metu DNV GL atstovai pristatė
studijoje naudojamas prielaidas, atsakė į auditorijos klausimus. Seminaras sulaukė didelio dėmesio, jame dalyvavo per 100
suinteresuotų asmenų ir bendrovių atstovų. Rudenį planuojamas antras viešas seminaras-diskusija, kurio metu bus pristatyti
pirminiai studijos rezultatai. Studija bus baigta 2020 lapkričio viduryje.
Bendra Baltijos šalių operatorių studija su Japonijos operatoriumi TEPCO Power Grid
Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriai 2020 m. gegužės 25 d. pasirašė bendradarbiavimo
susitarimą su Japonijos energetikos įmonių grupei priklausančia „TEPCO Power Grid“. Pagal susitarimą „TEPCO Power Grid“
iki 2021 m. kovo 31 d. atliks studiją – pritaikys Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos modelį, kai 100 proc. elektros
gaminama iš AEI (NENS tikslas – iki 2050 m. 100 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos gaminti iš AEI), išanalizuos AEI
integracijos galimybes atliekant dažnio skaičiavimus bei pasiūlys techninius sprendimus, kurie leistų Baltijos elektros
energetikos sistemoje integruoti 100 proc. AEI. Baltijos šalys gautus studijos rezultatus naudos reikiamų techninių priemonių
infrastruktūrai vystyti ir investicijų planavimui.
Adekvatumo studija su KTU
Šiuo metu KTU atlieka studiją „Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimo tikimybiniu metodu 2019–2030
m.“, kuria atnaujinamas Lietuvos elektros energetikos adekvatumo skaičiavimo rezultatai, atsižvelgiant į 2020 m. atnaujintinas
adekvatumo vertinimo prielaidas bei poreikį susijusį su pajėgumų mechanizmo metodikų (ribinių pajėgumų, jungiamosiomis
linijomis patenkančių pajėgumų, skirstomųjų pajėgumų apskaičiavimo metodikas) parengimu. Studiją planuojama baigti iki
2020 rudens.
Modernios organizacijos vystymas
Jau 3 metus Bendrovėje diegiama Lean praktika, kurios tikslas – tobulinti kasdienę veiklą, gerinti problemų sprendimų greitį ir
kokybę, komunikaciją, didinti darbuotojų įsitraukimą ir bendradarbiavimą. Visi šie aspektai būtini norint kurti didesnę vertę
visuomenei bei valstybei.
Lean veikla buvo pradėta įtraukiant visus įmonės darbuotojus, daug dėmesio skyrėme jų ugdymui, nes LEAN metodikų taikymui
reikia specifinių žinių bei išmanymo. Darbuotojai turi mokėti moderuoti susirinkimus, tinkamai atpažinti bei registruoti
problemas, jas spręsti bei suprasti atliekamų veiksmų naudą bendrovei, veiklai, procesams.
2020 pirmą metų pusmetį metu įgyvendinti 345 mini Kaizen‘ai (maži patobulinimai).
Didesni veiklos patobulinimai, kuriuos sprendžia komandos, renka istorinius duomenis, juos analizuoja, renka sprendimų
alternatyvas ir paskui įgyvendina pasirinktąsias, vadinami PDCA Kaizen‘ais. 2020 pirmą pusmetį Bendrovėje įgyvendinti 18 PDCA
Kaizen‘ai.
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IV. Verslo aplinka ir veiklos apžvalga
LITGRID teikiamos paslaugos

Elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID teikiamos paslaugos:

elektros energijos perdavimas aukštosios įtampos (110-400 kV) elektros įrenginiais;
sisteminės paslaugos;
prekyba disbalanso ir balansavimo elektros energija užtikrinant gamybos ir vartojimo balansą;
viešuosius interesus atitinkančios paslaugos(toliau - VIAP);

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 valstybės reguliuojama veikla.
Pagrindinė elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus 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 paslaugas. Galios rezervas reikalingas, kai staiga neplanuotai sumažėja elektros energijos gamyba arba
išauga jos suvartojimas.
Prekyba disbalanso ir balansavimo elektros energija
LITGRID užtikrina šalies elektros energijos gamybos ir vartojimo balansą. Disbalanso elektros energija – tai elektra, kuri yra
suvartojama ar pagaminama nesilaikant sudarytų elektros vartojimo ar gamybos grafikų. LITGRID organizuoja prekybą
disbalanso elektros energija, perka ir parduoda disbalanso elektros energiją, reikalingą šalies elektros energijos gamybos ir
vartojimo balansui užtikrinti.
Balansavimo elektros energija – perdavimo sistemos operatoriaus nurodymu nupirkta ir/ar parduota elektros energija,
reikalinga šalies elektros energijos suvartojimo ir gamybos balansavimo funkcijai atlikti. LITGRID organizuoja prekybą
balansavimo elektros energija aukcione. Jame dalyvauja balansavimo 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:
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.

Perdavimo sistemos operatoriaus klientai
LITGRID tiesioginiai klientai yra elektros perdavimo tinklo naudotojai ir disbalanso bei balansavimo elektros energijos tiekėjai.
Perdavimo tinklo naudotojai:
skirstomųjų tinklų operatorius ESO ir UAB „Dainavos elektra“;
elektros energijos vartotojai, kurių elektros įrenginiai yra prijungti prie elektros perdavimo tinklo ir kurie perka elektrą
vartojimui;
prie perdavimo tinklo prijungti elektros energijos gamintojai.
Disbalanso ir balansavimo elektros energijos tiekėjai – tai elektros energijos gamintojai ir tiekėjai.
Elektros perdavimo veiklos rodikliai ir tinklo patikimumas
Pagal VERT patvirtintus elektros energijos perdavimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus, elektros energijos
perdavimo patikimumo lygiui nustatyti naudojami rodikliai ENS (angl. energy not supplied) – dėl nutraukimų neperduotos
elektros energijos kiekis, ir AIT (angl. average interruption time) – vidutinė elektros perdavimo nutrūkimo trukmė.

PSO veiklos rodikliai

2020 m. I pusmetis

2019 m. I pusmetis

2018 m. I pusmetis

Perduotas elektros energijos kiekis, mln. kWh

4 932

5150

5 153

Technologinės sąnaudos perdavimo tinkle (proc.)

2,98

2,99

3,08

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

3,09

6,77

2,17

AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. **

0,10

0,23

0,08

** Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių.
2020 metų pirmą pusmetį ENS ir AIT rodikliai priskiriami operatoriaus atsakomybei neviršijo ankstesniųjų metų rezultatų.
2020 m. pirmąjį pusmetį LITGRID aukštosios įtampos perdavimo tinklais šalies poreikiams perdavė 4 932 mln. kilovatvalandžių
(kWh) elektros energijos, 4,24 proc. mažiau nei buvo perduota 2019 m. pirmą pusmetį. „Energijos skirstymo operatoriaus”
vartotojams buvo perduota 4 476 mln. kWh arba 4,44 proc. mažiau negu 2019 m., kitiems vartotojams 456 mln. kWh arba 2,24
proc. mažiau.

Nuotoliai valdomų įrenginių skaičius sistemos valdyme per pirmą pusmetį buvo 892 (2019 metais valdomi buvo 860), viso
valdomų prijunginių dalis - 72,11 proc.
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Tarpsisteminės elektros jungtys
Patikimai veikiančios tarpsisteminės jungtys – itin svarbi sistemos dalis, suteikianti galimybę veikti kartu su kitų Vakarų ir
Šiaurės Europos valstybių energetikos sistemomis ir plėtoti bendrą Europos rinką.

„LitPol Link“ – dvigrandė jungtis nuo Alytaus Lietuvoje iki Elk Lenkijoje bei Alytaus nuolatinės srovės
keitiklis. Per 2020 šešis mėnesius „LitPol Link“ jungties prieinamumas buvo 98 proc.

Elektros jungtis „NordBalt“ - vienas ilgiausių jūrinių kabelių pasaulyje, gerokai padidinantis energijos
tiekimo saugumą Lietuvai ir Baltijos šalims. 2020 metų pirmą pusmetį „NordBalt“ jungties
prieinamumas buvo 95 proc.

Elektros tinklo rekonstrukcija
Lietuvoje LITGRID darbuotojai prižiūri 7221,4 (6980,4 km oro linijų bei 241 kabelių) kilometrus aukštosios įtampos linijų bei
237 transformatorių pastotes ir skirstyklas.
Savalaikis perdavimo tinklo objektų remontas bei priežiūros darbai tiesiogiai įtakoja elektros energetikos sistemos darbo bei
elektros energijos persiuntimo patikimumą. Planiniai darbai perdavimo tinkle vykdomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatytu periodiškumu, tačiau įvertinant darbų kiekius ir apimtis vadovaujamasi faktine įrenginių būkle ir poreikiu užtikrinti
patikimą tinklo darbą bei efektyviai naudoti finansines lėšas.
Siekiant palaikyti stabilų oro linijų tarnavimo amžių ir užtikrinti stabilų įrenginių darbą, per 2020 metų pirmąjį pusmetį
suremontuotos 46 110-330 kV transformatorių pastotės ir skirstyklos, 747 km oro linijų t. y. 42% metinio suplanuoto kiekio,
nuo krūmų išvalyta 1 132 tūkst. hektarų oro linijų trasų , pašalinti 34 929 medžiai ir nugenėta 2 015 medžių.
LITGRID, saugodama paukščius nuo įsirėžimo į oro linijų laidus, ant laidų ir trosų sumontavo 72 pakabuko tipo atšvaitus 110 kV
oro linijoje Neris–VE3 I,II tarp atramų Nr.138-139.
Klaipėdos 330/110 kV transformatorių pastotėje sėkmingai įgyvendinamas triukšmo slopinimo statinio statybos projektas,
sumažinsiantis triukšmo sklidimą greta pastotės įsikūrusiems sodų bendrijų nariams, statybą planuojama baigti liepos mėnesį.
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V. Finansinė informacija
Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai
2020 m.
sausio-birželio mėn.

2019 m.
sausio-birželio mėn.

2018 m.
sausio-birželio mėn.

100 897

92 197

83 159

557

277

368

EBITDA*

26 153

13 337

17 278

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

15 667

3 258

3 912

Grynasis pelnas (nuostoliai)

13 642

2 788

3 469

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

19 775

20 039

12 218

EBITDA marža (proc.)

