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I. BENDROJI INFORMACIJA
Pranešimas parengtas už laikotarpį, pasibaigusį 2021 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

APIE LITGRID
LITGRID, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius (toliau – PSO), palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos
darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje.
LITGRID atsako už 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 LITGRID 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 parengimas darbui sinchroniniu
režimu.
Įgyvendindama sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais programą, Bendrovė vykdo 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintų strateginės svarbos projektų.
LITGRID yra EPSO-G grupės įmonių dalis:

EPSO-G GRUPĖ

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.
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LITGRID valdomos kitų įmonių akcijos ir 2021 m. pirmąjį pusmetį įvykę pokyčiai:

Pavadinimas

„LitPol Link“ Sp.z.o.o

TSO Holding AS (ankstesnis
pavadinimas Nord Pool
Holding AS)

Įmonės įsisteigimo šalis

Lenkijos Respublika

Norvegijos karalystė

Buveinės adresas

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

PO Box 121,
NO-1325 Lysaker, Norvegija

Įmonės veiklos šalis

Lietuva ir Lenkija

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

LITGRID valdoma
akcijų dalis

50 proc. akcijų ir jų
suteikiamų balsų.

2 proc. akcijų ir jų
suteikiamų balsų

Pokytis 2021 m.

Baigtas įmonės likvidavimo
procesas

Pokyčių nėra

II. BENDROVĖS STRATEGIJA
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.
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.
LITGRID siekia įgyvendinti ilgalaikės plėtros viziją:
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 į perdavimo tinklą
daugiausiai tarp visų operatorių Europoje.

santykinai investuoja bene

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.
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Misiją ir viziją bendrovė įgyvendina per 4 strateginius prioritetus:
Vertė žmonėms
Subalansuotas tarifas ir nauda akcininkams
Efektyvumas
Inovatyvumas ir nuolatinis mokymasis

LITGRID laikomasi šių vertybių, kurios atsispindi darbuotojų 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.

Strategijos įgyvendinimo priemonės
Bendrovės strategija yra kasmet peržiūrima ir atnaujinama, atsižvelgiant į nacionalinę Energetinės nepriklausomybės strategiją
(NENS), Bendrovės veiklą ir elektros energetikos sektorių reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, įmonių grupę valdančios
„EPSO-G“ strategiją, svarbius įvykius Lietuvos ir užsienio elektros energetikos sistemose bei elektros rinkose, per metus atliktus
darbus, o taip pat įvertinant ir naujas išorines, ne nuo Bendrovės priklausančias aplinkybes.
Strategija apima dešimties metų (ilgos trukmės) įgyvendinimo laikotarpį, remiantis Nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijoje numatytais svarbiausiais ir ilgalaikiais tikslais elektros energetikos sektoriuje. Kiekvienais metais Bendrovė, kaip
sudėtinę strategijos dalį, atnaujina ir rengia dešimties metų perdavimo tinklo plėtros planą.
Ilgos trukmės strategijos pagrindu rengiamas ateinančių trejų metų (vidutinės trukmės) Bendrovės veiklos planas ir detalus
vienerių metų (trumpos trukmės) veiklos planas bei biudžetas, kuriuos tvirtina Bendrovės Valdyba.
Vidutinės trukmės 3 metų veiklos planą Bendrovė rengia pagal Lean įrankį Hoshin Kanri - strateginio planavimo organizavimo
būdu, kurio metu įprasti veiklos planai pakeičiami vizualiai patraukliu ir efektyviu planavimo įrankiu - x-matrica.
Kryptingai veiklai užtikrinti bendrovė tai pat naudoja
šiuos integruoto planavimo dokumentus ir stebėsenos
instrumentus:
Ilgalaikis finansinis planas. Tai dokumentas,
apimantis pelno (nuostolių), balanso, pinigų srautų
prognozes, investicijų ir jų finansavimo planus
strategijos įgyvendinimo laikotarpiui.
Identifikuotų ir įvertintų rizikų sąrašas bei
rizikų valdymo priemonių planas. Tai dokumentai,
kuriuose įvardintos įmonės veiklos rizikos, jų šaltiniai,
taikomos kontrolės priemonės, nurodytas galimas
poveikis šioms rizikoms pasireiškus. Šių dokumentų
rengimo procesą reglamentuoja EPSO-G įmonių
grupės rizikų valdymo politika ir rizikų valdymo
metodika.

Siekiant nuolat vertinti pasirinktų priemonių efektyvumą ir taikymą, kiekvienam ketvirčiui pasibaigus bendrovės veiklos planas
yra peržiūrimas. Stebima, kaip vyksta strateginių tikslų ir veiklos plano įgyvendinimas, padalinių ir darbuotojų veikla. Veiklos
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plane numatytos priemonės yra įtraukiamos į padalinių ir atitinkamai į darbuotojų asmeninius tikslus, pagal kurių įvykdymą
nustatoma kintamoji atlygio dalis.
Strategijos planavimo ir kontrolės mechanizmą bendrovėje nustato EPSO-G įmonių grupės integruoto planavimo ir stebėsenos
politika, kurią LITGRID savo veikloje taiko pilna apimtimi.

Elektros energijos perdavimo tinklų ilgalaikės plėtros planas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (LR) Elektros energetikos įstatymu, elektros PSO yra atsakingas už elektros energetikos
sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, nacionalinės balansavimo funkcijos atlikimą ir sisteminių paslaugų teikimą LR
teritorijoje, elektros energetikos sistemos perdavimo tinklo ir jungiamųjų linijų su kitų šalių elektros energetikos sistemomis
eksploatavimą, priežiūrą, valdymą bei plėtrą, mažinant pralaidumo perdavimo tinkluose apribojimus ir atsižvelgiant į elektros
energetikos sistemos bei elektros tinklų naudotojų poreikius.
2021 m. birželio 30 d. LITGRID atnaujino „Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros planą 2021–
2030 m.“ Jame pateikiamos elektros galios ir energijos vartojimo poreikių, elektrinių (gamybos įrenginių) galių prognozės,
elektros sistemos adekvatumo vertinimas, elektros rinkos ir sistemos elektros galių ir energijos balansų prognozė, taip pat
informacija apie elektros perdavimo tinklą, jo plėtrą ir atstatymą, inovacijas bei numatomas investicijas.
Dešimties metų tinklo plėtros plane numatoma, kad:
2021-2030 m. elektros perdavimo tinklo vystymui gali reikėti apie 1,38 mlrd. eurų. Maždaug pusė planuojamų
investicijų (675 mln. eurų) bus skirtos strateginių valstybės projektų įgyvendinimui. Kitą pusę (apie 648 mln. eurų)
numatomų investicijų ketinama skirti tinklo efektyviai plėtrai ir sistemingam atnaujinimui, fizinei ir informacinei
saugai, informacinių sistemų plėtrai, taip pat tyrimams ir inovacijoms.
Perdavimo sistemos operatorės skaičiavimu, energijos suvartojimas kasmet augs vidutiniškai 1,9 proc., ir 2030 m.
bendras suvartojimas išaugs 25 proc., iki 15 TWh. Pernai jis siekė 12 TWh.
Lietuvos elektros perdavimo tinklas yra pajėgus integruoti iki 3500 MW atsinaujinančių energijos šaltinių generacijos
sausumoje iki 2030 metų.
LITGRID ekspertiniais paskaičiavimais, Lietuvos elektros perdavimo tinklas yra pajėgus integruoti iki 3500 MW
atsinaujinančių energijos šaltinių generacijos sausumoje iki 2030 metų
LITGRID 10 metų elektros perdavimo tinklo plėtros planas yra skelbiamas viešai bendrovės tinklapyje:
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/lietuvos-elektros-perdavimo-tinklu-10-metu-pletros-planas-/3850
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III.BENDROVĖS STRATEGINĖ VEIKLA
Elektros energetikos sistemos parengimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais
Lietuvos Respublikos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, priimtos Seimo sprendimu 2018 m. birželio 21 d.,
viena iš esminių įgyvendinimo krypčių yra Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas darbui sinchroniniu
režimu su kontinentinės Europos tinklais (toliau - Sinchronizacija). Analogiškus tikslus kelia sau kitos Baltijos valstybės,
palaikomos Europos Sąjungos institucinių ir regioninių partnerių: Lenkijos ir Šiaurės šalių. Lietuvai tapus Europos elektros
sistemos visaverte ir pilnateise dalyve 2025 metais, elektros energetikos sektoriuje bus įdiegti europiniai sistemos valdymo
standartai, užtikrintas rinkos principais grįstas elektros srautų valdymas ir dalyvavimas palaikant sistemos dažnį.
Vienas svarbiausių LITGRID tikslų – laiku ir ekonomiškai naudingiausiu būdu įgyvendinti Sinchronizacijos programą.

