
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tarpinis pranešimas 
2020 m. I ketvirtis 
Konsoliduotas tarpinis pranešimas bei konsoliduotos ir Bendrovės sutrumpintos finansinės ataskaitos už 2020 m. kovo 31 d.  

pasibaigusį 3 mėn. laikotarpį, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje 
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Valdybos pirmininko pranešimas 

Gerbiami klientai, partneriai, darbuotojai, akcininkai, 
 

Pristatome jums 2020 metų pirmojo ketvirčio „Ignitis grupė“ rezultatus. Pranešime rasite informaciją apie svarbiausius įvykius, 

kurie padės geriau suprasti, kaip Grupei sekasi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. 

 

2020 m. pirmąjį ketvirtį susidūrėme su koronavirusu ir karantinu susijusiais iššūkiais. Jie palietė kiekvieną iš mūsų, todėl 

„Ignitis grupė“ ėmėsi veiksmų darbuotojų saugumui ir veiklos tęstinumui užtikrinti bei paramai mūsų finansiškai paveiktiems 

vartotojams suteikti. Ši nepaprasta situacija atskleidė, kokia yra svarbi atsidavusios ir profesionalios komandos pagalba 

tokiu netikėtai užklupusiu laikotarpiu. Dėkoju visiems kolegoms už jų pastangas ir ryžtą padaryti daugiau, nei tikimasi.  

 

Be šių iššūkių, pirmasis metų ketvirtis buvo išskirtinis tuo, kad toliau dirbome prie energetiškai sumanių sprendimų ir 

plėtros užsienio šalyse. Nuo sausio 1 d. „Ignitis“ įėjo į Suomijos dujų rinką bei tapo vienu iš pirmųjų nepriklausomų tiekėjų 

šalyje. Per dvi savaites tapome vienu didžiausiu alternatyvių dujų tiekimo paslaugų teikėju Suomijoje. 

 

Taip pat džiugino ir Žaliosios gamybos segmento veiklos rezultatai. „Ignitis gamyba“ Lietuvoje pradėjo didžiausio Baltijos 

šalyse 3 MW galios saulės jėgainių įrengimo darbus. Kovą „Ignitis grupė“ pasirašė sutartį su Europos investicijų banku (EIB) dėl 

60 mln. Eur paskolos vėjo jėgainių statybai ir eksploatavimui „Pomerania“ vėjo parke Lenkijoje, kuriame numatoma įrengti 29 vėjo turbinas, 

kurių viso instaliuota galia siektų 94 MW.  

 

Toliau diegėme inovatyvius ir išmanius sprendimus tinklų skirstymo srityje. ESO pradėjo išskirtinio energijos tiekimo mikrotinklais projekto bandymus, kas suteiks galimybę 

efektyviau išplėsti skirstymo tinklą naudojantis mikrotinklų technologijomis, užuot nutiesus įprastą jungtį. Įgyvendindami tokį sprendimą ne tik sumažiname investicijų sumą, bet ir 

klientams galime teikti pigesnes ir patikimesnes elektros tiekimo paslaugas. 

 

Ateityje laukia dar daugiau iššūkių, be kurių energetikos sektorius neįsivaizduojamas. Stengiamės dirbti kuo efektyviau, kad „Ignitis grupė“ būtų visų šių pokyčių priešakyje. 

 

  
 

 

 

 

Darius Maikštėnas 

Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius 

UAB „Ignitis grupė”
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„Ignitis grupė“ – kuriame 

energetiškai sumanų 

pasaulį!  

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ yra viena didžiausių energetikos 

įmonių grupių Baltijos regione. 

 

Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, vysto naujus gamybos pajėgumus 

žaliojoje energetikoje ir teikia energetiškai sumaniam pasauliui reikalingas 

energetikos paslaugas. 

 

Mes veiklą vykdome Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje, o Grupės 

investicijos į inovacijų projektus siekia Jungtinę Karalystę, Izraelį, Norvegiją ir 

Prancūziją. 

 

Vienintelis Bendrovės akcininkas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.  
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Rezultatų apžvalga 

Pelningumo ir grąžos rodikliai   

   

Koreguota EBITDA AVR 
mln. EUR 

Grynasis pelnas, Koreguotas grynasis pelnas AVR 
mln. EUR 

ROE, Koreguota ROE AVR 
% 

   
Koreguota EBITDA padidėjo 8,8 proc., daugiausia dėl išaugusios 
reguliuojamo turto vertės dėl investicijų į skirstomųjų tinklų 
atnaujinimą, efektyvaus Kruonio HAE panaudojimo bei plėtros į 
Suomijos rinką. 

Koreguotas grynasis pelnas padidėjo 24,6 proc. ir jam įtakos 
turėjo koreguotos EBITDA. 

Pastarųjų 12 mėn. koreguota ROE siekė 8,7 proc. 

   

   

Pinigų srautų ir balanso rodikliai   

   

Investicijos AVR 
mln. EUR 

Grynoji skola AVR 
mln. EUR 

FFO / Grynoji skola AVR 
% 

   
Investicijos sumažėjo daugiausiai dėl mažesnių investicijų į 
Vilniaus kogeneracinės elektrinės statybas bei tinklų segmentą. 

Dėl vykdomų mažesnių investicijų grynoji skola sumažėjo 
1,7 proc. 

FFO ir grynosios skolos santykis padidėjo nuo 19,6 proc. iki 
20,7 proc., kadangi 12 mėn. FFO augo sparčiau nei grynoji skola. 

 
 
 
 
 

AVR Alternatyvūs veiklos rodikliai -– tai vidiniam veiklos valdymo vertinimui naudojami pakoreguoti šiame pranešime pateikiami skaičiai. Šie rodikliai nėra apibrėžti tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS) ir neatitinka 

TFAS reikalavimų. Alternatyvių veiklos rodiklių apibrėžimai pateikiami Bendrovės tinklalapyje (nuoroda).  
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Tvari plėtra 
  

   

Žaliosios energijos gamyba  
TWh 

Žaliosios gamybos dalis 
% 

Žaliosios gamybos galia 
MW 

   
Žaliosios energijos gamyba padidėjo 42,5 proc. Augimą lėmė didesnė 

gamyba Kruonio HAE ir geresnės vėjo sąlygos.  

Žaliosios gamybos dalis sumažėjo 9,8 proc., dėl didesnės 
elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse. Augimą lėmė 
pilnas Kombinuotojo ciklo dujų turbininio bloko (KCB) 
komercinis prieinamumas, žemos dujų ir apyvartinių taršos 
leidimų kainos. 

Žaliosios gamybos portfelis padidėjo 94 MW arba 7,5 proc. kurį 
lėmė pirmojo Grupės vėjų parko Lenkijoje įsigijimas ir statybos. 
Veikiančių pajėgumų galia išliko nepakitusi. 

   

   

Kokybė ir efektyvumas Socialiniai Klientų pasitenkinimas 

   
SAIDI/SAIFI 
Min./vnt. 

Darbuotojų patirties indeksas (eNPS) 
% 

Klientų pasitenkinimo indeksas (NPS) 
% 

  
  

Pagrindinė elektros energijos tiekimo kokybės rodiklių pablogėjimo 
priežastis buvo audra „Laura“ (Kovo 12–13 d.). Pagrindinė dujų tiekimo 
kokybės rodiklių pagerėjimo priežastis dėl trečiųjų šalių dujotiekių 
pažeidimų įvykę tiekimo sutrikimai mažesniam klientų skaičiui, palyginti 
su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. 

Nuo 2019 m. Grupė stebi darbuotojų patirties indeksą, kuris nuo 
9,0 proc. 2019 m. IV ketvirtyje padidėjo iki 55,0 proc. 2020 m. I 
ketvirtyje. eNPS augimą lėmė Grupės veiksmai pandemijos 
metu bei įvykdyta atlygio peržiūra, nepaisant rinkoje 
vyraujančios situacijos. 

Nuo 2020 m. Grupė stebi klientų pasitenkinimo indeksą. 
Sprendimai klientams segmente NPS rodiklis verslo klientams 
siekė 45,0 proc., privatiems klientams – 77,4 proc. Tinklų 
segmente NPS buvo 65,1 proc. 
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Svarbiausi įvykiai 

 Per ataskaitinį laikotarpį (2020 m. I ketv.)  Po ataskaitinio laikotarpio 
 

− Sausio pradžioje „Ignitis“ žengė į Suomijos rinką taip tapdama 

vienu iš pirmųjų nepriklausomų dujų tiekėjų šioje šalyje ir 

užimdama lyderio poziciją. 

− Sausį aukcione buvo parduoti likusieji nekilnojamojo turto 

objektai, kas yra tiesiogiai susiję su Grupės strateginiu tikslu 

atsisakyti nepagrindinių veiklų. 

− Taip pat sausį „Ignitis gamyba“ pradėjo didžiausių 3 MW galios 

saulės jėgainių įrengimo darbus Baltijos šalyse. 

− Vasarį, pirmoji Kauno KKJ pagaminta šilumos energija pasiekė 

Kauno gyventojus. 

− Vasarį Finansų ministerijos suformuota darbo grupė pateikė 

Bendrovei rekomendaciją iki 2020 m. rudens pasirengti IPO, 

prirauktą kapitalą panaudojant plėtrai. 

− Kovą Europos investicijų bankas (EIB) skyrė Grupei 60 mln. 

Eur paskolą pirmojo vėjo jėgainių parko statyboms Lenkijoje. 

− Dėl COVID-19 kilusios ekstremalios situacijos, „Ignitis“ 

savitarnos sistemoje nebeliko aptarnavimo mokesčių, laikinai 

neveikia klientų aptarnavimo centrai, pradėtos taikyti 

lengvatinės atsiskaitymo sąlygos dėl karantino nukentėjusiems 

klientams. 

− Kovą Bendrovė ir ESO bei „Ignitis gamybos“ smulkieji 

akcininkai susitarė dėl akcijų išbraukimo iš prekybos vertybinių 

popierių biržos ir tokį sprendimą ginčiję ieškiniai buvo atsiimti. 

 

− LR Vyriausybė pritarė „Ignitis grupė“ pertvarkymui iš 

uždarosios akcinės bendrovės (UAB) į akcinę bendrovę (AB) 

bei sutiko, kad ją pertvarkius akcinės bendrovės įstatinis 

kapitalas būtų padidintas papildomais įnašais, išleidžiant 

naujas paprastąsias vardines nematerialiąsias akcijas. 

− Pakeisti „Ignitis grupė“ įstatai – bendras stebėtojų tarybos narių 

skaičius padidintas nuo 5 iki 7.  

− Lietuvos banko patvirtinti oficialių siūlymų cirkuliarai dėl ESO ir 

„Ignitis gamybos“ akcijų. 

 

− Balandį pabaigti ESO ir „Ignitis gamyba“ oficialūs siūlymai.  

− Atlikusi kasmetinę kredito reitingo peržiūrą, tarptautinė kredito 

reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ paliko įmonei galioti 

BBB+ kredito reitingą. Kredito reitingo perspektyva (neigiama) 

taip pat nepasikeitė. 

− „Ignitis grupė“ išplatino 10 metų trukmės 300 mln. eurų 

pirmaeilių įkaitu neužtikrintų žaliųjų obligacijų emisiją. Už 

obligacijas bus mokama 2,00 % metinių palūkanų, jos 

išplatintos su 2,148 % pajamingumu. Obligacijas įsigijo 70 

investuotojų. Liuksemburgo ir Nasdaq Vilnius vertybinių 

popierių biržose listinguojamos obligacijos buvo įsigytos įvairių 

tipų institucinių investuotojų.  

−  „Ignitis grupė“ taip pat pradėjo įgyvendinti privalomą savo 

patronuojamųjų bendrovių ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijų 

išpirkimo procesą. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas 

privalomo išpirkimo metu, yra rugpjūčio 17 diena. 

− Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2020 m. liepos 1 d. išbraukti 

„Ignitis grupė“ patronuojamųjų bendrovių ESO ir „Ignitis 

gamyba“ akcijas iš Baltijos oficialiojo sąrašo (akcijomis Baltijos 

oficialiajame sąraše bus prekiaujama iki 2020 m. liepos 30 d.). 
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Grupės veikla 

Grupės veiklą sudaro energijos gamyba, skirstymas ir 

tiekimas bei energetiškai sumanių sprendimų kūrimas Baltijos 

regione.   

 

Norėdama susitelkti į didžiausią vertę kuriančias veiklas ir 

tvarią jų plėtrą, Grupė siekia mažinti nepagrindinių veiklų 

apimtis jų atsisakydama arba jas nutraukdama. 

 

Grupė investuoja į šiltnamio efektą sukeliančių anglies 

dvideginio emisijų mažinimo projektus, kas tiesiogiai siejasi su 

įsipareigojimu iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų 

CO2 dujų kiekį. Grupė yra išplatinusi 600 mln. Eur vertės 

žaliųjų obligacijų, iš kurių gautas lėšas Grupė panaudojo 

įvairiems projektams Lietuvoje įgyvendinti. Prognozuojama, 

jog Grupė kasmet anglies dvideginio emisijas sumažins bent 

700 tūkst. tonų. 

 

Grupės įmonėse dirba beveik 3 800 darbuotojų. 

 

Grupės vertės grandinė ir organizacinis veiklos modelis 
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Grupės struktūra 
 

Šio pranešimo išleidimo dieną Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai 

kontroliavo dešinėje pateiktame struktūros paveiksle išvardintas 

įmones*. 

 

Įmonių valdymo modelis: 

 

1 

Stebėtojų tarybą sudaro 7 nevykdomieji nariai (2 – 

akcininko atstovai, 5 – nepriklausomi nariai)**.  

Valdybą sudaro 5 vykdomieji nariai.  

Bendrovės vadovas yra Valdybos pirmininkas. 

2 

Stebėtojų tarybą sudaro 5 nevykdomieji nariai (ESO 

atveju: 2 – akcininko atstovai, 2 – nepriklausomi nariai ir 1 

– darbuotojo atstovas) arba 3 nevykdomieji nariai (2 – 

akcininko atstovai ir 1 – nepriklausomas narys).  

Valdybą sudaro 5 arba 3 vykdomieji nariai.  

Bendrovės vadovas yra Valdybos pirmininkas. 

3 

Valdybą sudaro 3 nevykdomieji nariai (2 – akcininko 

atstovai, 1 – nepriklausomas narys). Įmonių valdybos 

struktūra skiriasi. Valdyba suformuojama tik įmonei 

pradėjus veiklą. „Ignitis grupės paslaugų centras“ Valdyba 

sudaroma užtikrinant visų akcininkų atstovavimą, 

atsižvelgiant į tam tikrų teisės aktų įgyvendinimą. „Ignitis 

Latvija“ ir „Ignitis Polska“ Valdybos yra sudarytos iš vieno 

asmens – bendrovės vadovo, o jų Stebėtojų tarybas 

sudaro akcininko atstovai. 

Generalinis direktorius nėra valdybos narys. 

4 
Generalinis direktorius.  

Valdyba nebuvo suformuota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Įmonių spalvos struktūroje atspindi jų priskyrimą tam tikram veiklos 
segmentui (pagal informaciją 12 psl. ir toliau šiame pranešime).  
** Tokia Stebėtojų tarybos sudėtis galioja nuo 2020 m. balandžio 8 d., kai 
buvo įregistruoti atnaujinti Bendrovės įstatai. 
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Segmentai 
 

Tinklai  
 

Pagrindinė Tinklų segmento veikla – elektros ir 

dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, 

valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo 

užtikrinimas bei garantinis elektros ir dujų 

tiekimas. 

 

Strateginiai tikslai: 

− Investuojame į skirstomojo tinklo atnaujinimą 

bei modernizavimą, siekiant užtikrinti jo 

stabilumą, patikimumą bei energetinį 

efektyvumą. 

− Įgaliname energetikos virsmą bei naujovių 

diegimą: 

− atsinaujinančios elektros energetikos 
plėtrą (sudarydami tinkamas sąlygas 
prisijungimui prie tinklų, įgalindami 
gaminančius vartotojus bei energijos 
gamybą nutolusiuose šaltiniuose), 

− inovacijas (investicijos į startuolius 
naudojant „Sandbox“ ir elektrinių 
automobilių stotelių tinklo pajėgumo 
užtikrinimas) 

− energijos rinkos efektyvumas 
(išmaniosios apskaitos skaitiklių 
diegimas bei bendros duomenų 
kaupimo ir apsikeitimo platformos 
kūrimas). 

 

Žalioji gamyba 
 

Žaliosios gamybos portfelį sudaro 1,1 GW galios 

pajėgumai Lietuvoje bei Estijoje. Šiuos 

pajėgumus Lietuvoje apima keturi veikiantys vėjo 

jėgainių parkai Lietuvoje ir Estijoje, kurių bendra 

galia siekia 76 MW, ir dvi hidroelektrinės: 

Kruonio HAE (900 MW) ir Kauno HAE (101 MW).  

 

Be veiklos turto, Žaliosios gamybos portfelį 

sudaro tebestatomi ar tebevystomi projektai, 

sukuriantys papildomą 273 MW elektrinę ir 299 

MW šiluminę galią. Tai būtų dvi vėjo jėgainės – 

Lenkijoje (94 MW) ir Lietuvoje (63 MW) – ir dvi 

kogeneracinės jėgainės Lietuvoje: Vilniuje (92 

MW elektros, 229 MW šilumos) ir Kaune (24 MW 

elektros, 70 MW šilumos).  

 

Strateginiai tikslai: 

− Iki 2030 siekiame 4 000 MW (įskaitant 

hidroelektrinių galios) padidinti instaliuotos 

Žaliosios gamybos galios apimtis. 

 

 

 

 

 

 

 

Lanksčioji gamyba 
 

Lanksčiosios gamybos segmentą sudaro 

didžiausi lanksčiosios elektros energijos 

gamybos pajėgumai Lietuvoje – Elektrėnų 

kompleksas, kurio energijos gamybos galia 

siekia 1 055 MW. Elektrėnų komplekso 

įrenginiais yra teikiamos sisteminės paslaugos, 

padedančios išlaikyti Lietuvos elektros energijos 

sistemos stabilumą.  

 

Strateginiai tikslai: 

− Siekiame užtikrinti stabilią, lanksčią ir itin 

patikimą Lietuvos elektros energijos sistemą. 

− Vietinių patikimų elektros gamybos pajėgumų 

išlaikymas, modernizavimas ir vystymas 

prisidedant prie Baltijos šalių sinchronizacijos 

su kontinentinės Europos tinklais. 

 

 

 

 

 

Sprendimai klientams 
 

Sprendimų klientams segmento veiklos – 

elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas, 

prekyba ir balansavimas, energetinio efektyvumo 

projektai, saulės elektrinių statyba verslui ir 

gyventojams, elektrinių automobilių stotelių 

įrengimas bei eksploatavimas, energetikos 

sprendimai gyventojams (dujų katilai, šilumos 

siurbliai). Sprendimų klientams segmentas veikia 

Latvijoje, Estijoje, Suomijoje bei Lenkijoje. 

 

Strateginiai tikslai: 

− Plėsti pagrindinę elektros energijos ir 

gamtinių dujų tiekimo ir prekybos veiklą ją 

papildant inovatyviais naujosios energetikos 

sprendimais ar platformomis (nutolusios 

saulės elektrinės, elektrinių automobilių 

stotelių tinklai, gaminantys vartotojai ir kt.) 

− Investuoti ir diegti naujoves kartu su 

parteriais, siekiant pasiūlyti daugiau 

energetiškai sumanių sprendimų. 

− Didinti prekių ženklo žinomumą visame 

regione. 

Visiškai reguliuojama veikla 
Daugiausiai – tarifais  

skatinama veikla 
Daugiausiai – reguliuojama veikla Aptarnauja 1,68m klientų 

 

17 % 
Grupės 2020 

m. I ketv. 

koreguotos 

EBITDA 

5 % 
Grupės 2020 

m. I ketv.  

koreguotos 

EBITDA 

8 % 
Grupės 2020 

m. I ketv. 

koreguotos 

EBITDA 

70 % 
Grupės  2020 

m. I ketv. 

koreguotos 

EBITDA 
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Veiklos aplinka 

BVP prognozės  
 
Iki COVID-19 pandemijos protrūkio buvo prognozuojama, kad 

bendrasis vidaus produktas (BVP) toliau augs, kaip ir 

pastaruosius kelerius metus, tačiau Lietuvoje įsigaliojus 

karantinui, situacija smarkiai pasikeitė. 2020 m. kovą Lietuvos 

bankas prognozavo, kad 2020 m. Lietuvos BVP turėtų mažėti 

11,4 proc., o 2021 m. – didėti 9,7 proc. 

 

COVID-19 veiksniai 
 

Grupės vadovybė įvertino pinigų srautų, paslaugų ar prekių 

tiekimo, finansavimo šaltinių pritraukimo galimus sutrikimus, 

elektros ir dujų vartojimo galimą sumažėjimą dėl ekonomikos 

sulėtėjimo, kritines funkcijas atliekančių darbuotojų užsikrėtimo 

COVID-19 riziką ir vykdomų projektų vėlavimo riziką 

pasitelkdama visą metinio pranešimo išleidimo metu prieinamą 

informaciją apie COVID-19 keliamas grėsmes. Būtina pažymėti, 

kad kol kas neįmanoma įvertinti galutinio COVID-19 pandemijos 

poveikio Grupės įmonių veiklai, tačiau Grupės vadovybė, 

vertindama galimą COVID-19 veiksnių įtaką Grupės veiklos 

rezultatams, nenustatė jokių grėsmių Grupės veiklos tęstinumui. 

Grupė ėmėsi veiksnių atsiradusiai rizikai suvaldyti. 

 

Grupė subūrė COVID-19 padėties valdymo komandą, kuri 

nuolatos stebi padėtį ir analizuoja naujausią informaciją, taip pat 

išorės veiksnių pokytį ir jų įtaką Grupei ir tuo remdamasi priima 

papildomus sprendimus užtikrinti darbuotojų, klientų, tiekėjų, 

Grupės įmonių lankytojų saugumą ir sveikatą bei veiklos 

tęstinumą. Klientų aptarnavimo centrai buvo uždaryti, o paslaugos 

klientams teikiamos nuotoliniu būdu. Per karantiną klientams buvo 

suteikta galimybė „Ignitis“ savitarnos sistemoje nemokomai 

atsiskaityti už komunalines paslaugas. Grupės darbuotojai, 

galintys savo funkcijas vykdyti nuotoliniu būdu, dirbo iš namų. 

Kitiems darbuotojams buvo suteiktos papildomos apsaugos ir 

asmens higienos priemonės, buvo apribotas kontaktas su kitais 

asmenimis, jei tai nėra būtina. Grupės įmonės parengė veiksmų 

planą dėl darbuotojų rotacijos ir veiklos tęstinumo ir ėmėsi jį 

įgyvendinti, visų pirmiausia, siekdamos užtikrinti darbuotojų 

sveikatą ir saugumą, elektros gamybos tęstinumą, elektros 

sistemos stabilumą, elektros energijos ir dujų paskirstymo ir 

tiekimo veiklos nepertraukiamumą. Pagrindiniai veiksniai, kurie turi 

įtakos Grupės veiklai dėl aprašytos su COVID-19 susijusios 

padėties, atskleisti tarpinėse finansinėse ataskaitose. 

 

Energetikos rinkų apžvalga 
 

Didmeninė elektros energijos rinka 
 

2020 m. I ketv. Kainos reikšmingai mažėjo visuose elektros 

energijos biržos „Nord Pool“ zonose. Palyginti su tuo pačiu 

ketvirčiu 2019 m., vidutinė sisteminė kaina buvo apie 67 % 

mažesnė (2019 m. I ketv. – 46,83 Eur/MWh, 2020 m. I ketv. – 

15,39 Eur/MWh), Švedijos ketvirtojoje zonoje, su kuria Lietuva 

sujungta „NordBalt“ jungtimi, ji buvo mažesnė apie 57 % (2019 

m. I ketv. – 46,85 Eur/MWh, 2020 m. I ketv. – 20,31 Eur/MWh), 

Suomijoje – apie 50 % (2019 m. I ketv. – 47,52 Eur/MWh, 2020 

m. I ketv. – 23,99 Eur/MWh), Baltijos regione – apie 42 % (2019 

m. I ketv. – 47,84 Eur/MWh, 2020 m. I ketv. – 27,60 Eur/MWh). 

 

Pažymėtina, kad 2020 m. I ketv. tam tikrai laikotarpiais Lietuvoje 

kainos buvo apie 0,4 % mažesnės nei Latvijoje ir Estijoje. 

Lietuvos ir Švedijos ketvirtos zonos vidutinis kainų skirtumas 

2020 m. I ketv. buvo apie 7 kartus didesnis, palyginti su 2019 m. 

I ketv., ir siekė apie 7,22 Eur/MWh (2019 m. I ketv. buvo apie 

0,97 Eur/MWh). 

 

Elektros energijos biržos „Nord Pool“ zonų bendras energijos 

poreikis 2020 m. I ketv., palyginti su tuo 2019 m. I ketv., 

sumažėjo apie 3,5 %, vėjo jėgainių gamyba padidėjo apie 39,77 

% (Lietuvoje apie 12 %), hidroelektrinių – apie 8,72 %,  atominių 

elektrinių gamyba sumažėjo apie 7,05 %. Mažesnį energijos 

poreikį ir didesnes hidroelektrinių gamybos apimtis lėmė švelnios 

oro sąlygos ir didesnė nei vidutinė oro temperatūra visose kainų 

zonose: 2020 m. I ketv. vidutinė oro temperatūra buvo apie 2,5 

laipsnius didesnė, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., ir 

apie 4,1 laipsnį didesnė nei įprasta oro temperatūra. 

 

Remiantis „Nord Pool“ duomenimis, elektros energijos poreikis 

Lietuvoje sumažėjo apie 2,43 %, palyginti su tuo pačiu ketvirčiu 

2019 m., kuris tuomet siekė apie 3,15 TWh (nevertinant Kruonio 

HAE vartojimo). Latvijoje poreikis sumažėjo apie 2,85 % ir buvo 

lygus 1,90 TWh, Estijoje – atitinkamai 4,24 % ir 2,26 TWh. 2020 

m. I ketv. Lietuvoje pagaminta apie 18 % daugiau elektrose 

energijos nei 2019 m. I ketv., Latvijoje – apie 9 % mažiau, 

Estijoje – apie 53 % mažiau. Lietuva išlieka deficitine šalimi, 

kurioje pagaminta apie 35 % šalies poreikio, Latvijoje 

suvartojama beveik visa pagaminta energija, Estija, 2019 m. 

nusprendusi uždaryti taršias, iškastinius naftos skalūnus 

naudojančias elektrines, taip pat išlieka deficitine šalimi, kurioje 

pagaminta apie 48 % šalies poreikio. 

 

2020 m. I ketv. iš trečiųjų šalių prekybos tikslais importuota apie 

50 % mažiau nei 2019 m. I ketv., iš Skandinavijos – padidėjo 

apie du kartus. Importo iš Skandinavijos šalių padidėjimui didelės 

įtakos turėjo išaugusi atsinaujinančių energijos šaltinių gamyba, 

dėl kurios kainos sumažėjo.  

 

Gamtinių dujų rinka 
 

2020 m. I ketv. gamtinių dujų kainos pradėjo kristi dar 

neprasidėjus COVID-19 protrūkiui. Daugiausiai tokią tendenciją 

lėmė perteklinė suskystintų gamtinių dujų (SGD) pasiūla rinkoje ir 

aukštas Europos gamtinių dujų saugyklose laikomų atsargų lygis, 

taip pat ir švelni žiema tiek Europoje, tiek ir kituose regionuose.  

 

Mažėjantis gamtinių dujų poreikis Kinijoje ir Indijoje lėmė SGD 

perteklių rinkoje ir paskatino kainų mažėjimą. Viruso protrūkis 

Pietų Europoje taip pat neturėjo teigiamos įtakos poreikiui. 2020 

m. vasarį SGD kainos Azijos šalyse staigiai krito ir pasiekė 

Europos kainų lygį, nors įprastai jos buvo parduodamos už 

didesnę nei Europos terminaluose siūlomą kainą. 

 

2020 m. kovo 31 d. Europos gamtinių dujų saugyklos buvo 

užpildytos 54 %, arba 13 % daugiau nei prieš metus. 

 

Lietuvoje per Klaipėdos SGD terminalą 2020 m. I ketv. buvo 

išdujinta 5,2 TWh arba 16 kartų daugiau gamtinių dujų nei 2019 

m. I ketv. Remiantis Lietuvos perdavimo sistemos duomenimis, 

gamtinių dujų suvartojimas šalyje buvo 10 % mažesnis nei 2019 

m. I ketv.  ir siekė 7,5 TWh. 
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Grupės įmonių vertybiniai popieriai 

Akcijų emitentai 
 

„ESO“ ir „Ignitis gamyba“ akcijos įtrauktos į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Bendrovių akcijomis pradėta prekiauti atitinkamai nuo 2016 m. sausio 11 d. ir 2011 m. rugsėjo 1 d. Abiejų įmonių 

vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartys dėl išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų sudarytos su AB SEB banku. 

 

Įstatinio kapitalo struktūra ir akcininkai, 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, turėję daugiau kaip 5 % emitento įstatinio kapitalo: 

Bendrovė 
Išleistų paprastųjų 

vardinių akcijų kiekis 

Nominalioji vienos 

akcijos vertė 

Bendra nominalioji 

akcijų vertė, Eur 
ISIN kodas VP trumpinys Prekybos sąrašas 

Visas 

akcininko 

pavadinimas 

Nuosavybės teise 

priklausančių akcijų 

suteikiama balsų dalis, % 

„Ignitis 

gamyba“ 
648 002 629 0,29 187 920 762,41 LT0000128571 LNR1L Baltijos Oficialusis sąrašas Bendrovė 96,82 % 

ESO 894 630 333 0,29 259 442 796,57 LT0000130023 ESO1L Baltijos Oficialusis sąrašas Bendrovė 94,98 % 

 

2019 m. gruodžio 4 d. įvykusiuose neeiliniuose „Ignitis gamyba“ „ESO“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimti sprendimai išbraukti šių bendrovių akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių 

popierių biržoje bei patvirtinti Bendrovę asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti abiejų bendrovių akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Šio pranešimo pasirašymo dieną 

vertybinių popierių išbraukimo iš sąrašo procesas dar nebuvo baigtas. 2020 m. gegužės 21 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2020 m. liepos 1 d. išbraukti ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijas iš Baltijos oficialiojo 

sąrašo (akcijomis Baltijos oficialiajame sąraše bus prekiaujama iki 2020 m. liepos 30 d.). 