25,8

14,4

20,7

Veiklos pelno marža (proc.)

15,0

3,9

5,3

Nuosavo kapitalo metinė (12 mėn.) grąža (proc.)

7,4

-17,7

1,8

Turto metinė (12 mėn.) grąža (proc.)

4,0

-10,0

1,0

Akcininkų nuosavybė / turtas (proc.)

52,5

54,2

58,0

Finansiniai įsipareigojimai / nuosavas kapitalas
(proc.)

42,2

51,6

55,7

Likvidumo rodiklis

0,60

0,54

0,69

Finansiniai rodikliai (tūkst. eurų)
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų
pajamos
Kitos pajamos

Santykiniai rodikliai

*EBITDA = veiklos pelnas + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos + turto nurašymo
sąnaudos

15

TARPINIS PRANEŠIMAS
Pajamos
LITGRID pajamos per 2020 m. pirmą pusmetį buvo 101,5 mln. eurų ir, palyginus su 2019 m., padidėjo 9,7 proc.

Bendrovės pajamų struktūra, mln. eurų

120

100

80

0,4
8,1

0,3
8,4

0,6
7,0
Nuomos ir kitos pajamos

42,9
35,4
60

31,3

Kitos su elektros energija susijusios
pajamos
Sisteminių paslaugų pajamos

40

20

10,7

13,7

33,0

34,8

2018 M. 6 MĖN.

2019 M. 6 MĖN.

10,1
Balansavimo energijos pajamos

40,9

Perdavimo pajamos

0
2020 M. 6 MĖN.

Pajamos už elektros perdavimą, palyginus su 2019 m., padidėjo 18 proc. iki 40,9 mln. eurų ir sudarė 40,4 proc. visų Bendrovės
pajamų. Pajamų augimą lėmė 23,0 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo kaina, o perduotos elektros
energijos kiekis dėl aukštesnės žiemos sezono temperatūros nei daugiametis vidurkis bei dėl Covid-19 pandemijos įtakos
sumažėjo 4,2 proc. ir sudarė 4 932 mln. kWh.
Dėl mažesnės vidutinės pardavimo kainos disbalanso ir balansavimo elektros energijos pajamos mažėjo 26 proc. iki 10,1 mln.
eurų.
Pajamos už sistemines paslaugas didėjo 21 proc. iki 42,9 mln. eurų. Augimo priežastis – nuo 2020 m. sausio 1 d. Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos nustatyta 28 proc. didesnė sisteminių paslaugų kaina, tačiau sisteminių paslaugų apimtis
sumažėjo 4,6 proc.
Kitas su perdavimo veikla susijusias pajamas sudaro: mokestis už elektros energiją, importuotą ar eksportuotą iš Europos
Sąjungai nepriklausančių šalių ir tranzito kompensavimo pajamos iš ITC fondo (ITC pajamos - dalyvavimo Europos perdavimo
sistemos operatorių tranzito kompensavimo mechanizme pajamos, angl. Inter-Transmission System Operator Compensation) –
1,4 mln. eurų; VIAP pajamos – 4,1 mln. eurų; reaktyviosios energijos – 0,8 mln. eurų, naujų gamintojų/vartotojų prijungimo ir
įrenginių pakeitimo – 0,1 mln. eurų.
Kitos pajamos padidėjo dvigubai iki 0,6 mln. eurų dėl priskaičiuotų didesnių netesybų.
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Sąnaudos
Bendrovės sąnaudos per 2020 m. pirmą pusmetį buvo 86,2 mln. eurų, 3 proc. mažesnės lyginant su 2019 m.

Bendrovės sąnaudų struktūra, mln. eurų

100
90

6,1

70
60
50

8,4

4,8

80
6,2
4,0
12,6

5,4

Kitos sąnaudos

5,5

10,2

10,0

6,1

4,9
11,3

6,2

Darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos
Nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos su elektros energija susijusios

10,6
40

36,9

30

41,2

29,9

Technologinių nuostolių kompensavimo
sąnaudos
Sisteminių paslaugų sąnaudos

20
Balansavimo energijos sąnaudos

10
10,5

13,4

2018 M. 6 MĖN.

2019 M. 6 MĖN.

9,9

0
2020 M. 6 MĖN.

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė didžiąją dalį sąnaudų – 62,3 mln. eurų arba 72 proc. visų
Bendrovės sąnaudų. Lyginant su 2019 m. jos sumažėjo 8 proc. Disbalanso ir balansavimo elektros sąnaudos sumažėjo 26 proc.
iki 9,9 mln. eurų. Sisteminių paslaugų sąnaudos padidėjo 12 proc. iki 41,2 mln. eurų. Elektros energijos pirkimo technologinių
nuostolių perdavimo tinkle kompensavimui sąnaudos dėl mažesnės pirkimo kainos sumažėjo 45 proc. iki 6,2 mln. eurų. Tranzito
(ITC) sąnaudos buvo 0,3 mln. eurų, VIAP teikimo sąnaudos 4,1 mln. eurų.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 2 proc. iki 10 mln. eurų. Kitos sąnaudos padidėjo nuo
11 mln. eurų iki 14 mln. eurų (+27 proc., iš jų tinklo remonto ir priežiūros sąnaudos išaugo 44 proc.).
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Pelnas ir grąžos rodikliai
30

EBITDA ir grynasis pelnas be turto perkainojimo rezultato, mln. eurų

25
20
15

26,2
10

17,3

13,6

13,3

5

3,5

2,8

2018 M. 6 MĖN.

2019 M. 6 MĖN.

0

EBITDA

2020 M. 6 MĖN.

Grynasis pelnas

2020 m. pirmo pusmečio EBITDA buvo 26,2 mln. eurų ir lyginant su 2019 m. EBITDA padidėjo 12,9 mln. eurų arba 97 proc.,
EBITDA marža padidėjo iki 25,8 proc. (2019 m. buvo 14,4 proc.). 2020 m. pirmo pusmečio Bendrovės grynasis pelnas buvo 13,6
mln. eurų (2019 m. – 2,8 mln. eurų).
Pagrindinės Bendrovės EBITDA didėjimo priežastys yra 6,2 mln. eurų didesnės elektros perdavimo pajamos, 5 mln. eurų
mažesnės technologinių nuostolių kompensavimo sąnaudos, 1,7 mln. eurų teigiamas sisteminių paslaugų pajamų ir sąnaudų
saldo - 2019 m. pirmą pusmetį saldo buvo neigiamas -1,5 mln. eurų, o EBITDA augimą mažino 1,5 mln. eurų didesnės veiklos
sąnaudos.

Grąžos rodikliai be turto perkainojimo rezultato, %

8%
7%
6%
5%
4%

7,4%

3%
2%
1%

4,0%
1,8%

1,0%

1,9%

1,1%

0%
2018 M. 6 MĖN.

2019 M. 6 MĖN.

Metinė (12 mėn.) nuosavo kapitalo grąža (ROE)

2020 M. 6 MĖN.
Metinė (12 mėn.) turto grąža (ROA)

2020 m. pirmo pusmečio metiniai (paskutinių 12 mėnesių) kapitalo ir turto grąžos rodikliai, neįskaitant Bendrovės 2018 m.
ilgalaikio materialaus turto perkainojimo, lyginant su 2019 m. padidėjo atitinkamai nuo 1,9 proc. ir 1,1 proc. iki 7,4 proc. ir
4,0 proc.
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Balansas ir pinigų srautai
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės turtas buvo 392,8 mln. eurų. Bendrovės ilgalaikis turtas sudarė 92 proc. viso Bendrovės turto.
Akcininkų nuosavybės dalis turte sudarė 53 proc.
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės finansiniai įsipareigojimai kredito institucijoms siekė 87 mln. eurų (per pusmetį sumažėjo 7,1
mln. eurų), jų santykis su nuosavybe sudarė 42 proc. Per vienerius metus grąžintinos finansinės skolos sudarė 16 proc. visų
finansinių skolų. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 0,9 mln. eurų. Sukauptų perkrovų įplaukų likutis 2019 m. birželio 30 d.
sudarė 54,9 mln. eurų, iš jų 34,7 mln. eurų buvo prijungtos (panaudotos) prie EPSO-G grupės sąskaitos.
Bendrovės 2020 m. pirmo pusmečio grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai siekė 19,8 mln. eurų, mokėjimai už ilgalaikį
materialųjį ir nematerialųjį turtą buvo 21,3 mln. eurų, buvo gauta 4,5 mln. eurų dotacijų ir 16,5 mln. eurų perkrovų įplaukų
investicijų į ilgalaikį turtą finansavimui, iš jų panaudota 1 mln. eurų.
Bendrovės 2020 m. pirmo pusmečio grynasis pinigų srautas be finansinės veiklos srautų siekė 12,8 mln. eurų.
Investicijos į ilgalaikį turtą
Per 2020 m. pirmą pusmetį Bendrovės investicijos (atlikti darbai ir įsigytas turtas neatsižvelgiant į apmokėjimo terminus) siekė
17,5 mln. eurų, iš jų 53 proc. strateginių ir valstybei svarbių elektros energetikos projektų įgyvendinimui ir 47 proc. perdavimo
tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai.
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VI. Informacija apie darbuotojus
LITGRID AB 2020 m. birželio 30 d. dirbo 305 darbuotojai.
Bendrovės darbo užmokesčio fondas per ataskaitinį laikotarpį buvo 5 466 tūkst. Eur
2020 m. pirmas pusmetis

2019 m. pirmas pusmetis

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis, Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis, Eur