Šio tikslo įgyvendinimui 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Elektros energetikos
sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planą ir įpareigojo LITGRID kaip Lietuvos elektros PSO įgyvendinti šį
planą glaudžiai bendradarbiaujant su Baltijos šalių bei Lenkijos operatoriais ir prižiūrint Lietuvos Respublikos Energetikos
ministerijai.
Svarbiausi Sinchronizacijos projektų pasiekimai pirmąjį 2021 metų pusmetį
Sudaryta projektavimo ir rangos darbų sutartis dėl 330 kV oro linijos „Klaipėda-Grobinė" rekonstrukcijos bei
projektavimo ir rangos darbų sutartis 330 kV oro linijos „Jurbarkas-Bitėnai" rekonstrukcijai su tiekėjų grupe, kurią
sudaro UAB „Empower-Fidelitas" ir EMPOWER AS.
Projekte „LitPol Link jungties išplėtimas" pabaigti trijų (iš 4) objektų statybos darbai, gauti statybos užbaigimo aktai.
Patvirtinti projektų „Harmony Link jungties statyba" ir „330 kV Darbėnų TP statyba" vystymo planų koncepcijos ir SPAV
ataskaitos.
Paskelbtas projekto „330 kV oro linijos KHAE-Bitėnai statyba" viešasis pirkimas 330 kV oro linijos tarp LN 531 ir LN 447
projektavimo ir rangos darbams, gauti tiekėjų pasiūlymai.
Paskelbtas projekto „330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statyba" viešasis pirkimas 330 kV oro linijos tarp Klaipėdos ir
Bitėnų projektavimo ir rangos darbams.
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„LitPol Link“ išplėtimo projekto įgyvendinimui numatyti autotransformatoriai AT-42 ir AT-43 pristatyti į statybvietę,
pradėtas įrengimas.
Parengta ir patvirtinta „Harmony Link" kabelio techninė specifikacija, pirkimo strategija.
Pritarta „Harmony Link“ projekto investavimo sprendimui.
Paskelbtas projektavimo ir rangos darbų pirkimas Darbėnų 330 kV skirstyklos statybai.

Studijos
Pasirašyta konsultacijų sutartis su ENTSO-E Kontinentinės Europos regioninės grupės narių sudarytu konsorciumu dėl
dinaminio stabilumo, mažo dažnio švytavimų, izoliuoto darbo, dažnio stabilumo vertinimo sistemos ir automatinio
generacijos valdymo studijų.
Parengtos ataskaitos
Sėkmingai pateiktos ir priimtos metinės Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP, CEF) ataskaitos už 2020 m.
įvykdytas veiklas Sinchronizacijos I etapui (vietos tinklo stiprinimas) ir „Harmony Link“ studijoms.
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IV. VEIKLOS APŽVALGA
Elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID teikiamos paslaugos:
elektros energijos perdavimas aukštosios įtampos (110-400 kV) elektros įrenginiais;
sisteminės paslaugos;
prekyba disbalansu ir balansavimo elektros energija užtikrinant gamybos ir vartojimo balansą;
viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau - VIAP);
Elektros energijos kilmės garantijų išdavimas ir administravimas.

Elektros energijos perdavimas
Elektros perdavimo paslauga – tai elektros energijos perdavimas aukštosios įtampos (400-110 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.
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, izoliuoto darbo
užtikrinimo 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
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.
LITGRID teikia šias VIAP paslaugas:
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 operatoriai ESO ir UAB „Dainavos elektra“;
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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 tinklo priežiūra
Lietuvoje LITGRID darbuotojai prižiūri 7 245,2 (6 985,9 km oro linijų bei 259,3 kabelių) kilometrus aukštosios įtampos linijų bei
236 transformatorių pastotes ir skirstyklas, 2 aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklius.
Siekiant palaikyti stabilų oro linijų tarnavimo amžių ir užtikrinti stabilų įrenginių darbą, per 2021 metų pirmąjį pusmetį 20-tyje
110-330 kV transformatorių pastočių ir skirstyklų atliktas įrenginių remontas, veikimo patikrinimas, įvykdyti visi suplanuoti
darbai, atlikti suplanuoti 110 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų priežiūros darbai (viso 976,3 kilometruose), remonto metu
pakeista 233 vnt. atramų.
Saugant oro linijas išvalyta 502 hektarų oro linijų trasų, pašalinti 17 291 linijų patikimam darbui pavojų keliantys medžiai.
Nuolatinis 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.
Efektyvinant elektros tinklo priežiūrą bei procesus, 2021 metų pirmąjį pusmetį pradėtas 110 kV oro linijų skenavimas.
Bepilotėmis skraidyklėmis ir pilotuojamais sraigtasparniais panaudojant Lidar sistemas ir fotokameras bus nuskenuotos visos
110 kV oro linijos (4 745 km). Iš surinktos informacijos specialistai galės įvertinti oro linijų faktinius ir perskaičiuotus saugius
atstumus nuo elektros perdavimo linijų laidų iki žemės, kelių, augmenijos ir vandens telkinių.
Gauta informacija apie linijų atramų geografinę padėtį, atramų aukščius, tarpatramių ir kraštinių laidų atstumus iki linijos ašies
bus patikslinta geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazė bei atnaujintos laidų ir atramų charakteristikos
Bendrovės turto valdymo sistemoje. Naudojantis gautomis atramų ir oro linijų trasų fotonuotraukomis linijų inžinieriai galės
atlikti oro linijų priežiūrą apžiūrėdami linijų įrenginius iš darbo vietos. Gautos augmenijos ataskaitos leis identifikuoti
pavojingus medžius oro linijose, ir juos nedelsiant pašalinti.
Remiantis 2020 m. sukurtu indukuotos įtampos elektros perdavimo oro linijose matematinio skaičiavimo modeliu 2021 metais
sukurta oro linijų indukuotos įtampos duomenų bazė bei GIS aplikacija, leidžianti peržiūrėti indukuotos įtampos ruožus bei
sumodeliuotas indukuotos įtampos vertes. Ši informacija leidžia saugiai organizuoti darbą remontuojant oro linijas, kai linijos
yra indukuotos įtampos poveikio zonose.
2021 metų pirmąjį ketvirtį, naudojant 2020 m. atliktų 110 – 400 kV oro linijų atramų vietų tiksliųjų geodezinių matavimų
duomenis, atnaujinti perdavimo tinklo erdviniai duomenis, perduodami matininkams, projektuotojams bei institucijoms
teritorijų planavimo dokumentų rengimui, atskirų objektų projektavimui, tai leidžia planuoti ir projektuoti objektus
nepažeidžiant oro linijų apsaugos zonų.
Bendrovė oro linijų gedimo vietų ir gedimo priežasčių nustatymui sėkmingai pradėjo naudoti skraidančius valdomus aparatus
dronus. Dronuose instaliuotos didelės raiškos kameros leidžia pamatyti ir nedidelius linijų laidų, laikančių konstrukcijų bei kitų
linijos elementų pažeidimus neatjungus linijos. Oro linijų inžinieriai vertina šią naujovę kaip jų darbo laiko taupymą ir linijų
darbo patikimumo didinimą. Bendrovė suplanavusi įsigyti dar 2 dronus ir apmokyti specialistus valdyti dronus ir skraidinti virš
veikiančių oro linijų.
Elektros perdavimo veiklos rodikliai ir tinklo patikimumas
Pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 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.
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PSO veiklos rodikliai

2021 m. I pusmetis

2020 m. I pusmetis

2019 m. I pusmetis

Perduotas elektros energijos kiekis, mln. kWh

5 385

4 932

5 150

Technologinės sąnaudos perdavimo tinkle (proc.)