 

Skolos vertybiniai popieriai 
 

2020 m. kovo 31 d. Bendrovė buvo išleidusi dvi dešimties metų 

žaliųjų obligacijų emisijas, kuriomis buvo prekiaujama 

Liuksemburgo vertybinių popierių ir AB Nasdaq Vilnius vertybinių 

popierių biržose. Bendra Bendrovės išleistų obligacijų nominali 

vertė – 600 mln. Eur. Po ataskaitinio laikotarpio Bendrovė 

papildomai išleido 300 mln. EUR obligacijų emisiją. 

 

Kredito reitingas 
 

2020 m. gegužę tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global 

Ratings“ paliko įmonei galioti BBB+ kredito reitingą. Kredito 

reitingo perspektyva išliko tokia pati – neigiama.  

 Esminiai pokyčiai 
 

Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimų, 

numatančių kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti 

be pagrįstos priežasties, arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento 

kontrolės pasikeitimo sudaryta nebuvo. 

 

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie 

įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, 

taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų 

pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą, 

sudaryta nebuvo. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį emitentas 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 emitento 

vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų 

emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, nesudarė.  

 

Bendrovės išleisti skolos vertybiniai popieriai   

Bendrovė Bendra nominalioji emisijos vertė, Eur ISIN kodas Išpirkimo data  
„Ignitis grupė“ 300 000 000,00 XS1646530565 2027-07-14  
„Ignitis grupė“ 300 000 000,00 XS1853999313 2028-07-10  
„Ignitis grupė“ 300 000 000,00 XS2177349912 2030-05-21  
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Pagrindiniai veiklos rodikliai 
 

  2020 m. I ketv. 2019 m. I ketv. ∆ ∆,% 

Elektros energija      

Paskirstyta elektros energija TWh 2,53 2,54 (0,02) (0,7 %) 

Pagaminta elektros energija TWh 0,39 0,25 0,14 58,4 % 

Žaliosios gamybos dalis % 87,1 % 96,9 % (9,8 %)  

Žaliosios energijos gamyba TWh 0,34 0,24 0,10 42,5 % 

Žaliosios gamybos galia MW 1 350 1 256 94,00 7,5 % 

Veikiantys Žaliosios gamybos pajėgumai MW 1 077 1 077 0,00 0,0 % 

Statomi Žaliosios gamybos pajėgumai MW 210 116 94,00 81,0 % 

Vystomi Žaliosios gamybos pajėgumai MW 63 63 0,00 0,0 % 

Parduota elektros energija mažmeninėje rinkoje TWh 1,70 1,54 0,16 10,3 % 

Lietuva TWh 1,47 1,31 0,16 12,4 % 

Latvija TWh 0,23 0,24 0,00 (1,3 %) 

Parduota elektros energija didmeninėje rinkoje TWh 0,55 1,11 (0,56) (50,5 %) 

Nauji prijungimai ir galios padidinimai vnt.  8 555 8 160 395,00 4,8 % 

SAIDI min. 144,55 26,17 118,38 452,3 % 

SAIFI vnt.  0,43 0,35 0,08 21,8 % 

Dujos      

Paskirstyta dujų TWh 2,41 2,76 (0,36) (13,0 %) 

Parduota dujų TWh 4,26 3,64 0,62 16,9 % 

Nauji prijungimai ir galios padidinimai vnt.  1 795 2 543 (748,00) (29,4 %) 

SAIDI min. 0,05 0,21 (0,16) (75,8 %) 

SAIFI vnt.  0,001 0,002 (0,001) (48,4 %) 

Šiluminė energija      

Pagaminta šiluminė energija TWh 0,08 0,07 0,01 27,4 % 
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Pagrindinių veiklos rodiklių analizė 
Elektros energija 

 

Paskirstyta elektros energija 2020 m. I ketv., palyginti su 2019 m. I ketv., išliko panašiame lygyje 

ir sudarė 2,53 TWh.  

2020 m. I ketv. pagaminta elektros energija, palyginti su 2019 m. I ketv. padidėjo 58,4 % ir 

sudarė 0,39 TWh. Augimą lėmė didesnė elektros energijos gamyba Kruonio HAE ir Elektrėnų 

komplekse. 2020 m. I ketv. pagaminta elektros energija Kruonio HAE padidėjo 205,1 % dėl 

didesnio elektros rinkų kainų svyravimo. Elektrėnų komplekse per 2020 m. I ketv. pagaminta 

elektros energija, palyginti su 2019 m. I ketv., padidėjo beveik 6,5 k. ir siekė 0,05 TWh. Augimą 

lėmė pilnas KCB komercinis prieinamumas, žemos dujų ir apyvartinių taršos leidimų kainos. Dėl 

didesnio pagaminto elektros energijos kiekio Elektrėnų komplekse, žaliosios gamybos dalis nuo 

96,9 % 2019 m. I ketv. sumažėjo iki 87,1 % 2020 m. I ketv.  

SAIDI rodiklis sumažėjo iki 144,55 min. (2019 m. I ketv. – 26,17 min.). SAIFI rodiklis 2020 m. I 

ketv. siekė 0,43 karto (2019 m. I ketv. – 0,35 karto). Pagrindinė elektros energijos tiekimo 

kokybės rodiklių pablogėjimą lėmusi priežastis buvo audra „Laura“ (Kovo 12–13 d.). 

Per 2020 m. I ketv. elektros skirstymo tinkle buvo įvykdyti 5 694 nauji prijungimai ir 2 861 galios 

didinimai. Lyginant su 2019 m. I ketv., naujų prijungimų ir galios didinimų buvo 4,8 % daugiau. 

Dujos 
 

Paskirstytas dujų kiekis per 2020 m. I ketv. sumažėjo 13,0 % ir siekė 2,41 TWh (2019 m. I ketv. – 

2,76 TWh). 2020 m. I ketv. paskirstyto dujų kiekio sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo aukštesnė 

vidutinė oro temperatūra. Parduotas dujų kiekis per 2020 m. I ketv. padidėjo 16,9 % ir siekė 4,26 

TWh (2019 m. I ketv. – 3,64 TWh). Tam didžiausią įtaką turėjo įėjimas į Suomijos dujų 

rinką. 

Dujų skirstymo SAIDI rodiklis per 2020 m. I ketv. išaugo ir siekė 0,05 min. (2019 m. I ketv. – 0,21 

min.), o SAIFI rodiklis sudarė ~0,001 vnt. (2019 m. I ketv. ~0,002 vnt.). Pagrindinė dujų tiekimo 

kokybės rodiklių pagerėjimo priežastis yra dėl trečiųjų šalių dujotiekių pažeidimų įvykę tiekimo 

sutrikimai mažesniam klientų skaičiui, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. 

Per 2020 m. I ketv. gamtinių dujų skirstomajame tinkle buvo įvykdyti 1 795 nauji prijungimai, tai 

yra 13,0 % mažiau, nei 2019 m. I ketv. 

 

Šiluminė energija 
 

Palyginti su 2019 m. I ketv. rezultatais, 2020 m. I ketv. pagaminta šiluminė energija padidėjo 27,4 

% dėl atliktų Kauno kogeneracinės jėgainės bandymų. 

 

Pagaminta elektros energija, TWh 

 
 

Paskirstyta ir parduota elektros energija, paskirstytos ir parduotos dujos, TWh 

 

Pagaminta šiluminė energija, TWh 
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Pagrindiniai finansiniai rodikliai 
 

  2020 m. I ketv.  2019 m. I ketv. ∆  ∆,% 

Pajamos mln. EUR 325,7 343,5 (17,8) (5,2 %) 

EBITDA AVR mln. EUR 62,0 54,2 7,8 14,4 % 

EBITDA marža AVR % 19,1 % 15,8 % - - 

Koreguota EBITDA AVR mln. EUR 85,1 78,2 6,9 8,8 % 

Koreguota EBITDA marža AVR % 26,1 % 22,8 % - - 

EBIT  AVR mln. EUR 30,6 26,0 4,6 17,6 % 

Koreguotas EBIT AVR mln. EUR 57,4 51,2 6,2 12,1 % 

Grynasis pelnas mln. EUR 22,1 17,0 5,2 30,5 % 

Koreguotas grynasis pelnas AVR mln. EUR 48,8 39,2 9,7 24,6 % 

Investicijos AVR mln. EUR 62,3 88,6 (26,3) (29,7 %) 

FFO AVR mln. EUR 60,1 52,9 7,1 13,5 % 

FOCF AVR mln. EUR 21,5 (22,6) 44,2 195,0 % 

  2020.03.31 2019.12.31 ∆  ∆,% 

Visas turtas mln. EUR 3 194,1 3 198,1 (4,0) (0,1 %) 

Nuosavas kapitalas mln. EUR 1 357,1 1 348,6 8,5 0,6 % 

Grynoji skola AVR mln. EUR 950,6 966,5 (16,3) (1,7 %) 

Apyvartinis kapitalas AVR mln. EUR (14,6) (1,4) (13,3) (968,7 %) 

ROE 12 mėn. AVR % 4,8 % 4,4 % - - 

Koreguotas ROE 12 mėn. AVR % 8,7 % 8,0 % - - 

ROCE 12 mėn. AVR % 3,0 % 2,9 % - - 

Koreguotas ROCE 12 mėn. AVR % 5,4 % 5,3 % - - 

Grynoji skola / EBITDA 12 mėn. AVR kartais 4,43 4,67 - - 

Grynoji skola / Koreguota EBITDA 12 mėn. AVR kartais 3,57 3,72 - - 

FFO 12 mėn. / Grynoji skola AVR % 20,7 % 19,6 % - - 
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Pagrindinių finansinių rodiklių analizė 
 
Pajamos 
 

Grupės pajamos per 2020 m. I ketv. palyginus su 2019 m. I ketv. sumažėjo 5,2 % (-17,8 mln. Eur) 

ir siekė 325,7 mln. Eur. Pagrindinės pajamų pokyčio priežastys: 

1. Mažesnės lanksčiosios gamybos segmento Pajamos (-19,4 mln. Eur lyginant su 2019 

m. I ketv.). Daugiausiai segmento pajamos mažėjo dėl 2019 m. I ketv. gautos 9,3 mln. Eur 

kompensacijos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl Alstom Power Ltd galimai 

padarytos žalos vykdant Lietuvos elektrinės projektą 2005–2009 m. kompensavimo. Taip pat 

pajamas 2019 m. I ketv. augino veikloje nebenaudojamo mazuto atsargų pardavimai. 2020 

m. I ketv. pajamos taip pat sumažėjo dėl mažesnių KCB pajamų, kadangi 2019 m. KCB teikė 

tretinio galios rezervo paslaugas ir uždirbo investicijų grąžą, tačiau 2020 m. KCB teikiant 

izoliuoto elektros tinklo darbo paslaugas investicijų grąža į paslaugų kainą nėra įtraukta. 

2. Mažesnės sprendimų klientams segmento Pajamos (-14,4 mln. Eur lyginant su 2019 m. 

I ketv.). Mažėjimą daugiausiai lėmė mažesnės pardavimų verslo klientams pajamos dėl 

mažesnės dujų rinkos kainos (-13,0 mln. Eur), mažesnės dujų pardavimo gyventojams 

pajamos mažesnio reguliuotojo nustatyto tarifo (-5,5 mln. Eur) ir mažesnės elektros ir 

susijusių produktų prekybos pajamos (-4,1 mln. Eur). Sumažėjimą iš dalies kompensavo 

pajamų iš visuomeninio elektros tiekimo veiklos augimas dėl reguliuotojo nustatytos 

aukštesnės kainos (+6,7 mln. Eur) ir išaugusios elektros energijos tiekimo pajamos dėl 

parduoto didesnio elektros energijos kiekio (+4,0 mln. Eur). 

3. Didesnės tinklų segmento Pajamos (7,8 mln. Eur lyginant su 2019 m. I ketv.). Augimą 

daugiausia lėmė didesnės skirstymo (10,9 mln. Eur) ir persiuntimo (7,9 mln. Eur) pajamos dėl 

išaugusių tarifų nustatytų reguliuotojo. Augimą iš dalies atsvėrė dujų skirstymo pajamų 

sumažėjimas (-6,8 mln. Eur) ir garantinio elektros tiekimo pajamų sumažėjimas (-4,6 mln. 

Eur).  

4. Didesnės žaliosios gamybos segmento Pajamos (+5,6 mln. Eur lyginant su 2019 m. I 

ketv.). Pajamų augimą lėmė didesnės Kruonio HAE pardavimo apimtys (+4,5 mln. Eur), 

palankios vėjo sąlygos (+1,5 mln. Eur) ir KKJ veiklos bandymai (+0,8 mln. Eur). Paminėtos 

priežastys atsvėrė sumažėjusias Kauno HE pajamas (-2,2 mln. Eur).  

 

 

Pajamos pagal segmentus, mln. EUR 

 

Pajamos pagal segmentus 2020 m. I ketv., mln. EUR 

  

2020 m. I ketv. 88,3 % (287,7 mln. Eur) pajamų Grupė uždirbo Lietuvoje. Grupės Pajamos užsienyje 
(Latvija, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje) išaugo 39,0 % ir siekė 38,1 mln. Eur (2019 m. I ketv. – 27,4 
mln. Eur). 

Pajamos pagal šalis, mln. Eur 

 

 

  2020 m. I ketv.  2019 m. I ketv. ∆  ∆,% 

Sprendimai klientams 162,0 176,3 (14,4) (8,2 %) 

Tinklai 122,3 114,5 7,8 6,8 % 

Žalioji gamyba 22,7 17,1 5,6 32,7 % 

Lanksčioji gamyba 13,4 32,8 (19,4) (59,1 %) 

Kiti 5,4 2,7 2,7 98,2 % 

Pajamos iš viso 325,7 343,5 (17,8) (5,2 %) 

 
2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆ ∆,% 

2020 m. I 

ketv.,% 

Lietuva 287,7 316,1 (28,4) (9,0 %) 88,3 % 

Kitos 38,1 27,4 10,7 39,0 % 11,7 % 

Pajamos iš viso 325,7 343,5 (17,8) (5,2 %) 100,0 % 

 

162.0

122.3

22.7

13.4 5.3

Sprendimai klientams

Tinklai

Žalioji gamyba

Lanksčioji gamyba

Kita

325,7 mln. 
EUR
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Sąnaudos 
 

Elektros ir dujų pirkimai 

 

Per 2020 m. I ketv. Grupės elektros ir dujų pirkimai sudarė 225,0 mln. ir palyginus su 2019 m. I 

ketv., sumažėjo 10,6 %. Sumažėjimą lėmė mažesni dujų pirkimai prekybai dėl sumažėjusių 

pardavimų verslo klientams ir gyventojams (-28,5 mln. Eur). 

 

Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos 

 

Per 2020 m. I ketv. Grupės pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos siekė 38,3 mln. 

Eur ir augo 2,9 % (+1,1 mln. Eur). Šį pokytį daugiausia lėmė darbo užmokesčio bei susijusių 

sąnaudų augimas 3,5 mln. Eur (arba +16,4 %), kuriam didelės įtakos turėjo didėjantis vidutinis 

darbo užmokestis Grupėje, kuris atitiko vidutinį darbo užmokesčio augimą Lietuvoje, sukaupto 

atostogų rezervo padidėjimas ir didesni viršvalandžiai, kuriuos lėmė elektros tinklo gedimų 

šalinimo darbai po 2020 m. I ketv. įvykusios „Lauros“ audros. 

 

Kitos veiklos sąnaudos 

 

2020 m. I ketv. Nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 0,7 mln. Eur dėl išaugusio ilgalaikio turto, 

įsigyto panaudojant naująsias investicijas. 

 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos padidėjo dėl 2020 m. kovą sumažėjusių 

aplinkos taršos leidimų kainų. 

 

 

 

 

 

 
 

Veiklos sąnaudos, mln. Eur 

 

 

 
2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆  ∆,% 

Elektros, dujų pirkimai 225,0 251,7 (26,7) (10,6 %) 

Elektros ir susijusių paslaugų pirkimai 153,0 151,2 1,8 1,2 % 

Dujų prekybai ir susijusių paslaugų 

pirkimai 
65,3 93,9 (28,6) (30,4 %) 

Dujų pirkimai gamybai 6,7 6,6 0,1 1,0 % 

Pardavimo, bendrosios ir administracinės 

sąnaudos: AVR 
38,3 37,2 1,1 2,9 % 

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos 24,5 21,0 3,5 16,4 % 

Remontų ir priežiūros sąnaudos 4,8 8,2 (3,3) (40,9 %) 

Kitos 9,1 8,1 1,0 12,0 % 

Nusidėvėjimas 27,7 27,0 0,7 2,6 % 

Ilgalaikio materialaus turto vertės 

sumažėjimo sąnaudos ir nurašymai 
1,6 1,3 0,3 25,3 % 

Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, 

atsargų bei kiti nurašymai ir vertės 

sumažėjimai 

0,4 0,3 0,1 18,0 % 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas 2,1 (0,1) 2,2 
2 059,4 

% 

Veiklos sąnaudos iš viso 295,1 317,5 (22,3) (7,0 %) 
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Koreguota EBITDA* 
 

2020 m. I ketv. Koreguota EBITDA sudarė 85,1 mln. Eur ir buvo 8,8 %, arba 6,9 mln. Eur didesnė 

nei 2019 m. I ketv. Koreguotos EBITDA marža siekė 22,8 % (2019 m. I ketv. – 26,1 %).  

 

Koreguota EBITDA pagal segmentus 

 

Pagrindinės 2020 m. I ketv. Koreguotos EBITDA lyginant su 2019 m. I ketv. pokyčio priežastys: 

1. Tinklai augo 4,8 mln. Eur. Augimą lėmė išaugusi reguliuojamo turto vertė. 

2. Sprendimai klientams augo 3,5 mln. Eur. Geresnį rezultatą daugiausiai lėmė didesnės 

dujų eksporto apimtys (daugiausia pardavimai Suomijoje), taip pat mažesnės dujų rinkos 

kainos paskatino maržos augimą. 

3. Žaliosios gamyba augo 1,9 mln. Eur. Tai labiausiai paveikė geresni Kruonio HAE 

rezultatai (+4,4 mln. Eur), kurios labiausiai nulėmė efektyvus elektros rinkos kainų 

svyravimų išnaudojimas. Augimą neigiamai paveikė mažesnis Kauno HE rezultatas (-2,3 

mln. EUR) dėl mažesnio vandens kiekio Nemune. 

4. Lanksčioji gamyba sumažėjo 2,2 mln. Eur. Sumažėjimą lėmė mažesnis KCB 

reguliuojamos veiklos rezultatas (-1,1 mln. Eur) ir pelnas iš mazuto atsargų pardavimo 2019 

m. I ketv. (-1,8 mln. Eur). 

5. Rezultatas iš kitų veiklų sumažėjo 1,1 mln. Eur, daugiausia dėl mažesnių nepagrindinių 

veiklų rezultatų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Koreguota EBITDA apskaičiuota remiantis vadovybės koregavimais. Detalesnis vadovybės koregavimų 

aprašymas pateikiamas Konsoliduotų ir bendrovės 2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų, 16-oje pastaboje 

„Veiklos segmentai“. 

 

 

 
 

Koreguota EBITDA pagal segmentus, mln. Eur 

 2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆ ∆,% 

2020 m. I 

ketv.,% 

Tinklai 59,8 55,0 4,8 8,7 % 70,3 % 

Žalioji gamyba 14,6 12,7 1,9 14,9 % 17,1 % 

Sprendimai klientams 7,4 3,9 3,5 90,3 % 8,7 % 

Lanksčioji gamyba  4,3 6,5 (2,2) (33,7 %) 5,0 % 

Kita (0,9) 0,2 (1,1) np (1,1 %) 

Koreguota EBITDA iš viso AVR 85,1 78,2 6,9 8,8 % 100,0 % 

 

 

 

 

Koreguota EBITDA 2020 m. I ketv., mln. Eur 

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

59.8

14.6

7.4

4.3 (0,9)

Tinklai

Žalioji gamyba

Sprendimai klientams

Lanksčioji gamyba

Kita

85,1 mln. 
EUR
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Koreguota EBITDA pagal veiklos pobūdį 

 

2020 m. I ketv. Koreguota EBITDA iš reguliuojamos veiklos ir ilgalaikių sutarčių sudarė 85,2 % nuo 
visos Koreguotos EBITDA. 
 

Reguliuojamai veiklai priskiriama:  

1. Elektros ir dujų skirstymo veikla, 

2. Perdavimo sistemos operatoriui teikiamos rezervų bei sisteminės paslaugos, 

3. Elektros visuomeninio ir garantinio tiekimo bei dujų tiekimo Lietuvos gyventojams veikla. 

Veiklai pagal ilgalaikius kontraktus priskiriamos vėjo jėgainės su fiksuotais ilgalaikiais ir 

skatinamaisiais pajamų tarifais. 

Koreguota EBITDA pagal veiklos pobūdį, mln. Eur 

 2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆ ∆,% 

2020 m. I 

ketv.,% 

Reguliuojama 67,8 63,9 3,9 6,1 % 79,7 % 

Pagal ilgalaikius kontraktus 4,7 4,7 (0,1) (1,3 %) 5,5 % 

Kita 12,6 9,5 3,1 32,1 % 14,8 % 

Koreguota EBITDA iš viso AVR 85,1 78,2 6,9 8,8 % 100 % 

 

Koreguota EBITDA pagal veiklos pobūdį 2020 m. I ketv., % 

 
 

 

 
EBITDA korekcijos* 

EBITDA korekcijos, mln. Eur 

 2020 m. 

I ketv.  

2019 m. 

I ketv. 
∆ ∆,% 

EBITDA AVR  62,0     54,2     7,8    14,4 % 

Korekcijos     

Laikini reguliaciniai skirtumai (1) (19,9)     14,3    (34,3)    (239,0 %) 

Laikini išvestinių priemonių rinkos vertės 

pokyčiai (2) 
 40,7     15,9     24,8    156,2 % 

Naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų 

piniginis efektas (3) 
 2,3     3,2    (0,9)    (28,1 %) 

Kiti (4)  0,0    -9,4     9,5    100,5 % 

Koregavimų iš viso  23,0     23,9    (0,9)    (3,8 %) 

Koreguota EBITDA AVR  85,1     78,2     6,9    8,8 % 

Koreguota EBITDA marža AVR 26,1 % 22,8 % - - 

 

(1) Eliminuojamas skirtumas tarp faktinio ataskaitinio laikotarpio pelno bei per ataskaitinį laikotarpį 

reguliuotojo leidžiamo uždirbti pelno.  

(2) Eliminuojami laikini išvestinių finansinių priemonių susijusių su kitais laikotarpiais tikrosios vertės 

pokyčiai (įskaitant sandorius realizuotus einamuoju periodu, bet susijusius su būsimais 

laikotarpiais). Grupė naudoja išvestines finansines priemones ekonominiam apsidraudimui dujų ir 

elektros energijos tiekimo sutartims, tačiau ne visapusiškai taiko apsidraudimo sandorių apskaitą, 

todėl vadovybė analizuodama einamojo laikotarpio rezultatus jas eliminuoja. 

(3) Pagal atnaujintą apskaitos politiką, naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų pajamos 

apskaitomos per naujai sukurtos infrastruktūros naudingo tarnavimo laikotarpį, nors pinigai 

gaunami prijungus naujus vartotojus ar padidinus galią. Siekiant geriau atspindėti pinigų srautus ir 

einamaisiais metais užbaigtų naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų rezultatus, pajamos 

koreguojamos lyg būtų apskaitomos prijungimo ar galios didinimo metu. 

(4) Didžiąją dalį kitų koregavimų sudaro gautos kompensacijos susijusios su praėjusiais laikotarpiais.  

2019 m. I ketv. gauta 9,28 mln. Eur dydžio kompensacija dėl Alstom Power Ltd galimai padarytos 

žalos 2005–2009 m. vykdant akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ projektą. Kiti koregavimai 

taip pat apima eliminuojamus atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimus ir nurašymus bei 

ilgalaikio turto pardavimo pelno ar nuostolio eliminavimą. 

* Detalesnis vadovybės koregavimų aprašymas pateikiamas Konsoliduotų ir bendrovės 2020 m. I ketv. tarpinių 

finansinių ataskaitų, 16-oje pastaboje „Veiklos segmentai“. 

 

79.7%

5.5%

14.8%

Reguliuojama

Pagal ilgalaikius kontraktus

Kita

85,1 mln. 
EUR
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Koreguota EBIT 
 

2020 m. I ketv. Koreguotas EBIT sudarė 57,3 mln. Eur ir buvo 12,1 % daugiau nei 2019 m. I ketv. Iš 

esmės Grupės koreguotos EBIT teigiamą pokytį lėmė didesnė koreguota EBITDA (+6,9 mln. Eur) 

(augimo priežastys aprašytos skiltyje „Koreguota EBITDA“) ir didesnis nusidėvėjimas (-0,7 mln. Eur) 

(augimo priežastys aprašytos skiltyje „Sąnaudos“). 

 

Koreguota EBIT pagal segmentus, mln. Eur 

 

Koreguotas grynasis pelnas 
 

2020 m. I ketv. koreguota EBIT sudarė 48,8 mln. Eur ir buvo 9,6 %, didesnė nei 2019 m. I 

ketv. Didžiausią poveikį turėjo šie rodikliai: 

1. Didesnė koreguota EBITDA (+6,9 mln. EUR) – augimo priežastys aprašytos skiltyje 

„Koreguota EBITDA“. 

2. Ataskaitinių metų ir atidėtasis pelno mokestis (+4,7 mln. Eur). 

Grynojo pelno koregavimai apima papildomą pelno mokesčio koregavimą taikant 15 % pelno 

mokesčio tarifą (įstatymų nustatytas pelno mokesčio tarifas Lietuvoje), taikomą visiems kitiems 

koregavimams (išskyrus, kai pajamų mokestis jau įtrauktas į koregavimo skaičiavimus). 

   
2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆ ∆,% 

Tinklai 39,4 34,6 4,8 13,8 % 

Žalioji gamyba 11,4 9,5 1,9 20,1 % 

Lanksčioji gamyba 5,8 3,5 2,3 64,1 % 

Sprendimai klientams 1,5 3,5 (2,1) (58,5 %) 

Kita (0,7) 0,0 (0,7) np 

Koreguotas EBIT AVR 57,3 51,2 6,2 12,1 % 

Koreguoto EBIT marža AVR 17,6 % 14,9 %   

Koreguotas grynasis pelnas, mln. Eur 

 

Koreguoto grynojo pelno koregavimai, mln. Eur 

* Kitus koregavimus sudaro: i) taršos leidimų rinkos vertės pasikeitimai, ii) pelnas ar nuostoliai iš ilgalaikio turto 
pardavimo, ir iii) gautos kompensacijos už praėjusius laikotarpius. 

 

   
2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆ ∆,% 

Koreguota EBITDA AVR 85,1 78,2 6,9 8,8 % 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (27,7) (27,0) (0,7) (2,6 %) 

Koreguotas EBIT AVR 57,4 51,2 6,2 12,1 % 

Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo ir nurašymų 

sąnaudos (išskyrus materialius vienkartinius 

ne piniginius turto pervertinimus, vertės 

sumažėjimus, nurašymus) 

(1,6) (1,3) (0,3) (25,2 %) 

Atsargų ir gautinų sumų nurašymai (0,4) (0,3) (0,1) (18,1 %) 

Finansinės veiklos Pajamos 0,4 0,6 (0,2) (34,5 %) 

Finansinės veiklos sąnaudos (4,5) (3,9) (0,6) (14,6 %) 

Išvestinių finansinių priemonių perkainojimas ir 

uždarymo rezultatai 
0,0 0,0 0,0 0,0 % 

Ataskaitinių metų pelno mokesčio Pajamos 

(sąnaudos) 
(3,4) (3,9) 0,5 12,3 % 

Atidėtojo pelno mokesčio Pajamos (sąnaudos) (0,9) (1,8) 0,9 49,4 % 

Vadovybės koregavimų įtaka pelno mokesčiui 2,0 (1,3) 3,3 253,6 % 

Koreguotas grynasis pelnas AVR 48,8 39,2 9,7 24,6 % 

 
2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆ ∆,% 

Grynasis pelnas  22,1     17,0     5,2    30,5 % 

Koregavimai     

Laikini reguliaciniai skirtumai (19,9)     14,3    (34,3)    (239,0 %) 

Laikini išvestinių priemonių rinkos vertės 

pokyčiai 
 40,7     15,9     24,8    156,2 % 

Naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų 

piniginis efektas 
 2,3     3,2    (0,9)    (28,1 %) 

Kiti koregavimai*  1,7    (9,8)     11,6    117,5 % 

Koregavimų įtaka pelno mokesčiui  2,0    (1,3)     3,3    253,6 % 

Viso koregavimų  26,7     22,2     4,5    20,1 % 

Koreguotas grynasis pelnas AVR  48,8     39,2     9,6    24,6 % 

Koreguotas ROE 12 mėn. AVR 8,7 % 8,0 % - - 

ROE 12 mėn. 4,8 % 4,4 % - - 
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Ataskaitinis grynasis pelnas 

Ataskaitinis grynasis pelnas 2020 m. I ketv. padidėjo iki 22,1 mln. Eur, palyginti su 2019 m. I ketv. 

patirtu -17,0 mln. Eur nuostoliu. Ataskaitinis grynasis pelnas augo daugiausiai dėl didesnės EBITDA. 