Generalinis direktorius

1

12 317

1

12 634

Aukščiausio lygio vadovai

6

8 551

6

8 489

Vidurinio lygmens vadovai

39

4 415

38

4 178

Ekspertai - specialistai

259

2 674

231

2 492

Iš viso

305

3 054

276

2 904

Sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų Bendrovei padeda aukščiausios kompetencijos darbuotojų komanda. Ją sudaro 305
specialistai, iš kurių 95 proc. turi aukštąjį išsilavinimą. 75 proc. darbuotojų sudaro vyrai, 25 proc. – moterys, darbuotojų
amžiaus vidurkis yra 42 metai. Trys ketvirtadaliai LITGRID komandos narių yra patyrę inžinieriai, nuo kurių veiklos priklauso
sklandus perdavimo sistemos operatoriaus darbas. Vidutinis darbuotojų stažas energetikos sistemoje siekia 10,4 metų.
Nuo 2019 m. pabaigos Litgrid centrinės būstinės darbuotojai persikėlė į naują biurą, kuris pasižymi minimalistiniu skandinavišku
stiliumi, žaliojo biuro elementais ir pagal veiklas bei funkcionalumą suskirstytomis erdvėmis (angl. Activity Based Workplace).
Covid-19
LITGRID dar prieš paskelbiant šalyje karantiną ėmėsi veiksmų, užtikrinant darbuotojų sveikatą ir saugumą. Ekstremalių situacijų
operacijų komiteto sprendimu atšauktos visos darbuotojų komandiruotės, renginiai, įvestas nuotolinis darbas iš namų,
negalintys dirbti iš namų darbuotojai buvo aprūpinti apsaugos priemonėmis ir maksimaliai saugia darbo aplinka.
Darbuotojų saugumas ir sveikata – Bendrovės prioritetas.
Atlygio politika ir papildomos naudos
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.
LITGRID atlygio sistema – tai finansinių ir nefinansinių atlygio elementų visuma. Atlygio paketo elementai yra pastovioji atlygio
dalis (t. y. mėnesinis darbo užmokestis), kintamoji atlyginimo dalis (metinis priedas, priklausantis nuo Bendrovės ir darbuotojo
veiklos rezultatų), vienkartiniai priedai, papildomos naudos ir emocinis atlygis.

LITGRID atlygio sistemos pagrindas yra Bendrovės pareigybių struktūra (pareigybių žemėlapis), kurią sudaro pareigybės,
suskirstytos
į
lygius
pagal
darbo
pobūdį,
reikalaujamą
kompetenciją, problemų
ir
klausimų sprendimo
kompleksiškumą/sudėtingumą, atsakomybės lygį bei atlygio rėžiai kiekvienam pareigybės lygiui.
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Kertiniai atlygio valdymo principai – vidinis teisingumas ir išorinis konkurencingumas.
LITGRID darbuotojams taikomas papildomų naudų paketas yra orientuotas į šias kryptis:
Darbuotojo darbo sąlygų ir gerovės užtikrinimas;
Dėmesys darbuotojo asmeniniams įvykiams, šeimai ir socialinei veiklai;
Investicija į darbuotojo tobulėjimą.
LITGRID didžiuojasi galėdama darbuotojams užtikrinti emocinį atlygį, kuris susideda iš:
Bendrovės prasmingos veiklos, stabilumo ir saugumo jausmo;
Profesionalų kolektyvo ir efektyvumą skatinančios darbo aplinkos;
Vertybėmis grįstos organizacinės kultūros;
Įdomaus, pilno iššūkių darbo turinio, tarptautinių projektų ir unikalių patirčių;
Pripažinimo ir augimo.
Kvalifikacijos kėlimas ir tobulėjimas
Pažangi organizacija neįsivaizduojama be aukščiausio lygio profesionalų, kurių dėka LITGRID gali vadintis kompetencijų centru.
Bendrovė siekia sudaryti darbuotojams sąlygas mokytis bei tobulėti, plėsti savo žinias ir akiratį ir kuo efektyviau dalyvauti
LITGRID strateginių tikslų įgyvendinime. Visiems darbuotojams suteikiama galimybė įgyti arba atnaujinti žinias bei įgūdžius,
reikalingus tiesioginiam darbui atlikti. Tiek kiekvienas darbuotojas asmeniškai, tiek organizacija rūpinasi darbuotojo bei
organizacijos veiklai svarbių kompetencijų ugdymu, o ugdymo sistema apima ne tik formalius mokymus, bet kitas tobulėjimo
ir mokymosi formas.
Veiklos valdymas
Darbuotojų veiklos valdymas yra vienas svarbiausių LITGRID valdymo ir efektyvaus vadovavimo būdų, padedantis pasiekti
organizacijos tikslus ir kurti aiškius, pozityvius santykius tarp vadovų ir darbuotojų, leidžiantis planuoti darbuotojų ugdymą ir
karjerą bei didinti motyvaciją.
Atrankos ir darbuotojų įvedimas
LITGRID skiria didžiulį dėmesį profesionalioms darbuotojų atrankoms ir sklandžiai jų darbo pradžiai. Bendrovė nuolat kviečia
prisijungti tiek patyrusius savo sričių ekspertus, tiek norinčius tobulėti ir augti pradedančiuosius specialistus. Svarbiausia, kad
kandidatai turėtų teisingą vertybinį pagrindą, nes LITGRID labai svarbu ne tik tai, kas padaryta, bet ir kaip tai buvo daroma –
profesionaliai, bendradarbiaujančiai, pažangiai.
LITGRID laukiami ir motyvuoti praktikantai, norintys semtis žinių ir mokytis iš savo srities profesionalų.
Lygios galimybės
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus lygių galimybių ir nediskriminavimo srityse, 2019 m. gruodžio 30
d. LITGRID patvirtino Lygių galimybių tvarkos aprašą ir lygių galimybių įgyvendinimo planą 2020 -2021 metams.
Savo veikloje LITGRID vadovaujasi nediskriminavimo principais visose srityse:
Vykdant darbuotojų paiešką, atrankas ir atleidimo procedūras, nustatomi objektyvūs, stereotipais nepagrįsti kriterijai.
Kuriant darbo aplinką ir sudarant visiems darbuotojams vienodas darbo sąlygas. Siekiama sukurti atvirą, lanksčią ir
įtraukiančią darbo aplinką, tikintis, kad tai padės visiems LITGRID darbuotojams sėkmingai derinti darbo ir šeimyninius
įsipareigojimus. Skatinama ir prisidedama prie darbuotojų sporto ir savanorystės iniciatyvų. Išklausomos kiekvieno
darbuotojo idėjos ir skatinama jas įgyvendinti.
Formuojant darbo užmokesčio politiką ir ją įgyvendint, vadovaujamasi sąžiningumo ir lyčių lygybės principais.
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Patvirtinus lygių galimybių įgyvendinimo priemones, LITGRID įsipareigojo greitai ir veiksmingai reaguoti į kasdienes
nepageidaujamo elgesio apraiškas bei užtikrinti vienodas sąlygas visiems darbuotojams ir dėl darbo besikreipiantiems
kandidatams. Siekiama, kad lygios galimybės gyvuotų ne tik dokumentuose, o LITGRID bendruomenė būtų šiuolaikiška,
rūpestinga, tolerantiška ir atvira.
Profesinė sąjunga
LITGRID puoselėja atsakomybės ir dialogo kultūrą bei aktyviai bendradarbiauja su darbuotojų profesine sąjunga. Bendrovė su
darbuotojais yra pasirašiusi kolektyvinę sutartį, užtikrinančią palankias darbo, atlygio ir socialines sąlygas.

Kolegialių narių bei vadovybės atlygio politika
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.
2019 m gruodžio mėnesio 17 d. neeiliniame visuotiniame LITGRID akcininkų susirinkime priimti sprendimai dėl metinio atlygio
biudžeto nepriklausomų valdybos narių atlygiui ir su funkcijų valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo bei dėl
sutarties su nepriklausomais valdybos nariais dėl veiklos LITGRID valdyboje standartinių sąlygų.
Valdybos narių atlygis 2020 pirmą pusmetį:
LITGRID AB Valdybos narių atlygis už 2020 m pirmą pusmetį, EUR
Rimvydas Štilinis

-

Nemunas Biknius

-

Domas Sidaravičius

4 200

Šarūnas Nedzinskas

1 167

Algirdas Juozaponis

-

Artūras Vilimas

3 697

Jūratė Marcinkonienė

-

Kitokios priemokos, tantjemos ar kitokios išmokos valdybos nariams mokamos nebuvo.
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 per metus, Bendrovės valdybai patvirtinus Bendrovės vadovo tikslų įgyvendinimą.
Informacija apie Atlygio politiką, Darbuotojų veiklos vertinimo politiką, mokamus atlyginimus bei Bendrovės tikslus reguliariai
skelbiama Bendrovės interneto puslapyje.
Pasitikėjimo linija
Skatiname savo darbuotojus, klientus, verslo partnerius ir kitas suinteresuotas šalis pranešti apie teisės aktų pažeidimus.
Bendrovėje veikia pasitikėjimo linija, nurodytu telefonu galima skambinti ištisą parą. Numeris bei elektroninio pašto adresas
skelbiami Bendrovės interneto svetainėje bei intranete.
Etikos komitetas
Bendrovėje įsteigtas Etikos komitetas, veikia Etikos ir elgesio kodeksas (skelbiamas Bendrovės interneto puslapyje,
www.litgrid.eu), kurio vertybinių pagrindų principingai laikomasi ne tik Bendrovės viduje, bet ir bendradarbiaujat su
trečiosiomis šalimis.
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VII. Valdymas
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.
LITGRID įstatinis kapitalas yra 146 256 100,2 eurų, padalintas į 504 331 380 PVA. Vienos akcijos nominali vertė - 0,29 euro.
97,5 proc. LITGRID akcijų valdo UAB „EPSO-G“ (Gedimino per. 20, LT-01103 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 prekybą LITGRID vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose:
Rodiklis

2018 m. I pusmetis

2019 m. I pusmetis

2020 m. I pusmetis

Atidarymo kaina, eurais

0,702

0,64

0,59

Didžiausia kaina, eurais

0,71

0,705

0,63

Mažiausia kaina, eurais

0,625

0,575

0,525

Paskutinė kaina, eurais

0,63

0,58

0,58

Apyvarta vnt.

