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I.

BENDROJI INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas – 2016 m. sausio 1 d. – birželio 30 d.

PAGRINDINIAI DUOMENYS
Pavadinimas
Teisinė forma
Įregistravimo data ir
registras
Juridinio asmens kodas
Juridinių asmenų registro
tvarkytojas
Įstatinis kapitalas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninio pašto adresas
Interneto tinklalapis

AB „Amber Grid“ (toliau – „Amber Grid“, Bendrovė)
Akcinė bendrovė
2013 m. birželio 25 d., Juridinių asmenų registras
303090867
VĮ Registrų centras
51.730.929,06 Eur
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius
+370 5 236 0855
+370 5 236 0850
info@ambergrid.lt
www.ambergrid.lt

Bendrovės misija – užtikrinant šalies strateginius interesus, efektyviai vystyti perdavimo sistemą, patikimai
vykdyti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimo ir
sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis.
Bendrovės vizija – aktyviais veiksmais, bendradarbiaujant su regiono dujų perdavimo sistemos operatoriais,
sukurti palankias sąlygas regiono dujų rinkai veikti integruotame Europos dujų tinkle.
Dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ – svarbi Lietuvos nacionaliniam saugumui užtikrinti
įmonė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą ir magistralinių dujotiekių eksploatavimą, saugią ir patikimą
dujų perdavimo sistemos veiklą bei plėtrą. Bendrovės klientai – stambios ir vidutinės elektros, centralizuotos
šilumos gamybos, pramonės įmonės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms yra teikiamos gamtinių dujų
perdavimo paslaugos Lietuvos teritorijoje.
2016 m. vasario 8 d. įkurta Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija, kurios nare tapo ir „Amber Grid“.

BENDROVĖS VEIKLA
Bendrovė sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:
 gamtinių dujų perdavimo Lietuvos teritorijoje;
 gamtinių dujų srautų balansavimo perdavimo sistemoje;
 Suskystintų gamtinių dujų (toliau
SGD) terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei
pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų
kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo.

GAMTINIŲ DUJŲ TRANSPORTAVIMAS MAGISTRALINIAIS DUJOTIEKIAIS
PERDAVIMO SISTEMA IR JOS PLĖTRA
Perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų skirstymo stotys, dujų
apskaitos stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos bei kitas
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turtas priskirtas perdavimo sistemai. Lietuvos dujų perdavimo sistema yra sujungta su Latvijos Respublikos,
Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities dujų perdavimo sistemomis, Klaipėdos SGD
terminalu. Eksploatuojamų vamzdynų ilgis yra 2.113 km, skersmuo – nuo 100 iki 1.220 mm. Didžiosios dalies
perdavimo sistemos projektinis slėgis – 54 bar.
2016 m. pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ vykdė magistralinio dujotiekio atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį
(toliau – DSS) ir DSS statybą, kuri skirta Tauragės regionui dujofikuoti. Planuojama iki 2016 m. pabaigos
nutiesti apie 1,6 km ilgio 150 mm skersmens dujotiekį ir įrengti DSS, kurios pajėgumas bus 32,2 MW.
Numatoma projekto vertė – 1,3 mln. Eur.
STRATEGINIAI INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI
Strateginiai infrastruktūros projektai – Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos bei Dujotiekių jungties tarp
Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas – kuriuos įgyvendinant dalyvauja „Amber Grid“, įtraukti į Europos
Sąjungos (toliau – ES) bendro intereso projektų antrąjį sąrašą, paskelbtą 2015 m. lapkričio 18 d., taip pat yra
įtraukti į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (angl. European Network of Transmission System
Operators for Gas, toliau – ENTSOG) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2015 m. (angl. Ten-Year
Network Development Plan, toliau – TYNDP), BEMIP regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį
investicijų planą 2014–2023 m. (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan). Minėti projektai įtraukti į
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planą bei
2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 746 patvirtintą Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų
perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą (toliau – Nacionalinis planas).
2016 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė parengė ir viešajai konsultacijai paskelbė 2016–2025 m. dujų perdavimo
tinklo plėtros planą. Dešimtmečiame plane numatytos dujų perdavimo sistemos plėtros investicijos, kuriomis
siekiama užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, skatinti konkurencingumą, integruoti Baltijos šalių
dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką bei plėtoti bendrą Baltijos šalių regioninę dujų rinką.
2016 m. kovo 1 d. „Amber Grid“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė paramos sutartis
8-iems Nacionaliniame plane numatytiems gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektams, kuriems
skirta iki 14,6 mln. Eur ES finansinė parama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą.
Bendra įgyvendinamų projektų vertė iki 29,2 mln. Eur.
2016 m. pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ vykdė strateginį Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektą
(toliau – GIPL). ES bendrojo intereso GIPL projektu, kurį „Amber Grid“ įgyvendina kartu su Lenkijos dujų
perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A., siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES
dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą.
Įgyvendinant šį projektą Lietuvos teritorijoje, bus pastatytas 165 km ilgio 700 mm skersmens magistralinis
dujotiekis nuo Jauniūnų kompresorių stoties iki sienos su Lenkija bei dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo
stotis.
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1 žemėlapis. Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektas (GIPL)