 

Ataskaitinio grynojo pelno suderinimas su EBIT ir EBITDA, mln. Eur 

 

 2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆ ∆,% 

EBITDA AVR  62,0     54,2     7,8    14,4 % 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų 

atstatymas  
(27,7)    (27,0)   (0,7)   (2,6 %) 

Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo ir nurašymų 

sąnaudų atstatymas  
(1,6)    (1,3)    (0,3)    (25,2 %) 

ATL perkainavimo rezultato atstatymas (2,1)     (0,1)    (2,2)    np 

EBIT AVR  30,6     26,0     4,6    17,6 % 

Finansinės veiklos pajamos  0,4     0,6    (0,2)    (34,5 %) 

Finansinės veiklos sąnaudos (4,5)    (3,9)    (0,6)    (14,6 %) 

Išvestinių finansinių priemonių perkainojimas ir 

uždarymo rezultatai 
 -       -       -      0,0 % 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą  26,5     22,7     3,8    16,8 % 

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos (3,4)    (3,9)    0,5    12,3 % 

Atidėtojo mokesčio pajamos (sąnaudos) (0,9)    (1,8 )    0,9    49,4 % 

Grynasis pelnas (nuostoliai)  22,1     17,0     5,2    30,5 % 
 

Investicijos 
 

2020 m. I ketv. investicijos sudarė 62,3 mln. Eur ir buvo 29,7 % mažiau nei 2019 m. I ketv. 

Daugiausia investicijų buvo skirta VKJ ir KKJ (40,8 % nuo visų investicijų), elektros skirstomojo 

tinklo plėtrai (20,6 %) ir dujų skirstomojo tinklo plėtrai (8,6 %). 

 

2020 m. I ketv. Žaliosios gamybos segmento investicijos sumažėjo iki 35,0 mln. Eur ir buvo 8,4 

mln. EUR mažesnės nei 2019 m. I ketv. Didžiausią įtaką tam padarė sumažėjusios investicijos į 

Vilniaus kogeneracinę jėgainę nuo 27,1 mln. Eur 2019 m. I ketv. iki 14,7 mln. Eur 2020 m. I ketv. 

ir Kauno kogeneracinę jėgainę nuo 16,3 mln. Eur 2019 m. I ketv. iki 10,7 mln. Eur 2020 m. I ketv. 

Investicijos į „Pomerania“ (9,6 mln. Eur) iš dalies kompensavo sumažėjimą. 

 

Tinklų segmento Investicijos 2020 m. I ketv. sudarė 24,4 mln. Eur ir buvo 20,5 mln. EUR 

mažesnės nei 2019 m. I ketv. Sumažėjimą daugiausiai lėmė mažesnės investicijos į elektros 

skirstomojo tinklo plėtrą dėl sumažėjusio naujų klientų prijungimo mokesčio (-9,0 mln. Eur: 2020 

m. I ketv. investicijos – 12,8 mln. Eur, 2019 m. I ketv. – 21,8 mln. Eur) ir elektros skirstomojo 

tinklo atnaujinimą dėl vėlesniam laikotarpiui atidėtų 2020 m. I ketv. elektros tinklų objektų 

rekonstrukcijos darbų (-6,3 mln. Eur: 2020 m. I ketv. investicijos – 3,8 mln. Eur, 2019 m. I ketv. – 

10,1 mln. Eur).  Per 2020 m. I ketv. elektros skirstymo tinkle atlikta 8,6 tūkst. naujų vartotojų 

prijungimų ir galios didinimų, 4,9 % daugiau nei per 2019 m. I ketv. Naujų vartotojų prijungtų ir 

padidintos galios objektų leistinoji naudoti galia per 2020 m. I ketv. sudarė 90,6 MW ir buvo 31,2 

% didesnė nei 2019 m. I ketv. (69,0 MW). Per 2020 m. I ketv. investicijos į dujų skirstomojo tinklo 

plėtrą siekė 5,4 mln. Eur ir buvo 8,1 mln. Eur mažesnės nei 2019 m. I ketv. Per 2019 m. nutiesta 

63,8 kilometro naujų dujotiekių (2019 m. I ketv. 94,5 kilometrų). 

 

2020 m. I ketv. gavome 9,6 mln. EUR subsidijų savo investicijoms. Didžiąją dalį subsidijų sudarė 

Europos sąjungos subsidijos VKJ projektui (4,4 mln. EUR), likusios subsidijos buvo susijusios su 

skirstomojo tinklo plėtros investicijomis dengiamomis iš šių investicijų naudą gaunančių vartotojų. 

 

Grupės Investicijų pokyčiai pagal segmentus, mln. Eur 

 

 

 2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆ ∆,% 

Žalioji gamyba 35,0 43,4 (8,4) (19,4 %) 

Tinklai 24,4 44,9 (20,5) (45,7 %) 

Sprendimai klientams 0,4 0,2 0,2 110,2 % 

Lanksčioji gamyba 0,3 0,1 0,2 169,8 % 

Kiti 2,3 0,0 2,3 np 

Investicijos iš viso AVR 62,3 88,6 (26,3) (29, 7 %) 

Subsidijos 9,6 14,5 (4,9) (33,7 %) 

Investicijos (be subsidijų) iš viso 52,7 74,1 (21,4) (28,9 %) 
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Balansas 
 
Turtas 

 

2020 m. kovo 31 d. turto bendra vertė siekė 3 194,1 mln. Eur (0,1 % sumažėjimas nuo 2019 m. 

gruodžio 31 d.). Sumažėjimą daugiausiai lėmė trumpalaikio turto sumažėjimas dėl pardavimui 

laikomo turto sumažėjimo. 

 

Nuosavas kapitalas 

 

2020 m. kovo 31 d. nuosavas kapitalas buvo lygus 1 357,1 mln. Eur (0,6 % augimas nuo 2019 m. 

gruodžio 31 d.). 

 

Įsipareigojimai 

 

Visi įsipareigojimai per 2020 m. I ketv. sumažėjo 0,7 % arba 12,4 mln. Eur.  

 

Ilgalaikiai įsipareigojimai išaugo 0,6 % arba 8,6 mln. Eur, tam didžiausią įtaką turėjo išaugusios 

ilgalaikės paskolos (+9,7 mln. Eur). 

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 4,2 % arba 21,1 mln. Eur. Tam įtakos turėjo sumažėję 

bankų kredito linijų įsipareigojimai (-25,5 mln. Eur) ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis (-8,1 

mln. Eur). Sumažėjimą iš dalies kompensavo padidėjusios ateinančių laikotarpių pajamos (+12,2 

mln. Eur). 

Balansas, mln. Eur 

 
 

 2020.03.31 2019.12.31 ∆ ∆,% 

Ilgalaikis turtas 2 786,7 2 770,6 16,2 0,6 % 

Trumpalaikis turtas 407,4 427,5 (20,1) (4,7 %) 

TURTO IŠ VISO 3 194,1 3 198,1 (4,0) (0,1 %) 

Nuosavas kapitalas 1 357,1 1 348,6 8,5 0,6 % 

Įsipareigojimų iš viso 1 837,0 1 849,5 (12,4) (0,7 %) 

Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 359,1 1 350,5 8,6 0,6 % 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 477,9 499,0 (21,1) (4,2 %) 

NUOSAVO KAPITALO IR 

ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 
3 194,1 3 198,1 (4,0) (0,1 %) 

Turto apyvartumo rodiklis 12 mėn. AVR 0,34 0,35 - - 

ROA12 mėn AVR 2,1 % 1,9 % - - 

Bendrojo likvidumo koeficientas AVR 0,87 0,85 - - 

Apyvartinis kapitalas / Pajamos 12 mėn AVR (1,3 %) (0,1 %) - - 

Finansavimas 
 

Grynoji skola 
 

2020 m. kovo 31 d. grynoji skola sudarė 950,2 mln. Eur  – ji sumažėjo 1,7 % arba 16,3 mln. 

Eur, palyginti su 2019 m. gruodžio 31 d. Sumažėjimą daugiausiai lėmė sumažėjusi finansinių 

skolų suma, nes pinigai ir jų ekvivalentai išliko santykinai stabilūs. 
 

Finansinės skolos per 2020 m. I ketv. Sumažėjo 2,0 % arba 21,9 mln. Eur ir 2020 m. kovo 31 d 

sudarė 1 076,5 mln. Eur (2019 m. kovo 31 d. – 1 098,3 mln. Eur). Pagrindinis tokio 

sumažėjimo veiksnys buvo bankų kredito linijų įsipareigojimų sumažėjimas 25,5 mln. Eur. 
 

FFO / Grynosios skolos rodiklis padidėjo nuo 19,3 % iki 22,6 %. 

Grynoji skola, mln. Eur 

 

 2020.03.31 2019.12.31 ∆ ∆,% 

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų iš viso 857,9 855,7 2,2 0,3 % 

Ilgalaikės paskolos 241,5 231,7 9,7 4,2 % 

Obligacijos 590,4 590,1 0,3 0,0 % 

Kiti subjektai 0,0 0,0 0,0 0,0 % 

Mokėtinos (įskaitant sukauptas) 

palūkanos 
0,1 0,1 0,0 0,0 % 

Išperkamoji nuoma 0,0 0,0 0,0 100,0 % 

Turto nuomos įsipareigojimai (16 TFAS) 26,0 33,8 (7,8) (23,2 %) 

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų iš 

viso 
219,0 242,6 (24,0) (9,9 %) 

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 29,9 37,5 (8,1) (21,7 %) 

Trumpalaikės paskolos 0,0 0,0 0,0 0,0 % 

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų 

einamųjų metų dalis 
0,0 0,0 0,0 100,0 % 

Turto nuomos įsipareigojimai (16 TFAS) 14,9 8,4 6,5 77,2 % 

Bankai (kredito linijos) 165,8 191,3 (25,5) (13,3 %) 

Mokėtinos (įskaitant sukauptas) 

palūkanos 
8,4 5,4 3,1 56,4 % 

Finansinių skolų iš viso AVR 1 076,9 1 098,3 (21,9) (2,0 %) 

Pinigai ir jų ekvivalentai bei trumpalaikės 

Investicijos  
126,3 131,8 (5,5) (4,2 %) 

Pinigai ir jų ekvivalentai 126,3 131,8 (5,5) (4,2 %) 

Trumpalaikės investicijos 0,0 0,0 0,0 0,0 % 

Grynoji skola AVR 950,6 966,5 (16,3) (1,7 %) 

Grynoji skola / Koreguota EBITDA 12 mėn 
AVR 

3,57 3,72 - - 

FFO 12 mėn / Grynoji skola AVR 20,7 % 19,6 % - - 

Finansinės skolos / Nuosavas kapitalas AVR 79,4 % 81,4 % - - 

Nuosavo kapitalo lygis AVR 42,5 % 42,2 % - - 
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Galiojimo terminai 

 

Didžiausi grupės finansiniai įsipareigojimai yra žaliosios obligacijos, kurios bus išpirktos 2027 (300,0 

mln. Eur) ir 2028 m. (300,0 mln. Eur). 2020 m. II ketv. buvo išplatinta nauja 300,0 mln. Eur žaliųjų 

obligacijų emisija, kuri bus išpirkta 2030 m. 

 

Vidutinis finansinės skolos grąžinimo terminas 2020 m. kovo 31 d. siekė 6,5 metų (2019 m. 

gruodžio 31 d. – 6,3 metų). 

 

Grupės finansinių skolų grąžinimo grafikas 2020 m. kovo 31 d., mln. Eur 

 
Palūkanų normos, valiutų ir likvidumo rizika 

 

2020 m. kovo 31 d. 700,0 mln. Eur finansinių skolų suma buvo su fiksuota palūkanų norma (65,0 % 

nuo visos finansinių skolų sumos), likusi finansinių skolų dalis yra su kintama palūkanų norma. Visos 

finansinės skolos eurais. 

 

Likvidumo rizikos valdymui Grupė turi sudariusi kredito linijų sutartis su bankais. 2020 m. kovo 

31 d. Grupė turėjo nepanaudotų kredito linijų 81,2 mln. Eur sumai. Visos turimos kredito linijos 

yra įpareigojančios, t .y. bankas turi išmokėti lėšas pagal reikalavimą. 

 

 

 

Pinigų srautai 
 

2020 m. I ketv. grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (CFO) sudarė 81,6 mln. Eur. Palyginus 

su 2019 m. I ketv., CFO padidėjo 33,2 % (+20,3 mln. Eur) dėl grynojo pelno padidėjimo. 

 

2020 m. I ketv. grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (CFI) sudarė 60,0 mln. Eur. Palyginus 

su 2019 m. I ketv., CFI sumažėjo 11,1 mln. Eur – nuo 71,1 mln. Eur iki 60,0 mln. Eur. 

 

2020 m. I ketv. grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (CFF) sudarė -1,6 mln. Eur. Palyginus su 

2019 m. I ketv., CFF sumažėjo 2,4 %. 

 

2020 m. I ketv. Grupės FFO rodiklis išaugo 13,5 % (7,1 mln. Eur) ir sudarė 60,1 mln. Eur. 

Pagrindinė augimo priežastis buvo EBITDA augimas. 

Pinigų srautai, mln. Eur 
 

 

 

 

 

 2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆ ∆,% 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant 

sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje 
(59,5) 85,6 (145,0) (169,5 %) 

CFO 81,6 61,2 20,3 33,2 % 

CFI (60,0) (71,1) 11,1 15,6 % 

CFF (1,6) (1,6) 0,0 (2,4 %) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant 

sąskaitos perviršį) padidėjimas 

(sumažėjimas) 

20,0 (11,5) 31,5 273,8 % 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant 

sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje 
(39,5) 74,1 (113,6) (153,3 %) 

FFO AVR 60,1 52,9 7,1 13,5 % 

FOCF AVR 21,5 (22,6) 44,2 195,0 % 

 

214.5
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Veiklos segmentai 

 
APM Visi šiame puslapyje pateikti rodikliai (išskyrus pajamas) yra alternatyvūs veiklos rodikliai.
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Tinklai 

2020 m. I ketv. veiklos rezultatai 
 

Elektros energijos skirstymas 

 

Paskirstyta elektros energija 2020 m. I ketv., palyginti su 2019 m. I ketv., išliko panašiame lygyje ir 

sudarė 2,53 TWh. Elektros energijos paskirstymas nepriklausomų tiekėjų vartotojams neženkliai 

padidėjo 1,7 %. Visuomeninio tiekimo kiekiai neženkliai padidėjo 3,0 %, o garantinio tiekimo – 

neženkliai sumažėjo 13,4 %. 

SAIDI rodiklis sumažėjo iki 144,55 min. (2019 m. I ketv. – 26,17 min.). SAIFI rodiklis 2020 m. I 

ketv. siekė 0,43 karto (2019 m. I ketv. – 0,35 karto). Pagrindinė elektros energijos tiekimo kokybės 

rodiklių pablogėjimą lėmusi priežastis buvo audra „Laura“ (Kovo 12–13 d.). Per 2020 m. I ketv. 

elektros skirstymo tinkle buvo įvykdyti 5 694 nauji prijungimai ir 2 861 galios didinimai. Palyginti su 

2019 m. I ketv., naujų prijungimų ir galios didinimų buvo atitinkamai 0,6 % ir 14,4 % daugiau. 

 

Gamtinių dujų skirstymas 

 

Paskirstytas dujų kiekis per 2020 m. I ketv. sumažėjo 13,0 % ir siekė 2,41 TWh (2019 m. I ketv. – 

2,76 TWh). 2020 m. I ketv. paskirstyto dujų kiekio sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo aukštesnė 

vidutinė oro temperatūra.  

Dujų skirstymo SAIDI rodiklis per 2020 m. I ketv. išaugo ir siekė 0,05 min. (2019 m. I ketv. – 0,21 

min.), o SAIFI rodiklis sudarė ~0,001 vnt. (2019 m. I ketv. ~0,002 vnt.). Pagrindinė dujų tiekimo 

kokybės rodiklių pagerėjimo priežastis yra dėl trečiųjų šalių dujotiekių pažeidimų įvykę tiekimo 

sutrikimai mažesniam klientų skaičiui, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Per 

2020 m. I ketv. gamtinių dujų skirstomajame tinkle buvo įvykdyti 1 795 nauji prijungimai, tai yra 

13,0 % mažiau, nei 2019 m. I ketv. 

 

 

Pagrindiniai Tinklų segmento rodikliai 

  
2020 m. I 

ketv.  
2019 m. I 

ketv. 
∆,% 

Elektros energija     

Paskirstyta elektros energija TWh 2,53 2,54 (0,7 %) 

Nepriklausomas tiekimas TWh 1,60 1,62 (1,7 %) 

Visuomeninis tiekimas TWh 0,80 0,77 3,9 % 

Garantinis tiekimas TWh 0,13 0,15 (13,4 %) 

Elektros tinklų ilgis tūkst. km 125,63 125,38 0,2 % 

Technologinės sąnaudos elektros 
energijos skirstomajame tinkle 

% 0,06 0,07 (0,9 %) 

Nauji prisijungimai ar galios padidinimai tūkst. 8,56 8,16 4,8 % 

Nauji prisijungimai tūkst. 5,69 5,66 0,6 % 

Galios padidinimai tūkst. 2,86 2,50 14,4 % 

Naujų prijungimų trukmė (vidutiniškai) k. d. 27,50 36,56 (24,8 %) 

SAIDI min. 144,55 26,17 452,4 % 

SAIFI vnt. 0,43 0,35 21,8 % 

Dujos     

Paskirstyta dujų TWh 2,41 2,76 (13,0 %) 

Dujotiekio tinklų ilgis tūkst. km 9,54 9,05 5,4 % 

Technologinės sąnaudos gamtinių dujų 
skirstomajame tinkle 

% 0,02 0,01 0,2 % 

Nauji prisijungimai ar galios padidinimai tūkst. 1,80 2,54 (29,4 %) 

Naujų prijungimų trukmė (vidutiniškai) k. d. 55,37 66,82 (17,1 %) 

SAIDI min. 0,05 0,21 (75,8 %) 

SAIFI vnt. 0,001 0,002 (48,4 %) 
 

2020 m. I ketv. finansiniai rezultatai 
 

Per 2020 m. I ketv. Tinklų segmento pajamos siekė 122,3 mln. Eur ir buvo 6,8 % arba 7,8 mln. Eur 

didesnės nei 2019 m. I ketv. Augimą daugiausia lėmė didesnės skirstymo (10,9 mln. Eur) ir 

persiuntimo (7,9 mln. Eur) pajamos dėl išaugusių tarifų. Augimą iš dalies atsvėrė dujų paskirstymo 

pajamų (-6,8 mln. Eur) ir garantinio elektros tiekimo pajamų (-4,6 mln. Eur) sumažėjimas. Palyginus 

su 2019 m. I ketv., Koreguota EBITDA padidėjo 8,7 %, arba 4,8 mln. Eur, tai lėmė išaugusi 

reguliuojamo turto vertė. Palyginus su 2019 m. I ketv., segmento ilgalaikis materialus, nematerialus ir 

naudojimo teise valdomas turtas padidėjo 4,3 % arba 67,9 mln. Eur dėl įvykdytų investicijų. Tačiau, 

palyginus su 2019 m. I ketv., investicijos sumažėjo 20,5 mln. Eur arba 45,7 %, daugiausiai dėl 

mažesnių investicijų į elektros skirstomojo tinklo plėtrą (-9,0 mln. Eur) ir atnaujinimą (-6,3 mln. Eur). 

 

Pagrindiniai Tinklų segmento finansiniai rezultatai, mln. Eur 

 
2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆,% 

Pajamos 122,3 114,5 6,8 % 

Koreguota EBITDA AVR 59,8 55,0 8,7 % 

Koreguotas EBIT AVR 39,4 34,6 13,8 % 

Koreguotas grynasis pelnas AVR 31,9 26,3 21,1 % 

Ilgalaikis materialus, nematerialus ir naudojimo teise 
valdomas turtas 

1 631,9 1 563,9 4,3 % 

Grynoji skola AVR 639,0 641,2 (0,3 %) 

Investicijos AVR 24,4 44,9 (45,7 %) 

Koreguota EBITDA marža, % AVR 48,9 % 48,0 % - 
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Žalioji gamyba 

2020 m. I ketv. veiklos rezultatai 
 

Elektros energijos gamyba 

 

2020 m. I ketv. Žaliosios gamybos segmente pagamintos elektros kiekis padidėjo 42,5 %, palyginti su 

2019 m. I ketv. Tokį rezultatą lėmė didesnis hidroelektrinių pagamintas elektros energijos kiekis. 

2020 m. I ketv. elektros energijos gamyba Kruonio HAE padidėjo 205,1 % dėl didesnio elektros rinkų 

kainų svyravimo, tačiau šį rezultatą šiek tiek atsvėrė Kauno HE gamybos sumažėjimas 25,4 % dėl 

mažesnio vandens kiekio Nemune. Vėjo jėgainių parkuose buvo pagaminta 0,08 TWh elektros, tai yra 

9,9 % daugiau, nei 2019 m. I ketv. Vėjo jėgainių parkų portfelio augimą lėmė didesni vėjo jėgainių 

prieinamumo bei apkrovos koeficientai, kurie pagėrėjo dėl palankių meteorologinių sąlygų. 

 

Šiluminė energijos gamyba 

 

Palyginti su 2019 m. I ketv. 2020 m. I ketv. šilumos energijos gamybos apimtys padidėjo 38,5 % dėl 

atliktų Kauno kogeneracinės jėgainės bandymų. Augimą neigiamai paveikė mažesnė šiluminės 

energijos gamyba biokuru. 

 

Pagrindiniai Žaliosios gamybos segmento rodikliai 

  
2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆,% 

Pagaminta elektros energija: TWh 0,34 0,24 42,5 % 

Vėjo jėgainės TWh 0,08 0,07 9,9 % 

Hidroelektrinės TWh 0,26 0,17 57,1 % 

Pagaminta šiluminė energija: TWh 0,08 0,06 38,5 % 

Atliekos TWh 0,01 - - 

Biokuras TWh 0,05 0,06 (18,6 %) 

Dujos TWh 0,02 - - 

Vėjo jėgainių prieinamumo koeficientas % 99,2 % 98,8 % 0,4 % 

Vėjo jėgainių apkrovos koeficientas % 47,9 % 44,8 % 7,1 % 

Žaliosios gamybos galia:     

Instaliuota galia - elektros energija MW 1 077 1 077 0 % 

Vėjo jėgainės MW 76 76 0 % 

Hidroelektrinės MW 1 001 1 001 0 % 

Instaliuota galia - šiluminė energija MW 40 40 0 % 

 Vystomi bei statomi projektai - elektra MW 273 179 53 % 

 Vystomi bei statomi projektai – šiluminė 
energija 

MW 299 299 0 % 
 

2020 m. I ketv. finansiniai rezultatai 
 
2020 m. I ketv. Žaliosios gamybos segmento pajamos siekė 22,7 mln. Eur ir buvo 5,6 mln. EUR 

didesnės nei 2019 m. I ketv. Pajamų augimą lėmė didesnės Kruonio HAE pardavimo apimtys (+4,5 

mln. Eur), palankios vėjo sąlygos (+1,5 mln. Eur) ir KKJ veiklos bandymai (+0,8 mln. Eur). Paminėtos 

priežastys atsvėrė sumažėjusias Kauno HE pajamas (-2,2 mln. Eur). 

 

Koreguotos EBITDA rezultatas 2020 m. I ketv. siekė 14,6 mln. Eur (2019 m. I ketv. – 12,7 mln. Eur).  

Augimą labiausiai paveikė geresni Kruonio HAE rezultatai (+4,4 mln. Eur), kurios labiausiai nulėmė 

efektyvus elektros rinkos kainų svyravimų išnaudojimas. Augimą neigiamai paveikė mažesnis Kauno 

HE rezultatas (-2,3 mln. EUR) dėl mažesnio vandens kiekio Nemune. 

 

Palyginus su 2019 m. I ketv., Žaliosios gamybos segmento ilgalaikis materialus, nematerialus ir 

naudojimo teise valdomas turtas augo dėl vykdomų Investicijų į Vilniaus ir Kauno kogeneracines ir 

„Pomerania“ vėjo jėgainės įsigijimo bei vykdomų statybų. Atitinkamai augo segmento grynoji skola. 

 

Pagrindiniai Žaliosios gamybos segmento finansiniai rezultatai, mln. Eur 

 
2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆,% 

Pajamos 22,7 17,1 32,7 % 

Koreguota EBITDA AVR 14,6 12,7 14,9 % 

Koreguotas EBIT AVR 11,4 9,5 20,1 % 

Koreguotas grynasis pelnas AVR 8,7 7,6 14,2 % 

Ilgalaikis materialus, nematerialus ir 
naudojimo teise valdomas turtas 

578,2 358,6 61,2 % 

Grynoji skola AVR 242,1 60,9 297,0 %  

Investicijos AVR 35,0 43,4 (19,4 %) 

Koreguota EBITDA marža, % AVR 64,2 % 74,2 %  

 

 

 



➔ Turinys 

2020 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas  Veiklos segmentai  | 31 

 

Lanksčioji gamyba 

2020 m. I ketv. veiklos rezultatai 
 

Elektrėnų komplekse per 2020 m. I ketv. elektros energijos gamyba, palyginti su 2019 m. I ketv., 

padidėjo beveik 6,5 k. ir siekė 0,05 TWh. Augimą lėmė pilnas KCB komercinis prieinamumas, 

žemos dujų ir apyvartinių taršos leidimų kainos. 

 

2019 m. efektyviausias Elektrėnų komplekso įrenginys – KCB – teikė tretinio aktyviosios galios 

rezervo paslaugą 260 MW apimtimi, tačiau nuo 2020 m. tretinio aktyviosios galios rezervo 

paslaugą 475 MW apimtimi, teikia Elektrėnų komplekso 7 ir 8 blokai.  

 

Nuo 2020 m. KCB teiks izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą. Esant palankioms 

rinkos sąlygoms, KCB šią paslaugą galės teikti ir komerciniais tikslais. 

 

Pagrindiniai Lanksčiosios gamybos segmento rodikliai 

 

  
2020 m. I 

ketv.  
2019 m. I 

ketv. 
∆,% 

Pagaminta elektros energijos TWh 0,05 0,01 553,9 % 

Pagaminta šiluminė energija TWh 0,00 0,01 (52,4 %) 

Tretinis galios rezervas MW 475 260 83 % 

Izoliuotas sistemos darbas MW 415 - - 

Izoliuoto sistemos darbo bandymas MW - 570 - 

Instaliuota galia:     

Instaliuota galia – elektros energija  MW 1 055 1 055 0 % 

Instaliuota galia – šiluminė energija MW 50 50 0 % 

 

 

2020 m. I ketv. finansiniai rezultatai 
 
Palyginus su 2019 m. I ketv., Lanksčiosios gamybos segmento Pajamos sumažėjo 59,1 % (19,4 mln. 

Eur). Daugiausiai segmento pajamos mažėjo dėl 2019 m. I ketv. gautos 9,3 mln. Eur kompensacijos iš 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl Alstom Power Ltd galimai padarytos žalos vykdant 

Lietuvos elektrinės projektą 2005–2009 m. kompensavimo. Taip pat pajamas 2019 m. I ketv. augino 

veikloje nebenaudojamo mazuto atsargų pardavimai. 2020 m. I ketv. pajamos taip pat sumažėjo dėl 

mažesnių KCB pajamų, kadangi 2019 m. KCB teikė tretinio galios rezervo paslaugas ir uždirbo 

investicijų grąžą, tačiau 2020 m. KCB teikiant izoliuoto elektros tinklo darbo paslaugas investicijų 

grąža į paslaugų kainą nėra įtraukta. 

 

Segmento koreguota EBITDA 2020 m. I ketv. buvo 2,2 mln. Eur mažesnė nei 2019 m. I ketv. 

Sumažėjimą lėmė mažesnis KCB reguliuojamos veiklos rezultatas (-1,1 mln. Eur) ir pelnas iš mazuto 

atsargų pardavimo 2019 m. I ketv. (-1,8 mln. Eur). 

 

Palyginus su 2019 m. I ketv., Grynoji skola sumažėjo 16,8 mln. Eur daugiausiai dėl mažesnio pinigų ir 

jų ekvivalentų likučio. 

 

Pagrindiniai Lanksčiosios gamybos segmento finansiniai rezultatai, mln. Eur 

 

 
2020 m. I 

ketv.  
2019 m. I 

ketv. 
∆,% 

Pajamos 13,4 32,8 (59,1 %) 

Koreguota EBITDA AVR 4,3 6,5 (33,7 %) 

Koreguotas EBIT AVR 1,5 3,5 (58,5 %) 

Koreguotas grynasis pelnas AVR 1,4 3,8 (62,9 %) 

Ilgalaikis materialus, nematerialus ir naudojimo 
teise valdomas turtas 

373,5 398,2 (6,2 %) 

Grynoji skola AVR -0,4 -17,2 (97,7 %) 

Investicijos AVR 0,3 0,1 169,8 % 

Koreguota EBITDA marža, % AVR 31,9 % 19,7 %  
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Sprendimai klientams 

2020 m. I ketv. veiklos rezultatai 
 

Elektros energijos pardavimai 

Parduotas elektros energijos kiekis mažmeninėje rinkoje 2020 m. I ketv., palyginti su 2019 m. I ketv., 

padidėjo ir siekė 1,57 TWh. Tokį rezultatą lėmė dideli pardavimai verslo klientams Lietuvoje 2019 

metų pabaigoje 2020 metams. Lietuvos mažmeninėje rinkoje pardavimai padidėjo 15,8 %, o Latvijos 

– sumažėjo 1,3 %. Palyginti su 2019 m. I ketv., elektros energijos pardavimo kiekiai didmeninėje 

rinkoje sumažėjo 50,5 % dėl mažesnio prekybos portfelio Lenkijos rinkoje. 

 

Dujų pardavimai 

Dujų pardavimo apimtys per 2020 m. I ketv. padidėjo 16,9 % ir siekė 4,26 TWh (2019 m. I ketv. – 

3,64 TWh). Tam didžiausios įtakos turėjo įėjimas į Suomijos dujų rinką. Nors bendras pardavimo 

rezultatas padidėjo, tačiau Lietuvos ir Latvijos rinkose pardavimai mažėjo. Dėl augančios 

konkurencijos ir aukštesnės oro temperatūros, dujų pardavimai Lietuvos verslo klientams sumažėjo 

12,4 %. Palyginti su 2019 m. I ketv., mažesnis klientų skaičius 2020 m. I ketv. lėmė pardavimų 

Latvijos rinkoje mažėjimą 58,0 %.  

Pardavimai didmeninėje dujų rinkoje 2020 m. I ketv., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais 

metais, sumažėjo 13,3 % ir tam įtakos turėjo kritę pardavimai per SGD terminalą. 