383 524

187 620

270 274

Apyvarta mln. eurų

0,26

0,12

0,15

Kapitalizacija mln. eurų

317,73

292,51

292,51
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LITGRID akcijų apyvarta ir kaina, eurais per ataskaitinį laikotarpį:

LITGRID (LGD1L) akcijų kainos palyginimas su OMX Baltic Benchmark GI (OMXBBGI) ir OMX Vilnius (OMXV) indeksais per
ataskaitinį laikotarpį:
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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 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.
2020 m. balandžio 20 d. įvykusio LITGRID
euro dividendų vienai akcijai.

eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo nutarta išmokėti po 0,0081

2020 m. vasario 7 d. UAB „EPSO-G“ valdyba atnaujino EPSO-G grupės dividendų politiką. Pakeitimai yra susiję su
korporatyviniais valdymo struktūros pokyčiais, t. y. stebėtojų tarybos panaikinimu, taip pat atsižvelgiant į dividendų mokėjimą
reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus. Kitos esminės politikos nuostatos nesikeitė.
EPSO-G grupės dividendų politika, kuri reglamentuoja dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo tvarką visoms
grupę sudarančioms bendrovėms, nustato aiškias tikėtinos nuosavybės ir investicijų grąžos gaires esamiems ir potencialiems
akcininkams, tuo pat metu užtikrinant tvarų ilgalaikį įmonių vertės augimą, savalaikį šaliai svarbių strateginių projektų
įgyvendinimą ir kryptingai stiprinant pasitikėjimą visa energijos perdavimo ir mainų įmonių grupe.
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 atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė priklauso Įmonių grupei ir Patronuojančios bendrovės valdyba
Įmonių grupės mastu vykdo vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo bei rizikų valdymo priežiūrą, Bendrovės visuotinis akcininkų
susirinkimas ir valdyba gali atsižvelgti į Patronuojančios bendrovės valdybos 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)

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.
Bendrovė laikosi listinguojamų bendrovių valdymo kodekso, valdysenos atitikties ataskaita teikiama papildomai.
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Įstatai
LITGRID įstatai keičiami LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės įstatai nesikeitė.
Visuotinis akcininkų susirinkimas
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų
teisės ir jų įgyvendinimas numatyti ABĮ ir Bendrovės įstatuose.
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.

26

TARPINIS PRANEŠIMAS
LITGRID valdyba
2020 m. birželio 30 d. LITGRID valdybos nariai, generalinis direktorius ir finansų direktorius:
Vardas, pavardė

Pradžios data

Valdybos pirmininkas

Rimvydas Štilinis

2016 07 29

Valdybos narys

Nemunas Biknius

2016 07 29

Domas Sidaravičius

2016 07 29

Šarūnas Nedzinskas

2018 09 07

Algirdas Juozaponis

2018 09 07

Artūras Vilimas

2020 04 20

Valdybos narys

Jūratė Marcinkonienė

2020 04 20

Generalinis direktorius

Daivis Virbickas

2013 09 10

-

Finansų direktorius

Vytautas Tauras

2019 03 01

76 akcijos

Nepriklausomas
narys

valdybos

Nepriklausomas
narys

valdybos

Valdybos narys
Nepriklausomas
narys

valdybos
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Pabaigos data

Turimų
emitento
akcijų skaičius

Pareigos

2020 04 20

-

2020 04 20

-
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Valdybos narių ir Bendrovės vadovo gyvenimo aprašymai (informacija skelbiama ir www.litgrid.eu) :

Rimvydas Štilinis
Valdybos pirmininkas
Gimė 1978 metais.
Rimvydas Štilinis turi KTU elektros energetikos inžinerijos magistro
laipsnį.
2002-2014 m. dirbo UAB „Lietuvos energija“, 2008-2014 m. bendrovėje
ėjo Branduolines energetikos departamento, Statybos ir infrastruktūros
departamento bei Infrastruktūros kompetencijų centro vadovo pareigas.
2014-2015 m. dirbo UAB „VAE SPB“ generaliniu direktoriumi. R. Štilinis
yra 97,5 proc. LITGRID akcijų valdančios įmonės „EPSO-G“ infrastruktūros
direktorius ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus
„Amber Grid“ valdybos narys. 2018 m. gegužės 24 d. paskirtas
nepriklausomu VĮ „Ignalinos atominė elektrinė" valdybos nariu, o liepos 5
d. išrinktas LITGRID valdybos pirmininku.
R. Štilinis LITGRID akcijų neturi.

Jūratė Marcinkonienė
Valdybos narė
UAB „EPSO-G“, l.e.p. Strategijos ir planavimo direktorė.
Kitos pareigos:
UAB „GET Baltic“, valdybos narė
Išsilavinimas:
Vilniaus universitetas, Verslo administravimo ir vadybos bakalauro
kvalifikacinis laipsnis (1998 m.)
J. Marcinkonienė teikia privačių
tarnybinės etikos komisijai.

interesų

deklaraciją

Vyriausiajai

J. Marcinkonienė LITGRID akcijų neturi.

Algirdas Juozaponis
Valdybos narys
2005-2008 m. dirbo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ekonomistu ir
vyresniuoju ekonomistu, 2008-2010 m. AB „Leo LT“ finansų analitiku,
2010-2011 produkto vadovu UAB „Energijos tiekimas“, 2011-2015 m. UAB
„Energijos tiekimas“ generalinis direktorius, Valdybos narys (2012-2013
m.), 2013-2015 m. GETON Energy SIA (Latvija) ir GETON Energy OÜ
(Estija) valdybos narys, 2015 – dabar UAB „EPSO-G“ finansų direktorius,
valdybos narys (2016-2018 m.). 2014-2015 m. Nacionalinės elektros
asociacijos Tarybos narys.
2005 m. Vilniaus universitete įgijo ekonomikos bakalauro ir 2007 m.
magistro laipsnius (bankininkystės programos kryptis).
A.

Juozaponis LITGRID akcijų neturi.
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Domas Sidaravičius
Nepriklausomas valdybos narys
Gimė 1975 metais.
D. Sidaravičius yra įgijęs verslo administravimo ir vadybos bakalauro bei
tarptautinės prekybos magistro laipsnius Vilniaus universitete. D.
Sidaravičius turi ilgametę finansų, draudimo paslaugų, verslo rizikų
valdymo patirtį. Nuo 2016 m. kovo iki 2019 m. lapkričio ėjo „ERGO Invest
SIA“ valdybos nario ir bendrovės vadovo pareigas. Šiuo metu eina finansų
direktoriaus pareigas UAB „Galio Group“.
D. Sidaravičius LITGRID akcijų neturi.
Artūras Vilimas
Nepriklausomas valdybos narys
Darbo patirtis:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (Nepriklausomas valdybos narys);
RB Rail AS Lietuvos filialo vadovas (Direktorius);
LitPol Link Sp. z o.o. (Direktorius);
AB Lietuvos Energija (Strateginių projektų direktorius);
AB YIT Kausta (Nekilnojamojo turto verslo direktorius);
Išsilavinimas:
Kauno Technologijos Universitetas, Elektrotechnikos ir Automatikos
fakultetas, Elektros inžinerijos mokslo bakalauras laipsnis (1994m);
Kauno Technologijos Universitetas, Elektrotechnikos ir Automatikos
fakultetas, Diplomuotas inžinierius, Taikomosios elektronikos
specialybės kvalifikacija Diplomuotas inžinierius (1995m)
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vadovų magistrantūros
studijos, Projektų Valdymo programa (2008m);
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vadovų magistrantūros
studijos, Rinkodaros strategija ir valdymas (2009m);
Nord Pool Akademija, Mokymų kursai (The Physical and Financial
European Power Markets, Nord Pool Academy), Oslo, Norvegija
(2015m).
A.

Vilimas LITGRID akcijų neturi.

Daivis Virbickas
Generalinis direktorius
Gimė 1978 metais.
Daivis Virbickas turi KTU elektros sistemos valdymo magistro laipsnį. Nuo
2013 metų dirba LITGRID generaliniu direktoriumi. 2011-2013 metais
dirbo Šveicarijos Holdingo Alpiq AG komercijos direktoriumi. 2010-2011
metais ėjo technikos direktoriaus pareigas LITGRID, 2000-2009 metais
dirbo „Lietuvos energija”, AB Energetikos sistemos valdymo
departamento direktoriumi. Nuo 2013 iki 2018 m. dirbo LITGRID
valdyboje, nuo 2016 iki 2018 m. buvo Valdybos pirmininku.
Nuo 2002 metų aktyviai dalyvauja ENTSO-E organizacijos veikloje (buvo
Sistemos valdymo komiteto narys, Sistemos plėtros komiteto narys),
Europos komisijos Ekspertų grupės narys. Nuo 2019 m. ENTS0-E valdybos
narys.
D. Virbickas LITGRID akcijų neturi.
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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 2028 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 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 energetikos reguliavimo
Taryba. Taryba 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 gerosios 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, kurių turinys skelbiamas Bendrovės internetiniame tinklalapyje.
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“ valdyba, 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
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.
Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis
Informacija apie susijusių šalių sandorius pateikta Bendrovės 2020 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Visi Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiestos rankos principo), įskaitant
sandorius, numatytus Akcinių bendrovių įstatymo 37(2) straipsnyje.
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VIII. Rizikos ir jų valdymas
Rizikos ir jų valdymas
Rizika – neplanuotų įvykių, kurie gali paveikti strategijos ir verslo tikslų siekimą tiek neigiamai, tiek teigiamai, galimybė. Rizika
gali turėti vieną arba kelias pasekmes. Nuo rizikos nėra apsaugota jokia organizacija todėl būtinas proaktyvus (imtis veiksmų
rizikai suvaldyti, prieš rizikai pasireiškiant) ir integruotas požiūris į rizikų valdymą, norint pasiekti užsibrėžtus tikslus.
Bendrovėje įdiegta rizikų 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.
Rizikų identifikavimas, analizė ir vertinimas yra atliekami reguliariai kas ketvirtį, o išsamus rizikų vertinimas paprastai
atliekamas kartą per metus (strategijos atnaujinimo ir veiklos tikslų proceso planavimo metu) rengiant naują rizikų valdymo
priemonių planą. Taip pat yra vykdoma nuolatinė priemonių, suplanuotų rizikoms valdyti, vykdymo priežiūra.
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IX. 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 Europos Sąjungos mastu. Su šia skelbiama informacija galima
susipažinti Bendrovės tinklalapyje (www.litgrid.eu) ir vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius tinklalapyje
(www.nasdaqbaltic.com).
Svarbiausių 2020 metų pirmojo pusmečio LITGRID veiklos ir pasiekimų santrauka

Sausis
2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintos elektros energijos perdavimo kainos.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. patvirtinta vidutinė LITGRID elektros energijos perdavimo paslaugos kaina didėja beveik 24 proc. iki
0,814 ct/kWh. Šiam padidėjimui didžiausią įtaką turėjo tai, kad 2019 m. LITGRID leidžiamų pajamų dydis buvo mažinamas
nustatytu investicijų grąžos pajamų viršijimo dydžiu už ankstesnius laikotarpius.
LITGRID sisteminių paslaugų kaina nuo 2020 m. sausio 1 d. padidėjo beveik 28 proc. – iki 0,785 ct/kWh. Esminės priežastys,
lėmusios šios kainos pokytį, yra sąnaudos, reikalingos užtikrinti elektros energetikos sistemos izoliuotą darbą visus metus, taip
pat ankstesniu laikotarpiu LITGRID faktiškai patirtos sąnaudos, bet neįvertintos ankstesnio laikotarpio kainoje.