2016 m. balandžio mėn. „Amber Grid“ paskelbė GIPL projekto dalies Lietuvoje statybos darbų bei statybai
reikalingų vamzdžių viešuosius pirkimus.
2016 m. birželio mėn. LR Vyriausybė patvirtino GIPL projekto specialųjį planą, 2016 m. rugsėjo mėnesį
numatoma gauti leidimą statybos darbams vykdyti.
Europos Komisijos sprendimu GIPL projektui skirta ES finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų
priemonę (CEF) – 10,6 mln. Eur parengiamiesiems darbams ir 295,4 mln. Eur statybos darbams atlikti. Be ES
finansinės paramos GIPL projekto vystymo darbus finansuos Lenkija, Lietuva, Latvija ir Estija, tame tarpe
Baltijos šalys pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą padengdamos dalį GIPL investicijų Lenkijos
teritorijoje.
EKSPLOATAVIMAS, REKONSTRUKCIJA IR MODERNIZAVIMAS
Magistralinių dujotiekių eksploatavimas reglamentuotas taisyklėmis, norminiais teisės aktais ir atliekamas
griežtai vadovaujantis juose nustatytais reikalavimais. Siekiant užtikrinti perdavimo sistemos patikimumą ir
saugumą, nuolat vykdomi techninės priežiūros ir remonto darbai.
2016 m. pirmą kartą atlikta magistralinio dujotiekio į Kaliningradą DN700 (96,8 km ruožas) diagnostika.
Pasirašytos darbų pirkimo sutartys ir pradėta dujotiekių į Alytaus ir Marijampolės DSS bei dujotiekio VilniusPanevėžys-Ryga vidinė diagnostika. Toliau buvo šalinami vidinės diagnostikos metu nustatyti defektai
dujotiekiuose Minskas-Vilnius, Vilnius-Panevėžys-Ryga ir į Kaliningradą bei tęsiami dujotiekių izoliacijos
remonto darbai.
2016 m. pirmąjį pusmetį:
 baigta įrengti magistralinio dujotiekio Ryga-Panevėžys-Vilnius DN700 kontrolinio įtaiso priėmimo
kamera Lietuvos-Latvijos pasienyje;
 tobulinama informacinių technologijų infrastruktūra;
 atliekamos darbų, įrangos pirkimo procedūros kitiems Bendrovės investicijų programoje
numatytiems objektams.
GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ REGULIAVIMAS
Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos yra reguliuojamos.
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2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) nustatytos
gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų viršutinės ribos perdavimo sistemos įleidimo1 ir išleidimo2 taškams
(ES teisės aktų reikalavimus atitinkantis entry-exit (angl.) pajėgumų paskirstymo ir kainodaros modelis
Lietuvoje taikomas nuo 2015 m.). Šios kainų viršutinės ribos kasmet VKEKK sprendimu gali būti koreguojamos
Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje (toliau – Metodika) nustatyta
tvarka.
Taip pat, 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo VKEKK 2015 m. pabaigoje perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo
taškams patvirtintos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos. Atsižvelgiant į VKEKK 2015 m. gruodžio 17 d.
pakeistą Metodiką, bei siekiant padidinti patiriamų perdavimo paslaugų sąnaudų, gaunamos naudos ir
apmokėjimo už paslaugas sąsajumą, nuo 2016 m. perdavimo sistemos vidiniame išleidimo taške taikoma
trinarė kaina: kaina už užsakomus perdavimo pajėgumus, kaina už nustatytus vartojimo pajėgumus3 (nauja
kainos dedamoji) ir kaina už perduodamą kiekį. Išsamesnė informacija apie gamtinių dujų perdavimo
paslaugų kainas, galiojančias nuo 2016 m. sausio 1 d., pateikiama Bendrovės interneto tinklalapyje
www.ambergrid.lt (rubrikos Perdavimo paslaugos skiltyje Kainos ir mokesčiai).

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KIEKIAI
2016 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams į Bendrovės valdomą perdavimo sistemą
per Kotlovkos dujų apskaitos stotį (toliau – DAS) iš Baltarusijos buvo įleista 3.549,8 GWh gamtinių dujų, iš
Klaipėdos SGD terminalo – 9.205,8 GWh, t.y. iš SGD terminalo pateikta 72,2 proc. šiems vartotojams
reikalingo kiekio. Iš Latvijos Respublikos į Lietuvą gamtinių dujų nebuvo transportuota.
2016 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos vartotojams iki vidinio išleidimo taško buvo transportuota 12.281,4 GWh
gamtinių dujų. Palyginus su atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, kai buvo perduota 14.324,3 GWh gamtinių dujų,
perdavimo kiekiai sumažėjo 14,3 proc. 2016 m. pirmąjį pusmetį iš perdavimo sistemos į Latvijos Respubliką
per Kiemėnų DAS sistemos naudotojams buvo perduota 235,6 GWh gamtinių dujų (2015 m. pirmąjį pusmetį –
508,8 GWh).
Per ataskaitinį laikotarpį į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 11.412,7 GWh gamtinių dujų
(2015 m. pirmąjį pusmetį – 10.966,1 GWh gamtinių dujų).
Iki 2016 m. liepos 1 d. Bendrovė buvo sudariusi 93 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių
dujų perdavimo sistemos naudotojais (gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos
operatoriais, importuotojais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų), iš
kurių 26 sistemos naudotojai nesinaudojo perdavimo paslauga. Su gamtinių dujų tiekimo įmonėmis,
prekiaujančiomis gamtinėmis dujomis, tačiau netransportuojančiomis jų perdavimo sistema, Bendrovė buvo
sudariusi 3 gamtinių dujų balansavimo sutartis.
Perduotų gamtinių dujų kiekių struktūra vidiniame išleidimo taške pagal perdavimo sistemos naudotojus
pavaizduota 1 paveiksle.

