Tarpinis pranešimas
2020 m. I pusmetis
Konsoliduotas tarpinis 2020 m. I pusmečio pranešimas ir Bendrovės finansinės ataskaitos už 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusį laikotarpį,
parengtos pagal 34-ąjį TAS
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Valdybos pirmininko pranešimas
Gerbiami klientai, partneriai, darbuotojai, akcininkai,
Pirmasis 2020 m. pusmetis buvo įtemptas visoms verslo įmonėms, kurių tarpe yra ir „Ignitis grupė“. Susidūrėme su
koronaviruso ir karantino sukeltais iššūkiais. Jie palietė kiekvieną iš mūsų, todėl „Ignitis grupė“ ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų
darbuotojų saugumą ir veiklos tęstinumą bei padėtų finansiškai paveiktiems vartotojams.
Ši nepaprasta situacija atskleidė, kokia svarbi yra atsidavusios ir profesionalios komandos pagalba tokiu neapibrėžtumo
laikotarpiu. Dabar galime drąsiai sakyti, kad mums pavyko suvaldyti situaciją ir gerokai pasistūmėti įgyvendinant ilgalaikius
„Ignitis grupės“ tikslus.

Pirmojo 2020 m. pusmečio metu „Ignitis gamyba“ įrengė 1 MW galios saulės jėgainę ir toliau plėtoja šį projektą. Saulės
jėgainė pasieks 4 MW bendrąją galią ir tai bus didžiausia tokio tipo jėgainė Baltijos šalyse. 94 MW galios vėjo jėgainių
statybos darbai „Pomerania“ vėjo jėgainių parke Lenkijoje buvo sėkmingai tęsiami: įrengta beveik pusė iš planuotų 29 vėjo
turbinų. Taip pat ruošiamės įrengti 63 MW vėjo jėgainių parką Mažeikiuose (Lietuvoje) - darbus numatyta pradėti 2020 m.
trečiąjį ketvirtį.

Tai yra tik keli mūsų projektai, kuriuos įgyvendiname vedami savo misijos. Siekis kurti energetiškai sumanų pasaulį ir darnesnę ateitį yra visų mūsų
pagrindinių veiklų pamatas.

2020 m. birželį paskelbtoje atnaujintoje strategijoje remiamės Grupės akcininko lūkesčiu skatinti nuolatinį ir tvarų „Ignitis grupės“ augimą modernizuojant jos energetinę infrastruktūrą ir toliau vystant žaliosios
gamybos portfelį.
Strategija yra suderinta su Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamais tikslais. Tarp šių tikslų yra išmaniųjų skaitiklių ir pažangių technologijų diegimas, Lietuvos energetikos sektoriaus
skaitmeninimas, taip pat žaliosios gamybos dalies didinimas (įskaitant vėjo energetiką Baltijos jūroje) ir sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

Žaliosios gamybos vystymą toliau laikome prioritetine Grupės vykdomo darnaus vystymo sritimi. „Ignitis grupė“ siekia iki 2030 m. instaliuotosios žaliosios gamybos pajėgumus išplėsti iki 4 GW ir taip sukurti
pridėtinę vertę akcininkams. Grupė taip pat tikisi išlaikyti lyderės poziciją namų rinkose - Baltijos šalyse, Lenkijoje bei Suomijoje - bei ieškoti naujų galimybių šalyse, kuriose vyksta esminiai energetikos
pokyčiai.

2020 m. pirmo pusmečio metu tęsėme bendrovės transformacijos darbus siekdami sukurti regione pirmaujančią žaliosios energijos įmonę ir darnesnį pasaulį.

Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
AB „Ignitis grupė”

■

ignitis
grupė
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„Ignitis grupė“– viena
didžiausių tvarios
energetikos bendrovių
Baltijos šalyse
„Ignitis grupė“ yra viena didžiausių energetikos ir atsinaujinančios energijos
bendrovių Baltijos regione.
Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis yra elektros energijos ir dujų skirstymo tinklų
eksploatavimas, žaliosios energijos portfelio valdymas ir vystymas.
„Ignitis grupė“ taip pat valdo strategiškai svarbius lanksčiosios gamybos segmento
turtą ir teikia sprendimų klientams paslaugas: elektros energijos ir dujų tiekimo,
saulės energijos naudojimo, el. mobilumo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo
ir inovatyvius energijos naudojimo sprendimus namų ūkiams ir verslo įmonėms.
„Ignitis grupė“ veikia namų rinkose (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Suomijos)
ir vertina galimybes veikti kitose šalyse, kuriose vyksta esminiai energetikos
pokyčiai.
Vienintelis Bendrovės akcininkas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Grupės veikla
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Svarbiausi veiklos rodikliai
Pelnas ir grąža*
Koreguota EBITDA
mln. EUR

Grynasis pelnas, Koreguotas grynasis pelnas
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AVR
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Gryn. pelnas

40,0

20,0

AVR

Koreg. ROE

2

-3,9
0

0,0
-2

-5,0

2019 m. I pusm.