Vasaris
2020 m. vasario 17 d. LITGRID 2020 m. vasario 17 d. LITGRID pasirašė sutartį su italų konsultacijų ir inžinerijos bendrove CESI,
pagal kurią CESI parengs sinchroninių kompensatorių pirkimo techninę specifikaciją, t. y. šiai įrangai keliamus reikalavimus bei
pasiūlymų vertinimo metodiką. Sutarties vertė - 273 tūkst. eurų, 205 tūkst. Eurų finansuojama Europos infrastruktūros tinklų
priemonės fondo lėšomis.
Sinchroninių kompensatorių įrengimas yra numatytas ENTSO-E (Europos perdavimo sistemų operatorių asociacija) Lietuvai ir
kitoms Baltijos šalims 2019 m. gegužę išduotose prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų sąlygose.

Kovas
2020 m. kovo 4 d. Vilniuje oficialiai atidarytas naujasis LITGRID elektros sistemos valdymo ir duomenų saugos centras, kuris
užtikrins stabilų ir saugų šalies energetikos sistemos darbą bei energijos perdavimo srautų valdymą, o taip pat aukštesnį fizinės
ir kibernetinės saugos lygį.
2020 m. kovo 16 d. paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją Lietuvoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės,
EPSO-G grupėje taikomos veiklos tęstinumo užtikrinimo bei prevencinės priemonės: paskirti atsakingi darbuotojai už situacijos
stebėjimą bei informacijos teikimą Bendrovės vadovybei, identifikuoti kritines funkcijas atliekantys ir pagrindines sistemas
administruojantys padaliniai ir darbuotojai, taikomos papildomos organizacinės priemonės sistemų valdymo centruose,
suplanuotos techninės ir pavadavimo priemonės, esant viruso išplitimui. Grupės bendrovėse peržiūrėti ekstremalių situacijų
valdymo planai, parengti papildomi dokumentai bei įgyvendinimo priemonės - kritinių veiklų sąrašai, priemonių, reikalingų,
kad šios veiklos būtų nepertraukiamos, išteklių ir atsakingų asmenų sąrašai bei kiti dokumentai ir priemonės.

Balandžio mėn.
2020 m. balandžio 1 d. Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatoriai – Lietuvos LITGRID Estijos Elering ir Latvijos AST
– susitarė dėl regioninio bendradarbiavimo modelio, padėsiančio trims Baltijos šalims veikti drauge ir kartu įgyvendinti svarbius
sinchronizacijos su Vakarų Europos elektros tinklais projektus greičiau, efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis. Regioninio
bendradarbiavimo sąlygų dokumente numatyta, kad Baltijos šalių operatoriai drauge rengs, įgyvendins ir testuos izoliuoto darbo
planus, apmokys visų trijų šalių elektros perdavimo sistemos operatorių darbuotojus veikti kartu, parengs Baltijos šalių elektros
perdavimo sistemų avarinio prisijungimo prie KET planą, atliks Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų stabilaus darbo
užtikrinimo sąlygų nustatymo studijas. Taip pat kartu bus kuriama dažnio stabilumo vertinimo sistema (FSAS), Baltijos valdymo
blokas, atliktas regioninis izoliuoto darbo bandymas, kuris padės pasitikrinti, kaip trys Baltijos šalys yra pasiruošusios
savarankiškai valdyti sistemos dažnį.
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2020 m. balandžio 6 d. LITGRID pasirašė sutartį su rangovu „Tetas“, kuris paruoš Alytaus (investicijų suma 1,496 mln. Eur) ir
Telšių (1,456 mln. Eur) pastotes sinchroninių kompensatorių įrengimui. Investicijos apims jungtuvų, skyriklių ir kitos pirminės
įrangos įrengimą, dalies esamos transformatorių infrastruktūros perkėlimą ir vietos sinchroninių kompensatorių prijungimui prie
perdavimo tinklo paruošimą. Planuojama, kad statybos darbai bus pabaigti 2022 m. rugsėjį. Investicijos yra dalinai
finansuojamos Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis.
2020 m. balandžio 16 d. LITGRID užbaigė Parovėjos skirstyklos rekonstrukcijos darbus ir ji pradėta eksploatuoti visu pajėgumu.
Įgyvendinant projektą „110-35-10 kV Parovėjos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“, viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas atliko
projektavimo darbus ir atnaujino skirstyklos įrangą. Rekonstrukcija užtikrina elektros perdavimo patikimumą regione ir mažina
eksploatacines sąnaudas. Darbus pagal viešųjų pirkimų sutartį, pasirašytą 2017 m., atliko AB Energetikos tinklų institutas.
Projekto vertė siekė apie 1,313 mln. Eur be PVM ir buvo dalinai finansuota ES struktūrinių fondų lėšomis.
2020 m. balandžio 20 d. vykusiame visuotiniame metiniame susirinkime akcininkai naujai ketverių metų kadencijai išrinko
LITGRID bendrovės valdybą.
Į penkių narių LITGRID valdybą išrinkti du nepriklausomi nariai - UAB "GALIO GROUP" finansų direktorius Domas Sidaravičius,
elektros inžinerijos ir taikomosios elektronikos specialistas Artūras Vilimas, o taip pat trys patronuojančios EPSO-G valdymo
bendrovės atstovai – l.e.p Strategijos ir planavimo direktorė Jūratė Marcinkonienė, finansų direktorius Algirdas Juozaponis ir
infrastruktūros direktorius Rimvydas Štilinis, kuris pirmajame naujos kadencijos posėdyje buvo išrinktas valdybos pirmininku.
2020 m. balandžio 21 d. LITGRID pasirašė 14,85 mln. Eur (be PVM) sutartį su rangos konkursą laimėjusia ūkio subjektų grupe
– AB „Kauno tiltai“ bei UAB „Litenergoservis“ dėl 330 kilovoltų (kV) įtampos elektros perdavimo linijos nuo elektrinės
Elektrėnuose iki Alytaus rekonstravimo. Sprendimui sudaryti sutartį su rangovu buvo pritarta 2020 m. balandžio 20 d. vykusiame
LITGRID eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Rekonstrukcijos metu bus pakeistos 207 oro linijos atramos, laidai,
įrengiamas žaibosaugos trosas ir šviesolaidis kabelis. Darbai bus atliekami trimis etapais, o jų pabaiga numatyta 2023 m. rugsėjį.
Rekonstrukcijos darbai iš dalies finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Oro linijos rekonstravimas prisidės
prie elektros energetikos sistemos perdavimo tinklo patikimo ir stabilaus darbo užtikrinimo, nenutrūkstamo elektros energijos
tiekimo Elektrėnų, Kaišiadorių r., Prienų r. ir Alytaus r. savivaldybių vartotojams.
2020 m. balandžio 28 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriai – LITGRID, AS Augstsprieguma
tīkls ir AS Elering – pasirašė memorandumą ir sutarė, kad 2025 m. šalims prisijungus prie Vakarų Europos elektros tinklų, jie
kartu valdys energetikos sistemos dažnį Baltijos šalių galios ir dažnio valdymo bloke. Memorandume taip buvo įtvirtintas šalių
ketinimas kurti bendrą galios rezervų rinką, kuri skatins rezervų paslaugas teikiančių elektros energijos gamintojų konkurenciją.