1

Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su Baltarusijos, Latvijos ir SGD terminalo Klaipėdoje sistemomis taškai.
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su Latvijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sistemomis taškai ir vidinis
išleidimo taškas (apimantis Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su dujų skirstymo ar vartotojų sistemomis vietas).
3
Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar)
vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų
pristatymo vietoje. Vartojimo pajėgumai apskaičiuojami ir nustatomi LR Vyriausybės nustatyta tvarka, kurioje taip pat
numatytas mechanizmas, skatinantis vartotojus/ sistemos naudotojus, užsakant perdavimo pajėgumus, neviršyti jų
deklaruoto ar jiems nustatyto vartojimo pajėgumų lygmens.
2
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1 pav. Perduoti gamtinių dujų kiekiai pagal gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojus Lietuvoje, GWh,
2015 m. I pusm./ 2016 m. I pusm.

GAMTINIŲ DUJŲ SRAUTŲ BALANSAVIMAS PERDAVIMO SISTEMOJE
„Amber Grid“ užtikrina dujų srautų subalansavimą perdavimo sistemoje. Bendrovė, vadovaudamasi Gamtinių
dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis, perka balansavimo dujas iš dujų rinkos dalyvio, jei rinkos
dalyvis sukėlė dujų perteklių perdavimo sistemoje, ir parduoda balansavimo dujas rinkos dalyviui, jei jis sukėlė
dujų trūkumą perdavimo sistemoje.
Per 2016 m. pirmąjį pusmetį dėl sistemos naudotojų sąlygoto disbalanso Bendrovė nupirko 5,1 GWh ir
pardavė 1,7 GWh gamtinių dujų.
Be sistemos naudotojų ir kitų dujų rinkos dalyvių srautų balansavimo, Bendrovės perdavimo sistemos
vamzdynuose esantys dujų kiekiai svyruoja dėl techninių ir technologinių perdavimo sistemos ypatumų.
SGD LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS
Bendrovė, vykdydama LR SGD terminalo įstatymo ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus, nuo
2013 m. surenka, administruoja ir išmoka SGD lėšas terminalo operatoriui (AB „Klaipėdos nafta“) ir
paskirtajam tiekėjui (UAB „Litgas“) teisės aktų nustatyta tvarka. Dalis surinktų lėšų VKEKK sprendimu skiriama
Bendrovės patiriamoms administravimo sąnaudoms padengti.
VKEKK 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-683, 2016 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. O3-83 ir 2016 m.
gegužės 13 d. nutarimu Nr. O3-121 patvirtino 2016 m. gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją
prie gamtinių dujų perdavimo kainos, skirtą kompensuoti SGD terminalo infrastruktūros pastoviąsias
eksploatavimo sąnaudas ir paskirtojo tiekėjo būtinojo SGD kiekio tiekimo pagrįstas sąnaudas.
2016 m. pirmąjį pusmetį toliau vyko teisminiai ginčai su AB „Achema“ dėl nesumokėtų SGD terminalo lėšų.
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TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA
Bendrovė, kartu su Rytų Baltijos regiono perdavimo sistemos operatorių koordinavimo grupės (angl. EastBaltic Transmission System Operator Coordination Group, toliau – EBTSO), kurią sudaro Lietuvos, Latvijos,
Estijos bei Suomijos perdavimo sistemos operatoriai, nariais aktyviai dalyvavo 2016 m. balandį pabaigtos
Regioninės rinkos vystymo Rytų Baltijos regione studijos rengime. Studija rekomenduoja apjungti keturias
Rytų Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos) dujų rinkas į vieną bendrą prekybos zoną. Rinkų
apjungimo įgyvendinimui reikėtų harmonizuoti prieigos prie dujų tinklų, balansavimo ir dujų prekybos
taisykles, pertvarkyti kai kuriuos perdavimo sistemos operatorių veiklos procesus, įsteigti regioninę dujų
biržą. Studijos rezultatai bus naudojami tolesniame regioninės rinkos vystymo procese.

BENDROVĖS STRATEGIJA
2016 m. sausio 13 d. Bendrovės valdyba patvirtino 2016-2021 m. Bendrovės strategiją. 2016 m. gegužės mėn.
„Amber Grid“ VĮ Turto bankui pateikė pirmąją metinę ataskaitą apie ilgalaikės strategijos įgyvendinimą.

DARBUOTOJAI
2016 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 363 darbuotojai. 2016 m. pirmąjį pusmetį darbuotojų kaita buvo
2,8 proc.
1 lentelė. Darbuotojų skaičius pagal grupes

Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai,
specialistai
Darbininkai
Iš viso:

Darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius
2016 m. birželio 30 d. 2015 m. birželio 30 d.
5
5
229
221
129
363

134
360

Bendrovės vidutinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes pateiktas 2 lentelėje.
2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes

Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai,
specialistai
Darbininkai
Bendras

Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis,
2016 m. I pusm., Eur
5.507
1.342

Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis,
2015 m. I pusm., Eur
5.541
1.344

841
1.222

885
1.228

Bendrovė daug dėmesio skiria darbuotojų mokymui, profesinių kompetencijų ugdymui bei jų palaikymui.
2016 m. pirmąjį pusmetį profesiniuose, techniniuose mokymuose dalyvavo 84 Bendrovės darbuotojai,
bendruosiuose (vadybiniuose) mokymuose – 64 darbuotojai, informacinės saugos mokymuose – 337
darbuotojai.
Bendrovėje taikoma kolektyvinė sutartis, kuri galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d. Darbuotojų darbo sutartyse
ir kolektyvinėje sutartyje Bendrovės darbuotojams nustatytos įprastai praktikoje taikomos teisės ir pareigos.
8

AB „AMBER GRID“
TARPINIS PRANEŠIMAS
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2016 M. BIRŽELIO 30 D.
_______________________________________________________________________________________

