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PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI 
 
 
AB „Amber Grid“ 2016 m. gerus finansinius rezultatus nulėmė reikšmingai padidėjusios pajamos 
 
2016 metais padidėjusi Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber 

Grid“ paslaugų paklausa lėmė reikšmingą įmonės pajamų, o tuo pačiu ir veiklos pelno augimą. 

Skelbiami finansiniai rezultatai yra preliminarūs ir neaudituoti.  

„2016 metais pasiekėme gerų finansinių rezultatų. Džiaugiamės, kad 2015 m. savalaikės investicijos  į 
perdavimo pajėgumų didinimą pasiteisino. Tai leido reikšmingai padidinti dujų importo kiekius per SGD 
terminalą bei turėjo teigiamos įtakos ir galutinėms dujų kainoms Lietuvoje. Pernai taip pat gavome 
didesnes pajamas už trumpalaikius perdavimo pajėgumus, kas pagal taikomą reguliavimo režimą leis 
sumažinti perdavimo paslaugų kainų lygį Lietuvos rinkos dalyviams 2018 metais.  

Nors 2016 metais šalyje sumažėjo metinis suvartotų dujų kiekis, toliau ryškėjo dujų reikšmė užtikrinant 
elektros rinkos veikimo stabilumą tuo atveju, kai sutrinka elektros energijos perdavimas tarptautinėmis 
jungtimis bei kitais nenumatytais atvejais. Esamas dujų infrastruktūros pajėgumų dydis ir toliau išlieka 
aktualus dėl rinkos dalyvių keliamų trumpalaikio pobūdžio dujų vartojimo, tiekimo saugumo užtikrinimo, 
šaltinių diversifikavimo bei sistemos lankstumo poreikių.  

2016 metų pabaigoje Baltijos šalių ministrų pirmininkų pasirašyta deklaracija dėl regioninės dujų rinkos 
suformavimo  padėjo pagrindą strateginio Lietuvos tikslo –  konkurencingos ir likvidžios dujų rinkos 
sukūrimo bei dujų tiekimo saugumo užtikrinimo – įgyvendinimui“, – sako AB „Amber Grid“ generalinis 
direktorius Saulius Bilys.  

Pajamos ir sąnaudos 

2016 m. Bendrovės pajamos sudarė 66,7 mln. Eur ir, palyginus su 2015 m., padidėjo 19,6 proc. Pajamos 
už gamtinių dujų perdavimo paslaugą sudarė 89,7 proc. visų pajamų. Pajamos už gamtinių dujų 
perdavimo paslaugą augo didžia dalimi diversifikavus dujų tiekimo šaltinius – dėl užsakytų perdavimo 
pajėgumų keliuose įleidimo į sistemą taškuose bei didesnių trumpalaikių perdavimo pajėgumų pardavimų. 

Bendrovės sąnaudos 2016 m. sudarė 42 mln. Eur ir, palyginus su 2015 m., buvo 3,2 proc. didesnės. Jos 
labiausiai padidėjo dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos, ką didžia dalimi lėmė 2015 pabaigoje 
pradėta dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai eksploatacija.  

Pelningumas  
 
Pelnas prieš apmokestinimą 2016 m. pasiekė 24,3 mln. Eur, kai 2015 m. sudarė 14,7  mln. Eur. Pelnas 
iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 40,7  mln. Eur, palyginus su 2015 
m. (30,1 mln. Eur), padidėjo 35,4 proc. Per praėjusius metus  Bendrovė uždirbo 20,9 mln. Eur neaudituoto 
grynojo pelno, t.y., 31 proc. daugiau nei 2015 m., kai grynasis pelnas sudarė 16 mln. Eur. Geresnius 
2016 m. veiklos rezultatus iš esmės nulėmė dėl didesnių paslaugų apimčių pardavimų gautos pajamos. 

 



Paslaugos 

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo sudariusi 95 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su 
gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais (gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo 
sistemos operatoriais, importuotojais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, importuojančioms dujas ir/ar 
kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų ar į kitas perdavimo sistemas). 

2016 m. Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo sistemas ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas iš viso 
transportuota 23,3 TWh gamtinių dujų. Transportuotų dujų kiekiai sumažėjo apie 11 proc., lyginant su 
2015 m. (26,2 TWh). Mažesnius perduodamus dujų kiekius labiausiai lėmė sumažėjęs dujų suvartojimas 
trąšų ir elektros gamyboje.  

Pernai sistemos naudotojai vidiniame išleidimo taške panaudojo 1,4 TWh trumpalaikių pajėgumų, t. y. 
apie 73 proc. daugiau nei 2015 m. (0,8 TWh). Ženkliai padidėjo ir perdavimo pajėgumų panaudojimas 
įleidimo taške iš Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo Klaipėdoje.  

2016 m. per šį tašką buvo įleista 14,6 TWh dujų kiekio, t.y., 60,3 proc. nuo viso Lietuvos ir kitų Baltijos 
šalių vartotojams iš Klaipėdos SGD terminalo pateikto dujų kiekio, ir užsakyta 88,4 GWh per parą 
ilgalaikių pajėgumų, taigi, šis kiekis pernai padidėjo daugiau nei 3 kartus, lyginant su 2015 m. (4,6 TWh), 
o pajėgumų paklausa išaugo daugiau nei 5 kartus (2015 m. siekė 16,2 GWh per parą). Taip pat 2016 m. 
Lietuvos vartotojams dujų buvo patiekta ir per įleidimo tašką iš Latvijos – 0,3 TWh.  

Investicijos ir mokesčiai 

Bendrovės investicijos 2016 m. sudarė 13,1 mln. Eur, atitinkamai 2015 m. – 49,5 mln. Eur. 2015 m. 
didžioji investicijų suma buvo skirta Klaipėdos-Kuršėnų dujotiekio statybai, kuris yra labai svarbi 
perdavimo sistemos infrastruktūros dalis integruoti SGD terminalą į nacionalinę gamtinių dujų sistemą 
bei diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams. 

Bendrovė 2016 m. sumokėjo 7,1 mln. Eur mokesčių (įskaitant pelno, nekilnojamojo turto, PVM, bet 
neįskaitant su darbo santykiais susijusių mokesčių).  
 

Bendradarbiavimas 

„Amber Grid“ toliau aktyviai vykdė parengiamuosius strateginio dujų perdavimo infrastruktūros projekto 

„Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL) darbus – 2016 m. patvirtintas projekto specialusis 

planas, gauti statybos leidimai. 2017 m. ketinama skelbti konkursus rangos darbams atlikti ir vamzdžių 

bei kitos reikalingos įrangos pirkimui. 

Įsigijimai 

2016 m. pabaigoje „Amber Grid“ iš Suomijos bendrovės Gasum OY įsigijo jos valdomą 34 proc. UAB 
GET Baltic akcijų paketą, ir tapo vienintele UAB GET Baltic akcininke.  

Audituoti rezultatai 

Auditorių patvirtintą 2016 m. finansinę ataskaitą Bendrovė numato skelbti 2017 m. 14 savaitę (balandžio 
3-7 d.) 

Apie AB „Amber Grid“ 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų 
perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros 
eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos 



NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas 
priklauso valdančiajai bendrovei UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos 
operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų 
paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendina 
strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES 
energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus. 

Daugiau informacijos: 
 
Mindaugas Linkaitis, 
Atstovas spaudai, 
AB „Amber Grid“ 
Tel. +370 5 2327750 
Mob. +370 699 61246 
El. paštas: m.linkaitis@ambergrid.lt 
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