2,60

2,98

2,99

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

2,901

4,052

6,77

AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. **

0,099

0,138

0,23

** Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių.
2021 metų pirmo pusmečio ENS ir AIT rodikliai, priskiriami operatoriaus atsakomybei, buvo geresni nei 2020 metų pirmą
pusmetį. 2021 m. Bendrovės iškeltuose tiksluose numatyta, kad AIT per visus metus neviršys 0,29 min., o ENS – 6,300 MWh.
Per 2021 m. pirmą pusmetį perduota elektros energija šalies poreikiams siekė 5,4 TWh, 9 proc. daugiau nei 2020 m., kai buvo
perduota 4,9 TWh.
Nuotoliniu būdu valdomų įrenginių skaičius sistemos valdyme per pirmą 2021 metų pusmetį buvo 924 (2020 metais valdomi
buvo 904), viso valdomų prijunginių dalis - 73,51 proc.

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 2021
metų pirmą pusmetį „LitPol Link“ jungties prieinamumas
buvo 82,36 proc.

Elektros jungtis „NordBalt“ - vienas ilgiausių jūrinių kabelių
pasaulyje, gerokai padidinantis energijos tiekimo saugumą
Lietuvai ir Baltijos šalims. 2021 metų pirmą pusmetį
„NordBalt“ jungties prieinamumas buvo 98,13 proc.
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V. PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

2021 m.
sausio-birželio mėn.

2020 m.
sausio-birželio mėn.

2019 m.
sausio-birželio mėn.

111 187

100 897

92 197

Kitos veiklos pajamos

1 222

557

277

EBITDA*

31 813

26 153

13 337

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

20 485

15 667

3 258

Grynasis pelnas (nuostoliai)

17 375

13 642

2 788

Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos

50 054

12 056

20 039

EBITDA marža (proc.)

28,3

25,8

14,4

Veiklos pelno marža (proc.)

18,6

15,0

3,9

14,3

6,9

-17,7

Turto metinė (paskutinių 12 mėn.) grąža (proc.)**

7,6

3,7

-10,0

Akcininkų nuosavybė / turtas (proc.)

53,6

52,5

54,2

Finansiniai įsipareigojimai / nuosavas kapitalas (proc.)

33,3

42,2

51,6

Likvidumo rodiklis

0,86

0,60

0,54

Turto apyvartumas (paskutinių 12 mėn.)

0,55

0,51

0,46

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

Santykiniai rodikliai

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

*EBITDA = veiklos pelnas + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos + turto nurašymo
sąnaudos;
**skaičiuojama pagal kapitalo/turto laikotarpio pradžios ir pabaigos vidurkį.
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Pajamos
LITGRID pajamos per 2021 m. pirmą pusmetį buvo 112,4 mln. eurų ir, palyginus su 2020 m. pirmu pusmečiu, padidėjo 10,8 proc.

Pajamos už elektros perdavimą, palyginus su 2020 m. pirmu pusmečiu, sumažėjo 3,1 proc. iki 39,7 mln. eurų ir sudarė
35,3 proc. visų Bendrovės pajamų. Pajamų mažėjimą lėmė 11,2 proc. mažesnė vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo
kaina, o perduotos elektros energijos kiekis dėl žemesnės žiemos sezono temperatūros nei daugiametis vidurkis didėjo 9,2 proc.
ir sudarė 5 385 mln. kWh.
Dėl didesnių pardavimo kiekių (+22 proc.) ir vidutinės pardavimo kainos (+51,8 proc.) disbalanso ir balansavimo elektros
energijos pajamos didėjo 84,9 proc. iki 18,7 mln. eurų. Pajamų pokytis neįtakoja Bendrovės pelningumo, nes pagal
reguliuojamą disbalanso kainodarą einamųjų metų pajamos kompensuoja sąnaudas, įskaitant ir vidines Bendrovės sąnaudas,
pagal reguliavimo apskaitos aprašą priskirtinas šiai veiklai.
Pajamos už sistemines paslaugas didėjo 6,8 proc. iki 45,8 mln. eurų ir sudarė 40,7 proc. visų Bendrovės pajamų. Augimo
priežastis – 8 proc. didesnis suteiktų paslaugų kiekis. Pagal reguliuojamą sisteminių paslaugų kainodarą pajamos turi
kompensuoti sąnaudas, įskaitant ir vidines Bendrovės sąnaudas, pagal reguliavimo apskaitos aprašą priskirtinas šiai veiklai.
N- metų skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų įvertinamas nustatant n+2 metų sisteminių paslaugų kainą. 2021 m. pajamų ir
sąnaudų skirtumas, kuris viršys 2,6 mln. eurų, mažins Bendrovės 2023 m. pajamas ir pelną.
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) – 0,6 mln. eurų bei
reaktyviosios energijos – 0,7 mln. eurų. Ši pajamų grupė įvertinama nustatant perdavimo paslaugos kainą ir
skaičiuojant faktinę perdavimo paslaugos investicijų grąžą.
VIAP pajamos – 5,3 mln. eurų. Pajamų pokytis neįtakoja Bendrovės pelningumo, nes einamųjų metų pajamos
kompensuoja sąnaudas, įskaitant ir vidines Bendrovės sąnaudas, pagal reguliavimo apskaitos aprašą priskirtinas šiai
veiklai.
Perkrovų valdymo pajamos - 0,3 mln. eurų. Pajamų pokytis neįtakoja Bendrovės pelningumo, nes pajamos
kompensuoja paskirstyto tarpsisteminių jungčių pralaidumo užtikrinimo sąnaudas.
Elektros energijos kilmės garantijų administravimo pajamos – 0,1 mln. eurų.
Kitos pajamos padidėjo daugiau kaip 2 kartus iki 1,2 mln. eurų dėl priskaičiuotų didesnių netesybų rangovams už vėluojančius
darbus.
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Sąnaudos
Bendrovės sąnaudos 2021 m. pirmą pusmetį buvo 91,6 mln. eurų, 6,2 proc. didesnės lyginant su 2020 m. pirmu pusmečiu.

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė didžiąją dalį bendrovės sąnaudų – 66,3 mln. eurų (72,4 proc.
visų įmonės sąnaudų) ir lyginant su 2020 m. pirmu pusmečiu jos didėjo 6,5 proc. Sisteminių paslaugų sąnaudos sumažėjo
25,6 proc. iki 30,7 mln. eurų. Disbalanso ir balansavimo elektros sąnaudos dėl didesnių pardavimo kiekių ir vidutinės pirkimo
kainos didėjo 84,9 proc. ir siekė 18,7 mln. eurų.
Elektros energijos pirkimo technologinių nuostolių perdavimo tinkle kompensavimui sąnaudos didėjo 83,7 proc. iki 11,5 mln.
eurų dėl 113,1 proc. didesnės vidutinės elektros pirkimo kainos. Tranzito (ITC) sąnaudos buvo 0,2 mln. eurų, VIAP teikimo
sąnaudos 5,2 mln. eurų, paskirstyto tarpsisteminių jungčių pralaidumo užtikrinimo sąnaudos – 0,3 mln. eurų.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, didėjo 7,6 proc. ir sudarė 10,7
mln. eurų. Elektros tinklo remonto ir priežiūros sąnaudos mažėjo 0,9 mln. eurų dėl mažesnės apimties atliktų kasmetinių
suplanuotų remonto ir priežiūros darbų. Darbo užmokesčio sąnaudų didėjimą 0,5 mln. eurų lyginant su 2020 m. pirmu pusmečiu
įtakojo darbuotojų skaičiaus augimas dėl sinchronizacijos projekto įgyvendinimo. Kitos sąnaudos padidėjo 0,9 mln. eurų.