Gegužės mėn.
2020 m. gegužės 26 d. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo tinklo operatoriai LITGRID bei PSE S.A. pasirašė „Harmony Link“
jungties projekto įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi abiejų šalių elektros perdavimo sistemų
operatoriai įsipareigoja lygiomis dalimis prisidėti prie jūrinės jungties „Harmony Link“ įrengimo. Planuojama, kad ši jungtis bus
pastatyta 2025 m. Projekto vertė sieks apie 680 mln. Eurų. LITGRID bus atsakinga už HVDC kabelio rangos darbų pirkimą,
rangovo atrinkimą ir dvišalės rangos sutarties pasirašymą ir įgyvendinimą. Lenkijos operatorius PSE bus atsakingas už HVDC
keitiklių stočių Lietuvoje ir Lenkijoje rangos darbų pirkimą, rangovo atrinkimą, dvišalės rangos darbų sutarties pasirašymą ir
įgyvendinimą. „Harmony Link“ jungties projektinius sprendinius ir techninius parametrus LITGRID ir PSE tvirtins bendru
sutarimu. Kiekviena šalis apmokės 100 proc. per jos teritoriją einančio sausumos kabelio įrengimo kaštų ir visus keitiklių stoties
įrengimo kaštus, o jūrinės dalies kabelio įrengimo kaštus dalinsis per pusę.
2020 m. gegužės 26 d. 2020 m. gegužės 26 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai pateikė
bendrą 1,2 mlrd. eurų investicijų paraišką (Lietuvos dalis 462 mln. eurų) Sinchronizacijos projekto antro etapo investicijų
(jūrinio kabelio „Harmony Link“ statyba, vidinių kiekvienos šalies tinklų stiprinimas, sinchroninių kompensatorių statyba bei IT
valdymo sistemų atnaujinimas) finansavimui iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Tai didžiausia sinchronizacijos
programos investicijų dalis ir pirmas kartas, kai bendrą paraišką teikia visos keturios šalys.
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Birželio mėn.
2020 m. birželio 9 d. LITGRID pradėjo vykdyti Alytaus rajone esančios „LitPol Link“ jungties keitiklių stoties ir transformatorių
pastotės įrenginių skleidžiamo garso slopinimo priemonių galimybių studiją. Studiją rengia UAB „DGE Baltic Soil and
Environment“. Ją planuojama pabaigti 2020 m. rugsėjo mėnesio pradžioje. Ši studija padės atsakyti į klausimus, kokios
papildomos priemonės efektyviausiai išspręs Alytuje veikiančio strateginio Lietuvos objekto - „LitPol Link“ jungties keitiklių
stoties ir transformatorių pastotės skleidžiamą triukšmą. Studijos metu yra detaliai nagrinėjamos garso sklidimo priežastys,
analizuojama jo sklaida link gyvenviečių, atliekamos gyventojų apklausos, įvertinami įrenginių darbo režimai, meteorologinės
sąlygos, analizuojamas įrenginių poveikis gyvenamajai aplinkai.
2020 m. birželio 30 d. Neeiliniame visuotiniame susirinkime LITGRID akcininkai pritarė Bendrovei priklausančių penktadalio
Duomenų logistikos centro bendrovės (DLC) akcijų pardavimui Šveicarijos „Quaero Capital“ valdomam infrastruktūros
investicijų fondui. Pagal pasirašytą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, LITGRID parduoda 20,36 proc. akcijų, dar 79,64 proc.
akcijų parduoda „Ignitis grupė“. Bendra sandorio vertė siekia 10,1 mln. eurų. DLC bendrovės akcijos parduodamos „Ignitis
grupei“ ir LITGRID siekiant koncentruotis į įmonių pagrindinę veiklą.
2020 m. birželio 30 d. LITGRID atnaujino ir pateikė VERT vertinimui dešimties metų elektros perdavimo tinklo plėtros planą.
Jame numatoma, kad didžioji dalis ateinančio dešimtmečio investicijų bus skiriama sinchronizacijos su kontinentine Europa
projektui. Dabartiniu vertinimu 2020-2029 m. elektros perdavimo tinklo vystymui gali reikėti apie 1,3 mlrd. eurų. Kiek daugiau
nei pusė planuojamų investicijų bus skirtos strateginių valstybės projektų įgyvendinimui. Kitą pusę numatomų investicijų
ketinama skirti tinklo efektyviai plėtrai ir sistemingam atnaujinimui, fizinei ir informacinei saugai, informacinių sistemų plėtrai,
taip pat tyrimams ir inovacijoms.
Ruošiantis prisijungimui prie Europos, bus užbaigta jūrinės elektros jungties su Lenkija „Harmony Link“ statyba, optimizuotas
Šiaurės Rytų Lietuvos perdavimo tinklas, įrengti trys autotransformatoriai Alytaus transformatorių pastotėje. Bus nutiesta ir
rekonstruota apie 520 km elektros perdavimo linijų, bus įrengtos dvi naujos 330 kV skirstyklos. Be tinklo vystymo prisijungimui
prie Europos, LITGRID planuoja dar 72 km naujų linijų nutiesti siekiant užtikrinti elektros tinklo patikimumą. Taip pat
planuojama rekonstruoti 87 transformatorių pastotes.
LITGRID prognozuoja, kad, nepaisant COVID-19 pandemijos sukelto trumpalaikio elektros vartojimo sumažėjimo, elektros
augimas per ateinantį dešimtmetį augs vidutiniškai po 2 proc. kasmet ir 2029 metais sieks 14,7 TWh (pernai – 12,16 TWh).
Ateinančių dešimties metų elektros energetikos vystymo plane LITGRID daug dėmesio skiria įvertinti tinklo gebėjimui prisitaikyti
atsinaujinančių energetikos šaltinių integracijai bei energijos kaupimo technologijų diegimui.
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X. Svarbiausi įvykiai po ataskaitinio laikotarpio datos
2020 m liepos 7 d. įvyko sandoris dėl LITGRID bei „Ignitis grupė“ valdomų Duomenų logistikos centro bendrovės akcijų pardavimo
Šveicarijos „Quaero Capital“ valdomam infrastruktūros investicijų fondui.
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SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2020-06-30

2019-12-31

4 606
324 057
4 911
10 959
1 089
15 904
361 526

4 857
322 579
5 004
8 255
1 000
1 984
8 185
351 864

37
934
20 083
124
2 203
4 463
2 530
898
31 272
392 798

36
527
16 764
111
1 203
4 463
2 371
30
25 505
377 369

146 256
8 579
14 626
23 144
13 642
206 247

146 256
8 579
52
14 626
23 099
4 130
196 742

9
10
11

72 790
4 686
50 836
6 310
134 622

79 903
4 771
34 672
6 310
125 656

9
10

14 225
275
20 783
4 463
2 320
3 205
6 658
51 929
186 551
392 798

14 225
270
25 596
4 463
2 338
426
7 653
54 971
180 627
377 369

Pastabos

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Naudojimosi teise valdomas turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Suteiktos paskolos
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas
Perkrovų valdymo įplaukų nepanaudotų lėšų likučio ilgalaikė dalis
Ilgalaikio turto iš viso
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Prekybos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Suteiktos paskolos
Perkrovų valdymo įplaukų nepanaudotų lėšų likučio trumpalaikė dalis
Kitas finansinis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso
TURTO IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas
Akcijų priedai
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas
Privalomasis rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso
Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikės paskolos
Nuomos įsipareigojimai
Perkrovų valdymo įplaukos
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Prekybos skolos
Perkrovų valdymo įplaukų einamųjų metų dalis
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Mokėtinas pelno mokestis
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Įsipareigojimų iš viso
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

4
5
6
7
11

8
7
11

11

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

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

13

2020-06-30

2019-06-30
(pakeista)

100 897
557
101 454

92 197
277
92 474

(62 297)
(9 966)
(5 531)
(4 576)
( 784)
( 196)
( 765)
(2 113)
(86 228)

(67 696)
(10 249)
(4 837)
(3 181)
( 791)
( 79)
592
(2 632)
(88 873)

15 226

3 601

932
( 491)
441

200
( 543)
( 343)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

15 667

3 258

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

(4 720)
2 695
(2 025)
13 642

(1 968)
1 498
( 470)
2 788

( 61)
9

-

( 52)

-

13 590

2 788

0,027

0,006

12

Veiklos sąnaudos
Elektros energijos 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
Gautinų sumų vertės sumažėjimas
Investicijų vertės sumažėjimas
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudų iš viso

4,5,6

Veiklos pelnas (nuostoliai)
Finansinė veikla
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Finansinės veiklos iš viso

Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelno (nuostolių) ataskaitą
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas
Atidėtojo pelno mokesčio įtaka
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelno (nuostolių)
ataskaitą, iš viso
Laikotarpio bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais)
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SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2020-04-01 06-30

2019-04-01 06-30
(pakeista)

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

47 709
367
48 076

44 743
84
44 827

Veiklos sąnaudos
Elektros energijos 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
Gautinų sumų vertės sumažėjimas
Investicijų vertės sumažėjimas
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudų iš viso

(31 366)
(4 965)
(2 730)
(2 551)
( 429)
( 183)
( 765)
( 734)
(43 723)

(34 584)
(5 081)
(2 490)
(2 202)
( 378)
( 64)
592
(1 342)
(45 549)

Veiklos pelnas (nuostoliai)

4 353

( 722)

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

913
( 236)
677

187
( 261)
( 74)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

5 030

( 796)

(1 821)
1 322
( 499)
4 531

( 733)
992
259
( 537)

( 61)
9

-

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
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas
Atidėtojo pelno mokesčio įtaka
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelno (nuostolių)
ataskaitą, iš viso
Laikotarpio bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso

( 52)

-

4 479

( 537)

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

0,009

-0,001

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

Finansinio turto
tikrosios vertės
pasikeitimo
rezervas

Akcijų
priedai

Kapitalas

Privalomasis
rezervas

Kiti
Nepaskirstytasis
rezervai
pelnas

Viso

Likutis 2019 m. sausio 1 d.
Ataskaitinio laikotarpio
bendrosios pajamos (sąnaudos)
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną
Dividendai
Likutis 2019 m. birželio 30 d.

146 256

8 579

655

14 626

63 309

( 37 588)

195 837

-

-

-

-

-

2 788

2 788

146 256

8 579

655

14 626

( 40 210)
23 099

40 210
( 2 622)
2 788

( 2 622)
196 003

Likutis 2020 m. sausio 1 d.
Ataskaitinio laikotarpio
bendrosios pajamos (sąnaudos)
Pervesta į rezervus
Dividendai
Likutis 2020 m. birželio 30 d.

146 256

8 579

52

14 626

23 099

4 130

196 742

-

-

( 52)

-

-

13 642

13 590

146 256

8 579

-

14 626

45
23 144

( 45)
( 4 085)
13 642

( 4 085)
206 247

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
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SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2020-06-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Finansinio turto vertės sumažėjimas
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)
Beviltiškos skolos
Pelno mokesčio sąnaudos
(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 ir 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
Gautos perkrovų valdymo įplaukos
Perkrovų valdymo įplaukų likučio sumažėjimas (padidėjimas)
Gautos palūkanos
Gauti dividendai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Sugrąžintos paskolos
Paskolos iš susijusių šalių
Nuomos įsipareigojimų apmokėjimas
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

(pakeista)

13 642

2 788

9 966
765
2 025
196

10 249
( 3 412)
2 820
470
79

( 24)
473
( 895)
5

( 23)
541
( 174)
( 1)

( 2 930)

1 466

( 351)

( 339)

( 1 066)
( 90)
( 1 941)
19 775

6 466
( 891)
20 039

( 21 256)
4 519
16 531
( 7 719)
24
895
( 7 006)

( 12 991)
1 702
10 857
2 813
24
174
2 579

( 7 113)
( 172)
( 532)
( 4 084)
( 11 901)

( 7 112)
( 12 517)
( 168)
( 571)
( 2 617)
( 22 985)

868

( 367)

30
898

397
30

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
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2019-06-30

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

1.