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Bendrovė dalyvauja dviejose tarptautinėse darbo grupėse regioninės gamtinių dujų rinkos vystymo
klausimais – tai Rytų Baltijos regiono perdavimo sistemos operatorių koordinavimo grupė, EBTSO, ir
Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupė (toliau – RGMCG).
EBTSO priklauso Rytų Baltijos regiono šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos – perdavimo sistemos
operatoriai. 2016 m. balandžio mėnesį baigta rengti Regioninės rinkos vystymo Rytų Baltijos regione studiją,
kurią finansavo Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo energetikos srityje organizacija (toliau – BASREC).
Analizę atliko konsultacinė kompanija, Frontier Economics (Dž. Britanija), jos rengime aktyviai dalyvavo
Bendrovė ir kiti EBTSO nariai.
RGMCG sudaro Rytų Baltijos regiono šalių ministerijų, atsakingų už energetiką, nacionalinių reguliuojančių
institucijų, gamtinių dujų perdavimo sistemų operatorių bei SGD terminalų operatorių atstovai. 2016 m.
gegužės mėnesį visi RGMCG nariai, atsižvelgdami ir į Regioninės rinkos vystymo studijos rezultatus, sutarė
dėl tolesnių veiksmų, siekiant sukurti regioninę rinką, tikslingumo ir sudarė keletą darbo grupių, kurios iki
2016 m. pabaigos turi paruošti regioninės rinkos vystymo planą. Bendrovė dalyvauja darbo grupėse, kurių
tikslas yra parengti bendro virtualaus prekybos taško bei regioninės dujų biržos įsteigimo analizę, bei
harmonizuotas balansavimo bei sistemų sąveikos (angl. interoperability) taisykles. Taip pat Bendrovė, kartu
su Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriais, siekia įdiegti susieto pajėgumų paskirstymo (angl.
implicit capacity allocation) modelį Baltijos šalyse. Tai efektyvi rinkų integravimo priemonė pereinamuoju
laikotarpiu iki pilno regioninės dujų rinkos reformos įgyvendinimo.
Bendrovė yra ENTSOG (www.entsog.eu) narė, asociacijos „Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai“ narė.
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II.

FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI
3 lentelė. Bendrovės veiklos rodikliai

Transportuoti gamtinių dujų kiekiai
Dujų kiekis, transportuotas į vidinį išleidimo tašką, GWh
Dujų kiekis, transportuotas į gretimas perdavimo sistemas4, GWh
Sistemos naudotojų skaičius, laikotarpio pabaigoje
Eksploatuojama sistema
Magistralinių dujotiekių ilgis, km
Dujų skirstymo stočių ir dujų apskaitos stočių skaičius, vnt.
Darbuotojai
Darbuotojų skaičius, laikotarpio pabaigoje

2016 m. I pusm.

2015 m. I pusm.

12.281,4
11.648,3
93

14.324,3
11.504,9
83

2.113
69

2.007
69

363

360

PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI
4 lentelė. Bendrovės finansiniai rodikliai

Finansiniai rezultatai (tūkst. Eur)
Pajamos
EBITDA
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
Investicijos
Finansinė skola
Grynoji finansinė skola
Pelningumo rodikliai (%)
EBITDA marža
Pelno prieš apmokestinimą marža
Grynojo pelno marža
Vidutinė turto grąža (ROA)5
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE)
Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE)
Likvidumo rodikliai
Bendrasis likvidumo rodiklis5
Skubaus padengimo koeficientas5
Kapitalo struktūros rodikliai (%)
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas5
Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas
Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas
4
5

2016 m. I pusm.
33.904
21.555
13.267
11.536
24.220
5.672
116.556
90.167
2016 m. I pusm.
63,58
39,13
34,03
2,89
5,95
4,37
2016-06-30
1,15
1,06
2016-06-30
50,15
60,26
46,62

2015 m. I pusm.
27.306
14.503
6.962
8.402
16.458
33.605
113.022
109.933
2015 m. I pusm.
53,11
25,50
30,77
2,33
3,97
2,35
2015-06-30
1,32
1,14
2015-06-30
49,08
60,41
58,76

Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos
Šie Bendrovės finansiniai rodikliai apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą ar įsipareigojimus
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Rinkos vertės rodikliai
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur

2016-06-30
17,32
0,06

2015-06-30
21,44
0,05

Bendrovės parengtose 2016 m. birželio 30 d. sutrumpintose finansinėse ataskaitose atsispindi su Suomijos
dujų bendrove Gasum Oy bendrai valdomos įmonės UAB GET Baltic rezultatai, kurie apskaityti nuosavybės
metodu. „Amber Grid“ iš AB „Lietuvos dujos“ 2015 m. lapkričio 6 d. įsigijo 34 proc. UAB GET Baltic akcijų
paketą ir 2016 m. birželio 30 d. valdė 66 proc. UAB GET Baltic įstatinio kapitalo.
PAJAMOS
2016 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės pajamos sudarė 33.904 tūkst. Eur ir, palyginus su 2015 m. atitinkamu
laikotarpiu, padidėjo 24,2 proc. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugą sudarė 88 proc. visų pajamų
(2 pav.). Pajamos už gamtinių dujų srautų balansavimą palyginus su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu išaugo
2,6 mln. Eur arba 3 kartus. Padidėjimo priežastys: išaugę balansavimo kiekiai bei dalies balansavimo pajamų
už 2015 metus atvaizdavimas ne kiekvieną ketvirtį, o 2015 m. IV ketvirtyje6. Kitos pajamos – pajamos už SGD
terminalo lėšų administravimą bei kita – 2016 m. pirmame pusmetyje buvo 127 tūkst. Eur.
2 pav. Pajamų struktūra, 2015 m. I pusm./ 2016 m. I pusm., tūkst. Eur.