15

TARPINIS PRANEŠIMAS

Pelnas ir grąžos rodikliai

2021 m. pirmą pusmetį EBITDA buvo 31,8 mln. eurų ir lyginant su 2020 m. pirmu pusmečiu padidėjo 5,7 mln. eurų arba
21,6 proc. EBITDA marža padidėjo nuo 25,8 proc. iki 28,3 proc. Bendrovės grynasis pelnas padidėjo nuo 13,6 mln. eurų iki 17,4
mln. eurų.
Bendrovės EBITDA augimo priežastys:
13,5 mln. eurų geresnis sisteminių paslaugų pajamų ir sąnaudų saldo;
0,7 mln. eurų didesnės kitos veiklos pajamos.
EBITDA mažino:
5,2
1,3
1,3
0,7

mln.
mln.
mln.
mln.

eurų
eurų
eurų
eurų

didesnės technologinių nuostolių kompensavimo sąnaudos;
mažesnės perdavimo pajamos;
didesnės veiklos sąnaudos;
mažesnės kitos su perdavimo veikla susijusios pajamos.

2021 m. pirmo pusmečio kapitalo ir turto grąžos rodikliai lyginant su 2020 m. pirmu pusmečiu padidėjo atitinkamai nuo 7 proc.
ir 3,7 proc. iki 14,4 proc. ir 7,6 proc.
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Balansas ir pinigų srautai
Per pusmetį Bendrovės turtas sumažėjo 6,3 mln. eurų (1,5 proc.) ir 2021 m. birželio 30 d. buvo 408 mln. eurų. Ilgalaikis turtas,
kuris sudarė 86,5 proc. viso Bendrovės turto, sumažėjo 16,8 mln. eurų (4,5 proc.), pagrindinė priežastis - 18 mln. eurų mažesnė
perkrovų įplaukų sukauptų lėšų likučio ilgalaikė dalis. Trumpalaikis turtas padidėjo 10,5 mln. eurų (26,9 proc.), t. sk. suteiktos
paskolos didėjo 21,7 mln. eurų, gautinos sumos mažėjo 6,3 mln. eurų ir perkrovų įplaukų likučio trumpalaikė dalis sumažėjo
6,8 mln. eurų, pinigai padidėjo 1,9 mln. eurų.
Akcininkų nuosavybė per pusmetį augo 0,4 proc. ir 2021 m. birželio 30 d. pabaigoje sudarė 53,6 proc. viso turto.
2021 m. birželio 31 d. Bendrovės finansiniai įsipareigojimai kredito institucijoms siekė 72,8 mln. eurų (per pusmetį sumažėjo
7,1 mln. eurų), jų santykis su nuosavybe sudarė 33,3 proc. Per vienerius metus grąžintinos finansinės skolos sudarė 19,5 proc.
visų finansinių skolų. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 1,9 mln. eurų. Sukauptų perkrovų įplaukų likutis 2021 m. birželio
30 d. sudarė 70,8 mln. eurų, visos jos buvo prijungtos prie EPSO-G grupės sąskaitos, iš jų 49,1 mln. eurų laikinai panaudota
Bendrovės veiklos finansavimui ir 21,7 mln. eurų paskolinta EPSO-G.
Bendrovės 2021 m. pirmo pusmečio grynasis pinigų srautas be finansinės veiklos srautų siekė 50,1 mln. eurų.
Investicijos į ilgalaikį turtą
Per 2021 m. perdavimo sistemos operatorės LITGRID investicijos (atlikti darbai ir įsigytas turtas neatsižvelgiant į apmokėjimo
terminus) siekė 14,5 mln. eurų, iš jų 38 proc. strateginių ir valstybei svarbių elektros energetikos projektų įgyvendinimui ir
62 proc. perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai bei įmonės veiklos užtikrinimui.
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VI. BENDROVĖS TIKSLAI, ATLYGIS
Strategijos įgyvendinimas vertinamas per Bendrovės 3 metų veiklos plano ir Bendrovės metinių tikslų įgyvendinimą, kuriuose
prioretizuotos priemonės, atsižvelgiant į Bendrovės Strategijoje identifikuotus prioritetus.
2021 metams LITGRID siekia tokių Bendrovei iškeltų tikslų:
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Informacija apie darbuotojus ir darbo užmokestį
Sėkmingai siekti užsibrėžtų tikslų bendrovei padeda aukščiausios kompetencijos darbuotojų komanda. LITGRID 2021 m. birželio
30 d. dirbo 318 darbuotojų (2020 m. birželio 30 d. - 305 darbuotojai; 2019 m. birželio 30 d. - 276 darbuotojai).
Bendrovės darbo užmokesčio fondas per 2021 m. pirmą pusmetį buvo 6 168 tūkst. eurų (per 2020 m. pirmą pusmetį - 5 466
tūkst. eurų; per 2019 m. pirmą pusmetį - 4 468 tūkst. eurų).
2021 m. pirmas pusmetis

2020 m. pirmas pusmetis

Vidutinis darbo
užmokestis,
Eur

Darbuotojų
skaičius

Darbuotojų
skaičius

2019 m. pirmas pusmetis

Vidutinis darbo
užmokestis,
Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis,
Eur

Generalinis direktorius

1

9 387*

1

12 317

1

12 634

Aukščiausio lygio vadovai

6

8 709

6

8 551

6

8 489

Vidurinio lygmens vadovai

39

4 701

39

4 415

38

4 178

Ekspertai - specialistai

272

2 986

259

2 674

231

2 492

Iš viso

318

3 336

305

3 054

276

2 904

* Generalinis direktorius Rokas Masiulis dirba nuo 2021 m. vasario mėn., todėl jam nebuvo priskaičiuota kintama atlygio dalis
už 2020 metus.
Valdybos narių atlygis per 2021 m. pirmą pusmetį, Eur:
Pareigos

Vardas, pavardė

2021 I pusmetis

Valdybos pirmininkas

Algirdas Juozaponis

-

Nepriklausomas valdybos narys

Domas Sidaravičius

8 400

Nepriklausomas valdybos narys

Artūras Vilimas

Valdybos narys

Jūratė Marcinkonienė

10 500
-

Informacija apie Atlygio politiką, Darbuotojų veiklos vertinimo politiką, mokamus atlyginimus bei Bendrovės tikslus skelbiama
Bendrovės interneto tinklapyje.
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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 teikia AB SEB bankas.
Duomenys apie prekybą LITGRID vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose:
Rodiklis

2019 m. pirmas pusmetis

2020 m. pirmas pusmetis

2021 m. pirmas pusmetis

Atidarymo kaina, eurais

0,64

0,59

0,58

Didžiausia kaina, eurais

0,705

0,63

0,85

Mažiausia kaina, eurais

0,575

0,525

0,575

Paskutinė kaina, eurais

0,58

0,58

0,82

187 620

270 274

548 009

0,12

0,15

0,39

292,51

292,51

413,55

Apyvarta vnt.
Apyvarta mln. eurų
Kapitalizacija mln. eurų
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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
2020 m. kovo 27 d. LITGRID valdyba priėmė sprendimą UAB EPSO-G valdybos 2020 m. vasario 7 d. sprendimu patvirtintą
atnaujintą UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politiką LITGRID taikyti pilna apimtimi.
EPSO-G 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, šaliai svarbių strateginių projektų įgyvendinimą
kryptingai stiprinant pasitikėjimą visa energijos perdavimo ir mainų įmonių grupe.
2021 m. balandžio 20 d. įvykusio LITGRID
euro dividendų vienai akcijai.

eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo nutarta išmokėti po 0,0328

Bendrovės valdymo organai
Bendrovės valdymo organų sistema 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.
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.
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.
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LITGRID vadovybė
2021 m. birželio 30 d. LITGRID valdybos nariai, generalinis direktorius ir finansų direktorius:
Pabaigos data

Turimų emitento
akcijų skaičius

Pareigos

Vardas, pavardė

Pradžios data

Valdybos pirmininkas

Algirdas Juozaponis

2018 09 07

-

Nepriklausomas
narys

valdybos

Domas Sidaravičius

2016 07 29

-

Nepriklausomas
narys

valdybos

Artūras Vilimas

2020 04 20

-

Valdybos narys

Jūratė Marcinkonienė

2020 04 20

-

Generalinis direktorius

Rokas Masiulis

2021 02 09

-

Finansų direktorius

Vytautas Tauras

2019 03 01

76 akcijos

Valdybos narių ir LITGRID vadovo gyvenimo aprašymai skelbiami www.litgrid.eu tinklapyje
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Jūratė Marcinkonienė
Valdybos narė
Kitos pareigos: UAB „GET Baltic“ generalinė direktorė (įm. kodas
302861178, Geležinio Vilko g. 18A, LT-1810, Vilnius) valdybos narė.
J. Marcinkonienė LITGRID akcijų neturi.