Bendroji informacija

LITGRID AB (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra Viršuliškių
skg. 99B LT-05131, Vilnius, Lietuva. Bendrovė įsteigta AB „Lietuvos energija“ atskiriamos veiklos dalies pagrindu, 2010 m.
lapkričio 16 d. įregistruota Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302564383.
LITGRID AB – 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 energetikos reguliavimo taryba 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.
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 146 256 100,20 eurų. Jį sudaro 504 331 380 vnt. paprastųjų
vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur, visos akcijos pilnai apmokėtos.
2020 m. birželio 30 d. ir 2018 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 Gedimino pr. 20, 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.
2020 m. birželio 30 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių. 2019 metais Bendrovė pardavė dukterinės įmonės UAB „TETAS“
akcijas, o dukterinė įmonė UAB „Litgrid Power Link Service“ buvo likviduota.
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į asocijuotą ir bendrai valdomą įmones sudarė:

Įmonės
UAB Duomenų
logistikos centras

Įmonės buveinės adresas
Žvejų g. 14, Vilnius,
Lietuva

Warszawska 165, 05-520,
LitPol Link Sp.z.o.o Konstancin-Jeziorna,
Lenkijos Respublika

Valdomų akcijų
dalis 2020 m.
birželio 30 d.

Valdomų akcijų
dalis 2019 m.
gruodžio 31 d.

Pagrindinė veikla

20 proc.

20 proc.

Informacinių technologijų paslaugų teikimas

50 proc.

50 proc.

Likviduojama

2019 m. birželio 19 d. Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai „PSE“ ir „Litgrid“, vieninteliai dukterinės įmonės
„LitPol Link“ akcininkai, kuriems priklauso po 50 proc. įmonės akcijų, priėmė sprendimą likviduoti įmonę. 2020 m. birželio
30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. investicijos į "LitPol Link" Sp.z.o.o. įsigijimo vertė sudarė – 295 tūkst. Eur, kuriai 100% buvo
apskaitytas vertės sumažėjimas.
Kaip aprašyta 17-oje pastaboje „Įvykiai po balanso datos“ 2020 m. liepos 7 d. Bendrovė kartu su „UAB „Ignitis grupė“ užbaigė
sandorį pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį dėl UAB „Duomenų logistikos centras“ akcijų pardavimo. Pagal sutartį, LITGRID
pardavė 20,36 proc., o Ignitis grupė – 79,64 proc. DLC akcijų. 2020 m. birželio 30 d. investicija į UAB „Duomenų logistikos
centras“ apskaityta trumpalaikio turto straipsnyje „Kitas finansinis turtas“.
Bendrovės darbuotojų skaičius 2020 m. birželio 30 d. buvo 305 (2019 m. gruodžio 31 d. - 290).
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2.

Apskaitos principai

2.1. Rengimo pagrindas
Šios sutrumpintos tarpinės Bendrovės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. yra
parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus
tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).
Siekiant geriau suprasti šiose sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis, šios ataskaitos turi būti
skaitomos kartu su audituotomis Konsoliduotomis ir Bendrovės 2019 m. finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Šiose sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose yra pateikiama tik Bendrovės sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos,
kadangi 2020 m. birželio 30 d. Bendrovė neturėjo dukterinių įmonių.
Pateikimo valiuta yra euras. Šios ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip.
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.
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.
Šios finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. yra neaudituotos. Metinių finansinių
ataskaitų už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“.
2.2. Palyginamųjų skaičių koregavimas
Dėl Bendrovėje pasikeitusios žemės nuomos apskaitos buvo pakoreguoti bendrųjų pajamų ir pinigų srautų ataskaitų
palyginamieji 2019 metų skaičiai. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 41 tūkst. Eur,
kitos sąnaudos sumažėjo 55 tūkst. Eur, finansinės sąnaudos padidėjo 32 tūkst. Eur, grynasis pelnas sumažėjo 18 tūkst. Eur.
Pinigų srautų ataskaitoje nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 41 tūkst. Eur, palūkanų sąnaudos padidėjo 32 tūkst.
Eur, nuomos įsipareigojimų apmokėjimas padidėjo 55 tūkst. Eur. Taip pat pinigų srautų ataskaitoje buvo perklasifikuoti
perkrovų įplaukų palyginamieji 2019 metų skaičiai: Kito finansinio turto pasikeitimas padidėjo 9 914 tūkst. Eur, Perkrovų
valdymo įplaukų likučio sumažėjimas (padidėjimas) padidėjo 2 813 tūkst. Eur, Prie Grupės sąskaitos prijungtos (laikinai
panaudotos) perkrovų įplaukos sumažėjo 12 727 tūkst. Eur (straipsnis panaikintas).
3.

COVID-19 įtaka pagrindiniams apskaitiniams vertinimams ir prielaidoms

Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras
prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja taikomą apskaitos politiką bei pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų sumas
bei neapibrėžtumų atskleidimus. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo tokių vertinimų. Rengiant šias tarpines sutrumpintas
finansines ataskaitas, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų
nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir taikyti rengiant 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas,
išskyrus šiuos apskaitinius vertinimus, kurių neapibrėžtumas yra padidėjęs dėl COVID-19 pandemijos:
Veiklos tęstinumas
Atsižvelgiant į tai, kad buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija Lietuvoje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo
grėsmės, LITGRID AB peržiūrimos ir planuojamos naujos veiklos tęstinumo užtikrinimo bei prevencinės priemonės: paskirti
atsakingi darbuotojai už situacijos stebėjimą bei informacijos teikimą Bendrovės vadovybei, identifikuoti kritines funkcijas
atliekantys ir pagrindines sistemas administruojantys padaliniai ir darbuotojai, taikomos papildomos organizacinės priemonės
sistemų valdymo centruose, suplanuotos techninės ir pavadavimo priemonės, jei virusas išplis. Bendrovėje taip pat peržiūrimi
ekstremalių situacijų valdymo planai, rengiami papildomi dokumentai bei įgyvendinimo priemonės - kritinių veiklų sąrašai,
priemonių, reikalingų, kad šios veiklos būtų nepertraukiamos, išteklių ir atsakingų asmenų sąrašai bei kiti dokumentai ir
priemonės. Ataskaitų sudarymo dieną COVID-19 pandemijos poveikio Bendrovės veiklai dar negalima patikimai įvertinti, tačiau
vertinant kad Bendrovė yra reguliuojama įmonė, vienintelė Lietuvoje teikianti elektros energijos perdavimo paslaugas, grėsmės
Bendrovės veiklos tęstinumui nėra.
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas
Vadovybė peržiūrėjo pagrindines prielaidas, naudojamas ilgalaikio materialaus turto tikrosios vertės nustatymui. Vadovybės
vertinimu COVID-19 pandemija neturės reikšmingos įtakos Bendrovės ilgalaikio turto vertei, nes turtas vertinamas pajamų
metodu, taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, o Bendrovės veikla yra reguliuojama ir galimi trumpalaikiai
suteiktų paslaugų ir pajamų pokyčiai įvertinami ir kompensuojami sekančiais metais.

42

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Kiti apskaitiniai vertinimai
Vadovybės vertinimu šiuo metu COVID-19 pandemija neturi įtakos prekybos ir kitoms gautinoms sumoms, nes pagrindiniai
klientai yra didelės įmonės, kurios dažnu atveju taip pat yra reguliuojamos ir/ar priskiriamos prie nerizikingų bendrovių sąrašo
(apie 80% gautinų prekybos sumų sudaro gautina suma iš AB „Energijos skirstymo operatorius“). Bendrovė yra sudariusi kreditų
draudimo sutartį gautinoms sumoms pagal perdavimo ir disbalanso sutartis. Be to, disbalanso rinkos dalyviai yra pateikę
nustatyto dydžio Banko garantijas arba sumokėję depozitus. Ataskaitų sudarymo momentu atsiskaitymai vyko įprastai,
mokėjimo pradelsimų kylančių dėl COVID-19 nebuvo.
Vadovybės nuomone suteiktų paskolų UAB „TETAS“ grąžinimui rizikos nėra, kadangi UAB „TETAS“ yra UAB „EPSO-G“ grupės
įmonė.
COVID-19 pandemija neturi įtakos Bendrovės gautų paskolų grąžinimui, nes Bendrovės generuojami pinigų srautai yra daugiau
nei pakankami užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą.
Trumpalaikis skolinimasis gali būti užtikrintas EPSO-G grupės mastu.
Bendrovės pajamos dėl pandemijos sukelto efekto 2020 metais gali mažėti dėl sumažėjusių elektros energijos vartojimo kiekių.
Tačiau karantino metu vykę ribojimai elektros energijos perdavimo paslaugų kiekių reikšmingai neįtakojo. Be to, ilguoju
laikotarpiu kainų reguliavimo mechanizmas numato, kad kalendoriniais metais negautos pajamos bus kompensuojamos ateities
laikotarpiuose.
Bendrovė veikia viename iš strateginių ir saugiausių valstybės sektorių. Bendrovės teikiamos paslaugos yra būtinos ir veikia
reguliuojamos monopolijos principu.
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4.

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Amortizacija
Likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d.

6 529
55
( 618)
5 966

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Amortizacija
Likutinė vertė 2020 m. birželio 30 d.

4 857
315
( 566)
4 606

5.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Išankstiniai apmokėjimai už IMT
Nurašymai
Perklasifikavimas iš atsargų
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d.

307 047
14 917
1 336
( 95)
4
(4 492)
(9 477)
309 240

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Išankstiniai apmokėjimai už IMT
Nurašymai
Perklasifikavimas į atsargas
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2020 m. birželio 30 d.

322 579
15 723
545
( 224)
( 29)
(5 289)
(9 248)
324 057

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas turto įsigijimo vertę mažinant tam turtui įsigyti gautomis/gautinomis dotacijomis.
Dotacijoms priskiriama ES struktūrinių fondų lėšos, o naujų vartotojų/gamintojų prijungimo prie elektros perdavimo tinklo ir
įrenginių pakeitimo lėšos pagal taikomą apskaitos politiką iki 2009 m. liepos 1 d. Strateginių projektų rengimui ir įgyvendinimui
Bendrovei skirtos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšos ir perkrovų valdymo įplaukų dalis, skirta investicijoms
finansuoti, apskaitomos kaip dotacijos, susijusios su turtu.
Jei ilgalaikio materialiojo turto vertė nebūtų mažinama dotacijomis, jo balansinė vertė 2020 m. birželio 30 d. būtų didesnė
302 023 tūkst. Eur (2019 m. birželio 30 d. – 297 211 tūkst. Eur). Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė
sumažinta gautomis/gautinomis dotacijomis:

Apskaitinė vertė laikotarpio pradžioje
Įsigijimai
Nusidėvėjimas
Nurašymas
Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigoje
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2020-06-30

2019-06-30

300 876
5 289
(4 142)
302 023

296 763
4 492
(4 031)
( 13)
297 211
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6.