Balansavimo pajamos susidaro:
 balansuojant sistemos naudotojų bei kitų dujų rinkos dalyvių, dalyvaujančių perdavimo sistemos
balansavime, dujų srautus;
 dėl perdavimo sistemos technologinio balansavimo, sąlygojamo technologinių perdavimo sistemos
ypatumų bei dujų srautų nuokrypių (disbalanso), kuriuos lemia techninės priežastys.
SGD terminalo lėšas Bendrovė administruoja įpareigota teisės aktų reikalavimų. Daugiau informacijos ir
atskleidimų apie SGD terminalo lėšų apskaitą pateikta 2016 m. pirmojo pusmečio Bendrovės finansinėse
ataskaitose.

6

Detalesnė informacija pateikta 2015 m. Bendrovės finansinėse ataskaitose
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SĄNAUDOS
Bendrovės sąnaudos 2016 m. pirmąjį pusmetį sudarė 20.365 tūkst. Eur ir iš esmės prilygo 2015 m. atitinkamo
laikotarpio sąnaudoms.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų –
7.947 tūkst. Eur arba 39 proc. ir, lyginant su 2015 m. pirmuoju pusmečiu, padidėjo 6,8 proc. dėl naujo turto
įvedimo į eksploataciją.
Gamtinių dujų sąnaudos siekė 4.032 tūkst. Eur (20 proc. visų sąnaudų), ir, palyginus su 2015 m. atitinkamu
periodu, dėl mažesnio gamtinių dujų poreikio technologinėms reikmėms ir technologiniam balansavimui
sumažėjo beveik 32 proc. Išmokos darbuotojams ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 3.974 tūkst. Eur
(19 proc. visų sąnaudų), remonto ir techninės priežiūros – 2.456 tūkst. Eur (12 proc.) (3 pav.). Gamtines dujas
Bendrovė pirko technologinėms reikmėms, sistemos naudotojų bei kitų dujų rinkos dalyvių, dalyvaujančių
perdavimo sistemos balansavime, dujų srautų balansavimui bei technologiniam balansavimui.
3 pav. Sąnaudų struktūra, 2015 m. I pusm./ 2016 m. I pusm., tūkst. Eur.

VEIKLOS REZULTATAI
Pelnas prieš apmokestinimą 2016 m. pirmąjį pusmetį pasiekė 13.267 tūkst. Eur (2015 m. pirmąjį pusmetį
buvo 6.962 tūkst. Eur), o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė
21.555 tūkst. Eur (2015 m. pirmąjį pusmetį – 14.503 tūkst. Eur) (4 pav.).
2016 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė uždirbo 11.536 tūkst. Eur (2015 m. pirmąjį pusmetį – 8.402 tūkst. Eur)
grynojo pelno.
Pagrindinė didesnio pelningumo palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu priežastis – padidėjusios
pajamos.
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4 pav. Finansiniai rezultatai 2015 m. I pusm./ 2016 m. I pusm., tūkst. Eur

5 pav. Pelningumas 2015 m. I pusm./ 2016 m. I pusm., proc.

INVESTICIJOS
2016 m. pirmąjį pusmetį į perdavimo sistemos plėtrą ir modernizavimą buvo investuota 5.672 tūkst. Eur (per
atitinkamą 2015 m. laikotarpį – 33.605 tūkst. Eur). 2015 m. užbaigus dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statybą,
2016 m. pirmąjį pusmetį į naujų dujų sistemų statybos objektus investuota žymiai mažiau nei per atitinkamą
praėjusių metų laikotarpį – 4.476 tūkst. Eur, o į rekonstrukciją ir modernizavimą investuota 1.064 tūkst. Eur.
Investicijos į dukterinės įmonės UAB GET Baltic akcinio kapitalo didinimą sudarė 132 tūkst. Eur.
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6 pav. Investicijų struktūra, 2015 m. I pusm./ 2016 m. I pusm., tūkst. Eur

TURTAS
2016 m. birželio 30 d. turto vertė siekė 395.674 tūkst. Eur. Ilgalaikis turtas sudarė 89 proc., trumpalaikis –
11 proc. viso Bendrovės turto.
Ilgalaikis turtas 2016 m. sausio–birželio mėn. mažėjo dėl nusidėvėjimo, kuris viršijo įvykdytas investicijas
Trumpalaikio turto vertė per minėtą laikotarpį sumažėjo 55,3 proc. (54.436 tūkst. Eur) daugiausiai dėl gautų
iš AB „Achema“ SGD terminalo lėšų išmokėjimo šių lėšų gavėjams bei grynųjų pinigų likučio sumažėjimo,
anksčiau laiko grąžinus dalį „Swedbank“, AB paskolos.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
2016 m. sausio–birželio mėn. laikotarpiu Bendrovės nuosavas kapitalas iš esmės nesikeitė ir ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje siekė 193.418 tūkst. Eur.
2016 m. sausio–birželio mėn. mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo 21,8 proc. (56.433 tūkst. Eur) ir
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 202.256 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumažėjimą
nulėmė iš AB „Achema“ gautų SGD terminalo lėšų išmokėjimas šių lėšų gavėjams bei dalies „Swedbank“, AB
paskolos grąžinimas.
Bendrovės finansinė skola 2016 m. birželio mėn. 30 d. sudarė 116.556 tūkst. Eur ir per ataskaitinį laikotarpį
sumažėjo 21.454 tūkst. Eur. Finansinių įsipareigojimų kredito institucijoms santykis su nuosavybe siekė
60 proc.
PINIGŲ SRAUTAI
Bendrovės grynųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 2016 m. pirmąjį pusmetį sudarė 24.220 tūkst. Eur
(2015 m. pirmąjį pusmetį – 16.458 tūkst. Eur). Ilgalaikio turto įsigijimui buvo panaudota 9.844 tūkst. Eur
(2015 m. pirmąjį pusmetį – 30.971 tūkst. Eur), dividendų išmokėjimui – 12.778 tūkst. Eur (2015 m. pirmąjį
pusmetį – 57.837 tūkst. Eur). Reikšmingų ES paramos lėšų 2016 m. pirmąjį pusmetį gauta nebuvo. 2016 m.
pirmąjį pusmetį buvo grąžinta 21.454 tūkst. Eur paskolų.
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NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE SUTRUMPINTOJE FINANSINĖJE ATASKAITOJE PATEIKTUS
DUOMENIS
Kita informacija pateikiama „Amber Grid“ 2016 m. birželio 30 d. sutrumpintų finansinių ataskaitų pastabose.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
Prognozuojama, kad 2016 m. Bendrovė perdavimo sistema Lietuvos sistemos naudotojams į vidinį išleidimo
tašką transportuos apie 21,9 TWh, į Latvijos Respubliką – 0,5 TWh gamtinių dujų ir į Rusijos Federacijos
Kaliningrado sritį – 22,2 TWh gamtinių dujų. Apie 65 proc. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams skirto
gamtinių dujų kiekio planuojama gauti iš Klaipėdos SGD terminalo.

