Kviečiame susipažinti su Amber Grid 2018 m. veiklos ir finansiniais tikslais
Eil. Nr.

Strateginis tikslas

Uždaviniai

Rodikliai 2018 m.

I. Transformacija į perdavimo sistemos operatorių, veikiantį vieningoje dujų rinkoje
I.1.

I.2.

I.3.

Įgyvendinti Rytų Baltijos šalių
regiono dujų rinkos įgyvendinimo
veiksmų planą
Pasirengta vykdyti bendros rinkos
zonos operatoriaus (angl. Market
Area Manager (MAM)) funkcijas.
Sudaryti
GIPL
projekto
įgyvendinimui reikalingas sutartis:
tarpoperatorinę
ir
sujungimo
sutartis

Įgyvendinti Rytų Baltijos šalių regiono dujų rinkos
Laiku įgyvendinti plane numatyti veiksmai
įgyvendinimo veiksmų planą
Įgyvendinti veiksmų plane numatytas priemones

Pasirengta vykdyti MAM funkcijas

Įgyvendinti Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos
statybos Lietuvos teritorijoje projektą

Pasirašytos sutartys:
1. Tarpoperatorinė sutartis
2. Sujungimo sutartis

II. Reikiamos infrastruktūros sukūrimas
II.1.
II.2.

II.2.

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Įgyvendinti Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos Paskelbti GIPL projekto vamzdžių ir statybos darbų
Lietuvos statyba
statybos Lietuvos teritorijoje projektą
pirkimai
1. Atlikta projekto galimybių studija
Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Atlikti projekto galimybių studiją, kaštų naudos analizę ir
2. Paskelbtas konkursas teritorijų planavimo
Latvijos pajėgumų padidinimas
parinkti tinkamiausia projekto įgyvendinimo alternatyvą
dokumento ir techninio projekto parengimui
1. Bendras regiono PSO sprendimas dėl vieningos
Įdiegti bendros Baltijos regiono šalių dujų rinkos
Suderinti regiono PSO informacines
platformos ir techninės specifikacijos parengimas
pajėgumų užsakymo bei bendros balansavimo zonos
sistemas
2. Sprendimas
dėl
balansavimą
vieningoje
platformas
balansavimo zonoje vykdančio asmens paskyrimo

III. Veiklos efektyvumo didinimas ir modernizavimas
Technologinių procesų vystymas
III.1.

III.2.

III.3.

Turto valdymo IT sistemos
sukūrimas
Sukurti patikimą IT sistemą
perdavimo sistemos operatoriaus ir
sistemos naudotojų efektyviam
dujų
srautų
valdymui
ir
interaktyviam keitimuisi
IT sistemų pakeitimai kibernetinei
saugai užtikrinti

Centralizuoti turto, projektų, sandėlio, pirkimo, sutarčių
Įdiegta informacinė sistema
valdymą
Patobulinti informacijos mainus tarp bendrovės ir
Paskelbta techninė specifikacija
vartotojų

Užtikrinti IT sistemų kibernetinę saugą

Laiku įgyvendinti plane numatyti veiksmai
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III.4.

Dujų, pagamintų iš atsinaujinančių
išteklių energijos (AIE), kilmės Įdiegti dujų, pagamintų iš AIE, kilmės garantijų sistemą
garantijų sistemos diegimas

Atlikta kilmės garantijų sistemų alternatyvų analizė ir
priimtas sprendimas diegti

Pažangios organizacijos vystymas
III.5.

Veiklos valdymo tobulinimas

III.6.

Sukurti efektyvią
struktūrą

III.7.

Įdiegti
bendrovėje
vadybos metodus

III.8.

Socialinės atsakomybės politikos
įdiegimas

III.9.

Grupės korporatyvinio valdymo
principų diegimas ir komunikavimas

organizacinę
pažangius

Sistema pilnai veikia – procesai tobulinami pagal planą,
visi nauji procesai prieš tai modeliuojami, vertinami.
Įgyvendintas organizacinės struktūros pertvarkymo
Pertvarkyti organizacinę struktūrą
planas 2018 m.
1/4 padalinių apmokyti taikyti PDCA, Gemba praktikas,
Įdiegti pažangių vadybos metodus
bendrovėje pradeda veikti KVVS (kasdieninės veiklos
valdymo sistema)
Įgyvendinti Bendrovės socialinės atsakomybės politikos Pasiektas socialinės atsakomybės brandos lygis:
įgyvendinimo veiksmų planą
patikimumas
Įdiegtos EPSOG įmonių grupės politikos, atlikta grupės
Įdiegti EPSOG įmonių grupės politikas, bendras grupės
vertybių komunikacija
vertybes
Įdiegti veiklos ir valdymo procesų tobulinimo sistemą

IV. Finansiniai veiklos rodikliai (KPI‘s)
IV.1.
IV.2.
IV.3.
IV.4.
IV.5.
IV.6.

EBITDA
Grąža akcininkui
ROE
Grąža akcininkui
TOTEX/km
TOTEX/taškui
Veiklos valdymo sąnaudų ir Optimalus turto ir sąnaudų valdymas
pardavimų (dujų transportavimo
paslaugų) santykis
Biudžeto laikymasis

Neviršyti nustatyto subalansuoto OPEX lygio

Konfidencialu, kol nepaskelbta viešai
Konfidencialu, kol nepaskelbta viešai
≤7,5 tūkst. Eur
≤118,6 tūkst. Eur
≤11,5 proc.
(faktinis OPEX – nustatytas subalansuotas OPEX
biudžete) ≤ 0
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