2019 m. I pusm. 2020 m. I pusm.
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-25,0

Koreguota EBITDA šiek tiek sumažėjo. Prastesnį Sprendimų
klientams segmento rezultatą, kuriam įtakos turėjo laikinai
neigiamas elektros energijos tiekimo verslo klientams rezultatas,
iš dalies atsvėrė puikus Tinklų segmento rezultatas, kurį lėmė
auganti RAB.

Koreguotas grynasis pelnas augo 3,6 % iš esmės dėl mažesnio
einamųjų metų pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio.

Pastarųjų 12 mėn. koreguotas ROE siekė 8,1 %.

Grynoji skola
mln. EUR

FFO / Grynoji skola
%

Pinigų srautai ir balansas*
Investicijos
mln. EUR

AVR
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Investicijos mažėjo daugiausia dėl VKJ statybos darbų vėlavimo
dėl COVID-19 ir mažesnių investicijų Tinklų segmente daugiausia
dėl sumažėjusių naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų bei
mažesnių prijungimo mokesčių. Sumažėjimą iš dalies atsvėrė
padidėjusios investicijos į KKJ ir „Pomerania“.

0

2019 m. gruodžio 31 d.

2020 m. birželio 30 d.

Grynoji skola padidėjo 5,5 %. FCF buvo -9,5 mln. Eur, 2020 metų
pirmą pusmetį išmokėjome 28,0 mln. Eur dividendų ir taip pat
išpirkome mažumos akcijų už 25,7 mln. Eur.

2019 m. gruodžio 31 d.

2020 m. birželio 30 d.

FFO ir grynosios skolos santykis gerėjo nuo 19,6 % iki 22,5 %,
kadangi 12 mėn. FFO augo sparčiau nei grynoji skola.

* Dėl pasikeitusių 2019 m. I pusmečio finansinių skaičių, 2019 m. I pusm. finansiniai rodikliai pateikiami čia (ir visame šiame pranešime) gali nesutapti su pateiktais 2019 m. I pusm. tarpiniame pranešime. 2019 m. I pusm. finansinių skaičių
pakeitimai atskleisti 2020 m. I pusm. finansinėse ataskaitose. 2020 m. I pusm. pasikeitus AVR skaičiavimui, 2019 m. I pusmečio rodikliai buvo perskaičiuoti pagal 2020 m. I pusm. metodiką.
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 apibrėžtys pateiktos Bendrovės svetainėje (link).
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Tvari plėtra
Žaliosios energijos gamyba
TWh
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%

0,7
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Žaliosios energijos gamyba padidėjo 29,8 %. Augimą lėmė didesnė
gamyba Kruonio HAE ir geresnės vėjo sąlygos.

Žaliosios gamybos dalis sumažėjo 34,8 %, dėl didesnės
elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse. Augimą lėmė
palankios dujų ir ATL kainos bei pasikeitęs teikiamų
reguliuojamų paslaugų reglamentavimas.

Žaliosios energijos portfelis nesikeitė. Pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui KKJ pradėjo komercinę veiklą.

Kokybė ir efektyvumas

Socialiniai

Klientų pasitenkinimas
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Pagrindinė elektros energijos tiekimo kokybės rodiklių pablogėjimo
priežastis buvo audra „Laura“ (kovo 12–13 d.). Pagerėjusius dujų
kokybės rodiklius lėmė sumažėjęs trečiųjų šalių sukeltų gedimų
skaičius tinkle.
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0,0

0,0

0,0

2019 m. I pusm.

2020 m. I pusm.

Nuo 2019 m. Grupė stebi eNPS rodiklį, kuris nuo 16,0 %
2019 m. I pusm. padidėjo iki 54,2 % 2020 m. I pusm. eNPS
augimui įtakos turėjo Grupės veiksmai koronaviruso pandemijos
metu, atnaujinta atlyginimų politika ir didesnis dėmesys
darbuotojų ugdymui. Be to, 2020 m. peržiūrint darbo
užmokesčio dydžius, daugiau dėmesio buvo skiriama
darbuotojams, kurių darbo užmokestis nesiekė mažiausio darbo
užmokesčio rėžio.