 

Pagrindiniai Sprendimų klientams segmento rodikliai 

 
 

2020 m. I 
ketv.  

2019 m. I 
ketv. 

∆,% 

Parduota elektros energija     

Mažmeninė rinka TWh 1,57 1,39 12,9 % 

Lietuva TWh 1,34 1,15 15,8 % 

Privatūs klientai  TWh 0,72 0,71 1,0 % 

Verslo klientai TWh 0,62 0,44 39,6 % 

Latvija TWh 0,23 0,24 (1,3 %) 

Didmeninė rinka TWh 0,55 1,11 (50,5 %) 

Elektros vartotojai mln. 1,67 1,65 1,4 % 

Parduota dujų TWh 4,26 3,64 16,9 % 

Mažmeninė rinka TWh 3,26 2,49 30,8 % 

Lietuva TWh 2,16 2,37 (8,8 %) 

Privatūs klientai TWh 0,92 0,95 (3,4 %) 

Verslo klientai TWh 1,24 1,42 (12,4 %) 

Latvija TWh 0,05 0,12 (58,0 %) 

Didmeninė rinka TWh 1,05 - - 

Parduota dujų TWh 1,00 1,15 (13,3 %) 

Dujų vartotojai mln. 0,60 0,60 1,4 % 
 

2020 m. I ketv. finansiniai rezultatai 
 
2020 m. I ketv. Sprendimų klientams segmento Pajamos sudarė 162,0 mln. Eur ir buvo 8,2 % 

mažesnės nei 2019 m. I ketv. Mažėjimą daugiausiai lėmė mažesnės pardavimų verslo klientams 

pajamos dėl mažesnės dujų rinkos kainos (-13,0 mln. Eur), mažesnės dujų pardavimo gyventojams 

pajamos mažesnio reguliuotojo nustatyto tarifo (-5,5 mln. Eur) ir mažesnės elektros ir susijusių 

produktų prekybos pajamos (-4,1 mln. Eur). Sumažėjimą iš dalies kompensavo pajamų iš 

visuomeninio elektros tiekimo veiklos augimas dėl reguliuotojo nustatytos aukštesnės kainos (+6,7 

mln. Eur) ir išaugusios elektros energijos tiekimo pajamos dėl parduoto didesnio elektros energijos 

kiekio (+4,0 mln. Eur). 

 

Koreguotos ENITDA augimą 90,3 % daugiausiai lėmė didesnės dujų eksporto apimtys (daugiausia 

pardavimai Suomijoje), taip pat mažesnės dujų rinkos kainos paskatino maržos augimą. 

 

Palyginus su 2019 m. I ketv., Grynoji skola išaugo dėl mažesnio pinigų ir jų ekvivalentų likučio. 

 

Pagrindiniai Sprendimų klientams segmento finansiniai rezultatai, mln. Eur 

 2020 m. I 

ketv.  

2019 m. I 

ketv. 
∆,% 

Pajamos 162,0 176,3 (8,2 %) 

Koreguota EBITDA AVR 7,4 3,9 90,3 % 

Koreguotas EBIT AVR 5,8 3,5 64,1 % 

Koreguotas grynasis pelnas AVR 8,6 3,2 165,7 % 

Ilgalaikis materialus, nematerialus ir naudojimo 
teise valdomas turtas 

38,1 42,2 (9,8 %) 

Grynoji skola AVR 87,7 70,3 24,8 % 

Investicijos AVR 0,4 0,2 110,2 % 

Koreguota EBITDA marža, % AVR 4,5 % 2,2 %  
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Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę 

Bendrovės pavadinimas UAB „Ignitis grupė” 

Įmonės kodas 301844044 

Įstatinis kapitalas 1 212 156 tūkst. Eur 

Apmokėtas įstatinis kapitalas 1 212 156 tūkst. Eur 

Adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva 

Telefonas (+370 5) 278 2998 

Faksas (+370 5) 278 2115 

Elektroninis paštas grupe@ignitis.lt 

Interneto tinklapis www.ignitisgrupe.lt 

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 

Įregistravimo data ir vieta 2008 m. rugpjūčio 28 d. Juridinių asmenų registre 

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centras 

 

Lietuvos Respublika yra Bendrovės akcininkė. 2013 m. vasario 13 d. Bendrovės akcijos patikėjimo teise valdyti perduotos Finansų ministerijai. 

 

Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. „Visagino atominė elektrinė“ pavadinimas pakeistas į „Lietuvos energija“. Nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. Bendrovės pavadinimas pakeistas į „Ignitis grupė“. 

 

Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. kovo 31 d. duomenimis buvo padalintas į paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos. 
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Šio pranešimo išleidimo dieną Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones*:  
 

Bendrovė 
Įmonės 

kodas 
Buveinės adresas 

Valdomų akcijų 

efektyvioji dalis (%) 

Įstatinis kapitalas, 

EUR  
Pagrindinė veikla 

„Ignitis gamyba“ 302648707 Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,82 187 921 Elektros energijos gamyba, tiekimas, prekybos elektra veikla 

„Energijos skirstymo 

operatorius“ 
304151376 Aguonų g. 24, Vilnius 94,98 259 443 

Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams; gamtinių dujų 

skirstymas 

„Ignitis“ 303383884 Žvejų g. 14, Vilnius 100 40 140 Elektros energijos ir dujų tiekimas bei prekyba 

„Ignitis Latvija“ 40103642991 
Darzciema g. 60, LV-1048 

Ryga 
100 5 500 Elektros energijos tiekimas. 

„Ignitis Eesti“ 12433862 Narva mnt 5, 10117 Talinas 100 35 Elektros energijos tiekimas. 

„Ignitis Polska“ 0000681577 
Puławska 2-B, PL-02-566, 

Varšuva 
100 10 mln. zlotų Elektros energijos tiekimas. 

„Ignitis renewables“ 304988904 P. Lukšio g. 5B, Vilnius 100 3 Bendrovei priklausančių juridinių asmenų veiklos analizė ir koordinavimas 

„Tuuleenergia 

osaühing“ 
10470014 Keskus, Parnu (Estija) 100 499 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. 

„Eurakras“ 300576942 Žvejų g. 14, Vilnius 100 4 621 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. 

„Vėjo gūsis“ 300149876 Žvejų g. 14, Vilnius 100 7 443 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. 

„Vėjo vatas“ 110860444 Žvejų g. 14, Vilnius 100 2 896 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. 

„VVP Investment“ 302661590 Žvejų g. 14, Vilnius 100 250 Atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymas 

„Pomerania Wind 

Farm“ 
0000450928 

Al. Grunwaldzka 82/368, 80-

244 Gdańsk 
100 60 tūkst. zlotų Atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymas. 

„Vilniaus kogeneracinė 

jėgainė“ 
303782367 Žvejų g. 14, Vilnius 100 52 300 Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 

„Kauno kogeneracinė 

jėgainė“ 
303792888 Žvejų g. 14, Vilnius 51 40 000 Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 

„Gamybos 

optimizavimas“ 
304972024 Žvejų g. 14, Vilnius 100 350 

Elektros energijos ir kitų energijos išteklių gamybos režimų planavimas, 

optimizavimas, prognozavimas, prekyba, prekybos tarpininkavimas 

„Ignitis grupės paslaugų 

centras“ 
303200016 

A. Juozapavičiaus g. 13, 

Vilnius 
100 7 914* Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas 

„Elektroninių mokėjimų 

agentūra" 
136031358 Žvejų g. 14, Vilnius 100 1 370 Įmokų surinkimo paslaugų teikimas 

„NT Valdos“  300634954 Geologų g. 16, Vilnius 100 5 000 
Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų 

teikimas 

„Transporto valdymas“ 304766704 Smolensko g. 5, Vilnius 100 2 359 
Transporto priemonių nuoma, lizingas, remontas, priežiūra, atnaujinimas, 

aptarnavimas 

„Duomenų logistikos 

centras“ 
302527488 

A. Juozapavičiaus g. 13, 

Vilnius 
79,64 4 033 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos 

„Energetikos paslaugų 

ir rangos organizacija“ 
304132956 Motorų g. 2, Vilnius 100 350 

Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, 

vartotojų prijungimas prie elektros tinklų, energetinių įrenginių remontas, 

metalo konstrukcijų gamyba 

Lietuvos energijos 

paramos fondas 
303416124 Žvejų g. 14, Vilnius 100 - 

Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei 

veikloms 

*Daugiau informacijos apie įmones bei jų finansinius rodiklius pateikiama Bendrovės interneto svetainėje (nuoroda).  

 

https://www.ignitisgrupe.lt/en/group-companies
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Korporatyvinis valdymas 

Bendrovės vienintelė akcininkė – Lietuvos Respublika, kurios 

teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija, priimanti 

pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu 

susijusius sprendimus. Akcijų valdymas vykdomas 

vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, kuriame nustatytos 

akcininko turtinės bei neturtinės teisės ir pareigos, Valstybės 

turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose 

bendrovėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 (toliau – 

Nuosavybės gairės), Bendrovės įstatais. 

 

Grupės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas pagal 

2013 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

patvirtintas korporatyvinio valdymo gaires. 2020 m. kovo 26 d. 

gairės buvo atnaujintos (nuoroda).  

 

Svarbiausias korporatyvinio valdymo tikslas – pasiekti sinergijos 

efektą, suderinant „Ignitis grupės“ įmonių skirtingas veiklas ir 

nukreipiant jas į visos Grupės bendrų tikslų siekimą. 

 

Korporatyvinio valdymo veikla sutelkta Grupės patronuojančioje 

įmonėje, kuri grupės įmonėse koordinuoja finansų, teisės, 

planavimo ir stebėsenos, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, 

audito, technologijų, komunikacijos ir kitas Grupės įmonių 

bendrąsias sritis. Grupės įmonių veikla šiose srityse remiasi 

tarpusavio susitarimu – bendradarbiavimu orientuojantis į 

bendro rezultato siekimą bei koordinuojama politikomis – 

bendromis nuostatomis ir normomis, kurios taikomos visoms 

Grupės įmonėms.  

 

Korporatyvinio valdymo principų ir valdymo ir kontrolės sistemos 

aprašymą galite rasti paspaudę ant šios nuorodos. Daugiau 

informacijos apie Bendrovės valdymo organus ir jų narius, 

komitetus ir kt. yra pateikta Bendrovės metiniame pranešime 

(link). 

Korporatyvinio valdymo struktūra 

 
 

* Tokia Stebėtojų tarybos sudėtis galioja nuo 2020 m. balandžio 8 d., kai buvo įregistruoti atnaujinti Bendrovės įstatai. 

 2020  m. I ketv. Stebėtojų tarybą sudarė 5 nariai: 2 Finansų ministerijai atstovaujantys nariai ir 3 nepriklausomi nariai.  

 

 

 

https://www.ignitisgrupe.lt/sites/default/files/inline-files/Guidelines%20for%20corporate%20governance%202020.03.26.pdf
https://www.ignitisgrupe.lt/en/corporate-governance
https://www.ignitisgrupe.lt/sites/default/files/inline-files/GRP%20annual%20report.pdf
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Priežiūros organai 

Stebėtojų taryba 
 

Pagal Korporatyvinio valdymo gaires, stebėtojų 

taryba yra Bendrovės įstatuose numatytas 

kolegialus priežiūros organas, kurį ketverių metų 

kadencijai renka visuotinis akcininkų 

susirinkimas. Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 

7 nariai: 2 Finansų ministerijai atstovaujantys 

nariai ir 5 nepriklausomi nariai*. Pirmininką 

stebėtojų taryba renka iš savo narių. Toks 

stebėtojų tarybos formavimo modelis atitinka 

korporatyvinio valdymo principus. Nė vienas 

stebėtojų tarybos narys nedalyvauja Bendrovės 

ar grupės įmonių kapitale.  

 

Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos ir 

atsakomybė yra Bendrovės ir Grupės įmonių 

veiklos strategijos svarstymas ir tvirtinimas, 

informacijos apie veiklos strategijos įgyvendinimą 

analizė ir vertinimas, šios informacijos pateikimas 

eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, 

valdybos narių rinkimas ir jų atšaukimas, 

valdybos ir vadovo veiklos priežiūra, atsiliepimų 

dėl finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) 

paskirstymo, metinio pranešimo visuotiniam 

akcininkų susirinkimui teikimas. Stebėtojų taryba 

taip pat sprendžia kitus jos kompetencijai 

priskirtus klausimus. 

Stebėtojų taryba veikia visos Grupės mastu, t. y., 

esant poreikiui joje yra svarstomi klausimai, 

susiję ne tik su Bendrovės, bet ir su jos dukterinių 

įmonių ar tų įmonių valdymo ar priežiūros organų 

veikla. 

 

Šiuo metu veikiančios Stebėtojų tarybos 

kadencija yra nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. iki 

2021 m. rugpjūčio 29 d. Per ataskaitinį laikotarpį 

Stebėtojų tarybos sudėtis nesikeitė. Nė vienas 

stebėtojų tarybos narys neturi Grupės įmonių 

akcijų. 

Stebėtojų tarybos nariai (pranešimo skelbimo dieną) 

 
 

     

1. DARIUS DAUBARAS, pirmininkas, nepriklausomas narys (nuo 2017-08-30) 

Išsilavinimas: Kembridžo Universitetas, Tarptautinių santykių magistras; Pensilvanijos universitetas, Verslo administravimo magistro laipsnis finansų ir verslo valdymo srityje; 

Denverio universitetas, JAV, Verslo administravimo bakalauro laipsnis finansų ir vadybos srityje 

Darbovietė ir pareigos: „Saudi Aramco“ Iždo departamento Strateginių sandorių konsultacijų grupės vadovas, Susijungimų ir įsigijimų bei strateginių projektų vadovas; Iždo 

skyrius, „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group“ Stebėtojų tarybos narys (iki 2019-07-01). 

 

2. DAIVA LUBINSKAITĖ-TRAINAUSKIENĖ, nepriklausoma narė (nuo 2017-08-30) 

Išsilavinimas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, magistro laipsnis; Ryšių su visuomene profesinės studijos Vilniaus universitete; Vilniaus universitetas, Filologijos 

specialisto diplomas.  

Darbovietė ir pareigos: UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (įm. k. 122351387, V. A. Graičiūno g. 8, Vilnius, personalo vadovė). Personalo valdymo profesionalų asociacija 
(įm.k. 300563101, J. Galvydžio g. 5, Vilnius), valdybos narė. 
 

3. ANDRIUS PRANCKEVIČIUS, nepriklausomas narys (nuo 2017-11-22) 

Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, Verslo administravimo bakalauras ir Marketingo vadybos magistro laipsnis; Harvardo verslo mokykla, lyderystės mokslų (angl. 

Leadership Development) programa. 

Darbovietė ir pareigos: AB „Linas Agro Group“ (įm. k. 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys), generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys; PF „Kekava“ (Kekava, 

Kekavos r., Latvija), generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas; AB „Linas Agro“ (įm. k. 147328026, Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys), valdybos narys; SIA „Lielzeltini“ 

(„Mazzeltiņi“, Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., Latvija), valdybos pirmininkas; SIA „Broileks“ (įm. k. 50103262981, adresas „Mazzeltiņi“, Janeikas, Ceraukstes pag., 

Bauskas nov., LV, valdybos pirmininkas; (Cerova SIA, įm. k. 43603019946, adresas Bauskas nov., Ceraukstes pag., Mūsa, Centra iela 11, LV, valdybos pirmininkas; ŽŪB 

„Žilvista“, įm. k. 302299020, adresas Panevėžio r. sav., Velžio sav., Staniūnų k., Paplentės g. 20, narys 

 

4. DAIVA KAMARAUSKIENĖ, narė (nuo 2019-02-01) 

Išsilavinimas: Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, magistro laipsnis. 

Darbovietė ir pareigos: LR Finansų ministerija (įm. k. 288601650, Lukiškių g. 2, Vilnius), Biudžeto departamento direktorė. 

 

5. AUŠRA VIČKAČKIENĖ, narė (nuo 2017-08-30) 

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras; Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras Darbovietė ir pareigos: LR 

Finansų ministerija (įm. k. 288601650, Lukiškių g. 2, Vilnius), Valstybės turto valdymo departamento direktorė; UAB Būsto paskolų draudimas (įm.k. 110076079, Ulonų g. 5 

Vilnius), valdybos narė. 

 
* Tokia Stebėtojų tarybos sudėtis galioja nuo 2020 m. balandžio 8 d., kai buvo įregistruoti atnaujinti Bendrovės įstatai. 
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➔ Turinys 

2020 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas  Apie Bendrovę ir Grupę  | 38 

 

Stebėtojų tarybos komitetai 
 
Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui Bendrovės stebėtojų taryba sudaro komitetus. 

Stebėtojų tarybos komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones bei siūlymus teikia 

Bendrovės stebėtojų tarybai. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, iš kurių ne 

mažiau kaip vienas narys yra stebėtojų tarybos narys ir ne mažiau kaip 1/3 narių – 

nepriklausomi, išskyrus Audito komitetą, kuriame turi būti siekiama, kad ne mažiau kaip 2/3 

narių būtų nepriklausomi. Komitetų nariai renkami ketverių metų kadencijai.  

Grupėje veikia šie stebėtojų tarybos komitetai: 

− Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komitetas yra atsakingas už išvadų ar 

pasiūlymų dėl valdymo ir kontrolės sistemos įmonių grupėje veikimo ir (arba) svarbiausių 

rizikos faktorių bei rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo būklės teikimą stebėtojų 

tarybai; už veiklos etikos laikymosi, kyšininkavimo ir korupcijos rizikos sistemos priežiūrą 

ir rekomendacijų teikimą stebėtojų tarybai; 

− Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar siūlymų dėl audito, 

sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatyme, ir vidaus kontrolės sistemos įmonių grupėje veikimo teikimą stebėtojų 

tarybai; 

− Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už išvadų ar siūlymų dėl grupės įmonių 

valdymo ir priežiūros organų narių skyrimo, atšaukimo ar skatinimo klausimų teikimą 

stebėtojų tarybai, taip pat už valdybos ir jos narių veiklos vertinimą ir atitinkamos 

nuomonės teikimą. Komiteto funkcijos taip pat apima bendros atlygio politikos formavimą 

įmonių grupėje, atlygio dydžio ir sudėties nustatymą, skatinimo principus ir kt.  

Esant poreikiui gali būti ad hoc principu sudaromi ir kiti komitetai (pvz., specialiems klausimams 

spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.). Ataskaitos paskelbimo 

dieną Bendrovėje veikia Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros, audito, skyrimo ir atlygio 

komitetai. Be to, stebėtojų tarybos sprendimu iš Bendrovės akcininko atstovų, stebėtojų tarybos 

ir valdybos narių yra sudaryta Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo įgyvendinimo priežiūros 

grupė (angl. Steering Committee). 

 

Informacija apie komitetų sudėtį tarpinio pranešimo paskelbimo dieną pateikiama dešinėje lapo 

pusėje. Per ataskaitinį laikotarpį komitetų sudėtys nesikeitė. Nė vienas komiteto narys neturi 

Grupės įmonių akcijų. 

 

Išsami informacija apie komitetų narių išsilavinimą, darbovietę ir einamas pareigas 

pateikiama Bendrovės metiniame pranešime (nuoroda). 

 
 

Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto nariai 

Komiteto narys Kadencijos laikotarpis 

ANDRIUS PRANCKEVIČIUS 
Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys 

2018 m. balandis– 2022 m. balandis 

DARIUS DAUBARAS  
Nepriklausomas narys 

2018 m. balandis– 2022 m. balandis 

ŠARŪNAS RAMEIKIS  
Nepriklausomas narys 

2018 m. balandis– 2022 m. balandis 

 

Šiuo metu veikiančio Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto kadencija yra iki 2022 m. balandžio 

23 d. 

 

Audito komiteto nariai 

Komiteto narys Kadencijos laikotarpis 

IRENA PETRUŠKEVIČIENĖ 
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė 

2017 m. spalis–2021 m. spalis 

DANIELIUS MERKINAS  
Nepriklausomas narys 

2017 m. spalis–2021 m. spalis 

ŠARŪNAS RADAVIČIUS 
Nepriklausomas narys 

2018 m. gegužė–2021 m. spalis 

INGRIDA MUCKUTĖ 
Narė 

2018 m. gegužė–2021 m. spalis 

AUŠRA VIČKAČKIENĖ 
Narė 

2017 m. spalis–2021 m. spalis 

 
Šiuo metu veikiančio Audito komiteto kadencija yra iki 2021 m. spalio 12 d. 

 

Skyrimo ir atlygio komiteto nariai 

Komiteto narys Kadencijos laikotarpis 

DAIVA LUBINSKAITĖ-TRAINAUSKIENĖ  
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė 

2017 m. rugsėjis– 2021 m. rugsėjis 

LĖDA TURAI-PETRAUSKIENĖ 
Nepriklausomas narys 

2018 m. kovas– 2021 m. rugsėjis 

DAIVA KAMARAUSKIENĖ 
Narė 

2019 m. kovas– 2021 m. rugsėjis 

AUŠRA VIČKAČKIENĖ 
Narė 

2017 m. rugsėjis– 2021 m. rugsėjis 

 

Šiuo metu veikiančio Skyrimo ir atlygio komiteto kadencija yra iki 2021 m. rugsėjo 12 d. 

 

 

 

https://www.ignitisgrupe.lt/sites/default/files/inline-files/GRP%20annual%20report.pdf
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Valdymo organai 

Valdyba 
 

Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas 

kolegialus valdymo organas. Valdybos veiklą ir 

jos narių išrinkimą reglamentuoja Akcinių 

bendrovių įstatymas, jo įgyvendinamieji teisės 

aktai, Bendrovės įmonių grupės korporatyvinio 

valdymo gairės, Bendrovės įstatai ir Valdybos 

darbo reglamentas. Per ataskaitinį laikotarpį 

taisyklės, reglamentuojančios Bendrovės 

valdybos narių išrinkimą, nebuvo keičiamos. 

Valdybos nariai yra  Bendrovės darbuotojai, 

juos, skyrimo ir atlygio komiteto siūlymu, ketverių 

metų kadencijai renka ir atšaukia Bendrovės 

stebėtojų taryba. Valdyba, kurią sudaro 5 nariai, 

iš savo narių renka valdybos pirmininką – 

Bendrovės generalinį direktorių.  

 

Valdybos pagrindinės funkcijos ir atsakomybė 

apima strategijos įgyvendinimą, finansų valdymą 

ir ataskaitas, veiklos valdymą, turto valdymą, 

dalyvavimą kituose juridiniuose asmenyse, 

sprendimų dėl reikšmingiausių sandorių 

tvirtinimo priėmimą. Bendrovės valdybos 

kompetencija taip pat apima sprendimus dėl 

bendrų Grupei taikomų taisyklių ir principų 

(politikų, gairių, rekomendacijų), sprendimus, 

susijusius su bendru Grupės interesu ir jos tikslų 

pasiekimu, Grupės struktūros, aptarnaujančių 

veiklų klausimais.  

 

Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija yra 

nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2022 m. sausio 31 

d. Per ataskaitinį laikotarpį valdybos sudėtis 

nesikeitė. Nė vienas valdybos narys neturi 

Grupės įmonių akcijų. 

Valdybos nariai (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) 

 
 

    

1. DARIUS MAIKŠTĖNAS, valdybos pirmininkas, generalinis direktorius 

Išsilavinimas: Harvardo verslo mokykla, baigė programą, skirtą generaliniams direktoriams (angl. General Management Program); Baltijos vadybos institutas, Vadovų 
magistrantūra; Kauno universitetas, Verslo vadybos bakalauro laipsnis.  
Darbovietė ir pareigos: AB „Energijos Skirstymo Operatorius“ (įm. k. 304151376, Aguonų g. 24, Vilnius), Stebėtojų tarybos pirmininkas; „WIDER COMMUNICATIONS 
INCORPORATED“, DELAWARE CORPORATION, USA, akcininkas, Valdybos narys (iki 2019-05-21); „WIDER COMMUNICATIONS LIMITED“, PRIVATE LIMITED 
COMPANY, UK vienasmenis Valdybos narys (iki 2019-05-21).  

2. DARIUS KAŠAUSKAS, narys, Finansų ir iždo direktorius  

Išsilavinimas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Socialinių mokslų ekonomikos krypties doktorantūros studijos; ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, BI 
Norvegijos verslo mokykla, Vadybos magistro laipsnis; Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis. 
Darbovietė ir pareigos: „Duomenų logistikos centras“ (įm. k. 302527488, A. Juozapavičiaus g. 13 Vilnius), Valdybos pirmininkas; „Lietuvos energijos paramos fondas“ (įm. k. 
303416124, Žvejų g. 14, Vilnius), Valdybos narys; 288-oji DNSB „Vingis“ revizijos komisijos narys; „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija” (įm. k. 304132956, Motorų g. 
2 Vilnius), Valdybos pirmininkas (iki 2019-10-24); „Energijos skirstymo operatorius“ (įm. k. 304151376, Aguonų g. 24, Vilnius), Stebėtojų tarybos narys. 

3. VIDMANTAS SALIETIS, narys, Komercijos ir paslaugų direktorius 

Išsilavinimas: Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje (SSE Riga), Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauras. 
Darbovietė ir pareigos: „Ignitis Latvija“ (įm. k. 40103642991, Darzciema g. 60, LV-1048 Ryga), valdybos narys (iki 2019-10-22); „Ignitis Eesti“ (įm. k. 12433862, Narva mnt 5, 
Tallinn, Estija), Valdybos pirmininkas (iki 2019-11-14); UAB „Energijos tiekimas“ (įm. k. 302449388, P. Lukšio g. 1, Vilnius), Valdybos pirmininkas (iki 2019-06-01); „Ignitis“ (įm. 
k. 303383884, Žvejų g. 14, Vilnius), Valdybos pirmininkas (iki 2019-06-01); UAB „Ignitis“ Stebėtojų tarybos narys (nuo 2019-06-01), Stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2019-
08-22); EMA (įm. k. 136031358, Žvejų g. 14 Vilnius), Valdybos narys; „NT Valdos“ (įm. k. 300634954, P. Lukšio 5B, Vilnius), Valdybos pirmininkas; „Gamybos optimizavimas“ 
(įm. k. 304972024, Žvejų g. 14 Vilnius), Valdybos pirmininkas. 

4. ŽIVILĖ SKIBARKIENĖ, narė, Organizacinio vystymo direktorė  

Išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas Teisės fakultetas, Socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnis; Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, magistro laipsnis  
Darbovietė ir pareigos: UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (į. k. 303359627, P. Lukšio g. 5B, Vilnius) Valdybos pirmininkė (iki 2020-01-01). 
„Ignitis grupės paslaugų centras“ (įm. k. 303200016, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius), Valdybos narė (nuo 2019-06-28), valdybos pirmininkė (nuo 2019-07-31); „Elektroninių 
mokėjimų agentūra“ (įm. k. 136031358, Žvejų g. 14 Vilnius), Valdybos narė; „Ignitis gamyba“ (įm. k. 302648707, Elektrinės g. 21, Elektrėnai), Stebėtojų tarybos narė. 

5. DOMINYKAS TUČKUS, narys, Infrastruktūros ir plėtros direktorius  

Išsilavinimas: L. Bocconi universitetas (Italija), Finansų magistro laipsnis; L. Bocconi universitetas, Verslo vadybos ir administravimo bakalauro laipsnis. 
Darbovietė ir pareigos: „Ignitis gamyba“ (įm. k. 302648707, Elektrinės g. 21, Elektrėnai), Stebėtojų tarybos pirmininkas; „Ignitis“ (įm. k. 303383884, Žvejų g. 14, Vilnius), 
Valdybos narys (iki 2019-06-01); UAB „Ignitis“ (įm. k. 303383884, Žvejų g. 14, Vilnius), Stebėtojų tarybos narys (iki 2019-06-01); „Eurakras“ (įm. k. 300576942, Žvejų g.14, 
Vilnius), Valdybos narys (iki 2019-09-03); 
„Tuuleenergia“ (įm. k. 10470014, Keskus, Helmküla küla, Varbla vald, Pärnumaa), Valdybos pirmininkas (iki 2019-01-28); VKJ (įm. k. 303782367, Žvejų g. 14, Vilnius), 

Valdybos pirmininkas; „Ignitis renewables“ (įm. k. 304988904, P. Lukšio 5B, Vilnius), Valdybos narys (nuo 2019-01-03); KŪB „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group“ 

(įm. k. 304596351, Antakalnio g. 17, Vilnius), Patariamojo komiteto narys. 
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Generalinis direktorius 
 

Generalinis direktorius yra vienasmenis 

Bendrovės valdymo organas, kuris 

organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, 

veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro 

sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių 

bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose 

teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose.  

 

Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo 

ir atšaukimo tvarką, kadencijas nustato Akcinių 

bendrovių įstatymas, jo įgyvendinamieji teisės 

aktai, Bendrovės įmonių grupės korporatyvinio 

valdymo gairės ir Bendrovės įstatai. 

Vadovaujantis Bendrovės įmonių grupės 

korporatyvinio valdymo gairėmis, Bendrovės 

generaliniu direktoriumi skiriamas valdybos 

išrinktas Bendrovės valdybos pirmininkas. 

Pažymėtina, kad Bendrovės, kaip valstybės 

valdomos įmonės, generaliniam direktoriui 

taikomi ir specialieji Akcinių bendrovių 

įstatyme numatyti priėmimo į darbą ypatumai, 

pagal kuriuos generalinio direktoriaus 

kadencija yra apribota 5 m. laikotarpiu. Taip 

pat nustatyta, kad tas pats asmuo generaliniu 

direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau 

kaip dvi kadencijas iš eilės. 