Algirdas Juozaponis
Valdybos pirmininkas
Nuo 2020 rugpjūčio mėnesio tapo LITGRID valdybos pirmininku.
Kitos pareigos: UAB „EPSO-G“ finansų direktorius, valdybos narys (20162018 m.).
„Amber grid“ AB Valdybos pirmininkas (įm. kodas 303090867, Savanorių
pr. 28, Vilnius LT-03116).
A.

Juozaponis LITGRID akcijų neturi.

Domas Sidaravičius
Nepriklausomas valdybos narys
Kitos pareigos: UAB „Tuvlita“ (įm. kodas 1105840917, Lentvario g. 7A, LT02300, Vilnius), strategijos ir plėtros direktorius.
D. Sidaravičius LITGRID akcijų neturi.

Artūras Vilimas
Nepriklausomas valdybos narys
Kitos pareigos: Inovacijų ir plėtros komiteto narys prie EPSO-G Valdybos.
A. Vilimas LITGRID akcijų neturi.
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Rokas Masiulis
Generalinis direktorius
Kitos pareigos: nepriklausomas valdybos narys „Connect Pay“ UAB (įm.
kodas 304696889 Algirdo g. 48, LT-03218 Vilnius).
R. Masiulis LITGRID akcijų neturi.

Valdymas ir kontrolė
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.
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
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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 2030 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.
„EPSO-G“ įmonių grupės geroji valdysenos praktika Energetikos ministrui patvirtinus Gaires, „EPSO-G“ įmonių grupę kontroliuojanti
bendrovė savo veikloje ir Įmonių grupėje tobulina valdymo praktiką, atsižvelgdama į Valdymo kodekso rekomendacijas, taip pat
įgyvendindama tarptautinių organizacijų, tokių kaip EBPO, rekomendacijas, skirtas valstybių kontroliuojamų įmonių valdysenai
tobulinti. Pagrindai šių Gairių praktiniam realizavimui yra sukurti 2015 m. gruodžio 17 d., Energetikos ministerijai, kaip UAB „EPSO-G“
akcijų valdytojui, patvirtinus UAB „EPSO-G“, kaip visą „EPSO-G“ grupę kontroliuojančią bendrovę ir jos naujos redakcijos įstatus (toliau
– EPSO-G įstatai), kurie sukūrė prielaidą UAB „EPSO-G“ lygmenyje sudaryti naujus organus - valdybą, audito komitetą bei atlygio ir
skyrimo komitetą, kurie savo ruožtu atlieka tam tikras priežiūros ir valdymo funkcijas visos Įmonių grupės mastu. Pažymėtina, kad UAB
„EPSO-G“ įstatai reglamentuoja valdymo modelio pokytį Įmonių grupės lygmenyje. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis
Informacija apie susijusių šalių sandorius pateikta Bendrovės 2021 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. 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 2021 metų pirmo pusmečio LITGRID veiklos ir pasiekimų santrauka

Sausis
2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo LITGRID nustatytos ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintos elektros energijos
perdavimo kainos. Vidutinė elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kaina 2021 m. mažėjo, palyginti
su taikyta 2020 m. (0,814 ct/kWh), apie 11 proc. - iki 0,721 ct/kWh. Tam didžiausios įtakos turėjo gauta didesnė, nei Tarybos
nustatyta, investicijų grąža ankstesniais laikotarpiais, kurios dalis grąžinama 2021 m.
2021 m. sausio 11 d. neeiliniame visuotiniame LITGRID akcininkų susirinkime nustatyta, kad 2021 m bendras metinis biudžetas
bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 41 580 eurai.
Pritarta susitarimui Nr.1 dėl 2020 m. balandžio 30 d. „330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimas“
projektavimo ir rangos darbų pirkimo sutarties Nr. 20VP-SUT47 pakeitimo.
2021 m. sausio 12 d. LITGRID baigė svarbų etapą projekte „Šiaurės rytu tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui
su kontinentinės Europos tinklais“. Po rekonstrukcijos įjungtos Utenos ir Ignalinos AE transformatorių pastočių 330 kV
skirstyklos. Taip pat įjungtas Utenos 330 kV galios autotransformatorius. Analogiškas įrenginys įjungtas Ignalinos AE pastotėje,
užbaigiant visus projekto darbus 330 kV tinkle. Projektą planuojama užbaigti iki 2021 m. pabaigos.
2021 m. sausio 18 d. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė LITGRID pasirašė sutartį dėl 330 kV elektros perdavimo
oro linijos Klaipėda–Grobinė rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbų.

Vasaris
2021 m. vasario 3 d. LITGRID ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriaus PSE (PSE) vykdomame naujos jūrinės elektros
jungties projekte („Harmony Link“) pradėti Baltijos jūros dugno tyrimo darbai. Tyrimo metu bus išžvalgyta 290 km ilgio ir 300
m pločio trasa Baltijos jūroje, ištirti grunto mėginiai, išanalizuoti jūros dugne identifikuoti objektai, tarp jų – pavojingos
nuolaužos ar sprogmenys. Tyrimo ataskaitos duomenys bus naudojami kabelio tiesimo ir apsaugos strategijai rengti.
2021 m. vasario 9 d. LITGRID valdyba, įvertinusi viešos atrankos rezultatus ir kandidato kompetenciją bei patirtį, LITGRID
generaliniu direktoriumi paskyrė Roką Masiulį. Jis darbą pradėjo nuo 2021 m. vasario 22 d.
2021 m. vasario 18 d. LITGRID supažindino visuomenę su parengtais dviejų sinchronizacijos projektų – linijų Darbėnai–Bitėnai ir
Kruonio HAE–Bitėnai – vystymo planais. Viešųjų svarstymų metu gyventojai supažindinti su parengtų vystymo planų sprendiniais,
sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių.
2021 vasario 24 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino LITGRID praėjusių metų viduryje pateiktą tinklų plėtros
planą. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė LITGRID per ateinantį dešimtmetį numato, kad elektros perdavimo tinklo
vystymui reikės investuoti 1,3 mlrd. Eur, kurie bus reikalingi tiek sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais, tiek tolesnei
perdavimo tinklo plėtrai.

Kovas
2021 m. kovo 4 d. LITGRID su patronuojančia bendrove EPSO-G sudarė valdymo holdingų paslaugų pirkimo sutartį. Sutarties
maksimali kaina (be PVM) – 425 000 Eur, sutarties vykdymo terminas – 36 mėn.
2021 m. kovo 4 d. Baigta LITGRID ir PSE užsakyta „Harmony Link“, projekto įgyvendinimo studija, kuri padeda pagrindą
planuojamų skelbti jungties keitiklių ir kabelio pirkimų sąlygoms. „ILF Consulting Engineers Polska“ atliktoje studijoje
nurodomas optimalus jungties techninių parametrų sprendimas, rekomenduojamas įrengimo būdas, kurio pagrindu rengiama
detali jungties techninė specifikacija, apimanti tokius parametrus kaip įtampa, laidininko medžiagos ir pan.
2021 m. kovo 16 d. suteiktas leidimas atlikti „Harmony Link“ jungties jūros dugno tyrimo darbus Švedijos išskirtinėje
ekonominėje zonoje.
2021 m. kovo 24 d. LITGRID užbaigė 180 MVar galios valdomo šuntinio reaktoriaus perkėlimo iš Ignalinos į Elektrėnus projektą.
Šis įtampos valdymui sistemoje skirtas įrenginys užtikrina elektros energijos tiekimo kokybę reguliuodamas įtampą ir reaktyviąją
galią perdavimo tinkle.
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TARPINIS PRANEŠIMAS
2021 m. kovo 31 d. Lietuvai sinchronizuojant elektros tinklus su žemynine Europa, LITGRID ir Lietuvos automobilių kelių
direkcija pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl keitimosi informacija vykdant inžinerinių tinklų statybos, priežiūros,
rekonstrukcijos ir iškėlimo darbus, projektus bei ilgalaikius planus.