2020 m. I ketv.

2020 m. I
ketv.

2020 m. II
ketv.

Nuo 2020 m. Grupė stebi klientų pasitenkinimo indeksą (NPS).
NPS rodiklis Sprendimų klientams segmente bus vertinamas tik
du kartus per metus – I ir IV ketvirtį, Tinklų segmente –
kiekvieną ketvirtį.
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Svarbiausi įvykiai
2020 m. I ketv.

2020 m. II ketvirtis

Po ataskaitinio laikotarpio

− Sausio pradžioje „Ignitis“ žengė į Suomijos rinką taip tapdama
vienu iš pirmųjų nepriklausomų dujų tiekėjų šioje šalyje ir
užimdama 15 % šios šalies rinkos.

− Balandį buvo baigti rengti ESO ir „Ignitis gamybos“ oficialūs
siūlymai.

− Remdamasi Grupės žaliųjų obligacijų planu, „Ignitis grupė“
paskelbė 2019 m. laišką žaliųjų obligacijų investuotojams.
Faktinis 2019 m. į aplinką išmesto CO2 kiekis projektuose,
kurie finansuojami žaliosiomis obligacijomis, sumažėjo
143 tonomis.

− Sausį aukcione Grupė pardavė paskutinį nekilnojamojo turto
objektą, taip įgyvendindama Grupės strategiją dėl
nepagrindinės veiklos įvairinimo.
− Taip pat sausį „Ignitis gamyba“ pradėjo didžiausių 3 MW galios
saulės jėgainių įrengimo darbus Baltijos šalyse.
− Vasarį pirmoji Kauno kogeneracinėje jėgainėje (KKJ)
pagaminta šilumos energija pasiekė Kauno gyventojus.
− Vasarį Finansų ministerijos suformuota darbo grupė pateikė
rekomendaciją parengti Bendrovės IPO ir panaudoti
pagrindines lėšas Bendrovės plėtros programai finansuoti.
− Kovą Europos investicijų bankas (EIB) skyrė Grupei 60 mln.
Eur paskolą pirmojo vėjo jėgainių parko statyboms Lenkijoje.
− Vyraujant ekstremaliai COVID-19 sukeltai situacijai Grupė
nepertraukdama palaikė bendruomenę suteikdama palankias
mokėjimo sąlygas labiausiai nukentėjusiems jos nariams,
netaikė savitarnos sistemos aptarnavimo mokesčio.
− 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 Bendrovės pertvarkymui iš uždarosios
akcinės bendrovės (UAB) į akcinę bendrovę (AB) ir sutiko, kad
ją pertvarkius akcinės bendrovės įstatinis kapitalas būtų
padidintas papildomais įnašais, išleidžiant naujas paprastąsias
vardines nematerialiąsias akcijas.
− Pakeisti „Ignitis grupės“ įstatai – bendras stebėtojų tarybos
narių skaičius padidintas nuo 5 iki 7.
− Lietuvos bankas patvirtino ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų
oficialių siūlymų cirkuliarus.

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

− Atlikusi kasmetinę kredito reitingo peržiūrą, tarptautinė kredito
reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ paliko įmonei galioti
BBB+ kredito reitingą – neigiamą reitingo perspektyvą.
− „Ignitis grupė“ išplatino 10 metų trukmės 300 mln. Eur
nominalios vertės 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
prekiaujamų obligacijų įsigijo skirtingo tipo instituciniai
investuotojai visame pasaulyje.
− „Ignitis grupė“ taip pat pradėjo įgyvendinti privalomą savo
patronuojamųjų bendrovių ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijų
išpirkimo procesą. 2020 m. rugpjūčio 17 d. (imtinai) buvo
paskutinė privalomojo išpirkimo diena.
− Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2020 m. liepos 1 d. išbraukti
„Ignitis grupės“ patronuojamųjų bendrovių ESO ir „Ignitis
gamyba“ akcijas iš Baltijos oficialiojo sąrašo (akcijomis Baltijos
oficialiajame sąraše buvo prekiaujama iki 2020 m. birželio
30 d.).
− Birželį Bendrovė ir AB „LITGRID“ pasirašė akcijų pirkimopardavimo sutartį su „Quaero Capital“ valdomo infrastruktūros
investicinio fondo „Quaero European Infrastructure Fund II”
patronuojamąja įmone „QEIF II Development Holding Sàrl” dėl
Bendrovės patronuojamosios įmonės UAB „Duomenų
logistikos centras“ pardavimo. Sandoris buvo užbaigtas 2020
m. liepos 7 d., taip įgyvendinant Grupės strategiją dėl
nepagrindinės veiklos įvairinimo.
− Bendrovės stebėtojų taryba birželį patvirtino atnaujintą „Ignitis
grupės“ strategiją ir 2020–2023 m. strateginį planą.
− Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Bendrovės vienintelio
akcininko teises įgyvendinanti institucija, priėmė sprendimą
pertvarkyti UAB „Ignitis grupė“ į akcinę bendrovę – AB „Ignitis
grupė“. 2020 m. liepos 28 d. buvo naujieji pasikeitimą
įtvirtinantys įstatai buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre.