Bendrovės valdymo struktūra (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) 
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Atlygis 
Bendrovės ir Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (prieš mokesčius, Eur) 

Pareigybės kategorija 
Darbuotojų skaičius (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) 

Vidutinis priskaičiuotas mėnesio darbo užmokestis  
(pastovioji atlygio dalis) 

Vidutinė kintamoji atlygio dalis, tenkanti mėnesiui 

Bendrovė Grupė Bendrovė Grupė Bendrovė Grupė 

Įmonės vadovas   1 16 9 588 7 044 - - 

Aukščiausio lygmens 
vadovai   10 34 7 402 6 412 173 232 

Vidurinio lygmens 
vadovai   17 359 5 080 3 280 435 227 

Ekspertai, specialistai   56 2 569 3 171 1 849 237 192 

Darbininkai   - 766 - 1 480 - 165 

Vidurkis 84 3 744 4 140 1 977 269 189 

 

 

 

Listinguojamų Grupės įmonių priežiūros ir valdymo organai 

Bendrovės įmonių grupės valdymo ir priežiūros organų struktūra formuojama atsižvelgiant į konkrečios bendrovės veiklą, akcijų valdytojus, teisinį statusą ir kitus aspektus. Laikomasi nuostatos, kad dukterinių 

įmonių valdymo ir priežiūros organai turi būti optimalūs, turi užtikrinti Bendrovės, kaip akcininko, kitų akcininkų ir suinteresuotų šalių interesų įgyvendinimą bei atitikti tarptautines ir nacionalines gerąsias 

praktikas dėl įmonių valdymo. 

 

Į biržos prekybos sąrašus įtrauktoms Grupės įmonėms taikomas valdymo modelis su kolegialiu priežiūros organu – stebėtojų taryba (įtraukiant nepriklausomą (-us) narį (-ius) ir akcininkų atstovus, taip pat, jei 

reikia, ir darbuotojų atstovą (-us) ir kolegialiu valdymo organu – valdyba iš Bendrovės darbuotojų. 

 

2020 m. kovo 31 d. ESO stebėtojų tarybą (kadencija iki 2022 m. kovo 29 d.) sudarė: 

Vardas, pavardė 
Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių 

kapitale, % 
Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Darius Maikštėnas 

Pirmininkas 
- 2018-03-30–2022-03-29 „Ignitis grupė“, valdybos pirmininkas, generalinis direktorius 

Darius Kašauskas 

Narys 
- 2018-03-30–2022-03-29 „Ignitis grupė“, valdybos narys, finansų ir iždo tarnybos direktorius 

Kęstutis Betingis 

Nepriklausomas narys 
- 2018-05-28–2022-03-29 Advokatų Betingio ir Ragaišio kontora, advokatas 

Žaneta Kovaliova   

Nepriklausomas narys 
- 2019-10-15–2022-03-29 UP Consulting Group Ltd generalinė direktorė 

Dalia Jakutavičė 

Darbuotojų atstovė, narė 
- 2019-10-15–2022-03-29 

Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininko 

pavaduotoja 

 

Per ataskaitinį laikotarpį ESO stebėtojų tarybos sudėtyje pokyčių nebuvo. 
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2020 m. kovo 31 d. ESO stebėtojų tarybą (kadencija iki 2022 m. gruodžio 26 d.) sudarė: 

Vardas, pavardė Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, % Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Mindaugas Keizeris 

Pirmininkas 
- 2018-12-27–2022-12-26 ESO, generalinis direktorius 

Augustas Dragūnas 

Narys 
- 2018-12-27–2022-12-26 ESO, finansų ir administravimo direktorius 

Virgilijus Žukauskas 

Narys 
- 2018-12-27–2022-12-26 ESO, tinklų eksploatavimo direktorius 

Ovidijus Martinonis 

Narys 
- 2018-12-27–2022-12-26 ESO, tinklų vystymo direktorius 

Renaldas Radvila 

Narys 
- 2018-12-27–2022-12-26 ESO, paslaugų direktorius 

 

Per ataskaitinį laikotarpį ESO valdybos sudėtyje pokyčių nebuvo. 

 

2020 m. kovo 31 d. „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybą (kadencija iki 2022 m. kovo 25 d.) sudarė: 

Vardas, pavardė Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, % Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Dominykas Tučkus 

Pirmininkas 

- 2018-03-26–2022-03-25 
 „Ignitis grupė“, valdybos narys, infrastruktūros ir plėtros direktorius 

Živilė Skibarkienė  

Narė 

- 2018-03-26–2022-03-25 
 „Ignitis grupė“, valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė 

Edvardas Jatautas 

Nepriklausomas narys 
- 2019-07-26–2022-03-25 

UAB „Profectus Novus“ savininkas, valdybos pirmininkas; 

Addendum Group Inc., įkūrėjas, prezidentas; 

UAB „Addendum Solutions“ įkūrėjas, valdybos narys;  

Lithuanian American Business Association in Los Angeles, valdybos narys; 

SIA Addendum LV, įkūrėjas, valdybos narys 

OU Addendum EE, įkūrėjas, valdybos narys 

 

Per ataskaitinį laikotarpį „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos sudėtyje pokyčių nebuvo. 

 

2020 m. kovo 31 d. „Ignitis gamyba“ valdybą (kadencija iki 2022 m. balandžio 2 d.) sudarė: 

Vardas, pavardė Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, % Kadencijos laikotarpis Darbovietė 

Rimgaudas Kalvaitis 

Pirmininkas 
- 

2019-03-27 – 2022 m. 

balandžio 2 d 
„Ignitis gamyba“, generalinis direktorius 

Darius Kucinas  

Narys 
- 

2018-04-03 – 2022 m. 

balandžio 2 d 
„Ignitis gamyba“, gamybos direktorius 

Mindaugas Kvekšas 

Narys 
- 

2018-04-03 – 2022 m. 

balandžio 2 d 
„Ignitis gamyba“, finansų ir administravimo direktorius 

 

Per ataskaitinį laikotarpį „Ignitis gamyba“ valdybos sudėtyje pokyčių nebuvo. 
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Žmonės 

2020 m. kovo 31 d. Grupėje dirbo 3 767 darbuotojai (galiojančios darbo sutartys be esančių ilgalaikėse atostogose, angl. „headcounts“). 

Darbuotojų skaičius reikšmingai nesiskiria palyginus su 2019 m. kovo 31 d., kuomet grupėje dirbo 3 774 darbuotojai.  

 

2020 m. kovo 31 d. Bendrovėje dirbo 84 darbuotojas, 2019 m. kovo 31 d. – 97. Darbuotojų sumažėjimą lėmė dalies darbuotojų 

perkėlimas į „Ignitis grupės paslaugų centrą“. 

 

Darbuotojų įvairovė 
 

Grupėje suteikia įvairaus darbo pobūdžio galimybes nepriklausomai nuo darbuotojų lyties, kas taip pat yra akcentuojama darbuotojų 

atrankos proceso metu.  

 

2020 m. kovo 31 d. vyrai sudarė 65 %, o moterys – 35 % Grupės darbuotojų. Vidurinio lygmens vadovų pasiskirstymas panašus – 

vyrai sudarė 68 %, moterys – 32 %. Tokia pati tendencija pastebima ir tarp vadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų: 80 % šio 

lygmens vadovų sudarė vyrai, o moterys – 20 %. Šie rodikliai beveik nepakito palyginus su 2019 m. kovo 31 d. 

 

 

Pasiskirstymas pagal amžių 
 

Grupė suteikia galimybes įsidarbinti įvairaus amžiaus žmonėms. Grupėje daugiausiai dirbo 37–56 metų amžiaus darbuotojų (viso apie 

48 % darbuotojų) bei 17–36 metų amžiaus darbuotojų (viso 33 % darbuotojų). Mažiausiai yra 57–76 metų amžiaus grupės darbuotojų.  

 

Grupės įmonių darbuotojai 2020 m. I ketv. 

Bendrovė 
Iš viso 

darbuotojų* 

„Energijos skirtsymo operatorius“ 2 404 

„Ignitis grupės paslaugų centras“ 449 

„Ignitis gamyba“ 359 

„Ignitis” 269 

„Ignitis grupė” 84 

„Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 55 

„Kauno kogeneracinė jėgainė“ 35 

„Transporto valdymas“ 25 

„Energetikos paslaugų ir rangos 

organizacija“ 
22 

„Duomenų logistikos centras“ 14 

„Ignitis Latvija”  9 

„Ignitis renewables” 8 

„Ignitis Polska“ 8 

„Gamybos optimizavimas“ 7 

„NT Valdos” 6 

„Elektroninių mokėjimų agentūra“ 5 

„Pomerania“ 2 

„Ignitis Eesti”  1 

„Eurakras” 1 

„Vėjo gūsis” 1 

„Vėjo vatas” 1 

„VVP Investment” 1 

„Tuuleenergia” 1 

Iš viso 3 767 

* Šiame pranešime rodomas realiai dirbančiųjų skaičius (angl. headcounts) 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį, 2020 m. I ketv. 

 

Visi Grupės darbuotojai pagal amžių, 2020 m. I ketv. 
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Organizacijos kultūra 

Grupė siekia formuoti ir palaikyti organizacijos kultūrą, kuri skatintų darbdavio ir darbuotojų ilgalaikės partnerystės santykius, 

kurių pagrindas – Grupės vertybės bei jas atitinkantys elgesio principai, abipusis vertės generavimas ir bendras sėkmingos 

ateities kūrimas. Siekiama užtikrinti pozityvų mikroklimatą našiam ir efektyviam darbui, darbuotojų įsitraukimą ir įgalinimą, 

suinteresuotumą Grupės įmonių sėkme, veiklos kokybe ir efektyvumu, socialiai atsakingą elgseną. 

 

Grupėje toliau tęsiamos strateginės iniciatyvos, skirtos koordinuotam organizacijos vystymui, žmogiškųjų išteklių valdymui, 

naujos organizacinės kultūros formavimui, veiklos organizavimo efektyvumui, naujų darbuotojų ugdymui, bei darbuotojų 

kompetencijų stiprinimui ir išlaikymui. Žmonių ir kultūros departamento komanda 2020 m. didina Grupės darbdavio įvaizdžio 

patrauklumą, tobulina atlygio ir papildomų naudų sistemas, kuria lyderystės kompetencijų modelį bei įgyvendina lyderystės 

ugdymo planą. 

 

 

Žmogaus teisės ir lygios galimybės 
 

Teikdama paslaugas ir veikdama skirtingose bendruomenėse, Grupė laikosi žmogaus teisių apsaugos principų, remia ir gerbia 

tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje, užtikrina, jog pati neprisideda prie žmogaus teisių pažeidimų ir 

pasisako prieš bet kokius jų pažeidimus. 

 

Grupė įgyvendina sąžiningą bei skaidrią darbo užmokesčio politiką, laikosi viršvalandinį darbą ir darbo laiko trukmę 

reglamentuojančių įstatymų, pasisako prieš bet kokią diskriminaciją (darbuotojų atžvilgiu ar įdarbinimo metu) bei priverstinį ar 

vaikų darbą, gerbia darbuotojų teisę į poilsį, skatina darbo-šeimos balansą. 

 

Grupėje galiojančiame Etikos kodekse bei Lygių galimybių politikoje numatomi visoje Grupėje puoselėjami lygių galimybių principai, jų įgyvendinimo priemonės bei aprašyta pranešimų dėl žmogaus teisių ar 

lygių galimybių pažeidimo teikimo ir nagrinėjimo tvarka 

 

Pranešimai dėl žmogaus teisių, lygių galimybių ar kitų pažeidimų gali būti teikiami tiesiogiai Bendrovės Žmogiškųjų išteklių valdymo departamento vadovui el. paštu, taip pat gali būti pranešama per 

Pasitikėjimo liniją el. paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt arba paliekant įrašą autoatsakiklyje tel. nr.+370 640 88889. 2020 m. I ketvirčio laikotarpiu minėtais kanalais įmonių grupėje nebuvo gauta jokių pranešimų 

dėl diskriminacijos ar kitų incidentų, susijusių su žmogaus teisių pažeidimais. 

 

 

Darbuotojų sauga ir sveikata  
 

Grupėje ypač daug dėmesio skiriama darbo saugos ir sveikatos kultūros darbo vietose kėlimui, pačių darbuotojų atsakomybės didinimui. Grupėje patvirtinta Darbų saugos ir sveikatos politika, skirta formuoti 

asmenine atsakomybe ir bendradarbiavimu grįstą saugos kultūrą įmonėse. Aukščiausio lygmens vadovai yra atsakingi už saugią ir sveiką darbo aplinką, o saugos kultūra suprantama kaip sudėtinė 

organizacijos kultūros dalis. 

 

2020 m. I ketv. neįvyko nelaimingų atsitikimų ar incidentų, kuriuose dalyvavo Grupės darbuotojai. Nepaisant to, Grupės įmonėse užregistruoti 23 rangovų pažeidimai, vienas rimtas incidentas (be traumų) ir 

vienas mirtinas incidentas (subrangovų įmonėje). Pažeidimai įvyko ESO objektuose, kai rangovai neturėjo saugumo priemonių ar juose nurodytų priemonių sąrašo, naudojosi nepatikrintomis elektros apsaugos 

priemonėmis. Pažeidimai nustatyti ir „Ignitis gamybos“ objektuose, dėl kurių buvo sustabdyti darbai (rangovai priešgaisrinius darbus vykdė be instrukcijų, o darbai aukštyje vyko be priemonių, leidžiančių 

išvengti kritimo iš aukščio). Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje taip pat buvo užfiksuota rimtų nelaiminių atsitikimų. 



➔ Turinys 

2020 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas  Priedai  | 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedai 
 

 

Kita reikšminga informacija 46 

Esminiai įvykiai bendrovės veikloje 47 

Naudojami trumpiniai 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➔ Turinys 

2020 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas  Priedai  | 46 

 

Kita reikšminga informacija 

Šiame pranešime pateikiama informacija UAB „Ignitis grupė” (toliau tekste – ir „Ignitis grupė“ ar 

„Bendrovė“) akcininkams, kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie Bendrovės ir jos 

valdomų įmonių, kurios kartu vadinamos „Ignitis grupės“ įmonėmis (toliau tekste – ir „Grupė“) veiklą 

per 2020 m. sausio–kovo mėnesių laikotarpį. 

 

Tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymu. 

 

Už pranešime pateiktą informaciją atsakinga Bendrovė vadovybė. Su pranešimu bei dokumentais, 

kuriais naudojantis jis buvo parengtas, galima susipažinti (iš anksto susitarus) darbo dienomis 

pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val., penktadieniais 7.30–15.15 val. Bendrovės centrinėje 

būstinėje (Žvejų g. 14, Vilnius). 

 

Vieši pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo skelbti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus, skelbiami Bendrovės tinklalapyje (www.ignitisgrupe.lt) bei vertybinių popierių biržos Nasdaq 

Vilnius tinklalapyje (www.nasdaqbaltic.com). 

 

 

Reikšmingi susitarimai 

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus 
Bendrovės kontrolei, sudaryta nebuvo.  
 
Bendrovės ir jos organų narių ar darbuotojų susitarimų, numatančių kompensaciją, jei jie 
atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės 
kontrolės pasikeitimo, sudaryta nebuvo. 

Žalingi sandoriai 

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės vardu sudarytų žalingų sandorių (neatitinkančių Bendrovės tikslų, 
esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.), 
turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ir (arba) veiklos rezultatams, 
taip pat sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių 
akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, 
sudaryta nebuvo. 

Pagrindiniai vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotų 
finansinių ataskaitų sudarymu, požymiai 

Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus (TFAS). 
 
Bendrovei apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai prižiūri, kad finansinės ataskaitos būtų 
tinkamai rengiamos, rūpinasi, kad duomenys būtų surinkti laiku ir teisingai. Bendrovės finansinių 
ataskaitų rengimas, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemos, teisės aktai, 
reglamentuojantys finansinių ataskaitų sudarymą, yra kontroliuojami ir valdomi. 

Informacija apie auditą 

2019 m. vasario 25 d. įvykusiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas 
dėl Bendrovės bei jos dukterinių įmonių finansinių ir konsoliduotų ataskaitų auditą atliksiančios audito 
įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo (audito įmone, kuri atliks 2019–
2021 metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, išrinkta UAB „Ernst & Young Baltic“), 2019 m. 
Bendrovės ir jos dukterinių įmonių finansinių ir konsoliduotų ataskaitų metinio audito sąnaudos 
sudarė 299 991,67 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio).    

Kiti sutartiniai susitarimai su auditoriais 

Bendrovė nėra sudariusi papildomų susitarimų su jos finansinių ataskaitų auditą atlikusia įmone. 

http://www.ignitisgrupe.lt/
http://www.nasdaqbaltic.com/
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Esminiai įvykiai bendrovės veikloje 

Per ataskaitinį laikotarpį (2020 m. I ketv.) 
 

Kovo 31 d. Bendrovės preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys 

Kovo 31 d. Patvirtinti oficialių siūlymų cirkuliarai dėl ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijų 

Kovo 27 d. Didės Bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičius 

Kovo 23 d. Bendrovė ruošis pirminiam viešam akcijų siūlymui 

Kovo 19 d. Teismai tenkino smulkiųjų ESO ir „Ignitis gamyba“ akcininkų ieškinių atsisakymus 

Kovo 18 d. Vyriausybė pritarė Bendrovės pertvarkymui ir įstatinio kapitalo padidinimui 

Kovo 17 d. Bendrovė sudarė taikos susitarimą su jos dukterinių bendrovių ESO ir „Ignitis gamyba“ smulkiaisiais akcininkais 

Kovo 10 d. Sudaryta sutartis dėl „Pomerania“ vėjo parko projekto finansavimo 

Kovo 5 d. Correction: Bendrovės veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius 

Vasario 28 d. Bendrovės preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys 

Vasario 28 d.  2019 pertvarkymų metai: Bendrovė pagerina savo finansinius rodiklius 

Vasario 28 d. Dėl Finansų ministerijos inicijuotos darbo grupės rekomendacijų ir siūlymo pritarti Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo inicijavimo veiksmams 

Vasario 25 d. Sudaryta sutartis dėl „Pomerania“ vėjo parko projekto finansavimo 

Sausio 31 d. Correction: Bendrovės preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rezultatai 

Sausio 31 d. Bendrovės preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rezultatai 

Sausio 10 d. Dėl informacijos apie Lietuvos bankui pateiktus oficialių siūlymų cirkuliarus dėl dukterinių bendrovių akcijų 

Sausio 8 d. Dėl sprendimo skųsti teismo nutartį 

Sausio 6 d. Dėl sprendimo skųsti teismo nutartį 

Sausio 3 d. Dėl teismo priimto sprendimo 

 

Po ataskaitinio laikotarpio 
 

Gegužės 22 d. Bendrovė listingavo naują obligacijų emisiją AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje 

Gegužės 21 d. Priimti sprendimai išbraukti ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijas iš AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos 

Gegužės 18 d. Prasideda privalomų ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijų išpirkimų procesai 

Gegužės 14 d. Bendrovė  išplatino 300 mln. eurų vertės obligacijų emisiją 

Gegužės 11 d. Bendrovė  planuoja išleisti obligacijų emisiją 

Gegužės 11 d. Bendrovė išlaikė BBB+ kredito reitingą 

Gegužės 8 d. Correction: Bendrovės 2019 m. metinė informacija 

Gegužės 8 d. Pranešimas apie įvykusį Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių rezultatų pristatymą internetiniame seminare 

Gegužės 8 d. Bendrovės 2019 m. metinė informacija 

Gegužės 8 d. Dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 

Gegužės 7 d. Bendrovės pristato 2019 metų audituotus finansinius rezultatus internetiniame seminare 

Gegužės 7 d. Priminimas dėl Bendrovės 2019 metų audituotų finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare 

Gegužės 5 d. Lietuvos bankas suderino kainas, už kurias Bendrovės siūlys išpirkti ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijas 

https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/312105
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/312081
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/312036
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/311904
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/311820
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/311796
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/311746
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/311573
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/311485
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/311360
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/311358
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/311297
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/311188
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/310812
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/310808
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/310496
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/310401
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/310373
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313516
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313494
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313383
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313337
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313263
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313256
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313228
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313223
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313217
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313216
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313182
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313168
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313105
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Gegužės 4 d. Kvietimas į Bendrovės 2019 metų audituotų finansinių rezultatų pristatymą internetiniame seminare 

Balandžio 30 d. Bendrovės preliminarūs 2020 m. 3 mėnesių finansiniai duomenys 

Balandžio 23 d. Baigti Bendrovės oficialūs siūlymai dėl ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijų 

Balandžio 22 d. Dėl Bendrovės 2019 metų konsoliduoto metinio pranešimo, konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto 

Balandžio 20 d. Correction: Bendrovės veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius 

Balandžio 16 d. Dėl kreditavimo sutarties sudarymo su „Swedbank“, AB 

Balandžio 10 d. Correction: Bendrovės veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius 

Balandžio 8 d. Bendrovėje pakeistas stebėtojų tarybos narių skaičius  

Balandžio 2 d. Pradedamas ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijų supirkimas 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313025
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/313002
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/312648
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/news/312634
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/312509
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/312430
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/312349
https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/news/312191
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Naudojami trumpiniai 

% Procentas 

000 / k Tūkstančiai 

AB Akcinė bendrovė 

B2B Verslas verslui (angl. business to business)  

B2C Verslas klientui (anlg. business to consumer) 

BICG Bendrovių valdymo kodeksas (angl. Baltic 
Institute of Corporate Governance) 

mlrd. Milijardas 

k.d. Kalendorinės dienos 

KCB Kombinuotojo ciklo dujų turbininis blokas 

CO2 Anglies dioksidas  

Nepriklausomų tiekėjų vartotojai El. energijos vartotojai, kurie savo tiekėju yra 
pasirinkę nepriklausomą el. energijos tiekėją 

E  Elektros energija 

ATL Apyvartiniai taršos leidimai 

Pagaminta elektros energijos Pagamintas elektros kiekis vėjo jėgainėse, 
saulės jėgainėse, biokuro elektrinėse, 
hidroelektrinėse (įtraukiant Kruonio 
hidroakumuliacinę elektrinę), atliekų 
elektrinėse bei pagamintas elektros kiekis 
Elektrėnų komplekse 

Parduota elektros energija mažmeninėje 
rinkoje 

Parduotas elektros energijos kiekis Lietuvoje 
(visuomeniniai, nepriklausomi bei garantinio 
tiekimo vartotojai) ir Latvijoje 

Parduota elektros energija didmeninėje 
rinkoje 

Prekyba savo sąskaita didmeninės prekybos 
rinkoje Lenkijoje 

Energijos tiekimas UAB „Energijos tiekimas“ 

Enerpro UAB Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija 

eNPS Darbuotojų patirties indeksas 

ESO AB „ESO“ 

kt. kita 

ES Europos Sąjunga 

„Eurakras“ UAB „EURAKRAS“ 

FTE Visos darbo dienos ekvivalento vienetas 

BVP Bendras vidaus produktas 

BDAR Bendrųjų duomenų apsaugos reglamentas  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

GPAIS Vieninga gaminių pakuočių ir jų atliekų 
informacinė sistema 

GPC UAB Grupės paslaugų centras* 

Žaliosios energijos gamyba Pagamintas elektros kiekis vėjo jėgainėse, 

saulės jėgainėse, biokuro elektrinėse, 

hidroelektrinėse (įskaitant Kruonio 

hidroakumuliacinę elektrinę) bei atliekų 

elektrinėse 

Žaliosios gamybos instaliuotoji galia Vėjo jėgainės, saulės jėgainės, biokuro 
elektrinės, hidroelektrinės (įskaitant Kruonio 
hidroakumuliacinę elektrinę) ir atliekų 
elektrinės, kurios baigtos statyti ir kuriose 
buvo sėkmingai atlikti veiklos bandymai. 

Žaliosios gamybos dalis, % Žaliosios gamybos dalis apskaičiuojama: 
Žaliosios elektros energijos gamybą (įskaitant 
Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę) dalinant 
iš bendros pagamintos elektros energijos 

Grupė UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupė 

Garantinis tiekimas El. energijos tiekimas, siekiant užtikrinti 
vartotojų, kurie nustatyta tvarka nepasirinko 
nepriklausomo tiekėjo arba kurių pasirinktas 
nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo 
įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba el. 
energijos pirkimo–pardavimo sutartį, 
aprūpinimą el. energija 

Hidroelektrinė Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė ir 
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 

TFAS Tarptautiniai finansinės atskaitomybės 
standartai 

TFAS Tarptautiniai finansinės atskaitomybės 
standartai 

„Ignitis“ UAB „Ignitis“ (buvusi „Lietuvos energijos 
tiekimas“ ir „Energijos tiekimas“) 

„Ignitis Eesti“  Ignitis Eesti OÜ 

„Ignitis gamyba“ AB „Ignitis gamyba“ 

„Ignitis Latvija“ Ignitis Latvia SIA 

„Ignitis Polska“ Ignitis Polska sp. z o.o. 

„Ignitis renewables“ UAB „Ignitis renewables“ 

Instaliuota galia Įrenginiai, kurie yra baigti statyti ir kuriuose 
buvo sėkmingai atlikti veiklos bandymai 

Investicijos Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
įsigijimas, įmonių akcijų įsigijimas 

IPO Pirminis viešas akcijų siūlymas (angl. Initial 
Public Offering) 

ISO Tarptautinė standartizacijos organizacija 
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Kauno A. Brazausko HE Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė 

KKJ UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 

Kruonio HAE Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 

KTU Kauno technologijos universitetas 

Lietuvos energija UAB „Lietuvos energija” (dabartinė UAB 
„Ignitis grupė”) 

Lietuvos energijos tiekimas UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 

Litgas UAB „Litgas“ 

Litgrid AB „Litgrid“ 

SGD Suskystintos gamtinės dujos 

SGD Suskystintos gamtinės dujos 

SGDT Suskystintų gamtinių dujų terminalas 

LRAIC Ilgalaikės vidutinės prieaugio sąnaudos 

12 mėn. Ankstesnių dvylikos mėnesių laikotarpis 

LVPA Lietuvos verslo paramos agentūra  

m. Metai 

Mažeikiai UAB „VVP Investment“ 

min. Minimalus 

mln./m Milijonas per 

mėnesį Mėnesis / mėnesiai 

MW Megavatas 

MWh Megavatvalandė 

np Neprasmingas 

NENS Nacionalinė energetinės nepriklausomybės 
strategija 

VERT Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

Nauji prijungimai ir galios padidinimai Klientai, kurie naujai prisijungė prie elektros 
ar dujų skirstomojo tinklo ar esamų 
prisijungimo taškų galios padidinimas 

GD  Gamtinės dujos 

NPS Klientų pasitenkinimo indeksas 

„NT Valdos“ UAB „NT Valdos“ 

EBPO Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacija 

DSS Darbų saugos ir sveikatos politika 

OPEX Veiklos sąnaudos 

„Pomerania“  Pomerania Wind Farm sp. z o. o. 

VIAP Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos 

Visuomeninis tiekimas El. energijos tiekimo veikla, kurią teisės 
aktais  nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdo 
asmuo turintis visuomeninio tiekimo licenciją 

ketv. Ketvirtis 

VVA Valdybos nario veiklos apmokėjimas 

AE Atsinaujinanti energetika 

AEI Atsinaujinantys energijos ištekliai 

RPA Procesų automatizacija (angl. robotic process 
automation) 

SAIDI Vidutinė neplanuotų elektros energijos arba 
dujų persiuntimo nutraukimų trukmė 

SAIFI Neplanuotų nutrūkimų dažnis tenkantis 
vienam vartotojui 

VVĮ Valstybės valdoma įmonė 

TE-3 Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė 

Bendrovė / „Ignitis grupė“ UAB „Ignitis grupė” (buvusi UAB „Lietuvos 
energija”) 

Tuuleenergia „Tuuleenergia osaühing” 

TWh Teravatvalandė 

UAB Uždaroji akcinė bendrovė 

JT Jungtinės tautos 

Vienetai Vienetai 

„Vėjo gūsis“ UAB „VĖJO GŪSIS“ 

„Vėjo vatas“ UAB „VĖJO VATAS“ 

VGTU Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

VKJ UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 

Visagino atominė elektrinė UAB „Visagino atominė elektrinė“ 

vs. Versus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

www.ignitisgrupe.lt 
 

 

UAB „Ignitis grupė“ 

Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva  

El. p. grupe@ignitis.lt 

Juridinio asmens kodas 301844044 
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UAB „Ignitis grupė“ 
konsoliduota ir Bendrovės 
sutrumpinta tarpinė 
finansinė ataskaita 

 
2020 m. kovo 31 d. pasibaigusio 3 mėnesių laikotarpio 
sutrumpinta konsoliduota ir Bendrovės tarpinė finansinė 
ataskaita, parengta pagal 34-ąjį Tarptautinį apskaitos 
standartą „Tarpinė finansinė atskaitomybė“, priimtą taikyti 
Europos Sąjungoje (neaudituota) 
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Turinys 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas UAB „Ignitis grupė“ generalinis direktorius, finansų ir iždo direktorius, UAB „Ignitis grupės 
paslaugų centras“ Apskaitos departamento vadovė, veikianti pagal 2020-04-10 įsakymą Nr. IS-88-20, patvirtino 2020 m. gegužės 29 d.:  
 

 

 

Sutrumpintos tarpinės finansinės padėties ataskaitos  

Sutrumpintos tarpinės pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos  

Sutrumpintos tarpinės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos  

Sutrumpintos tarpinės pinigų srautų ataskaitos  

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas  

     

Darius Maikštėnas 

Generalinis direktorius 
 

 Darius Kašauskas 

Finansų ir iždo direktorius 

 Giedruolė Guobienė 
UAB „Ignitis grupės paslaugų 

centras“ Apskaitos departamento 
vadovė, veikianti pagal  

2020-04-10 įsakymą Nr. IS-88-20      
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SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS 

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 
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Pastabos 

 

Grupė  Bendrovė 

    2020-03-31   2019-12-31  2020-03-31   2019-12-31 
       

 
   

TURTAS   
    

 
   

Ilgalaikis turtas   
    

 
   

Ilgalaikis nematerialusis turtas 4 
 

127.792  142.737  1.874  1.874 

Ilgalaikis materialusis turtas 4 
 

2.379.306  2.347.817  82  86 

Naudojimo teise valdomas turtas      5 
 

60.629  61.044  769  838 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą   
27.512  27.809  144  144 

Investicinis turtas   
5.530  5.530  -  - 

Investicijos į dukterines įmones 6 
 

-  -  1.204.494  1.204.494 

Po vienerių metų gautinos sumos  
 

161.172  165.031  720.700  723.201 

Kitas finansinis turtas   
4.100  3.735  3.804  3.474 

Kitas ilgalaikis turtas   
8.075  5.087  -  - 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas   12.612  11.770  832  763 

Ilgalaikio turto iš viso   
2.786.728  2.770.560  1.932.699  1.934.874 

Trumpalaikis turtas          
Atsargos   

39.877  46.621  -  - 
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių 

sąnaudos 
  44.030  50.548  109  32 

Prekybos gautinos sumos 7 
 

128.509  117.867  -  - 

Kitos gautinos sumos  
 

26.047  31.780  423  380 

Kitas trumpalaikis turtas   
4.029  5.796  -  - 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis   
2.282  2.434  -  - 

Kitas finansinis turtas  
 

-  -  229.218  270.949 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8  126.324  131.837  108  144 

   371.098  386.883  229.858  271.505 

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 9 
 

36.287  40.643  7.141  7.141 

Trumpalaikio turto iš viso  
 

407.385  427.526  236.999  278.646 

TURTO IŠ VISO  
 

3.194.113  3.198.086  2.169.698  2.213.520 

 
 

        
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  

        
Nuosavas kapitalas  

        
Įstatinis kapitalas 10 

 
1.212.156  1.212.156  1.212.156  1.212.156 

Rezervai  
 

241.819  259.651  80.720  80.720 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  
 

(147.299)  (172.188)  35.525  36.525 

Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios 
įmonės akcininkams 

 
 

1.306.676  1.299.619  1.328.401  1.329.401 

Nekontroliuojanti dalis  
 50.417  49.001  -  - 

Nuosavo kapitalo iš viso  
 1.357.093  1.348.620  1.328.401  1.329.401 

Įsipareigojimai  
        

Ilgalaikiai įsipareigojimai  
        

Ilgalaikės paskolos ir obligacijos 11 
 

831.950  821.929  637.785  639.465 
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai      

 
25.992  33.818  494  563 

Dotacijos ir subsidijos  
 271.764  267.949  -  - 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  
 

39.247  38.408  -  - 
Atidėjiniai 12 

 
35.350  35.564  -  - 

Ateinančių laikotarpių pajamos  
 

153.993  151.910  -  - 
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   786  883  -  - 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   1.359.082  1.350.461  638.279  640.028 

Trumpalaikiai įsipareigojimai          
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 11 

 
29.942  37.454  24.776  32.901 

Trumpalaikės paskolos 11 
 

174.161  196.737  174.147  196.737 

Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis    
 

14.888  8.400  276  277 
Prekybos mokėtinos sumos  

 
85.531  78.567  367  259 

Sutarčių įsipareigojimai  
 

32.756  51.745  117  52 
Pelno mokesčio įsipareigojimai  

 8.963  6.171  -  - 
Atidėjiniai 12 

 
21.580  19.818  -  - 

Ateinančių laikotarpių pajamos  
 

9.931  9.749  -  - 
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  

 
94.907  85.042  3.335  13.865 

 
 

 
472.659  493.683  203.018  244.091 

Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, skirtu parduoti  
 

5.279  5.322  -  - 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  
 477.938  499.005  203.018  244.091 

Įsipareigojimų iš viso    1.837.020  1.849.466  841.297  884.119 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO    3.194.113  3.198.086  2.169.698  2.213.520 

  
 

       
 

 

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos dalis.  
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Pastabos 

 Grupė Bendrovė 

  
 

2020 m. I ketv.   
2019 m. I ketv. 
(pertvarkyta*) 

  2020 m. I ketv.   2019 m. I ketv. 
  