Balandis
2021 m. balandžio 2 d. LITGRID pradėjo 330 kV elektros perdavimo linijos, jungiančios Lietuvos elektrinės 330 kV skirstyklą ir
Alytaus transformatorių pastotę, rekonstrukcijos rangos darbus. Rekonstrukcijos metu bus pakeista 210 oro linijos atramų,
laidai, įrengiamas žaibosaugos trosas su šviesolaidžiu kabeliu. Oro linijos rekonstravimas prisidės prie elektros energetikos
sistemos perdavimo tinklo patikimo ir stabilaus darbo užtikrinimo, nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo šio regiono ir visos
Lietuvos vartotojams. Rekonstrukcijos darbai iš dalies bus finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis. Į tinklo atnaujinimą
bus investuota 15,088 mln. Eur (be PVM). Rangos darbus pagal 2020 m. balandžio mėn. pasirašytą sutartį atliks ūkio subjektų
grupė – AB „Kauno tiltai“ bei UAB „Litenergoservis“.
2021 m. balandžio 14 d. LITGRID paskelbė viešuosius pirkimus projektavimo ir rangos darbams statant 330 kV elektros perdavimo
linijas Darbėnai–Bitėnai ir Kruonio HAE–Bitėnai. Šios linijos užtikrins patikimą perdavimo tinklo veiklą, nutiesus jūrinę jungtį su
Lenkija „Harmony Link“ ir atsijungus nuo aukštos įtampos elektros perdavimo linijų Rusijos Kaliningrado srityje bei
Baltarusijoje.
2021 m. balandžio 21 d. LITGRID pasirašė sutartį dėl papildomų garso slopinimo priemonių įrengimo Alytaus rajone esančioje
„LitPol Link“ jungties keitiklių stotyje ir transformatorių pastotėje. Statybas planuojama baigti iki 2021 m. pabaigos. Alytaus
pastotėje šiuo metu jau yra įrengtos dvi garso slopinimo priemonės – sienelė ir pylimas. Įgyvendinus papildomus techninius
sprendinius, šalia elektros įrenginių bus užtikrintas Higienos normų reikalavimus atitinkantis triukšmo lygis. Į tai numatyta
investuoti 1,8 mln. eurų.
2021 m. balandžio 21 d. LITGRID pasirašė sutartį dėl Vilniuje, Bitėnų gatvėje esančios Salotės transformatorių pastotės
rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbų su konkursą laimėjusia UAB „APS grupė“. Rekonstrukcijos metu bus atnaujinama
Vilniaus Bitėnų g. 2D esančios pastotės 110 kV skirstykla, keičiama transformatorių pastotės schema. Skirstyklos rekonstrukcija
didins elektros perdavimo patikimumą rytinėje Lietuvos dalyje ir mažins tinklo eksploatacines sąnaudas. Projektavimo ir rangos
sutarties vertė – 889 tūkst. Eur be PVM. Projektas įgyvendinamas LITGRID lėšomis. Rekonstrukciją planuojama užbaigti 2023 m.

Gegužė
2020 m. gegužės 13 d. Į Klaipėdos uostą atgabentas autotransformatorius, skirtas Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemų jungties
„LitPol Link“ išplėtimui. Aukštos įtampos nuolatinės srovės jungtis „LitPol Link“ plečiama įrengiant tris 400/330 kV galios
autotransformatorius, išplečiant 400 kV ir 330 kV skirstyklas, rekonstruojant elektros linijas, pertvarkant savųjų reikmių
maitinimo 400 kV skirstyklą. Bendros projekto investicijos siekia 22,5 mln. Eur, projektas iš dalies finansuojamas iš ES Europos
infrastruktūros tinklų priemonės.
2020 m. gegužės 17 d. neeilinis visuotinis LITGRID akcininkų susirinkimas nusprendė pritarti „Harmony Link“ jungties statybos
projekto įgyvendinimo etapo investiciniam sprendimui.
2020 m. gegužės 19 d. LITGRID užbaigė 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris teritorijų planavimą. Tai vienas iš
strateginių projektų, būtinų Lietuvos elektros sistemos sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais. Nauja linija
reikšmingai sustiprins Vilniaus regiono elektros tinklą ir užtikrins patikimą tiekimą gyventojams ir verslui.
2020 m. gegužės 31 d. LITGRID bei PSE akcininkai pritarė investicijoms į jūrinės jungties „Harmony Link“ statybą. Tai yra
didžiausias iš visų projektų, kurie užtikrins Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizaciją su kontinentine Europa.
Priėmus finansavimo sprendimą abejose šalyse bus pereita į projekto įgyvendinimo etapą ir bus pradėti vykdyti projekto grafike
numatyti darbai. „Harmony Link“ projektui numatytos investicijos siekia apie 680 mln. eurų, iš kurių 493 mln. eurų sudarys iš
Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) gauta maksimali galima parama.

Birželis
2020 m. birželio 4 d. LITGRID informavo kitų BRELL sutarties šalių, tarp jų ir Baltarusijos operatorius apie pradedamą teisinį
procesą dėl Lietuvos ir Baltarusijos elektros jungčių kontrolės. Šių veiksmų LITGRID ėmėsi vykdydama Būtinųjų priemonių, skirtų
apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo nuostatas. Šio įstatymo nuostatos
draudžia į Lietuvos elektros energijos rinką patekti elektros energijai iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės
elektrinės.
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TARPINIS PRANEŠIMAS
2020 m. birželio 11 d. trys Baltijos šalių elektros sistemos perdavimo operatoriai – LITGRID, Latvijos AST ir Estijos „Elering“ –
įdiegė naują Baltijos šalių elektros rinkos duomenų skelbimo platformą „Baltic Transparency Dashboard“. Naujasis sprendimas
bus patogesnis rinkos dalyviams, o operatoriai turės daugiau lankstumo ir galės skelbti dar daugiau sistemos duomenų.
2020 m. birželio 30 d. Valstybės energetikos reguliavimo tarybai LITGRID pateikė bendrovės valdomų tinklų plėtros 2021-2030
metais planą. Per artimiausią dešimtmetį investicijos į tinklą ir strateginius energetikos sistemos projektus sieks 1,38 mlrd.
eurų. Atnaujindama ir vystydama tinklą, LITGRID intensyviai plės galimybes prie jo prijungti elektrines, gaminančias elektros
energiją iš atsinaujinančių šaltinių. LITGRID užtikrina, kad iki 2030 metų prie sausumos tinklo galės būti prijungta valstybės
tiksluose numatyta vėjo elektrinių galia.