Naudojimosi teise valdomas turtas

Naudojimo teise valdomas turtas
Pripažinto turto pradinė vertė 2019 m. sausio 1 d.
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d.

5 312
( 154)
5 158

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.

5 004
59
( 152)
4 911

Įsigijimai
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2020 m. birželio 30 d.

7.

Suteiktos paskolos

Bendrovė yra suteikusi dvi paskolas UAB „TETAS“. Paskolos, suteiktos 2017 m. spalio 25 d., suma 1 203 tūkst. Eur (metinis
palūkanų dydis – 2,09 proc., paskolos grąžinimo terminas 2020 m. spalio 25 d.). Paskolos, suteiktos 2018 m. birželio 25 d., suma
1 mln. Eur (metinis palūkanų dydis – 2,2 proc., paskolos grąžinimo terminas 2021 m. birželio 25 d.)
Suteiktų UAB „TETAS“ paskolų suma 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 203 tūkst. Eur.

8.

Prekybos gautinos sumos

Gautinos sumos už elektros energijos perdavimą
Kitos prekybos gautinos sumos
Atimti: prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimas
Iš viso

9.

2020-06-30

2019-12-31

18 487
1 859
( 263)
20 083

15 679
1 348
( 263)
16 764

2020-06-30

2019-12-31

72 790

79 903

14 225
87 015

14 225
94 128

2020-06-30

2019-12-31

14 225
33 493
25 072
72 790

14 225
37 535
28 143
79 903

Paskolos

Bendrovės paskolas sudaro:

Ilgalaikės paskolos
Banko paskolos
Trumpalaikės paskolos
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Iš viso paskolų

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai:
Tarp 1 ir 2 metų
Nuo 2 iki 5 metų
Po 5 metų
Iš viso

Bendrovės paskolų palūkanų normos svertinis vidurkis 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 proc.
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo nepanaudotų paskolų ir overdraftų.
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10. Nuomos įsipareigojimai

Bendrovės nuomos įsipareigojimai ir jų judėjimas:
Nuomos įsipareigojimai
Nuomos įsipareigojimų pripažinimas taikant 16 TFAS
Nuomos mokėjimai (pagrindinė suma ir palūkanos)
Likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d.

5 312
( 136)
5 176

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
Sudarytos nuomos sutartys
Nuomos mokėjimai (pagrindinė suma ir palūkanos)
Likutinė vertė 2020 m. birželio 30 d.

5 041
59
( 139)
4 961

11. Perkrovų valdymo įplaukos

Perkrovų valdymo įplaukos laikotarpio pradžioje
Gautos perkrovų valdymo įplaukos per periodą
Perkelta į ilgalaikį materialųjį turtą
Perkrovų valdymo įplaukos pripažintos pajamomis per periodą
Perkrovų valdymo įplaukos laikotarpio pabaigoje

2020-06-30

2019-12-31

39 135
17 465
( 740)
( 561)
55 299

15 754
27 366
(3 787)
( 198)
39 135

Perkrovų valdymo įplaukų nepanaudotų lėšų likučio ilgalaikė dalis 2020 m. birželio 30 d. sudarė 15 904 tūkst. Eur (2019 m.
gruodžio 31 d. – 8 185 tūkst. Eur), trumpalaikė – 4 463 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 4 463 tūkst. Eur). Skirtumas tarp
perkrovų įplaukų likučio trumpalaikiuose įsipareigojimuose ir trumpalaikiame turte susidarė dėl lėšų laikino panaudojimo
Bendrovės veiklai finansuoti.

12. Informacija apie segmentus

Bendrovė vykdo elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų veiklą ir veikia kaip vienas segmentas. Visas Bendrovės
ilgalaikis turtas yra Lietuvoje kur Bendrovė vykdo savo veiklą. Pajamos iš Lietuvos klientų per 2020 metų pirmą pusmetį sudarė
94 proc. visų pajamų (per 2019 metų pirmą pusmetį – 92 proc.).

13. Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos

Elektros energijos perdavimo paslauga
Prekyba balansavimo/disbalanso energija
Sisteminės paslaugos
Kiti elektros energijos ir susijusių paslaugų pardavimai
Viešuosius interesus atitinkanti paslauga
Pajamos iš naujų vartotojų/gamintojų prijungimo ir įrenginių pakeitimo
Perkrovų įplaukos
Pajamos už kilmės garantijų administravimą
Iš viso

2020-06-30

2019-06-30

40 944
10 122
42 864
2 137
4 131
71
562
66
100 897

34 775
13 650
35 381
3 262
4 789
280
27
33
92 197

Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos palyginus su 2019 metų šešių mėnesių laikotarpiu, padidėjo 9 proc.
Pajamų augimą lėmė didesnės vidutinės faktinės elektros energijos perdavimo ir sisteminių paslaugų kainos.
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14. Sandoriai tarp susijusių šalių

Bendrovės susijusios šalys:
Bendrovės patronuojanti įmonė EPSO-G, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai;
UAB „Epso-G“ grupės įmonės:
AB „Amber Grid“ (bendri akcininkai);
UAB „Tetas“ (bendri akcininkai);
UAB „Baltpool“ (bendri akcininkai).
UAB „Ignitis grupė“ įmonės
Kitos valstybė kontroliuojamos įmonės:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė;
Kitos valstybės kontroliuojamos, ar reikšmingai įtakojamos įmonės.
Vadovybė.
Sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi pagal viešųjų pirkimų reikalavimus arba pagal teisės aktais patvirtintus tarifus.

2020 m. sausio – birželio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2020 m. birželio 30 d. sudarė:

Susijusios šalys
UAB "EPSO-G" grupės įmonės
UAB „EPSO-G“
UAB „TETAS“
BALTPOOL UAB
Valstybės valdomos įmonės
AB „Energijos skirstymo operatorius“
AB „Ignitis gamyba“
UAB Duomenų logistikos centras
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
UAB "Ignitis"
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija
UAB Transporto valdymas
VĮ Ignalinos atominė elektrinė
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“

Gautinos
sumos ir
sukauptos
pajamos

Mokėtinos
sumos ir
sukauptos
sąnaudos

Suteiktos
paskolos

Pirkimai

Pardavimai

Finansinės
veiklos
pajamos

222
508

32
1 452
246

2 203
-

76
3 806
203

125
2 620

24
-

14 309
912
25
26
2
11
104
47
16 166

1 494
8 810
1
1 067
35
82
254
18
16
13 507

2 203

362
40 953
5
1 280
78
676
90
93
47 622

75 788
2 676
111
129
2 247
170
538
246
84 650

24
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2019 m. sausio – birželio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2019 m. birželio 30 d. sudarė:

Susijusios šalys
UAB "EPSO-G" grupės įmonės
UAB „EPSO-G“
UAB „TETAS“
BALTPOOL UAB
Valstybės valdomos įmonės
UAB "Ignitis"
AB „Energijos skirstymo operatorius“
AB „Ignitis gamyba“
UAB "Energijos tiekimas"
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
UAB Duomenų logistikos centras
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija
UAB "Transporto valdymas"
UAB "NT Valdos"
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
AB Lietuvos geležinkeliai
VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Gautinos
sumos ir
sukauptos
pajamos

Mokėtinos
sumos ir
sukauptos
sąnaudos

Suteiktos
paskolos

Pirkimai

Pardavimai

Finansinės
veiklos
pajamos

335
661

867
-

2 203
-

60
1 673
-

23
2 468

23
-

3
12 976
450
53
26
91
40
14 635

245
3 570
7 465
216
36
145
18
609
40
32
13 243

-

564
959
36 081
1 065
89
528
93
9
91
41 212

193
61 476
3 444
1 991
132
131
35
450
228
70 571

81
-

2 203

104

Išmokos vadovybei
2020-06-30

2019-06-30

382
7

377
7

Išmokos, susijusios su darbo santykiais
Iš jų: Išeitinės kompensacijos
Vadovų skaičius (vidutinis metinis)

Per 2020 ir 2019 metų pirmą pusmetį Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar
priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
Vadovybei priskiriami Bendrovės administracijos vadovas ir departamentų direktoriai.

15. Dividendai

2020 m. balandžio 20 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2019 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius metus - 4 085 084 Eur arba 0,0081 Eur vienai akcijai.
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SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

16. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai

2020 m. ir 2019 m. šešių mėnesių laikotarpio Bendrovės pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis), tenkantis vienai akcijai,
buvo toks:

Grynasis pelnas (nuostoliai), priskirtinas Bendrovės akcininkams (tūkst. Eur)
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)
Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai (eurais)

2020-06-30

2019-06-30

13 642
504 331 380
0,027

2 788
504 331 380
0,006

17. Įvykiai po balanso datos

2020 m. liepos 7 d. Bendrovė kartu su UAB „Ignitis grupė“ užbaigė sandorį pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą su
„Quaero Capital“ valdomo infrastruktūros investicinio fondo „Quaero European Infrastructure Fund II” dukterine įmone „QEIF
II Development Holding Sàrl”, dėl UAB „Duomenų logistikos centras“ akcijų pardavimo. Pagal sutartį, Bendrovė pardavė
20,36 proc., o UAB „Ignitis grupė“ – 79,64 proc. UAB Duomenų logistikos centras akcijų. Nuosavybės teisės į UAB Duomenų
logistikos centras akcijas „QEIF II Development Holding Sàrl” buvo perleistos po Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių
objektų apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo, dėl sandorio atitikties nacionaliniam saugumui, ir neeiliniam visuotiniam
LITGRID visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą perleisti UAB Duomenų logistikos centras akcijas. Pardavusi
turimas akcijas, Bendrovė 2020 m. liepos 7 d. gavo 1 652 tūkst. Eur.
______
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