RIZIKOS VALDYMAS, BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA
Duomenys apie rizikų valdymą, Bendrovės vidaus kontrolės sistemą per ataskaitinį laikotarpį palyginus su
pateiktaisiais 2015 m. metiniame pranešime iš esmės nepasikeitė.
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III.

BENDROVĖS VALDYMAS

AKCINIS KAPITALAS
2015 m. balandžio 23 d. įvykusio AB „Amber Grid“ eilinio visuotino akcininkų susirinkimo sprendimu, 2015 m.
balandžio 30 d. LR Juridinių asmenų registre įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus
51.730.929,06 Eur. Jis padalintas į 178.382.514 paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas.
Viena 0,29 Eur vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų
susirinkime. Visos akcijos visiškai apmokėtos.
AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS
Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius sudaro 178.382.514 vienetų.
„Amber Grid“ akcijų suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės visiems Bendrovės akcininkams yra vienodos.
Pagal Bendrovės įstatus priimti sprendimus dėl naujų akcijų išleidimo ir savų akcijų supirkimo gali tik visuotinis
Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Bendrovė nėra informuota apie akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių
popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Bendrovėje nėra balsavimo teisių apribojimų.
Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2016 m. pirmąjį pusmetį jokių sandorių, susijusių su savų akcijų
įsigijimu ar perleidimu, nesudarė.
AKCININKAI
2016 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės akcininkų struktūra nekito. UAB „EPSO-G“ išlaikė 96,58 proc. Bendrovės
akcijų paketą ir buvo vienintelis akcininkas valdantis daugiau nei 5 proc. Bendrovės akcijų.
Kadangi „Amber Grid“ akcijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje, akcininkų skaičius nuolat kinta.
Atsižvelgiant į duomenis (2016 m. birželio 30 d.), gautus iš vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko,
Bendrovės akcininkais buvo daugiau nei 2.300 fiziniai ir juridiniai Lietuvos ir užsienio asmenys.
5 lentelė. Bendrovės akcininkai (2016 m. birželio 30 d.)

Akcininkas
UAB „EPSO-G“

Buveinės adresas / juridinio asmens kodas
A. Juozapavičiaus g. 13 Vilnius, Lietuva/
302826889

Smulkieji akcininkai
Iš viso:

Nuosavybės teise priklausančių
akcijų skaičius, vnt.
172.279.125
6.103.389
178.382.514

Bendrovės akcininkų struktūra pateikta 7 paveiksle:
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7 pav. Akcininkų struktūra, 2016 m. birželio 30 d.

UAB „EPSO-G“, valdydama 96,58 proc. Bendrovės akcijų, turi lemiamą balsą priimant sprendimus
visuotiniame akcininkų susirinkime.
DUOMENYS APIE PREKYBĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE
Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bendrovės akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos kotiruojamos
vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos sąraše.
6 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie „Amber Grid“ akcijas

Pagrindiniai duomenys apie „Amber Grid“ akcijas
ISIN kodas
Simbolis
Emisijos dydis (vnt.)

LT0000128696
AMG1L
178.382.514

Prekybos Bendrovės akcijomis apyvarta 2016 m. sausio–birželio mėn. sudarė 496,9 tūkst. Eur, sudarytais
sandoriais perleista 415.696 vnt. akcijų.
Bendrovės akcijų kainos dinamika pateikta 7 lentelėje, o duomenys apie Bendrovės akcijų kainą ir apyvartą
(2016 m. sausio–birželio mėn.) pateikti 8 paveiksle.
7 lentelė. Akcijų kainos dinamika NASDAQ Vilnius, 2016 m. sausio–birželio mėn.

Atidarymo
kaina, Eur
2016-01-01
1,19

Didžiausia
akcijos kaina, Eur
2016-03-07
1,32

Mažiausia
akcijos kaina, Eur
2016-05-18
1,08

Svertinė vidutinė
akcijos kaina,
Eur
1,195

Uždarymo
kaina, Eur
2016-06-30
1,12

„Amber Grid“ akcijų kapitalizacija 2016 m. birželio 30 d. sudarė 199,8 mln. Eur.
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8 pav. „Amber Grid“ akcijos kaina ir apyvarta, 2016 m. sausio–birželio mėn.