IX. SVARBIAUSI ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DATOS
Svarbių įvykių po ataskaitinio laikotarpio datos nebuvo.
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X. ESMINIAI BENDROVĖS 2021 METŲ PIRMO PUSMEČIO ĮVYKIAI

DATA

ĮVYKIS

2 Birž.

Dėl Audito komiteto nuomonės

31 Geg.

Nasdaq renginys „Vadovas susitinka su investuotojais 2021"

17 Geg.

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

5 Geg.

LITGRID 2021 m. 3 mėnesių veiklos rezultatai

29 Bal.

LITGRID AB 2020 m. dividendų mokėjimo tvarka

23 Bal.

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

20 Bal.

Dividendų ex-diena

20 Bal.

Eiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

31 Kov.

Correction: LITGRID AB skelbia 2020 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ESEF formatu

26 Kov.

Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

23 Kov.

LITGRID AB skelbia 2020 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ESEF formatu

16 Kov.

LITGRID AB skelbia 2020 m. audituotų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą

5 Kov.

LITGRID AB sudarė valdymo holdingų paslaugų pirkimo sutartį su UAB „EPSO-G“

3 Kov.

LITGRID AB sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartį su EPSO-G

23 Vas.

Dėl Audito komiteto nuomonės

18 Vas.

Dėl Audito komiteto nuomonės

9 Vas.

LITGRID AB generaliniu direktoriumi paskirtas Rokas Masiulis

4 Vas.

LITGRID AB 2020 m. 12 mėnesių neaudituotos sutrumpintos Bendrovės finansinės ataskaitos

3 Vas.

Dėl LITGRID AB vadovo atrankos

2 Vas.

Dėl viešai skelbiamos informacijos apie LITGRID AB vadovo atranką

11 Saus.

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai
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SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Naudojimosi teise valdomas turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Finansinis turtas
Perkrovų valdymo įplaukų nepanaudotų lėšų likučio ilgalaikė dalis
Ilgalaikio turto iš viso
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Prekybos gautinos sumos pagal sutartis su klientais
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
Privalomasis rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso
Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikės paskolos
Nuomos įsipareigojimai
Perkrovų valdymo įplaukos
Atidėjiniai
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
Atidėjiniai
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Įsipareigojimų iš viso
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

4
5
6

2021-06-30

6 095
331 493
4 654
15 264
1 089
358 595

6 248
331 709
4 795
13 506
1 089
18 041
375 388

29
1 237
20 241
688
940
22 700
1 706
1 910
49 451
408 046

26
988
22 944
2 211
3 284
1 000
6 860
1 619
33
38 965
414 353

146 256
8 579
14 626
32 034
17 375
218 870

146 256
8 579
14 626
23 144
25 432
218 037

11
12
13

58 565
4 473
64 082
2 597
1 747
131 464

65 677
4 590
55 659
2 597
1 677
130 200

11
12
14
13

14 225
254
19 027
6 860
5 425
2 934
1 400
7 587
57 712
189 176
408 046

14 225
267
25 234
6 860
5 399
5 938
795
7 398
66 116
196 316
414 353

13

8
9
7
13
10

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
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2020-12-31

SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

16
17

2021-06-30

2020-06-30

111 187
1 222
112 409

100 897
557
101 454

(66 318)
(10 721)
(6 037)
(3 662)
(881)
(299)
(3638)
(91 556)

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

20 853

15 226

16
(384)

932
(491)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

20 485

15 667

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

(4 866)
1 756
(3 110)
17 375

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

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

17 375

(61)
9
(52)
13 590

0,034

0,027

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
Investicijų vertės sumažėjimas
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudų iš viso

4,5,6

Veiklos pelnas (nuostoliai)
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos

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

2021-04-01 06-30

2020-04-01 06-30

50 010
593
50 603

47 709
367
48 076

(30 737)
(5 336)
(2 893)
(2 460)
(478)
(46)
(1 546)
(43 496)

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

Veiklos pelnas (nuostoliai)

7 107

4 353

Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos

8
(184)

913
(236)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

6 931

5 030

(1 792)
763
(1 029)
5 902

(1 821)
1 322
(499)
4 531

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

5 902

(61)
9
(52)
4 479

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

0,012

0,009

Pajamos
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos
Kitos pajamos
Pajamų iš viso
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
Investicijų vertės sumažėjimas
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudų iš viso

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

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)

Kapitalas

Finansinio turto
tikrosios vertės
pasikeitimo
rezervas

Akcijų
priedai

Privalomasis
rezervas

Kiti
rezervai

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

-

-

(52)

146 256

8 579

-

Likutis 2021 m. sausio 1 d.
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios
pajamos (sąnaudos)
Pervesta į rezervus
Dividendai
Likutis 2021 m. birželio 30 d.

146 256

8 579

146 256

Nepaskirstytasis pelnas

Viso

23 099

4 130

196 742

-

-

13 642

13 590

14 626

45
23 144

(45)
(4 085)
13 642

(4 085)
206 247

-

14 626

23 144

25 432

218 037

-

-

-

-

17 375

17 375

8 579

-

14 626

8 890
32 034

(8 890)
(16 542)
17 375

(16 542)
218 870

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)

Pastabos
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Finansinio turto vertės sumažėjimas
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)
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
Suteiktos paskolos susijusioms įmonėms
Gautos perkrovų valdymo įplaukos
Gautos palūkanos
Gauti dividendai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Sugrąžintos paskolos
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

4,5,6

10
10

2021-06-30

2020-06-30

17 375

13 642

10 721
(60)
3 110
299

9 966
765
2 025
196

(11)
383
(4)

(24)
473
(895)
5

3 524

(2 930)

(208)

(351)

(2 018)

(1 066)

24 814
(7 871)
50 054

(7 809)
(1 941)
12 056

(18 776)
5 095
(21 700)
11 385
19
(23 977)

(21 256)
4 519
16 531
24
895
713

(7 112)
(168)
(429)
(16 491)
(24 200)

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

1 877
33
1 910

868
30
898

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
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(pakeista)

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.
2021 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.
2021 m. birželio 30 d. ir 2020 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.
Bendrovės investicijas į bendrai valdomą įmonę sudarė:

Įmonė

Įmonės buveinės adresas

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

Valdomų akcijų dalis
2021 m. birželio 30 d.
-

Valdomų akcijų dalis
2020 m. gruodžio 31 d.
50 proc.

Pagrindinė veikla
Likviduota

2019 m. birželio 19 d. Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai „Polskie Sieci Elektroenergetyczne“ ir „Litgrid“,
vieninteliai dukterinės įmonės „LitPol Link“ akcininkai, kuriems priklausė po 50 proc. įmonės akcijų, priėmė sprendimą
likviduoti įmonę. 2020 m. spalio 15 d. buvo gauta Bendrovei priklausanti piniginių lėšų dalis, kuri sudarė 45,6 tūkst. Eur.
2021 m. kovo 10 d. "LitPol Link" Sp.z.o.o. buvo likviduota.
Bendrovės darbuotojų skaičius 2021 m. birželio 30 d. buvo 318 (2020 m. gruodžio 31 d. - 308).
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2.

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Šios sutrumpintos tarpinės Bendrovės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 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 Bendrovės 2020 m. finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
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 2021 m. birželio 30 d. yra neaudituotos. Metinių finansinių
ataskaitų už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

3.

Palyginamųjų skaičių koregavimas

Dėl 2020 m. birželio 30 d. Bendrovės pinigų srautų ataskaitoje perkrovų valdymo įplaukų likučio sumažėjimo neteisingo
atvaizdavimo investicinės veiklos pinigų srautuose buvo pakoreguota pinigų srautų ataskaitos palyginamieji skaičiai. Pinigų
srautų ataskaitoje Kito finansinio turto pasikeitimas sumažėjo 7 719 tūkst. Eur ir ta pačia suma padidėjo investicinės veiklos
pinigų srautai.

4.

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas

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

4 857
315
( 566)
4 606

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Perklasifikavimas iš IMT
Amortizacija
Likutinė vertė 2021 m. birželio 30 d.

6 248
388
20
(561)
6 095
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5.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas

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.

321 201
15 723
545
(24)
(29)
(5 289)
(9 248)
322 679

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Išankstiniai apmokėjimai už IMT
Nurašymai
Perklasifikavimas į atsargas
Perklasifikavimas į INT
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2021 m. birželio 30 d.