 
       

Pajamos pagal sutartis su klientais 13  324.620  332.447  780  706 
Kitos pajamos   1.039  11.043  1  24 

   325.659  343.490  781  730 

Veiklos sąnaudos          
Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai   (218.191)  (245.038)  -  - 
Dujų ir mazuto pirkimai   (6.690)  (6.626)  -  - 
Nusidėvėjimas ir amortizacija   (27.727)  (27.014)  (73)  (66) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos   (24.457)  (21.003)  (1.340)  (1.361) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos   (4.820)  (8.151)  -  - 
Gautinų sumų ir paskolų (nuvertėjimo) atstatymas   (597)  229  -  - 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas   (907)  (180)  -  - 
Kitos sąnaudos   (11.660)  (9.674)  (807)  (574) 

Veiklos sąnaudos, iš viso   (295.049)  (317.457)  (2.220)  (2.001) 
  

    
 

   Veiklos pelnas (nuostoliai)   30.610  26.033  (1.439)  (1.271) 
  

    
 

   Finansinės veiklos pajamos   377  576  4.419  3.307 
Finansinės veiklos sąnaudos   (4.495)  (3.924)  (4.048)  (3.598) 

   

  
 

  

 

  

 

  Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą   26.492  22.685  (1.068)  (1.562) 

Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   (3.438)  (3.921)  -  - 
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)   (904)  (1.786)  68  190   

    
 

   Grynasis pelnas    22.150  16.978  (1.000)  (1.372) 

  

 

       

Priskirtinas:           
Patronuojančios įmonės savininkams    20.380  15.920  (1.000)  (1.372) 
Nekontroliuojančiai daliai    1.770  1.058  -  - 

    

   
 

   Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)           
Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)           

Pelnas (nuostoliai) dėl ilgalaikio turto perkainojimo atėmus atidėtąjį pelno mokestį   (11.217)  (5.296)  -  - 

Apibrėžtųjų išmokų plano įsipareigojimo perskaičiavimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį   (25)  -  -  - 

Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso   (11.242)  (5.296)  -  - 
  

    
 

   Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)          
Grynųjų investicijų, veikiančių užsienyje, perskaičiavimas į Grupės pateikimo valiutą   (2.435)  (5)  -  - 

Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso    (2.435)  (5)  -  - 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso    (13.677)  (5.301)  -  - 

Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso    8.473  11.677  (1.000)  (1.372) 

   

 

 
      

Priskirtinos:           
Patronuojančios įmonės savininkams    7.057  10.787  (1.000)  (1.372) 

Nekontroliuojančiai daliai    1.416  890  -  - 
  

 
       

 

*Kai kurios nurodytos sumos nesutampa su 2019 m. I ketv. tarpinėmis sutrumpintomis finansinėmis ataskaitomis ir atspindi klaidų koregavimus bei apskaitos metodų pakeitimus, atskleistus 3.2 pastaboje 
 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
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    Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams     

Grupė 
Pasta-

bos 
Kapitalas 

Privalomasis 
rezervas 

Perkainojimo 
rezervas 

Kiti rezervai 
Nepaskir-

stytasis pelnas 
(pertvarkyta*) 

Tarpinė suma 
(pertvarkyta*) 

Nekontro-
liuojanti dalis 
(pertvarkyta*) 

Iš viso 
(pertvarkyta*) 

 
 

        

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.  1.212.156 49.851 162.935 16 (156.763) 1.268.195 48.356 1.316.551 

Klaidų taisymas ir apskaitos metodų keitimas** 3.2 - - - - (13.231) (13.231) (798) (14.029) 

Likutis 2019 m. sausio 1 d. (pertvarkyta*)  1.212.156 49.851 162.935 16 (169.994) 1.254.964 47.558 1.302.522 
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką  - - (5.126) - - (5.126) (170) (5.296) 
Grynųjų investicijų, veikiančių užsienyje, perskaičiavimas į Grupės pateikimo 
valiutą  - - - (5) - (5) - (5) 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  - - (5.126) (5) - (5.131) (170) (5.301) 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (pertvarkyta*)  - - - - 15.920 15.920 1.058 16.978 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso (pertvarkyta*)  - - (5.126) (5) 15.920 10.789 888 11.677 
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį)  - - (4.508) - 4.508 - - - 
Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai  - (689) - - 689 - - - 

Likutis 2019 m. kovo 31 d. (pertvarkyta*)  1.212.156 49.162 153.301 11 (148.877) 1.265.753 48.446 1.314.199 
          

Likutis 2020 m. sausio 1 d.  1.212.156 112.647 146.993 11 (172.188) 1.299.619 49.001 1.348.620 
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką  - - (10.864) - - (10.864) (353) (11.217) 
Grynųjų investicijų, veikiančių užsienyje, perskaičiavimas į Grupės pateikimo 
valiutą  - - - (2.435) - (2.435) - (2.435) 
Apibrėžtųjų išmokų plano įsipareigojimo perskaičiavimas, atėmus atidėtąjį pelno 
mokestį  - - - - (24) (24) (1) (25) 

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso  - - (10.864) (2.435) (24) (13.323) (354) (13.677) 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - - - 20.380 20.380 1.770 22.150 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - (10.864) (2.435) 20.356 7.057 1.416 8.473 
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas 
nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį)  - - (3.026) - 3.026 - - - 
Pervesta į rezervus, rezervų pasikeitimai  - (1.507) - - 1.507 - - - 

Likutis 2020 m. kovo 31 d.  1.212.156 111.140 133.103 (2.424) (147.299) 1.306.676 50.417 1.357.093 
          

* Kai kurios nurodytos sumos nesutampa su 2019 m. I ketv. sutrumpintomis tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atspindi klaidų koregavimus bei apskaitos metodų pakeitimus, atskleistus 3.2 pastaboje 
**Rengiant 2019 m. metines finansines ataskaitas, klaidų taisymai ir apskaitos metodų keitimas buvo pritaikyti retrospektyviai 
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Bendrovė Pastaba Kapitalas 
Privalomasis 

rezervas 
Nepaskirstytasis 

pelnas 
Iš viso 

      
Likutis 2019 m. sausio 1 d.  1.212.156 19.811 78.231 1.310.198 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - (1.372) (1.372) 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - (1.372) (1.372) 

Likutis 2019 m. kovo 31 d.  1.212.156 19.811 76.859 1.308.826 
      

Likutis 2020 m. sausio 1 d.  1.212.156 80.720 36.525 1.329.401 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas  - - (1.000) (1.000) 

Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso  - - (1.000) (1.000) 

Likutis 2020 m. kovo 31 d.  1.212.156 80.720 35.525 1.328.401 
      

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 
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Pastabos 
Grupė   Bendrovė 

  2020 I ketv.   
2019 I ketv. 

(pertvarkyta*) 
  2020 I ketv.   2019 I ketv. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai     
 

  
  

Grynasis pelnas*  22.150  16.978  (1.000)  (1.372) 
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:         

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4, 5 29.796  28.992  73  66 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas  912  180  -  - 
Išvestinių finansinių priemonių perkainojimas  6.307  1.516  -  - 
Finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas)  702  (229)  -  - 
Pelno mokesčio sąnaudos  4.342  5.707  (69)  (190) 
Dotacijų (nusidėvėjimas)  (2.069)  (2.245)  -  - 
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)  375  7.121  -  - 
Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos (atstatymas)  (14)  (12)  -  - 
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį turtą) nurašymo 

sąnaudos 
 

819  1.386  -  - 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos 

(pajamos) 
 

2.217  (106)  -  - 
Panaudoti aplinkos taršos leidimai  (98)  -  -  - 

Investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:         
- Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo 

(pelnas) nuostoliai  (354)  (478)  -  - 
- Išvestinių finansinių priemonių perkainavimo ir 

uždarymo rezultatas  2  939  -  - 
- Kitos investicinės veiklos sąnaudos (pajamos)  -  (7)  -  364 

Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas:         
- Palūkanų (pajamos)  (71)  (424)  (4.419)  (3.307) 
- Palūkanų sąnaudos  3.707  3.868  3.611  3.598 
- Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)  482  (96)  437  - 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:         
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 

sumažėjimas  (447)  24.632  (910)  (11.286) 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio 

bei ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas  7.776  (519)  (77)  653 
Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir 

sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)  1.473  (25.359)  518  10.696 
(Sumokėtas) pelno mokestis  (591)  (616)  -  - 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  77.416  61.228  (1.836)  (778) 

         
Investicinės veiklos pinigų srautai         

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)  (65.788)  (94.603)  -  (30) 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas  4.207  12.859  -  - 
(Suteiktos) paskolos  -  -  -  (72.064) 
Susigrąžintos paskolos  -  -  47.677  26.280 
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)   -  -  (11.314)  (15.175) 
Gautos dotacijos  5.742  10.728  -  - 
Gautos palūkanos  -  -  1.511  489 
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

(sumažėjimai)  -  (51)  -  (607) 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (55.839)  (71.067)  37.874  (61.107) 

Finansinės veiklos pinigų srautai         
Gautos paskolos 11 16.406  15.212  -  - 
Sugrąžintos paskolos 11 (14.560)  (15.458)  (10.100)  (14.350) 
Nuomos mokėjimai   (2.044)  (689)  (68)  (42) 
Sumokėtos palūkanos   (1.385)  (704)  (426)  (413) 
Išmokėti dividendai  (27)  (10)  -  - 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (1.610)  (1.649)  (10.594)  (14.805) 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos 
perviršį) padidėjimas (sumažėjimas)  19.967  (11.488)  25.444  (76.690) 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) 
laikotarpio pradžioje  8 (59.454)  85.575  (191.147)  (42.029) 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos 
perviršį) laikotarpio pabaigoje 8 (39.487)  84.815  (165.703)  (118.719) 

         
* Kai kurios nurodytos sumos nesutampa su 2019 m. I ketv. sutrumpintomis tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atspindi klaidų koregavimus bei 
apskaitos metodų pakeitimus, atskleistus 3.2 pastaboje 
 

 
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis 
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1 Bendroji informacija  
 
UAB „Ignitis grupė“ yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, 
Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų 
registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė 
įsteigta neribotam laikui. 
 
Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba (taip pat elektros 
energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių), tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų 
skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymu ir veiklos koordinavimu. 
 
Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles 
bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikaci jos ir 
kitose srityse. 
 
Bendrovė siekia užtikrinti efektyvią įmonių grupės veiklą, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su 
grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimą, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. 
 
Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos valstybei. 
 

Bendrovės akcininkas 

2020 m. kovo 31 d.   2019 m. gruodžio 31 d. 

Akcinis kapitalas, 
tūkst. Eur 

%   
Akcinis kapitalas, 

tūkst. Eur 
% 

      

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos 1.212.156 100  1.212.156 100 
      

 
2020 m. kovo 31 d. Grupėje buvo 3.905 darbuotojai (2019 m. gruodžio 31 d.: 3.846), Bendrovėje – 92 darbuotojai (2019 m. gruodžio 31 
d.: 108). 
 

2 Apskaitos principai 
 

2.1 Rengimo pagrindas 
 
Šios finansinės ataskaitos apima 2020 m. kovo 31 d. pasibaigusio 3 mėnesių laikotarpio UAB „Ignitis grupė“ (toliau „Bendrovė“) tarpines 
sutrumpintas finansines ataskaitas ir konsoliduotas Bendrovės bei jos dukterinių įmonių (toliau bendrai „Grupė“) tarpines sutrumpintas 
finansines ataskaitas (toliau „tarpinės finansinės ataskaitos“). Bendrovės ir Grupės tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau „TFAS“), priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei 
atskaitomybei (34-asis Tarptautinis apskaitos standartas (toliau „TAS“) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Šiose neaudituotose tarpinėse 
finansinėse ataskaitose nėra pateikiama visa informacija, kuri yra reikalaujama sudarant metines finansines ataskaitas, todėl turi būti 
skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 
 
Šios tarpinės finansinės ataskaitos pateikiamos eurais ir visos vertės yra suapvalintos iki artimiausio tūkstančio skaičiaus (tūkst. Eur), 
išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip. Grupės ir Bendrovės tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiama palyginamoji praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio informacija. Bendrovės ir Grupės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
Grupė, rengiant 2019 metų metinę finansinę atskaitomybę, peržiūrėjo apskaitos metodus, susijusius su: 
- Pajamų, gautų iš naujų vartotojų prijungimo paslaugų, pateikimu,  
- Pajamų, susijusių su viešuosius interesus atitinkančiomis paslaugomis (toliau „VIAP paslaugos“), pateikimu, 
- Pajamų, susijusių su suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau „SGDT“) saugumo dedamąja, surinkta iš vartotojų, pateikimu, 
- Pajamų, susijusių su elektros persiuntimo, apimančio tiek perdavimą tiek skirstymą, ir dujų skirstymo paslaugomis Latvijoje, pateikimu, 
- Pajamų, gautinų sumų, mokėtinų sumų, susijusių su reguliuojamomis paslaugomis, apskaitos principais, 
- Pajamų ir sąnaudų, susijusių su elektros prekyba biržoje sudaromais išankstiniais ir ateities sandoriais, pateikimu. 
 
Šie apskaitos klaidų koregavimai ir apskaitinio traktavimo pasikeitimai rengiant tarpines finansines ataskaitas, sudarytas už 3 mėnesių 
laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d., nebuvo atspindėti. Kadangi finansinėse atskaitose yra pateikiama palyginamoji praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio informacija, Grupė šiose tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikia 2019 m. I ketvirčio skaičius pertvarkytus kaip 
aprašyta pastaboje 3.2. 
 

2.2 Nauji standartai, pataisos ir išaiškinimai, priimti taikymui 
 
Apskaitos politika, taikoma rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, atitinka apskaitos principus, kurių buvo laikomasi rengiant Grupės 
ir Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., išskyrus priimtus naujus standartus, kurie 
įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d. 
 
Rengiant šias tarpines finansines ataskaitas Grupė/Bendrovė iš anksto netaikė naujų standartų, pataisų ir išaiškinimų, kurių įsigaliojimo 
data yra vėlesnė nei 2020 m. sausio 1 d. Toliau pateikiami nauji standartai ir standartų pataisos, kurios įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d., 
neturėjo įtakos šioms tarpinėms finansinėms ataskaitoms. 
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Naujų ir/ar pakeistų Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (toliau –  
TFAAK) išaiškinimų taikymas 
 
TFAS standartų koncepcinės sistemos pataisos 
(paskelbtos 2018 m kovo 29 d., įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) 
 
Koncepcinė sistema pateikia išsamų finansinių ataskaitų sudarymo sąvokų rinkinį, standartų reguliavimą, gaires rengėjams, pateikiant 
nuoseklią apskaitos politiką ir pagalbą kitiems savo pastangomis suprasti ir interpretuoti standartus. TAS valdyba (toliau – TASV) taip pat 
išleido atskirą lydintį dokumentą „Nuorodų į TFAS standartų koncepcinės sistemos pataisos“, kuris apibrėžia pakeitimus koreguojamiems 
standartams, tam kad atnaujintų nuorodas į peržiūrėtą koncepcinę sistemą. Jo tikslas yra palengvinti perėjimą prie peržiūrėtos 
koncepcinės sistemos įmonėms, kurios kuria apskaitos politiką naudodamos koncepcinę sistemą, tuo atveju, kai nei vienas TFAS 
standartas netinka konkrečiai operacijai. Pataisos yra patvirtintos Europos Sąjungoje. Šios pataisos neturėjo įtakos Grupės ir Bendrovės 
finansinėms ataskaitoms. 
 
3-ojo TFAS pataisos: Verslo apibrėžimas 
(paskelbtos 2018 m. spalio 22 d., įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) 
 
TASV išleido „Verslo apibrėžimas“ pataisas (3-iojo TFAS pataisos), siekdama išspręsti sunkumus, kylančius tais atvejais, kai ūkio 
subjektas turi nustatyti, ar jis įsigijo verslą, ar turto grupę. Pataisos galioja verslo jungimams, kurie buvo įsigyti pirmame metiniame 
ataskaitiniame laikotarpyje, prasidedančiame 2020 m. sausio 1 d., ir turtui, kuris įsigyjamas tokio laikotarpio pradžioje arba vėliau. 
Standartą galima pradėti taikyti anksčiau. Pataisos yra patvirtintos Europos Sąjungoje. Šios pataisos neturėjo įtakos Grupės ir Bendrovės 
finansinėms ataskaitoms, tačiau gali turėti įtakos ateities laikotarpiams, jei Bendrovė vykdys verslo jungimus. 
 
1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos: „reikšmingumo“ sąvokos apibrėžimas 
(paskelbtos 2018 m. spalio 31 d., įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) 
 
Pataisos įsigalioja metiniais ataskaitiniais laikotarpiais, prasidedančiais 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau, su galimybe kreiptis anksčiau. 
Pataisos paaiškina apibrėžimą sąvokos „reikšmingumas“ ir kaip ji turi būti taikoma. Naujas apibrėžimas paaiškina, kad „informacija yra 
reikšminga, jei jos praleidimas, suklaidinimas ar neaiškumas, pagrįstai tikėtina turės įtakos pagrindiniams finansinės atskaitomybės 
vartotojų priimamiems sprendimams, kuriuos jie priima remdamiesi šiomis finansinėmis ataskaitomis ir, kurios teikia finansinę informaciją 
apie šį konkretų atskaitingą subjektą“. Papildomai, paaiškinimai, lydintys šį apibrėžimą, buvo patobulinti. Pataisos taip pat užtikrina, kad 
„reikšmingumo“ apibrėžimas  būtų  nuoseklus visuose TFAS standartuose. Pataisos yra patvirtintos Europos Sąjungoje. Šios pataisos 
neturėjo įtakos nei šiai finansinei atskaitomybei, nei tikimasi, kad ateityje tai turės įtakos Bendrovei. 
 
 9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos: Palūkanų normos indekso reforma 
(paskelbtos 2019 m. rugsėjo 26 d., įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) 
 
9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisomis užbaigiamas I-asis etapas, kuriuo siekiama reaguoti į Tarpbankinių palūkanų normos 
(angl. Interbank Offered Rates, IBOR) reformos poveikį finansinei atskaitomybei. II-asis etapas bus orientuotas į problemas, kurios gali 
turėti įtakos finansinei atskaitomybei, kai esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas (angl. benchmark) keičiamas į nerizikingą 
palūkanų normą (angl. Risk free rate, RFR). Šiose paskelbtose pataisose nagrinėjamos problemos, kurios turi įtakos finansinei 
atskaitomybei laikotarpiu iki esamo palūkanų normos lyginamojo indekso pakeitimo alternatyvia palūkanų norma, ir analizuojamas 
poveikis, kurį gali sukelti konkretūs apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimai, nustatyti 9-ajame TFAS „Finansinės priemonės“ ir 39-
ajame TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, kai dėl tokio poveikio būtina atlikti į ateitį orientuotą analizę. Remiantis 
pataisomis, leidžiama naudotis laikinomis lengvatomis, taikytinu visiems apsidraudimo sandoriams, kuriems palūkanų normų lyginamojo 
indekso reforma turi tiesioginės įtakos, kai pagal tokią reformą apsidraudimo apskaita tęsiama neaiškumo laikotarpiu, kol esamas palūkanų 
normos lyginamasis indeksas nekeičiamas į alternatyvią beveik nerizikingą palūkanų normą. Taip pat buvo atliktos pataisos ir 7-ajame 
TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ dėl papildomos informacijos apie neaiškumą, kuris atsiranda dėl palūkanų normų lyginamojo 
indekso reformos, atskleidimo. Šios pataisos neturėjo įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms. Pataisos yra patvirtintos 
Europos Sąjungoje. 
 
Dar neįsigalioję nauji standartai, pakeitimai ir išaiškinimai 
 
Nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, kurie neįsigaliojo ataskaitiniu laikotarpiu, prasidedančiu nuo 2020 m. sausio 1 d., ir 
nebuvo iš anksto taikyti rengiant šias finansines ataskaitas, nurodyti toliau: 
 
10-ojo TFAS ir 28-ojo TAS pataisos: Turto pardavimas arba turtinis įnašas tarp investuotojo ir jo asocijuotos įmonės arba bendros įmonės 
(paskelbtos 2014 m. rugsėjo 11 d., įsigaliojimo terminas nenustatytas) 
 
Pataisos paaiškina pripažintus reikalavimų nenuoseklumus tarp 10-ojo TFAS ir 28-ojo TAS, nagrinėjant pardavimą ar turtinį įnašą tarp 
investuotojo ir jo asocijuotosios įmonės ar bendros įmones. Pagrindinė šių pataisų išvada yra, kad pilnas pelnas ar nuostolis yra 
pripažįstamas, kai transakcija apima verslą (ir tuo atveju, kai verslas priklauso patronuojamai įmonei ir kuomet nepriklauso). Pelnas ar 
nuostolis pripažįstamas iš dalies, kai transakcija apima turtą, kuris nesudaro verslo, net jei šis turtas priklauso patronuojamai įmonei. 2015 
m. gruodį Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (toliau –„TASV“) nukėlė šių pataisų įsigaliojimą neterminuotai, laukdami tyrimo 
rezultatų apie nuosavybės metodo apskaitą. Bendrovės vadovybės vertinimu pataisų taikymas reikšmingos įtakos Grupės ir Bendrovės 
finansinėms ataskaitoms neturės. 
 
17-asis TFAS: Draudimo sutartys (Naujas) 
(paskelbtas 2017 m. gegužės 18 d., įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d.) 
 
17-asis TFAS keičia 4-ąjį TFAS, kuris leidžia ūkio subjektams ir toliau taikyti dabartinę draudimo sutarčių apskaitos politiką. Dėl to 
investuotojams buvo sunku palyginti panašių draudimo bendrovių finansinę veiklą. 17-asis TFAS yra bendrais principais pagrįstas 
standartas, nustatantis apskaitos reikalavimus visų rūšių draudimo sutartims, įskaitant draudiko turimas perdraudimo sutartis. Šis 
standartas reikalauja pripažinti ir įvertinti draudimo sutarčių klases: (i) būsimųjų pinigų srautų (pinigų srautai iš sutarties vykdymo) 
dabartine verte, pakoreguota pagal riziką, kuri atspindi visą turimą informaciją apie iš sutarties vykdymo gaunamą pinigų srautą, kuris 
atitinka rinkoje stebimus duomenis pridedant (jei vertė yra įsipareigojimas) arba atimant (jei vertė yra turtas); (ii) suma, atspindinčia 
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negautą pelną (sutartyje numatytą paslaugų maržą) iš sutarčių grupės. Draudimo kompanijos draudimo sutarčių grupės pelną turės 
pripažinti per visą draudimo laikotarpį ir nuo rizikos perdavimo momento. Jei sutarčių grupė yra arba tampa nuostolinga, ūkio subjektas 
nuostolius pripažįsta nedelsiant. Standartas šiuo metu yra dar nepatvirtintas Europos Sąjungos. Šis standartas neturės įtakos Grupės ir 
Bendrovės finansinei būklei ar veiklos rezultatams, nes draudimo paslaugomis neužsiima. 
 
1-ojo TAS pataisos: Įsipareigojimų klasifikavimas į ilgalaikius ir trumpalaikius 
(paskelbtos 2020 m. sausio 23 d., įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.) 
 
Pakeitimai galioja metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo 2022 m. sausio 1 d. arba vėliau, leidžiant juos taikyti 
anksčiau. Pakeitimais siekiama skatinti nuoseklų reikalavimų taikymą padedant įmonėms nuspręsti, ar finansinės būklės ataskaitoje 
skolos ir kiti įsipareigojimai, kurių atsiskaitymo data yra neapibrėžta, turėtų būti klasifikuojami kaip trumpalaikiai ar ilgalaikiai. Pataisos 
daro įtaką įsipareigojimų pateikimui finansinės padėties ataskaitoje ir nekeičia galiojančių reikalavimų, susijusių su turto, įsipareigojimų, 
pajamų ar sąnaudų įvertinimu ar pripažinimo momentu, taip pat informacijos, kurią ūkio subjektai atskleidžia apie tuos straipsnius. Be to, 
pataisos paaiškina skolos, kurią ūkio subjektas gali apmokėti išleisdamas nuosavo kapitalo priemones, klasifikavimo reikalavimus. Šiuo 
metu Grupė ir Bendrovė vertina šios pataisos įtaką jų finansinėms ataskaitoms. Pataisos šiuo metu yra dar nepatvirtintos Europos 
Sąjungoje. 
 

3 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant 
finansines ataskaitas 

 

3.1 COVID-19 įtaka pagrindiniams apskaitiniams vertinimams, prielaidoms ir įvertinimo neapibrėžtumams 
 
Rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai 
neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir taikyti rengiant 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas, 
išskyrus tuos apskaitinius vertinimus, kurių neapibrėžtumas yra padidėjęs dėl COVID-19 pandemijos. Lyginant su 2019 metų metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis, išskyrus COVID-19 pandemijos įtaką, rengiant šias tarpines finansines ataskaitas daugiau nebuvo 
nustatyta kitų naujų sričių. Toliau aptariamos pagrindinės sritys, į kurias atsižvelgė Grupės vadovybė vertindama COVID-19 įtaką: 
 
Veiklos tęstinumas 
 
Grupės vadovybė vertino pinigų srautus dėl mokėjimų už elektrą ir dujas atidėjimo, dėl elektros ir dujų vartojimo sumažėjimo ir lėtesnio jo 
atsistatymo, taip pat pinigų srautus, susijusius su vystomų didelių infrastruktūrinių projektų vėlavimo rizika, blogų skolų išaugimo tikimybę, 
finansavimo šaltinių pritraukimo galimus sutrikimus, kritines funkcijas atliekančių darbuotojų užsikrėtimo COVID-19 riziką. Vertinant buvo 
pasitelkta visa šiuo metu prieinama informacija apie COVID-19 keliamas grėsmes. Grupės vadovybė, vertindama pagrindinių COVID-19 
veiksnių galimą įtaką Grupės rezultatams, nenustatė grėsmių Grupės veiklos tęstinumui. Grupė ėmėsi veiksmų atsiradusiai rizikai 
suvaldyti. 
 
Turto likutinė vertė ir naudingas tarnavimo laikotarpis: ilgalaikis materialus turtas 
 
Vadovybė apsvarstė COVID-19 įtaką ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpiui ir nustačius, jog numatomam ilgalaikio turto naudojimo 
pobūdžiui ir paskirčiai pokyčių nebuvo, neįžvelgė jokios COVID-19 įtakos turto likutinei vertei bei naudingam tarnavimo laikotarpiui. 
Ilgalaikio turto naudojimo pobūdžio ir paskirties peržiūra rėmėsi numatomais įvykiais ir ekonominėmis sąlygomis, kurias ateityje galėtų 
nulemti COVID-19 pandemija. Vadovybė, atlikusi peržiūrą, nenustatė jokių ilgalaikio materialaus turto naudojimo sutrikimų nei trumpuoju 
nei ilguoju periodu. 
 