Per 2016 m. pirmąjį pusmetį Nasdaq Baltijos rinkoje prekiaujamų vertybinių popierių skaičiuojami lyginamieji
kainų indeksai OMX Baltic PI ir OMXV, atspindintys Baltijos šalyse ir Vilniaus vertybinių popierių biržose
listinguojamų bendrovių akcijų kainų pokyčius, atitinkamai padidėjo 3,19 proc. ir 5,08 proc. Bendrovės akcijų
kaina per tą patį laikotarpį sumažėjo 5,88 proc. Bendrovės akcijos kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic PI indeksų
pokyčiai (2016 m. sausio–birželio mėn.) pavaizduoti 9 paveiksle.
9 pav. „Amber Grid“ akcijos kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic PI indeksų pokyčiai, 2016 m. sausio–birželio mėn.

DIVIDENDAI
Bendrovės akcininkai 2016 m. balandžio 26 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime priėmė
sprendimą dėl dividendų išmokėjimo. Dividendai sudaro 12.782.134 Eur arba 0,071655757 Eur vienai akcijai.
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SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS
„Amber Grid“ yra sudariusi sutartį su AB SEB bankas dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir su
vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų teikimo.
2015 m. gegužės 15 d. Bendrovė su AB SEB bankas sudarė sutartį dėl dividendų išmokėjimo/ paskirstymo
smulkiesiems akcininkams, kuria vadovaujantis AB SEB bankas apskaičiuoja ir išmoka dividendus visiems
Bendrovės akcininkams, išskyrus didžiausią akcininką – UAB „EPSO-G“.
AB SEB bankas rekvizitai
Įmonės kodas
Buveinės adresas
Telefonas
El. paštas
Interneto tinklalapis

112021238
Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva
+370 5 268 2800, trumpasis 1518
info@seb.lt
www.seb.lt

VALDYMO STRUKTŪRA
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatymais, Bendrovės įstatais
bei kitais LR teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas
yra apibrėžti Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Bendrovės įstatai paskelbti Bendrovės
svetainėje: www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/rubrika-investuotojams/istatai.
Bendrovės įstatuose yra numatyta papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija. Visuotinis
akcininkų susirinkimas be Akcinių bendrovių įstatyme numatytų taip pat priima sprendimus dėl:
 pritarimo Bendrovės valdybos sprendimams, numatytiems Bendrovės įstatuose. Visuotinis akcininkų
susirinkimas, pritardamas valdybos sprendimams dėl konkrečių sandorių sudarymo, be kita ko, pritaria ir
esminėms tokių sandorių sąlygoms, patvirtintoms valdybos sprendimu;
 Bendrovės valdybos narių skyrimo, maksimalaus metinio atlygio biudžeto valdybos nariams dydžio ir
konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo, sutarčių su Bendrovės valdybos nariais dėl veiklos
valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu
pasirašyti šias sutartis, paskyrimo.
Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 visuotiniame
akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.
Įstatuose numatyti valdymo organai:
 valdyba,
 Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.
Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai
Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Renkant valdybos narius turi būti užtikrinamas tinkamo visų
akcininkų teisių atstovavimo valdyboje principas. Atsižvelgiant į šį principą, siūlant kandidatus į valdybos
narius, turi būti siekiama, kad bent 2 (du) kandidatai į valdybos narius būtų siūlomi iš patronuojančios
bendrovės vadovaujančiųjų darbuotojų, bent 2 (du) kandidatus į valdybos narius – iš Bendrovės
vadovaujančiųjų darbuotojų, ir bent 1 (vienas) valdybos narys būtų nepriklausomas asmuo, jo
nepriklausomumą nustatant pagal Bendrovių valdymo kodekse įtvirtintus kriterijus bei kitų taikytinų teisės
aktų reikalavimus. Teisę pasiūlyti kandidatą į nepriklausomus valdybos narius turi bet kuris Bendrovės
akcininkas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nariai gali būti perrenkami kitai
kadencijai. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) pilnos kadencijos iš
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eilės. Valdybos narių įgaliojimai bei vadovo veiklos sritys yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir
Bendrovės įstatuose.
Bendrovės įstatai numato šiuos valdybos sprendimus, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo
pritarimas:
 dėl Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių
perleidimo, įkeitimo ar kitokio suvaržymo;
 dėl Bendrovės kontroliuojamų ir (ar) asocijuotų bendrovių kaip turtinio komplekso ar esminių jų dalių
perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
 dėl Bendrovei priklausančių ypatingą strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių bei
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui
užtikrinti svarbių įmonių įstatyme bei susijusiuose teisės aktuose, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso
keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo, jei nurodytų įrenginių vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės
įstatinio kapitalo;
 dėl tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų įmonių, kurioms priklauso šio straipsnio aukščiau punkte nurodyti
įrenginiai ar kurios juos vysto, valdo, naudoja ar jais disponuoja bet kokiais pagrindais, akcijų ar jų
suteikiamų teisių kitokio apsunkinimo, tokių įmonių įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių
veiksmų, galinčių pakeisti šių įmonių įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo)
bei sprendimų dėl šiame punkte nurodytų įmonių reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo,
likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šiame punkte nurodytų įmonių teisinį statusą;
 dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo,
investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos
(skaičiuojama bendra sandorių suma);
 dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar
garantavimo;
 dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įgyvendinant ypatingos
valstybinės svarbos projektus ir (ar) valstybei svarbius ekonominius projektus, kaip jie apibrėžti
galiojančiuose teisės aktuose.
Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra.
Informacija apie „Amber Grid“ valdybos narius, generalinį direktorių ir vyriausiąją buhalterę pateikta
8 lentelėje.
8 lentelė. Informacija apie valdybos narius, generalinį direktorių ir vyriausiąją buhalterę

Pareigos

Vardas,
pavardė

Kadencijos
pradžios data

Kadencijos
pabaigos data

Valdybos
pirmininkas
Valdybos narys

Nemunas
Biknius
Saulius Bilys

Nepriklausomas
valdybos narys
Valdybos narys

Nerijus
Datkūnas
Vytautas Ruolia

Valdybos narys

Rimvydas
Štilinis

2016 m.
balandžio mėn.
2016 m.
balandžio mėn.
2016 m.
balandžio mėn.
2016 m.
balandžio mėn.
2016 m.
balandžio mėn.