331 709
14 115
550
(329)
(14)
(20)
(4 505)
(10 013)
331 493

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas turto įsigijimo vertę mažinant tam turtui įsigyti gautomis/gautinomis dotacijomis.
Dotacijoms priskiriama ES paramos fondų lėšos, perkrovų valdymo įplaukų dalis, skirta investicijoms finansuoti, gamintojų
prijungimo prie perdavimo tinklo bei užsakovų inicijuotų perdavimo tinklo įrenginių perkėlimo/rekonstravimo darbų patirtų
išlaidų įmokos.
Jei ilgalaikio materialiojo turto vertė nebūtų mažinama dotacijomis, jo balansinė vertė 2021 m. birželio 30 d. būtų didesnė
315 115 tūkst. Eur (2020 m. birželio 30 d. – 302 023 tūkst. Eur). Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė
sumažinta gautomis/gautinomis dotacijomis:

Apskaitinė vertė laikotarpio pradžioje
Įsigijimai
Nusidėvėjimas
Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigoje
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2021-06-30

2020-06-30

313 067
6 615
(4 567)
315 115

300 876
5 289
(4 142)
302 023
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6.

Naudojimosi teise valdomas turtas
Naudojimo teise valdomas turtas

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

5 004
59
(152)
4 911

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimai
Nusidėvėjimas
Likutinė vertė 2021 m. birželio 30 d.

4 795
6
(147)
4 654

7.

Suteiktos paskolos

Paskola UAB "TETAS"
Paskola UAB „EPSO-G“ (pagal Grupės tarpusavio skolinimo sutartį)
Apskaitinė vertė

2021-06-30

2020-12-31

1 000
21 700
22 700

1 000
1 000

Bendrovė 2018 m. birželio 25 d. yra suteikusi paskolą UAB „TETAS“, suma 1 mln. Eur (metinis palūkanų dydis – 2,2 proc.).
Paskolą UAB „TETAS“ grąžino 2021 m. liepos 1 d.
Gavusi VERT leidimą, 2021 m. vasario 26 d. Bendrovė ir UAB „EPSO-G“ sudarė tarpusavio skolinimosi sutartį, kuria numatoma
galimybė panaudoti laisvas perkrovų valdymo lėšas grupės tarpusavio skolinimo tikslais. Pagal Grupės sąskaitos sutartį su
UAB „EPSO-G“ (angl. cashpool) 2021 m. birželio 30 d. Bendrovė buvo suteikusi 21 700 tūkst. Eur trumpalaikę paskolą
UAB „EPSO- G“.

8.

Prekybos gautinos sumos pagal sutartis su klientais

Gautinos sumos už elektros energijos perdavimą
Sukauptos gautinos sumos už elektros energijos paslaugas
Atimti: prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimas
Apskaitinė vertė
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19 609
727
(95)
20 241

22 766
333
(155)
22 944
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9.

Prekybos gautinos sumos

Gautinos sumos už elektros energijos perdavimą
Kitos prekybos gautinos sumos
Apskaitinė vertė

2021-06-30

2020-12-31

108
580
688

388
1 823
2 211

2021-06-30

2020-12-31

1 910
1 910

33
33

2021-06-30

2020-12-31

58 565

65 677

14 225
72 790

14 225
79 902

2021-06-30

2020-12-31

14 225
24 340
20 000
58 565

14 225
29 452
22 000
65 677

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai banke
Apskaitinė vertė

11. 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 2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 proc.
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12. Nuomos įsipareigojimai

Bendrovės nuomos įsipareigojimai ir jų judėjimas:
2021-06-30

2020-06-30

Apskaitinė vertė laikotarpio pradžioje
Sudarytos nuomos sutartys
Priskaičiuotos palūkanų sąnaudos
Nuomos mokėjimai (pagrindinė suma ir palūkanos)
Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigoje

4 857
6
32
(168)
4 727

5 041
59
33
(172)
4 961

Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai

4 473
254

4 686
275

2021-06-30

2020-06-30

62 519
10 615
(1 866)
(326)
70 942

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

64 082
6 860

50 836
4 463

13. 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
Perkrovų valdymo įplaukų įsipareigojimų ilgalaikė dalis
Perkrovų valdymo įplaukų įsipareigojimų trumpalaikė dalis

2021 m. birželio 30 d. nepanaudotas perkrovų valdymo įplaukų likutis įsipareigojimuose sudarė 70 942 tūkst. Skirtumas tarp
perkrovų įplaukų likučio trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose įsipareigojimuose ir turte susidarė dėl 21 700 tūkst. Eur suteiktos
paskolos UAB „EPSO-G“ (pagal Bendros sąskaitos sutartį) ir dėl likusių perkrovų lėšų laikino panaudojimo Bendrovės veiklai
finansuoti.

14. Prekybos skolos

Skolos už elektros energiją
Skolos už rangos darbus, paslaugas
Skolos už ilgalaikį materialųjį turtą ir atsargas
Apskaitinė vertė
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10 807
1 829
6 391
19 027

13 123
1 714
10 397
25 234
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15. 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 2021 metų pirmus šešis mėnesius
sudarė 93 proc. visų pajamų (per 2020 metų pirmus šešis mėnesius – 94 proc.).

16. 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 prijungimo
Perkrovų įplaukos
Pajamos už kilmės garantijų administravimą
Iš viso

2021-06-30

2020-06-30

39 689
18 716
45 770
1 322
5 299
3
326
62
111 187

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

Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos pagal sutartis su klientais per 2021 m. pirmus šešis mėnesius sudarė
105 497 tūkst. Eur (per 2020 metų pirmus šešis mėnesius – 96 067 tūkst. Eur).
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos palyginus su 2020 metų šešių mėnesių laikotarpiu, padidėjo 10 proc.
Pagrindinės pajamų didėjimą lėmusios priežastys yra disbalanso ir balansavimo energijos pajamų didėjimas 8,6 mln. Eur (85%)
dėl 52% didesnės vidutinės pardavimo kainos ir 22% didesnio kiekio bei sisteminių paslaugų pajamų didėjimas dėl sisteminių
paslaugų apimties didėjimo 8%.

17. Kitos pajamos

Pajamos iš turto nuomos
Kitos pajamos
Iš viso

2021-06-30

2020-06-30

255
967
1 222

235
322
557

Per 2021 m. pirmus šešis mėnesius didžiąją dalį kitų pajamų - 966 tūkst. Eur sudarė delspinigiai ir netesybos už rangovų
pavėluotai atliktus darbus (per 2020 metų pirmus šešis mėnesius – 316 tūkst. Eur).

18. 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.
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Sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi pagal viešųjų pirkimų reikalavimus arba pagal teisės aktais patvirtintus tarifus.
2021 m. sausio – birželio mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2021 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 „Ignitis grupės paslaugų centras“
UAB "Ignitis"
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
UAB Transporto valdymas
VĮ Ignalinos atominė elektrinė
AB "LTG Infra"

Gautinos sumos Mokėtinos sumos
ir sukauptos
ir sukauptos
pajamos
sąnaudos

Suteiktos
paskolos

Pirkimai

Pardavimai

Finansinės
veiklos
pajamos

139
388

55
526
-

21 700
1 000
-

99
6 565
203

33
2 705

11
-

13 874
895
28
314
45
9
93
44
15 829

622
6 506
114
21
18
33
7 895

22 700

960
33 191
1 436
80
92
90
93
42 809

79 556
4 069
136
4 392
203
37
471
248
91 850

11

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 Mokėtinos sumos
ir sukauptos
ir sukauptos
pajamos
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

1 494
8 810
1
1 067
35
82

-

362
40 953
5
1 280
78

75 788
2 676
111
129
2 247
170

-

-

254

-

676

-

-

104
47
16 166

18
16
13 507

2 203

90
93
47 622

538
246
84 650
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Išmokos vadovybei

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

2021-06-30

2020-06-30

381
26
7

382
7

Per 2021 ir 2020 metų pirmus šešis mėnesius Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų
išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
Vadovybei priskiriami Bendrovės administracijos vadovas ir departamentų direktoriai bei kolegialių valymo organų nariai.
Išmokos kolegialių valdymo organų nariams už šešių mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. sudarė 18 900 Eur
(2020 m. atitinkamą laikotarpį – 18 514 Eur).
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19. Dividendai

2021 m. balandžio 20 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2020 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius metus - 16 542 069 Eur arba 0,0328 Eur vienai akcijai.

20. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai

2021 m. ir 2020 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)

______
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2021-06-30

2020-06-30

17 375
504 331 380
0,034

13 642
504 331 380
0,027