Tikėtini kredito nuostoliai: finansinis turtas  
 
Grupės vadovybė įvertino praeities įvykius, dabartines ir būsimas ekonomines sąlygas, žinomas šių tarpinių finansinių ataskaitų išleidimo 
dieną, nustatant tikėtinus kredito nuostolius dėl COVID-19 įtakos. Grupės vadovybė nustatė, kad būsima ekonominė padėtis dėl COVID-
19 nekeičia reikšmingai nuostolių koeficientų matricos, kuri naudojama apskaičiuojant tikėtinus kredito nuostolius Bendrovės finansiniam 
turtui. Nuostolių koeficientai, naudojami apskaičiuojant tikėtinus kredito nuostolius 2020 m. kovo 31 d., buvo tokie patys kaip ir 2019 m. 
gruodžio 31 d. 
 
Tikrosios vertės nustatymas: ilgalaikis materialusis turtas  
 
Vadovybė peržiūrėjo pagrindines prielaidas, naudojamas ilgalaikio materialaus turto tikrosios vertės nustatymui. Vadovybė nenustatė jokių 
reikšmingų su COVID-19 susijusių aplinkybių, dėl kurių reikėtų reikšmingai koreguoti vadovybės prielaidas, naudojamas ilgalaikio turto 
tikrosios vertės patikrinimui ir nustatymui. Kadangi prielaidos, naudotos nustatant tikrąją vertę 2019 m. gruodžio 31 d., nepasikeitė, 
ilgalaikio turto vertė 2020 m. kovo 31 d. atitinka jo tikrąją vertę.  
 
Ilgalaikės ir trumpalaikės dalies klasifikavimas 
 
Vadovybė taip pat peržiūrėjo suteiktų ir gautų paskolų, taip pat ir kitų gautinų/mokėtinų sumų klasifikavimo į ilgalaikius ir trumpalaikius 
kriterijus ir nenustatė jokių aplinkybių, dėl kurių reikėtų reikšmingai koreguoti jų klasifikavimą. 
 
Bendra informacija apie COVID-19 įtaką Grupės vykdomai veiklai 

 
Valstybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną LR Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė pakeitimus, skirtus išsaugoti darbo 
vietas ir padėti gyventojams. Taip pat, 2020 kovo mėn. 16 d. LR Vyriausybės pasitarimo sprendimu (protokolas Nr. 14) buvo priimtas 
Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių įgyvendinimo planas (toliau – Planas), kuriame 
numatytos priemonės tiek dėl gyventojų, tiek dėl verslo pajamų bei likvidumo išsaugojimo ir ekonomikos skatinimo. Viena šių priemonių 
yra sudaryti galimybę atidėti arba dalimis išdėstyti įmokų už sunaudotą elektros energiją ir gamtines dujas mokėjimą Bendrovės dukterinei 
bendrovei UAB „Ignitis“. Tai reiškia, kad bendrovė UAB „Ignitis“ ir atitinkamai Bendrovės dukterinė įmonė AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ tiesiogiai patiria klientų mokėjimų už paslaugas vėlavimą.  
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Pagrindiniai veiksniai, kurie daro įtaką Grupės veiklai dėl aukščiau aprašytos situacijos, susijusios su COVID-19, yra pateikiami žemiau:  
 

Veiksniai Įtaka 

  

Pinigų srautai iš mokėjimų už elektrą ir dujas, 
atsiskaitymų vėlavimas, susitarimai dėl ilgesnių 
skolų apmokėjimo terminų bei tikėtinas blogų 
skolų išaugimas 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijomis, Grupė teikia specialius 
mokėjimų atidėjimus klientams, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais dėl paskelbto karantino. 
Priimami ir analizuojami privačių ir verslo klientų prašymai atidėti mokėjimą už elektros ir dujų 
paskirstymą ir tiekimą individualiai, o sprendimai priimami neviršijant numatytos sumos. 
Klientų mokumo pablogėjimo rodikliai yra ženkliai mažesni nei buvo vertinta paskelbus karantiną. Šių 
tarpinių finansinių ataskaitų išleidimo dieną prašymų atidėti mokėjimus neviršija 7 mln. Eur, patenkinti 
prašymai sudaro apie 3 mln. Eur, likusi dalis atitinkamai lėmė natūralų pradelstų skolų lygio 
padidėjimą.  

  

Pinigų srautai dėl elektros ir dujų vartojimo 
sumažėjimo karantino laikotarpiu ir lėtesnis 
vartojimo atsistatymas jam pasibaigus 

Elektros energijos vartojimas: 
B2B (trump. Business-to-Business, liet. verslo segmente) elektros vartojimas karantino laikotarpiu 
mažėjo apie ~15-18%, B2C (trump. Business-to-Customers, liet. namų ūkiuose) elektros vartojimas 
išaugo iki 4-5%.  
Pažymėtina, jog UAB Ignitis augino klientų portfelį, todėl matomas bendras elektros vartojimo 
išaugimas lyginant su praėjusiais metais. 
 
Gamtinių dujų vartojimas: 

• Nuo karantino pradžios nėra pastebimas AB “Energijos skirstymo operatorius” tinkle paskirstytų 
gamtinių dujų kiekio sumažėjimas, kurį būtų galima sieti tiesiogiai su karantino įtaka.  

• Nuo metų pradžios AB “Energijos skirstymo operatorius” tinkle paskirstytų gamtinių dujų kiekis 
sumažėjo apytiksliai 9%, tačiau šiuos pokyčius didžiąja dalimi įtakojo šiltesnė metų pradžia 
(ypatingai sausis) bei atitinkamai šaltesnis balandžio mėn., lyginant su praėjusiais metais. 

  

Pinigų srautai susiję su vystomų didelių infra- 
struktūrinių projektų (naujų jėgainių statyba ir 
vystymas) vėlavimo rizika 

Dėl COVID-19 įtakos ir taikytų karantino apribojimų tikėtina vėjo parkų ir kogeneracinių jėgainių 
projektų ar jų atskirų etapų vėlavimo rizika apytiksliai proporcinga visuotino karantino laikui, todėl 
dalis suplanuotų investicijų gali atitinkamai persikelti į vėlesnius 2020 metų periodus ar 2021 metus. 
Šių tarpinių finansinių ataskaitų išleidimo dieną reikšmingų indikacijų dėl vėlavimo pasiekti 
užsibrėžtus tikslus nėra. 

  

 
Darbuotojų užsikrėtimo COVID-19 infekcija rizikos valdymas 
 
Grupė karantino laikotarpiu griežtai laikosi visų LR Vyriausybės pateiktų rekomendacijų dėl COVID-19 galimos grėsmės suvaldymo. 
Grupėje yra sudarytos visos sąlygos efektyviam darbui nuotoliniu būdu ir nėra patiriami jokie darbuotojų tiesioginių funkcijų atlikimo 
sutrikimai. Darbuotojų, kurių funkcijos yra užtikrinti sklandų elektros energijos gamybos, stabilų elektros energijos sistemos, elektros ir 
dujų skirstymo bei tiekimo veikloje naudojamų įrengimų veikimą, taip pat, kurie dirba statybos aikštelėse, užsikrėtimo rizikos valdymui 
Grupės vadovybė skiria ypatingą dėmesį, kad būtų užtikrintas šių Grupės veiklų tęstinumas. Šiems darbuotojams yra suteikiamos 
papildomos asmeninės apsaugos ir asmens higienos priemonės, parengti ir įgyvendinami jų pamainumo užtikrinimo veiksmai, įrengimų 
valdymo punktuose pertvaromis atskirtos zonos ir pan. Grupė šių tarpinių finansinių atskaitų išleidimo dieną dėl COVID-19 nepatyrė jokių 
nesklandumų dėl šių darbuotojų atliekamų funkcijų. 
 
Grupės likvidumo rizikos valdymas 
 
Grupė likvidumo riziką valdo centralizuotai, naudodama šias priemones: 
- Trumpalaikė likvidumo rizika valdoma naudojantis įpareigojančiomis kredito linijomis ir overdraftai, skolinantis Grupėje per „Cashpool“ 
platformą. Šių kredito linijų laikotarpis turi būti bent dveji metai ir jos turi sudaryti ne mažiau kaip 20% visos konsoliduotos grupės grynosios 
skolos. Papildomam likvidumui palaikyti gali būti naudojamos neįpareigojančios kredito linijos, jų dydis nėra ribojamas. Likvidumą taip pat 
palaiko Grupės investicijos į trumpalaikes skolos priemones, turinčias aukštą kredito reitingą (valstybių ir korporacijų skolos vertybinius 
popierius), trumpalaikius indėlius ar jų sertifikatus ir kitas pinigų rinkos priemones, kurios atitinka investicijų likvidumo ir patikimumo 
reikalavimus, nustatytus Grupės iždo valdymo politikoje. 
- Ilgalaikė likvidumo rizika yra valdoma partnerystės iždo departamento nuolat užtikrinant galimybes finansuoti grupės veiklą naudojant 
bent du šaltinius, t.y. skolos vertybinius popierius, investicinių bankų paskolas ar komercinių bankų paskolas ir kitas priemones. 
Diversifikuodama ilgalaikių paskolų portfelį, Grupė siekia, kad 20–40 procentų Grupės konsoliduotos ilgalaikės skolos sudarytų 
finansavimas iš šaltinių, kurie neapima komercinių bankų paskolų. 
 
Karantino laikotarpiu Grupė sudarė 100 mln. Eur paskolos sutartį su AB Swedbank banku bei išleido 300 mln. Eur obligacijų emisiją. 
 

3.2 Palyginamųjų skaičių pertvarkymai dėl klaidų taisymo ir apskaitos metodų pasikeitimo 
 
Kadangi apskaitos klaidų koregavimai ir apskaitinio traktavimo pasikeitimai, apibendrinti pastaboje 2.1, turi būti atspindėti palyginamojoje 
2019 m. I ketvirčio informacijoje, Grupė pateikia informaciją dėl kai kurių skaičių, pateiktų tarpinėse finansinėse ataskaitose, sudarytose 
už 2019 m. I ketvirčio laikotarpį, pertvarkymų: 
 
Klaidų taisymai 
 
1. Klaida, susijusi su reguliuojamomis paslaugomis 

 
2019 m. Grupės dukterinė įmonė AB „Ignitis gamyba“ peržiūrėjo pajamų, kitų gautinų sumų ir įsipareigojimų, susijusių su antrinio avarinio 
galios rezervo, tretinio aktyviosios galios rezervo, sistemos atstatymo po totalinės avarijos ir reaktyvios galios valdymo paslaugomis (toliau 
– Reguliuojamos paslaugos), kurios yra reguliuojamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – „VERT“), pripažinimo 
principus finansinėse ataskaitose. Pajamos buvo pripažįstamos nevertinant, ar AB „Ignitis gamyba“ teiks šias reguliuojamas paslaugas 
per sekantį ataskaitinį laikotarpį, ar ne. Tačiau, pakartotinai nuodugniai išanalizavus reguliuojamas paslaugas reglamentuojančius teisės 
aktus bei VERT nutarimus, buvo nustatyta, kad ateinančiais laikotarpiais susidaranti mokėtina arba grąžintina suma už reguliuojamų 
paslaugų teikimą turėtų priklausyti nuo to, ar tikrai veikla bus vykdoma ir realizuosis su faktine vykdoma ateities veikla, t. y. šios sumos, 
susijusios su dar vykdomomis sutartimis, tokiais atvejais neturėtų būti apskaitomos kaip atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai bei 
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neapibrėžtasis turtas pagal 37-ąjį TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“. Šios klaidos taisymo teigiama 
įtaka 2019 m. I ketvirčio grynajam pelnui ir nuosavam kapitalui 2019 m. kovo 31 d. sudarė 1.636 tūkst. Eur. 

 
2. Klaida, susijusi su pajamomis iš prekybos elektros energija biržoje 

 
Grupės įmonė Ignitis Polska Sp. z o.o., kuri verčiasi prekyba elektra biržoje sudarydama išankstinius bei ateities elektros energijos pirkimo 
bei pardavimo sandorius, pajamas ir sąnaudas iš sandorių, kurių tikslas yra uždirbti pelną iš atsirandančių trumpalaikių elektros energijos 
kainų svyravimų biržoje, pripažindavo atskiruose Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos straipsniuose. Tačiau, nuodugniai 
išanalizavus 9-ąjį TFAS „Finansinės priemonės“, Grupė nustatė, jog šie sandoriai negali būti klasifikuojami taikant „own-use“ (liet. "savo 
reikmėms“) išimtį ir Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje turi būti atvaizduojamas tik šių sandorių rezultatas, t.y. pelnas 
arba nuostolis. Per 2019 m. I ketvirtį šios pajamos sudarė 63.796 tūkst. Eur. 
 
Apskaitos metodų keitimas 
 
1. Apskaitos metodo, susijusio su naujų vartotojų prijungimo mokesčiais, keitimas 

 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. prijungimo mokesčiai dujų skirstymo veikloje buvo pripažįstami pajamomis baigus prijungti klientą prie skirstymo 
tinklo. Elektros energijos skirstymo veikloje nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. spalio 1 d. prijungimo mokesčiai buvo pripažįstami 
pajamomis per susijusio, naujai sukurto, ilgalaikio materialaus turto (prijungimo infrastruktūros) naudingo tarnavimo laikotarpį, nuo 2018 
m. spalio 1 d. – pajamos buvo pripažįstamos baigus prijungti klientą prie skirstymo tinklo. Grupė, nuodugniai išanalizavusi 15-ojo TFAS 
„Pajamos pagal sutartis su klientais“ nuostatas, pakeitė naujų klientų prijungimo mokesčių pripažinimo pajamomis apskaitinį vertinimą 
nustatant, kad pajamos iš prijungimo mokesčių, kurie gaunami iš klientų už prijungimą prie dujų ir elektros skirstymo tinklų, turi būti 
pripažįstamos pajamomis per susijusio turto naudingo tarnavimo laikotarpį, kuris atitinka geriausią santykių su klientais laikotarpio trukmės 
įvertį. Šio apskaitos metodo keitimo neigiama įtaka 2019 m. I ketvirčio grynajam pelnui ir nuosavam kapitalui 2019 m. kovo 31 d. sudarė 
3.454 tūkst. Eur. 

 
2. Apskaitos metodo, susijusio su VIAP paslaugomis, keitimas 

 
Per elektros tarifą, kurį moka elektros galutiniai vartotojai, Grupė surenka VIAP mokesčius iš verslo klientų ir privačių asmenų, prijungtų 
prie elektros skirstymo tinklo, ir perveda juos VIAP lėšų administratoriui (UAB „Baltpool“). VIAP mokestis, kaip neatsiejama elektros tarifo 
dalis, nebuvo identifikuotas kaip atskiras vykdymo įsipareigojimas. 2018 metais vadovybė laikė Grupę kaip pagrindinę šalį VIAP mokesčio 
atžvilgiu, todėl surinktus VIAP mokesčius apskaitydavo kaip pajamas, o pervedus juos operatoriui – kaip sąnaudas. Rengiant 2019 m. 
metinę atskaitomybę Grupė pakeitė VIAP mokesčio apskaitos metodą, traktuodama Grupę kaip agentą VIAP mokesčio atžvilgiu, ir VIAP 
mokesčių surinkimą bei perdavimą apskaitė vienoje sąnaudų eilutėje „Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai“. Per 2019 m. 
I ketvirtį šios pajamos sudarė 21.998 tūkst. Eur. 

 
3. Apskaitos metodo, susijusio su SGDT saugumo dedamąja, keitimas 
 
Grupė veikia kaip gamtinių dujų tiekėjas, kuris per dujų tarifą, kurį moka galutiniai dujų vartotojai, surenka SGDT saugumo dedamąją ir 
perveda perdavimo sistemos operatoriui. SGDT saugumo dedamoji, kaip neatsiejama gamtinių dujų tarifo dalis, nebuvo identifikuota kaip 
atskiras vykdymo įpareigojimas. 2018 metais Grupė, veikianti kaip gamtinių dujų tiekėja galutiniams vartotojams, vadovybės buvo 
traktuojama kaip pagrindinė šalis SGDT saugumo dedamosios atžvilgiu, todėl surinktus SGDT saugumo dedamosios mokesčius 
apskaitydavo kaip pajamas, o pervedus juos operatoriui – kaip sąnaudas. Rengiant 2019 m. metinę atskaitomybę Grupė pakeitė SGDT 
saugumo dedamosios apskaitos metodą, traktuodama Grupę kaip agentą SGDT saugumo dedamosios atžvilgiu ir SGDT saugumo 
dedamosios mokesčių surinkimą bei perdavimą apskaitė vienoje sąnaudų eilutėje „Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai“. 
Per 2019 m. I ketvirtį šios pajamos sudarė 8.339 tūkst. Eur. 
 
4. Apskaitos metodo, susijusio su elektros energijos persiuntimo ir dujų skirstymo paslaugomis, teikiamomis Latvijoje, keitimas 
 
Grupė, teikdama elektros energijos ir dujų paslaugų tiekimo paslaugas galutiniams vartotojams Latvijoje, 2018 metais nelaikė elektros 
persiuntimo ir dujų skirstymo paslaugas, kurias teikia įmonė nepriklausanti Grupei, atskirais vykdymo įsipareigojimais ir šių paslaugų 
atžvilgiu laikė save pagrindiniu paslaugų vykdytoju, todėl per elektros ir dujų tarifą iš klientų surinktus mokėjimus už elektros energijos 
perdavimo ir dujų skirstymo paslaugas pripažindavo kaip pajamas, o pervedus juos elektros perdavimo tinklo operatoriui ir dujų skirstymo 
sistemos operatoriui – kaip sąnaudas. Rengiant 2019 m. metinę atskaitomybę Grupė pakeitė šių surenkamų mokesčių už elektros 
persiuntimo bei dujų skirstymo paslaugas Latvijoje, apskaitos metodą laikydama save agentu, ir šių mokesčių surinkimą ir pervedimą 
apskaitė vienoje sąnaudų eilutėje „Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai“. Per 2019 m. I ketvirtį šios pajamos sudarė 9.837 
tūkst. Eur. 
 

4 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 
 
Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

    

Grupė 
Nematerialusis 

turtas 
  

Materialusis 
turtas 

    
Likutinė vertė 2020 m. sausio 1 d. 142.737  2.347.817 
Įsigijimai 1.718  60.539 
Pardavimai (45)  (123) 
Nurašymai (1)  (818) 

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas (15.419)  - 
Vertės sumažėjimo atstatymas -  16 
Aplinkos taršos leidimų gauta dotacija 242  - 
Perklasifikavimas (į)/iš turtą(-o) skirtą(-o) parduoti (3)  (254) 
Perklasifikavimas (į)/iš atsargas(-ų) -  79 
Perklasifikavimas (į)/iš naudojimo teise valdomą(-o) turtą(-o)  -  (1.293) 
Amortizacija / nusidėvėjimas (1.437)  (26.657) 

Likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d. 127.792   2.379.306 
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Materialiojo turto įsigijimai per 2020 m. I ketv. apima šiuos pagrindinius įsigijimus į nebaigtą statybą: 

• Įsigijimai į naujų didelio efektyvumo atliekomis kūrenamų kogeneracinių jėgainių statybos projektus, kurių galutinis įvedimas į 
eksploataciją ir komercinės veiklos pradžia planuojama 2020 metų pabaigoje, 

• Įsigijimai, susiję su elektros skirstomojo tinklo plėtra, 

• Įsigijimai į vėjo jėgainių parkų statybos projektus. 
 

Per 2020 m. I ketvirtį Grupė panaudojo 5.742 tūkst. Eur (2019 m. I ketvirtį: 10.728 tūkst. Eur, 2019 m.: 64.048 tūkst. Eur) dotacijų apmokant 
ilgalaikio materialaus turto įsigijimus. Dotacijų nusidėvėjimas sudarė 2.069 tūkst. Eur (2019 m. I ketvirtį: 2.656 tūkst. Eur, 2019 m.: 9.011 
tūkst. Eur). 
 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo atstatymas apskaitytas per 2019 m. I ketvirtį kitų bendrųjų pajamų straipsnyje „Pelnas (nuostolis) dėl 
ilgalaikio turto perkainojimo“ sudaro 5.296 tūkst. Eur, įskaitant atidėtuosius mokesčius.  
 
Grupė turi reikšmingų ilgalaikio materialiojo turto pirkimo įsipareigojimų, kuriuos turės vykdyti vėlesniais metais. 2020 m. kovo 31 d. Grupės 
įsipareigojimai įsigyti ir statyti ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 218.991 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d.: 128.504 tūkst. Eur. 
 
Judėjimas Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: 

    

Bendrovė Nematerialusis turtas   Materialusis turtas 
    

Likutinė vertė 2020 m. sausio 1 d. 1.874  86 
Amortizacija/nusidėvėjimas -  (4) 

Likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d. 1.874   82 
    

 

5 Naudojimo teise valdomas turtas 
 
Judėjimas Grupės naudojimo teise valdomo turto straipsnyje pateikiamas žemiau: 

  

Grupė Naudojimo teise valdomas turtas 
  

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 61.044 
Įsigijimai 4.517 
Nurašymai (3.230) 
Nusidėvėjimas (1.702) 

Likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d. 60.629 
  

 
Judėjimas Bendrovės naudojimo teise valdomo turto straipsnyje pateikiamas žemiau: 

  

Bendrovė Naudojimo teise valdomas turtas 
  

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 838 
Nusidėvėjimas (69) 

Likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d. 769 
  

 

6 Investicijos į dukterines įmones 
 

Pokyčius Bendrovės investicijose į dukterines įmones per 2020 m. I ketvirtį apėmė 2020 m. sausio 1 d. užbaigtas Bendrovės 
patronuojamųjų įmonių UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“ reorganizavimas. Patronuojamoji 
įmonė UAB „Verslo aptarnavimo centras“, kuri po reorganizavimo baigė veiklą, buvo reorganizuota prijungimo būdu prie veiklą tęsiančios 
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“. Visas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ turtas, teisės ir pareigos perėjo veiklą tęsiančiai UAB 
„Ignitis grupės paslaugų centras ”. Bendrovės investicijos apskaitinė vertė į UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ padidėjo 298 tūkst. Eur 
ir buvo nurašyta Bendrovės tokios pat apskaitinės vertės investicija į UAB „Verslo aptarnavimo centras“. 
 

Informacija apie Bendrovės investicijas į dukterines įmones 2020 m. kovo 31 d. pateikiama žemiau: 
            

 Įsigijimo vertė   
Vertės 

sumažėjimas 
  

Įnašas 
nuostoliams 

padengti 
  

Apskaitinė 
vertė 

  

Bendrovės 
valdoma 

nuosavybės 
dalis, proc. 

  

Grupės valdoma 
efektyvi 

nuosavybės 
dalis, proc. 

            
Dukterinės įmonės:            

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 710.921  -   -   710.921  94,98  94,98 
AB „Ignitis gamyba“ 307.997  -   -   307.997  96,82  96,82 
UAB „NT Valdos“ 8.823  -   -   8.823  100,00  100,00 
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 52.300  -   -   52.300  100,00  100,00 
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ 20.400  -   -   20.400  51,00  51,00 
UAB „Ignitis“ 47.136  -   -   47.136  100,00  100,00 
Tuuleenergia OÜ 6.659  -   -   6.659  100,00  100,00 
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“* 3.777  -   -   3.777  50,47  97,99 
UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ 1.428  -   -   1.428  100,00  100,00 
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija“ 10.638  (22.711)  12.073  -  100,00  100,00 
Lietuvos energijos paramos fondas 3  -   -   3  100,00  100,00 
UAB „Gamybos optimizavimas" 350  -   -   350  100,00  100,00 
UAB „Ignitis renewables“ 44.700  -   -   44.700  100,00  100,00 
                

 1.215.132  (22.711)  12.073  1.204.494     
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Informacija apie Bendrovės investicijas į dukterines įmones 2019 m. gruodžio 31 d. pateikiama žemiau: 
            

 Įsigijimo vertė   
Vertės 

sumažėjimas 
  

Įnašas 
nuostoliams 

padengti 
  

Apskaitinė 
vertė 

  

Bendrovės 
valdoma 

nuosavybės 
dalis, proc. 

  

Grupės valdoma 
efektyvi 

nuosavybės 
dalis, proc. 

            
Dukterinės įmonės:            

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 710.921  -   -   710.921  94,98  94,98 
AB „Ignitis gamyba“ 307.997  -   -   307.997  96,82  96,82 
UAB „NT Valdos“ 8.823  -   -   8.823  100,00  100,00 
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 52.300  -   -   52.300  100,00  100,00 
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ 20.400  -   -   20.400  51,00  51,00 
UAB „Ignitis“ 47.136  -   -   47.136  100,00  100,00 
Tuuleenergia OÜ 6.659  -   -   6.659  100,00  100,00 
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 3.479  -   -   3.479  50,04  97,94 
UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ 1.428  -   -   1.428  100,00  100,00 
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 298  -   -   298  51,50  98,41 
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija“ 10.638  (22.711)  12.073  -   100,00  100,00 
Lietuvos energijos paramos fondas 3  -   -   3  100,00  100,00 
UAB „Gamybos optimizavimas" 350  -   -   350  100,00  100,00 
UAB „Ignitis renewables“ 44.700  -   -   44.700  100,00  100,00 
                

 1.215.132  (22.711)  12.073  1.204.494     
            

 

Kitų pokyčių investicijose į dukterines įmones nebuvo, taip pat nebuvo jokių pokyčių ir Grupės struktūroje. Per 2020 m. I ketvirtį Bendrovė 
neįgijo naujų ir neprarado 2019 m. gruodžio 31 d. esančių dukterinių įmonių ir ilgalaikių investicijų kontrolės, Grupėje nevyko jokie 
restruktūrizavimo projektai, verslo jungimai bei veiklos nutraukimai. 
 

Dividendai per 2020 m. I ketvirtį nebuvo skelbiami. 
 

7 Prekybos gautinos sumos 
 
Grupės ir Bendrovės prekybos gautinas sumas sudarė: 

        

  
Grupė 

  
Bendrovė 

2020-03-31   2019-12-31 2020-03-31   2019-12-31 
        

Gautinos sumos pagal sutartis su klientais        

Gautinos sumos už elektros energiją 89.763  77.439  -   -  
Gautinos sumos už dujas iš nebuitinių vartotojų 16.162  3.479  -   -  
Gautinos sumos už dujas iš buitinių vartotojų 14.197  31.990  -   -  
Gautinos sumos už rangos darbus 1.176  173  -   -  
Gautinos sumos už šilumos pardavimą 492  593  -   -  
Gautinos sumos už eksportuotą ir pagamintą užsienyje elektros energiją -   545  -   -  
Gautinos sumos už informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugas  430  621  -   -  
Kitos prekybos gautinos sumos 15.617  11.082  -   -  
        

Gautinos sumos pagal kitas sutartis        
Gautinos sumos už turto nuomą -   722  -  - 
        

Iš viso 137.837  126.644  -   -  
Atimti: prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimas (9.328)  (8.777)  -   -  

Apskaitinė vertė 128.509  117.867  -   -  
        

Pagal sutartis su klientais gautinoms sumoms palūkanos neskaičiuojamos, o atsiskaitymų terminas įprastai yra 15-30 dienos. 
 

8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis pinigų srautų ataskaitoje apima: 
 

        

  
Grupė   Bendrovė 

2020-03-31   2019-12-31  2020-03-31   2019-12-31 
        

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  126.324  131.837  108  144 
Banko sąskaitos perviršis (165.811)  (191.291)  (165.811)  (191.291) 

Apskaitinė vertė (39.487)  (59.454)  (165.703)  (191.147) 
        

 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2020 m. kovo 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro pinigus banke. 
 

9 Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 
 
Grupės ir Bendrovės ilgalaikį turtą, skirtą pardavimui, sudarė: 

        

  
Grupė   Bendrovė 

2020-03-31   2019-12-31  2020-03-31   2019-12-31 
        

Ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas 1.325  4.753  77  77 
Perleidžiamo turto grupė 34.962  35.890  -  - 
Investicijos į dukterines įmones -  -  7.064  7.064 

        
 36.287  40.643  7.141  7.141 
        

 

 
Bendrovės „Investicijos į dukterines įmones“ straipsnyje apskaityta dukterinės įmonės UAB “Transporto valdymas” 2.359 tūkst. Eur 
investicija bei 4.705 tūkst. Eur dukterinės įmonės UAB „Duomenų logistikos centras“ investicija, kurias Bendrovė ketina perleisti.  
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Grupės „Perleidžiamo turto grupė“ straipsnyje apskaitytas dukterinių įmonių UAB “Transporto valdymas” ir UAB „Duomenų logistikos 
centras“  34.962 tūkst. Eur turtas (2019 m. gruodžio 31 d. – 35.890 tūkst. Eur), kurias Grupė ketina perleisti. Su šiuo turtu perleidžiami 
5.279  tūkst. Eur įsipareigojimai (2019 m. gruodžio 31 d. – 5.322 tūkst. Eur) apskaityti straipsnyje „Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, 
skirtu parduoti“. 
 

10 Įstatinis kapitalas 
 
2020 m. kovo 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 1.212.156.294 Eur ir buvo padalintas į 4.179.849.289 
paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur.  
 
2020 m. kovo 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. 
 

11 Paskolos 
 
Grupės ir Bendrovės mokėtinas paskolas sudarė: 

        

  
Grupė 

  
Bendrovė 

2020-03-31   2019-12-31 2020-03-31   2019-12-31 
        

Ilgalaikės            
Išplatintos obligacijos 590.415  590.120  590.415  590.120 
Banko paskolos 241.535  231.809  47.370  49.345 
 -    -   

Trumpalaikės         
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 29.942  37.454  24.776  32.901 
Banko sąskaitos kreditas (angl. overdrafts) 165.811  191.291  165.811  191.291 
Sukauptos palūkanos 8.350  5.446  8.336  5.446 
        

Iš viso paskolų 1.036.053  1.056.120  836.708  869.103 
        

 
2020 m. kovo 31 d. Grupės ir Bendrovės panaudota banko sąskaitos kredito dalis sudarė 165.811 tūkst. Eur (8 pastaba). Per 2020 m. I 
ketvirtį Grupės gautos banko paskolos sudarė 16.406 tūkst. Eur, grąžinta – 14.560 tūkst. Eur, banko sąskaitos perviršio likutis sumažėjo 
25.480 tūkst. Eur. 
 