2020 m.
balandžio mėn.
2020 m.
balandžio mėn.
2020 m.
balandžio mėn.
2020 m.
balandžio mėn.
2020 m.
balandžio mėn.

Dalyvavimas emitento kapitale
Turima įstatinio
kapitalo dalis, %

Turimų balsų
dalis, %

0,001055

0,001055

–

–

–

–

–

–

–

–
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Valdybos
pirmininkas
Valdybos
pirmininko
pavaduotojas
Valdybos narys
Nepriklausomas
valdybos narys
Valdybos narys

Generalinis
direktorius
Vyriausioji
buhalterė

Dr. Aleksandras
Spruogis
Agnė
Petravičienė

2014 m.
birželio mėn.
2014 m.
birželio mėn.

2016 m.
balandžio mėn.
2016 m.
balandžio mėn.

–

–

–

–

Dainius
Bražiūnas
Nerijus
Datkūnas
Rolandas
Zukas

2014 m.
birželio mėn.
2014 m.
birželio mėn.
2015 m.
balandžio mėn.

2016 m.
balandžio mėn.
2016 m.
balandžio mėn.
2016 m.
balandžio mėn.

–

–

–

–

–

–

Saulius
Bilys
Dzintra
Tamulienė

2013 m.
birželio mėn.
2013 m.
birželio mėn.

–

–

–

–

–

–

Per ataskaitinį laikotarpį nepriklausomam valdybos nariui priskaičiuota atlyginimo bendra suma sudarė
4.796 Eur.
Bendrovės vadovui ir vyriausiajai buhalterei per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atlyginimų bendra suma
sudarė 87.844 Eur, priskaičiuotų atlyginimų vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui (generaliniam
direktoriui ir vyriausiajai buhalterei) buvo 43.922 Eur.
Informacija apie Audito komiteto narius pateikta 9 lentelėje.
9 lentelė. Informacija apie Audito komiteto narius

Pareigos
Nepriklausoma
narė, UAB
„AV Auditas“
Narys,
„Amber Grid“

Vardas,
pavardė

Kadencijos
pradžios data

Kadencijos
pabaigos data

Vaida
Kačergienė

2013 m.
gruodžio mėn.

2016 m.
balandžio mėn.

Valdemaras
Bagdonas

2013 m.
gruodžio mėn.

2016 m.
balandžio mėn.

Dalyvavimas emitento kapitale
Turima įstatinio
kapitalo dalis, %
–

Turimų balsų
dalis, %
–

–

–

Bendrovės akcininkai 2016 m. balandžio 26 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime priėmė
sprendimą panaikinti „Amber Grid“ Audito komitetą, nes pagal naujai patvirtintą Bendrovės įstatų redakciją
„Amber Grid“ Audito komiteto funkcijas vykdys patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komitetas.
INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS, REIKŠMINGUS SUSITARIMUS IR ŽALINGUS SANDORIUS
Informacija apie susijusių šalių sandorius yra pateikta 2016 m. pirmojo pusmečio Bendrovės finansinėse
ataskaitose.
Bendrovė nesudarė reikšmingų susitarimų, kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Bendrovės
kontrolei.
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Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos
sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.) bei sandorių, sudarytų esant interesų
konfliktui tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovės ir jų
privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, nesudarė.
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IV.

REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA EMITENTO VEIKLOJE

Bendrovė, vykdydama savo prievoles pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės
aktus, esminius įvykius bei kitą reglamentuojamą informaciją skelbia visos ES mastu. Su šia skelbiama
informacija galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje (www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/rubrikainvestuotojams/esminiai-ivykiai) ir vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius tinklalapyje
(www.nasdaqbaltic.com).
2016 m. pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ skelbė šią reglamentuojamą informaciją:
Data
2016 02 26
2016 03 01
2016 03 31
2016 04 15
2016 04 15
2016 04 25
2016 04 26
2016 04 26
2016 05 12
2016 05 24
2016 05 27
2016 06 13

Reglamentuojama informacija
AB „Amber Grid“ 2015 m. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės
ataskaitos
Pasirašytos sutartys dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skyrimo gamtinių dujų
perdavimo infrastruktūros projektams
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės bei sprendimų
projektų
Correction: Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės bei
sprendimų projektų
Dėl Perdavimo sistemos operatoriaus veiklos nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo
reikalavimų
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
AB „Amber Grid“ 2015 m. metinė informacija
UAB „EPSO-G“ sudarė stebėtojų tarybą
Dėl AB „Amber Grid“ Valdybos pirmininko rinkimų
AB „Amber Grid“ 2016 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos
finansinės ataskaitos
Dėl UAB „EPSO-G“ Stebėtojų tarybos pirmininko išrinkimo

Vieši pranešimai, skelbtini teisės aktų nustatyta tvarka, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo
elektroniniame leidinyje. Pranešimai apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą ir kitus
esminius įvykius skelbiami Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos
informacijos bazėje www.crib.lt ir Bendrovės interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt. Akcininkams, kurių
turimos akcijos jiems suteikia ne mažiau kaip 10 proc. balsų skaičiaus, pranešimas apie šaukiamą visuotinį
akcininkų susirinkimą išsiunčiamas Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.
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