12 Atidėjiniai 
 
Grupės ir Bendrovės atidėjinius sudarė: 

        

  
Grupė 

  
Bendrovė 

2020-03-31   2019-12-31 2020-03-31   2019-12-31 
        

Ilgalaikiai atidėjiniai 35.350  35.564  -  - 
Trumpalaikiai atidėjiniai 21.580  19.818  -  - 

Iš viso atidėjinių 56.930  55.382  -  - 
         

 
Judėjimas Grupės atidėjinių straipsnyje pateikiamas žemiau: 

        

  
Aplinkos 

taršos leidimų 
įsipareigojimai 

  
Atidėjiniai 
išmokoms 

darbuotojams 
  

Kiti 
atidėjiniai 

  Iš viso 

 
 

      

2020 m. sausio 1 d. 479  3.540  51.363  55.382 

Padidėjimas per laikotarpį 354  204  805  1.363 

Panaudota per laikotarpį -  (37)  (250)  (287) 

Panaudotų apyvartinių taršos leidimų perkainojimas (141)  -  -  (141) 

Aktuarinių prielaidų pasikeitimo rezultatas  -  (375)  988  613 

Atidėjinių likutis 2020 m. kovo 31 d. 692  3.332  52.906  56.930 

 
Kiti atidėjiniai apima taip pat atidėjinius išmokoms už servitutus 27.784 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d.: 26.952 tūkst. Eur), atidėjinius 
apsaugos zonų registravimui 8.328 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d.: 8.328 tūkst. Eur), atidėjinį galios rezervams ir sisteminėms 
paslaugoms 13.493 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d.: 12.718 tūkst. Eur). 
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13 Pajamos pagal sutartis su klientais  
 
Grupės ir Bendrovės pajamas pagal sutartis su klientais per 2020 ir 2019 m. I ketvirtį sudarė: 
 

        

  
Grupė 

  
Bendrovė 

2020, I ketv.   2019, I ketv. 2020, I ketv.   2019, I ketv.         
Su elektra susijusios pajamos        
Elektros pardavimo pajamos 39.844  36.213  -  - 
Visuomeninio elektros energijos tiekimo pajamos 44.400  37.540  -  - 
Pagamintos elektros energijos pardavimo pajamos 16.571  18.382  -  - 
Galios rezervavimo paslaugų pajamos 13.902  22.373  -  - 
Elektros skirstymo pajamos 112.074  96.919  -  - 
        

Su dujomis susijusios pajamos        
Dujų pardavimo pajamos 72.860  91.323  -  - 
SGDT saugumo dedamosios pajamos 7.431  -  -  - 
Dujų skirstymo pajamos 7.080  13.910  -  - 
        

Kitos pajamos        
Visuomenės interesus atitinkančių paslaugų pajamos 3.864  10.078  -  - 
Naujų vartotojų prijungimo pajamos 1.799  401  -  - 
Pagamintos šilumos energijos pardavimo pajamos 1.755  2.075  -  - 
Valdymo mokesčio pajamos -  -  780  706 
Kitos pajamos pagal sutartis su klientais 3.041  3.232  -  - 
        

Iš viso 324.620  332.447  780  706 
        

 
Bendrovės pajamas pagal sutartis su klientais per 2020 ir 2019 m. I ketvirtį sudarė konsultavimo ir valdymo paslaugų, suteiktų 
patronuojamoms įmonėms, pajamos. 
 

14 Dividendai 
 

Bendrovės paskelbti dividendai 
 
Per laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. kovo 31 d. ir 2019 m. kovo 31 d., Bendrovė neskelbė dividendų. 
 

15 Sandoriai su susijusiomis šalimis 
 
2020 m. kovo 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovę ir Grupę kontroliuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR Finansų 
ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima 
sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis (Bendrovės sandorius) įmonėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės 
kontroliuojamomis, ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai jie yra reikšmingi) 
bei vadovybe. 
 
 
Per 2020 m. I ketvirtį vykę Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2020 m. kovo 31 d. pateikiami žemiau: 

      

Susijusios šalys 
Gautinos 
sumos 

Mokėtinos 
sumos 

Pardavimai Pirkimai 
Finansinės veiklos 

pajamos (sąnaudos) 
      

UAB „EPSO-G“ 158.658 - - - 199 
AB „Litgrid“ 2.083 16.553 65 41.018 - 
UAB „Amber Grid“ 18 53 54 117 - 
UAB „Baltpool“ 8.395 6.476 - 895 - 
UAB „Tetas“ 1 843 7 763 1 
Grupės asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys 2.083 16.553 65 41.018 - 
            

Iš viso 169.162 23.925 126 42.793 200 
      

 
Per 2019 m. I ketvirtį vykę Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2019 m. gruodžio 31 d. pateikiami žemiau: 

            

Susijusios šalys 
Gautinos 
sumos 

Mokėtinos 
sumos 

Pardavimai Pirkimai 
Finansinės veiklos 

pajamos (sąnaudos) 
      

UAB „EPSO-G“ 158.739 - - - 269 
AB „Litgrid“ 10.297 14.749 18.027 34.751 - 
UAB „Amber Grid“ 84 869 8.355 15.555 - 
UAB „Baltpool“ 4.203 6.329 11.984 11.778 - 
UAB „Tetas“ 11.682 10.190 57 835 2 
UAB „GET Baltic“ 754 - - - - 
Grupės asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys 116 217 22 123 - 
      

Iš viso 185.875 32.354 38.445 63.042 271 
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Per 2020 m. I ketvirtį vykę Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2020 m. kovo 31 d. pateikiami žemiau: 
  

 
    

Susijusios šalys 
Gautinos 
sumos 

Gautinos 
paskolos 

Mokėtinos 
sumos 

Pardavimai Pirkimai 
Finansinės 

veiklos 
pajamos 

       

Dukterinės įmonės       
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 166 582.249 - 325 - 2.564 
AB „Ignitis gamyba“ 62 - - 133 - - 
UAB "Energetikos paslaugų ir rangos organizacija" - 1 - - - 8 
UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ 7 - - 23 - - 
UAB „Duomenų logistikos centras“ - - 1 - - - 
UAB "Transporto valdymas" - 25.094 151 - 25 82 
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 51 1 231 60 367 3 
UAB „Ignitis“ 62 77.250 - 132 - 350 
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 18 2.554 - 23 - 333 
UAB „EURAKRAS“ - 24.968 - - - 176 
Tuuleenergia OÜ - 19.548 - - - 145 
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ 21 124 - 49 - 102 
UAB „Vėjo gūsis“ - 6 - - - 17 
UAB „Vėjo vatas“ - 2.782 - - - 31 
UAB „Gamybos optimizavimas“ 1 - 66 3 - 4 
UAB „VVP investment“ - 2 - - - 5 
UAB „Ignitis renewables“ 11 57.087 - 31 - 400 
Kitos susijusios šalys       
UAB "EPSO-G" 158.658 400 - - - 199 
             

Iš viso 159.057 792.066 449 779 392 4.419 
 

   
   

 
Per laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. I ketvirtį, Bendrovės dukterinės įmonės dividendų neskelbė. Per laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. I ketvirtį, 
dividendus skelbė tik dukterinė įmonė UAB „Duomenų logistikos centras“ : 

       

Skelbimo data Dividendus paskelbusi įmonė 
Laikotarpis, už kurį 
skiriami dividendai 

Dividendai 
tenkantys 

vienai akcijai, 
Eur 

Paskelbta 
dividendų 

suma 

Bendrovės 
dividendų 
pajamos 

Dividendai 
tenkantys Grupės 

nekontroliuojančiai 
daliai 

        

2019-03-05 UAB „Duomenų logistikos centras“ 2018 metai 0,0290 405 324 81 
              

        405 324 81 

 
Per 2019 m. I ketvirtį vykę Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2020 m. kovo 31 d. pateikiami žemiau: 

  
 

    

Susijusios šalys 
Gautinos 
sumos 

Gautinos 
paskolos 

Mokėtinos 
sumos 

Pardavimai Pirkimai 
Finansinės 

veiklos 
pajamos 

Dukterinės įmonės       
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 159 608.690 - 296 - 2.341 
AB „Ignitis gamyba“ 42 - - 100 - - 
UAB "Energetikos paslaugų ir rangos organizacija" - 1.484 - 3 - 14 
UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ 4 - - 7 - - 
UAB „Energijos tiekimas“ - - - 56 - 54 
UAB „Duomenų logistikos centras“ - - 1 4 - - 
UAB „NT valdos“ - - - 20 - - 
UAB "Transporto valdymas" - 25.539 10 - 25 78 
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 8 1.474 41 33 71 1 
UAB „Ignitis“ 51 90.913 - 49 - 37 
UAB "Verslo aptarnavimo centras" 49 - 166 43 215 - 
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 11 3.473 11.314 24 10 64 
UAB „EURAKRAS“ - 24.754 - 8 1 175 
Tuuleenergia OÜ - 19.403 - 1 - 180 
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ 21 104 - 61 - 35 
UAB „Vėjo gūsis“ - 7 - - - 16 
UAB „Vėjo vatas“ - 2.766 - - 1 30 
UAB „Gamybos optimizavimas“ 1 - - 2 - - 
UAB „VVP investment“ - 403 - - 1 2 
UAB „Ignitis renewables“ 9 57.087 - - - - 
Kitos susijusios šalys       
UAB „EPSO-G“ 158.739 201 - - - 269 
       

Viso 159.094 836.298 11.532 707 324 3.296 
  

 
    

 
Išmokos vadovybei 

        

  Grupė   Bendrovė 
  2020 I ketv. 

 
2019 I ketv.* 

 
2020 I ketv. 

 
2019 I ketv.         

Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos vadovams 1.402  1.374  326  248 
Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams 261  232  61  29 
Vadovų skaičius 58  64  11  11         
*2019 m. I ketvirčio duomenys yra patikslinti įtraukiant Grupės įmonių, registruotų ne Lietuvoje, susijusią informaciją. 

 
Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.  
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16 Veiklos segmentai 
 
Informacija apie veiklos segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją ūkio subjekto 
pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinis sprendimus priimantis valdymo organas, kuris yra atsakingas už išteklių 
paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, yra valdyba, kuri priima strateginius sprendimus. 
 

2018 m. buvo patvirtinta nauja Grupės strategija. Šioje strategijoje numatytos keturios pagrindinės Grupės veiklos kryptys – strateginė 
generacija, žalioji generacija, sprendimai klientams ir skirstomojo tinklo operatoriaus veikla. Patvirtinus naująją strategiją buvo imtasi 
veiksmų išgryninti numatytas veiklos kryptis, o taip pat ir atlikus pokyčius Grupės struktūroje, kurie buvo baigti įgyvendinti 2019 m. antrąjį 
ketvirtį, vadovybė veiklos rezultatus seka pagal segmentus, kurie atitinka Grupės strategijoje nurodytas veiklos kryptis: 
 

– elektros energijos tiekimo ir skirstymo, bei dujų skirstymo segmentas pervadintas į Tinklai ar šiuo metu apima tik elektros bei dujų 
skirstymo veiklą, kurią vykdo AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla perleista sprendimų 
klientams segmentui, iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ į UAB „Ignitis“; 

– elektros energijos gamybos segmentas atskirtas į du segmentus – lanksčioji gamyba ir žalioji gamyba. Lanksčiosios gamybos 
segmento veiklą vykdo AB „Ignitis gamyba“ (išskyrus Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir 
Biokuro ir garo katilo katilinę). Žaliosios gamybos segmento veiklą vykdo AB „Ignitis gamyba“ Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė, 
Kruonio hidroakumuliacinę elektrinė ir Biokuro ir garo katilo katilinė, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, UAB „Kauno kogeneracinė 
jėgainė“, UAB „Eurakras“, Tuuleenergia OÜ,  UAB „Vėjo vatas“, UAB „Vėjo gūsis“, UAB „VVP Investment“, UAB „Ignitis renewables“, 
Pomerania Invall Sp.z.o.o; 

– prekybos dujomis ir prekybos elektra segmentai sujungti į vieną segmentą pavadinimu Sprendimai klientams. Šią veiklą vykdo UAB 
„Ignitis“, UAB „Energijos tiekimas“ (iki 2019 m. gegužės 31 d.), Ignitis Eesti OÜ, Ignitis Latvija SIA, Ignitis Polska Sp.z o.o. Elektros 
energijos visuomeninio tiekimo veikla perimta iš tinklų segmentų, iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ į UAB „Ignitis“. 

 

Kitiems segmentams priskiriamos: 
– aptarnaujančios veiklos (UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, UAB „Verslo aptarnavimo centras“) 
– nepagrindinės veiklos (UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, UAB „Duomenų logistikos centras“, UAB „NT Valdos“, 

UAB „Transporto valdymas“); 
– paslaugų įmonės (UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“, UAB „Gamybos optimizavimas“); 
– taip pat patronuojanti Bendrovė UAB „Ignitis grupė“, kuri nesudaro atskiro segmento, tačiau pateikiama atskirai, kadangi jos grynasis 

pelnas viršija 10% visų pelną (prieš eliminuojant koregavimus) generuojančių segmentų pelno. Įmonės, kurios Grupėje teikia 
palaikymo ir pagalbines paslaugas bei specialios paskirties įmonės sujungiamos į vieną segmentą, nes jos atskirai netenkina  veiklos 
segmentų pripažinimo kriterijų. 

 
 

 

Grupė turi vieną geografinį segmentą – Lietuvos Respubliką. Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje parduodamos elektros dalis yra nereikšminga 
Grupei. Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo stebi rezultatus remdamasis finansinėmis ataskaitomis, kurios yra parengtos naudojant 
tuos pačius apskaitos principus kaip ir sudaromos finansinės ataskaitos pagal TFAS, t. y. informacija apie pelną ar nuostolius, įskaitant 
nurodytas pajamas ir sąnaudas. Pagrindinis veiklos matavimo rodiklis yra pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją 
(EBITDA – ne TFAS alternatyvus veiklos rodiklis). Kitas veiklos rodiklis yra pakoreguotas pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT - ne 
TFAS alternatyvus veiklos rodiklis). Abu rodikliai yra apskaičiuojami remiantis duomenimis, pateiktais finansinėse ataskaitose, parengtose 
pagal TFAS, patikslintais vadovybės pasirinktais elementais, kurie nėra apibrėžti TFAS.  
 

Grupės vadovybė EBITDA skaičiuoja taip:  
 

Veiklos pelnas - 
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimų ir atidėjinių sąnaudos +  
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos +  
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos 

EBITDA 
 

Grupės vadovybė EBIT skaičiuoja taip:  
 

Veiklos pelnas - 
Aplinkos taršos leidimų perkainojimų ir atidėjinių sąnaudos  +  
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos +  
Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos 

EBIT 
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Vadovybės koregavimai naudojami apskaičiuojant koreguotą EBITDA ir EBIT: 
        

Segmentas / vadovybės koregavimas 2020 m. I ketv.   2019 m. I ketv. 
   

 

Tinklai   
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ laikinieji reguliavimo skirtumai 4.030  15.147 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ naujų prijungimų ir galios didinimų piniginio efekto atstatymas 1.594  1.254 
Ilgalaikio turto perleidimo rezultatai (130)  (71) 
Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, atsargų bei kiti nurašymai ir vertės sumažėjimai 247  210 

Lanksčioji gamyba    

AB „Ignitis gamyba“ laikinieji reguliavimo skirtumai -  (1.925) 
Gauta kompensacija už praėjusiais laikotarpiais vykdytus projektus -  (9.276) 
Laikinieji išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės svyravimai (694)  - 
Ilgalaikio turto perleidimo rezultatai (6)  - 
Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, atsargų bei kiti nurašymai ir vertės sumažėjimai 17  (300) 

Žalioji gamyba    
AB „Ignitis gamyba“ laikinieji reguliavimo skirtumai (11)  - 
Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, atsargų bei kiti nurašymai ir vertės sumažėjimai 9  (1) 

Sprendimai klientams    

UAB „Ignitis“ laikinieji reguliavimo skirtumai (23.950)  1.114 
UAB „Ignitis“ ir UAB „Energijos tiekimas“ (iki 2019-05-31) laikinieji elektros ir dujų išvestinių finansinių 
priemonių tikrosios vertės svyravimai 41.358  15.870 
Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, atsargų bei kiti nurašymai ir vertės sumažėjimai 486  490 

Kiti segmentai ir konsolidavimo koregavimai    
Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas (222)  (407) 
Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, atsargų bei kiti nurašymai ir vertės sumažėjimai (353)  (55) 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ naujų vartotojų prijungimo piniginio efekto atstatymo konsolidavimo 
koregavimas 674  1.900 

 23.049  23.950 
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Grupės informacija apie segmentus per 2020 m. I ketvirtį pateikiama žemiau: 
 

         
   

 Tinklai 
Lanksčioji 
gamyba 

Žalioji 
gamyba 

Sprendimai 
klientams 

Kiti segmentai Konsolidavimo 
koregavimai ir 

tarpusavio sandorių 
eliminavimai 

Vadovybės 
koreguoti 
duomenys  

 
Vadovybės 
koregavimai 

Nekoreguoti 
duomenys 

Patronuojanti 
Bendrovė 

Kiti 
segmentai 

 

            

Pajamos iš išorės klientų 127.761 12.743 22.661 179.358 -  5.105 674 348.302  (22.643) 325.659 

Pajamos pagal sutartis su klientais 127.213 12.636 22.658 181.968 -  2.472 674 347.621  (23.001) 324.620 
Kitos pajamos 548 107 3 (2.610) -  2.633 -  681  358 1.039 

      iš jų dividendų pajamos -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  
Pajamos tarp segmentų 6.465 2.565 80 (34.007) 781 4.923 19.193 -   -  -  
   Pajamos pagal sutartis su klientais 6.406 2.509 80 4.559 780 6.553 (20.887) -   -  -  
   Kitos pajamos 59 56 -  (38.566) 1 (1.630) 40.080 -   -  -  
      iš jų dividendų pajamos -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  

Pajamos iš viso 134.226 15.308 22.741 145.351 781 10.028 19.867 348.302  (22.643) 325.659  
           

Elektros. dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai, dujų ir mazuto pirkimai (50.189) (7.642) (4.703) (131.556) -  (548) (30.243) (224.881)  -  (224.881) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos (13.303) (1.760) (1.392) (2.259) (1.340) (4.403) -  (24.457)  -  (24.457) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos (3.435) (775) (532) (2) -  (78) 2 (4.820)  -  (4.820) 
Kitos sąnaudos (7.517) (837) (1.556) (4.175) (807) (2.733) 8.570 (9.055)  (406) (9.461) 

EBITDA 59.782 4.294 14.558 7.359 (1.366) 2.266 (1.804) 85.089  (23.049) 62.040 

iš jų:            
Nusidėvėjimas ir amortizacija (20.372) (2.836) (3.147) (1.555) (73) (1.640) 1.896 (27.727)  -  (27.727) 

EBIT 39.410 1.458 11.411 5.804 (1.439) 626 92 57.362  (23.049) 34.313 
Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo sąnaudos ir nurašymai (714) -  -  -  -  11 (923) (1.626)  -  (1.626) 
Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, atsargų bei kiti nurašymai ir vertės sumažėjimai (247) (17) (9) (486) -  353 -  (406)  406 -  
Aplinkos taršos leidimų perkainojimas -  (2.077) -  -  -  -  -  (2.077)  -  (2.077) 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 38.449 (636) 11.402 5.318 (1.439) 990 (831) 53.253  (22.643) 30.610  
           

Finansinės veiklos pajamos 6 2 41 230 4.419 8 (4.329) 377  -  377 
Finansinės veiklos sąnaudos (2.434) (108) (1.096) (615) (4.048) (104) 3.910 (4.495)  -  (4.495) 
Susijusių įmonių rezultatas 121 95 -  -  -  -  (216) -   -  -  

Pelnas prieš apmokestinimą 36.142 (647) 10.347 4.933 (1.068) 894 (1.466) 49.135  (22.643) 26.492  
           

Pelno mokestis (3.450) 273 (1.630) 498 68 (140) 39 (4.342)  -  (4.342)  
           

Grynasis pelnas (nuostoliai) 32.692 (374) 8.717 5.431 (1.000) 754 (1.427) 44.793  (22.643) 22.150 
 

           

Ilgalaikis materialus. nematerialus ir naudojimo teise valdomas turtas 1.631.851 486.865 464.817 38.089 2.725 19.562 (76.182) 2.567.727  -  2.567.727 
Investicinis turtas -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  
Grynoji skola 639.022 (38.754) 280.490 87.748 837.370 23.339 (878.606) 950.609  -  950.609 

            

Koreguota EBITDA 59.782 4.294 14.558 7.359 (1.366) 2.266 (1.804) 85.089    

Vadovybės koregavimai (pajamoms) (5.494) 700 11 (17.408) -  222 (674) (22.643)    
Vadovybės koregavimas dėl ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, atsargų bei kitų 
nurašymų ir vertė sumažėjimų (247) (17) (9) (486) -  353 -  (406)    
EBITDA korekcijos iš viso (5.741) 683 2 (17.894) -  575 (674) (23.049)    
EBITDA 54.041 4.977 14.560 (10.535) (1.366) 2.841 (2.478) 62.040    
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Grupės informacija apie segmentus per 2019 m. I ketvirtį* pateikiama žemiau: 
         

   

 Tinklai 
Lanksčioji 
gamyba 

Žalioji 
gamyba 

Sprendimai 
klientams 

Kiti segmentai Konsolidavimo 
koregavimai ir 

tarpusavio sandorių 
eliminavimai 

Vadovybės 
koreguoti 
duomenys  

 
Vadovybės 
koregavimai 

Nekoreguoti 
duomenys 

Patronuojanti 
Bendrovė 

Kiti 
segmentai 

 

            

Pajamos iš išorės klientų 130.847 21.638 17.080 193.316 23 2.292 1.900 367.096  (23.606) 343.490 

Pajamos pagal sutartis su klientais 130.640 21.412 17.080 193.302 -  1.473 1.900 365.807  (33.360) 332.447 
Kitos pajamos 207 226 -  14 23 819 -  1.289  9.754 11.043 

      iš jų dividendų pajamos -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  
Pajamos tarp segmentų 2.188 (1.805) 3.130 (9.072) 707 9.673 (4.821) -   -  -  
   Pajamos pagal sutartis su klientais 2.118 (1.808) 3.130 3.722 706 3.536 (11.404) -   -  -  
   Kitos pajamos 70 3 -  (12.794) 1 6.137 6.583 -   -  -  
      iš jų dividendų pajamos -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  

Pajamos iš viso 133.035 19.833 20.210 184.244 730 11.965 (2.921) 367.096  (23.606) 343.490  
           

Elektros. dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai, dujų ir mazuto pirkimai (53.577) (9.385) (5.085) (175.545) -  (184) (7.890) (251.666)  -  (251.666) 
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos (11.131) (1.572) (887) (1.061) (1.361) (4.991) -  (21.003)  -  (21.003) 
Remontų ir priežiūros sąnaudos (5.846) (1.566) (490) -  -  (267) 18 (8.151)  -  (8.151) 
Kitos sąnaudos (7.502) (831) (1.076) (3.771) (573) (3.419) 9.083 (8.089)  (344) (8.433) 

EBITDA 54.979 6.479 12.672 3.867 (1.204) 3.104 (1.710) 78.187  (23.950) 54.237 

iš jų:            
Nusidėvėjimas ir amortizacija (20.335) (2.965) (3.168) (330) (67) (1.920) 1.771 (27.014)  -  (27.014) 

EBIT 34.644 3.514 9.504 3.537 (1.271) 1.184 61 51.173  (23.950) 27.223 
Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo sąnaudos ir nurašymai (1.204) (92) -  -  -  (2) -  (1.298)  -  (1.298) 
Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, atsargų bei kiti nurašymai ir vertės sumažėjimai (210) 300 1 (490) -  55 -  (344)  344 -  
Aplinkos taršos leidimų perkainojimas -  106 -  -  -  -  -  106  -  106 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 33.230 3.828 9.505 3.047 (1.271) 1.237 61 49.637  (23.606) 26.031  
           

Finansinės veiklos pajamos 17 66 6 283 3.307 31 (3.134) 576  -  576 
Finansinės veiklos sąnaudos (2.406) (135) (507) (219) (3.598) (139) 3.080 (3.924)  -  (3.924) 
Susijusių įmonių rezultatas 127 88 -  -  -  -  (215) -   -  -  

Pelnas prieš apmokestinimą 30.968 3.847 9.004 3.111 (1.562) 1.129 (208) 46.289  (23.606) 22.683  
           

Pelno mokestis (2.209) (1.728) (1.360) 426 190 (1.284) 258 (5.707)  -  (5.707)  
           

Grynasis pelnas (nuostoliai) 28.759 2.119 7.644 3.537 (1.372) (155) 50 40.582  (23.606) 16.976 
 

           

Ilgalaikis materialus. nematerialus ir naudojimo teise valdomas turtas 1.631.851 486.865 464.817 38.089 2.725 19.562 (76.182) 2.567.727  -  2.567.727 
Investicinis turtas -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  
Grynoji skola 641.202 (83.545) 77.276 70.288 634.588 8.363 (587.006) 761.166  -  761.166 

            

Koreguota EBITDA 54.979 6.479 12.672 3.867 (1.204) 3.104 (1.710) 78.187    

Vadovybės koregavimai (pajamoms) (16.330) 11.201 -  (16.984) -  407 (1.900) (23.606)    
Vadovybės koregavimas dėl ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų, atsargų bei kitų 
nurašymų ir vertė sumažėjimų (210) 300 1 (490) -  55 -  (344)    
EBITDA korekcijos iš viso (16.540) 11.501 1 (17.474) -  462 (1.900) (23.950)    
EBITDA 38.439 17.980 12.673 (13.607) (1.204) 3.566 (3.610) 54.237    
*Kai kurios nurodytos sumos nesutampa su 2019 m. I ketv. sutrumpintomis tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atspindi klaidų koregavimus bei apskaitos metodų pakeitimus, atskleistus 3.2 pastaboje 
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17 Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio 
 
2020 m. balandžio 1 d. paskelbta, kad Bendrovė ir UAB „EPSO-G“ pradėjo derybų procesą dėl EPSO-G skolos už 2012 m. parduotas 
bendrovės „Litgrid“ AB akcijas. Sprendimą pradėti derybas ir surasti kompromisą parėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Bendrovės ir 
UAB „EPSO-G“ sutartis dėl išankstinio skolos ir sumos grąžinimo šios tarpinės finansinės ataskaitos išleidimo dieną nebuvo pasirašyta. 
Derybos tebevyksta, o priemokos už galutinę sutarties kainą dėl „Litgrid“ AB akcijų perleidimo suma dar nėra susitarta ir šios tarpinės 
finansinės atskaitomybės išleidimo dieną nėra žinoma. 
 
2020 m. balandžio 16 d. Bendrovė pasirašė sutartį su „Swedbank“, AB dėl 100 mln. EUR kreditavimo (overdrafto) suteikimo. Paskolos 
grąžinimo terminas – 2020 m. spalio 16 d.  
 
2020 m. balandžio 22 d. buvo baigti Bendrovės oficialūs siūlymai supirkti Bendrovės dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas (paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur), kurių 
metu už vieną AB „Energijos skirstymo operatorius“ akciją buvo mokama 0,88 Eur, už AB „Ignitis gamyba“ – 0,64 Eur. Akcijų skaičius, dėl 
kurių buvo pateiktas oficialusis pasiūlymas, buvo: AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 44.886.572 vnt., AB „Ignitis gamyba“ – 
20.629.860 vnt. Iš viso supirkta akcijų: AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 23.932.346 vnt., AB „Ignitis gamyba“ – 4.081.833 vnt. Visos 
likusios oficialių siūlymų metu nesupirktos akcijos bus supirktos privalomo akcijų supirkimo metu, kuris prasidėjo 2020 m. gegužės 18 d. 
ir tęsis 90 kalendorinių dienų iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. Kainos, kurios taikomos privalomo akcijų supirkimo metu yra suderintos su 
Lietuvos banku bei yra tokios pačios, kokios buvo taikomos oficialių siūlymų metu. 
Po akcijų supirkimo oficialių siūlymų metu Bendrovės investicijos į dukterinę bendrovę AB „Energijos skirstymo operatorius“ padidėjo 
21.060.464 Eur, į AB „Ignitis gamyba“ – 1.945.396 Eur. 
 
2020 m. gegužės 8 d. Bendrovė iš akcininko teises įgyvendinančios institucijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavo 
informaciją, kad Lietuvos Respublikos finansų ministras 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu priėmė sprendimą, kuriuo patvirtintas Bendrovės 
2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymas. Pelno dalis, skirta dividendams išmokėti už 2019 metus sudaro 28.000 tūkst. Eur. 
 
2020 m. gegužės 19 d. Aplinkos apsaugos agentūra pranešė Bendrovės dukterinei įmonei UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ išdavusi 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą, kuriame nurodyta, jog jėgainė atitinka tiek Lietuvoje, tiek ir Europos Sąjungoje 
šiuo metu galiojančius ypač griežtus aplinkosauginius reikalavimus. 
 
2020 m. gegužės 21 d. AB Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti Bendrovės dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš Oficialiojo prekybos sąrašo. AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ 
akcijos bus išbrauktos nuo 2020 m. liepos 1 d. (paskutinė akcijų prekybos Nasdaq Vilnius diena yra 2020 m. birželio 30 d.). 
 
2020 m. gegužės 22 d. sėkmingai buvo užbaigtas Bendrovės listingavimas, kurio metu Bendrovė išplatino 10 metų trukmės 300 mln. Eur 
obligacijų emisiją. Už obligacijas bus mokama 2,00 proc. metinių palūkanų, jos išplatintos su 2,148 proc. pajamingumu. Naujausiais 
duomenimis, obligacijas įsigijo 70 investuotojų. Daugiausiai Bendrovės obligacijų įsigijo Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos 
instituciniai investuotojai: bankai, investiciniai bei pensijų fondai ir draudimo įmonės. Pritrauktas lėšas Bendrovė naudos grupės tikslų 
vystant žaliąją energetiką bei užtikrinant skirstymo tinklo patikimumą ir efektyvumą įgyvendinimui, taip pat – turimų įsiskolinimų 
refinansavimui. Platinant obligacijas tarpininkavo BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ir Luminor bankai. Išplatintos obligacijos buvo 
listinguojamos Liuksemburgo ir AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržose. Bendrovės visa vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių 
popierių emisijos programa Grupės valdybos pritarimu yra numatyta iki 1,5 mlrd. Eur. 
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