− Šiais metais atliekant Verslo reputacijos indekso vertinimą,
„Ignitis grupė“ pademonstravo įspūdingą šuolį. Bendrovė iš 33
vietos pakilo į 12-13 reitingo vietą – tai rekordinis augimas per
visą šio indekso istoriją. „Ignitis grupės“ reputacijos vertinimas
ženkliai išaugo visų tyrimo metu apklaustų auditorijų akyse.
− Finansų ministerija pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei
svarstyti nutarimo dėl AB „Ignitis grupė“ dividendų sumos
projektą.
− „Ignitis renewables“ atliko parengiamuosius darbus Mažeikių
vėjo jėgainių parko projektui įgyvendinti: III-iajame ketvirtyje
bus pradėti vykdyti kelių tiesimo ir kiti paruošiamieji darbai.
2022 m. pabaigoje šiame vėjo parke elektros energiją gamins
iki 15 vėjo jėgainių, kurių bendra instaliuota galia sieks apie 63
MW.
− Lenkijoje veikianti „Ignitis“ patronuojamoji įmonė „Ignitis
Polska“ žengė į šalies verslo klientams tiekiamos elektros
energijos ir dujų rinką. Pozicijos Lenkijos rinkoje stiprinimas yra
vienas iš atnaujintoje „Ignitis grupės“ ilgalaikėje strategijoje
nustatytų tikslų.
− Lietuvos Respublikos finansų ministerija paskelbė dviejų
Bendrovės nepriklausomų Stebėtojų tarybos narių atranką.
Paskelbta kandidatų atranka užimti dviejų nepriklausomų
Stebėtojų tarybos narių laisvas pozicijas.
− KKJ pradėjo komercinę veiklą.
− ESO privalomas akcijų išpirkimas buvo pristabdytas, dėl
Vilniaus apygardos teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos
priemonių, gavus ieškinį iš vieno įmonės akcininko.
− 2020 m. rugpjūčio 17 d. (imtinai) pabaigtas „Ignitis gamyba“
privalomas akcijų išpirkimas.
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Verslo modelis
Grupės veikla
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Veiklos aplinka

13

Grupės įmonių vertybiniai popieriai

14
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Grupės veikla
Grupė užima lyderės poziciją Lietuvos energetikos vertės grandinėje, jos veiklą sudarant energijos gamybai, skirstymui ir tiekimui bei energetiškai sumanių sprendimų kūrimui.
Kartu Grupė buvo pertvarkyta taip, kad įgyvendintų energetikos pokyčius visame regione: iš tradicinius – į Žaliosios gamybos išteklius naudojančią Bendrovę, iš vietines – į regiono įmones apjungiančią
Grupę ir iš valstybinės monopolinės Bendrovės – į konkurencingą ir naujovišką verslo įmonę.

Grupės indėlis Lietuvos energetikos vertės grandinėje

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas
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Grupės struktūra
Šio pranešimo išleidimo dieną Bendrovė tiesiogiai arba
netiesiogiai kontroliavo dešinėje pateiktame struktūros paveiksle
išvardytas įmones*.
Valdymo modelis:

1

2

3

4

Stebėtojų tarybą sudaro 7 nevykdomieji nariai (2 –
akcininko atstovai, 5 – nepriklausomi nariai)**.
Valdybą sudaro 5 vykdomieji nariai.
Bendrovės vadovas yra Valdybos pirmininkas.
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.
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.
Generalinis direktorius.
Valdyba nesuformuota.

* 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.
*** Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo pakeista Bendrovės teisinė
forma iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę.
**** Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, buvo įvykdytas UAB „Duomenų
logistikos centras“ pardavimas.

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

Verslo modelis | 11

➔

Turinys

Segmentai
Tinklai

Žalioji gamyba

Lanksčioji gamyba

Sprendimai klientams

Atsparus ir efektyvus energijos skirstymas,
sudarantis prielaidas energetikos pokyčiams
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.

Kryptinga, tvari ir pelninga plėtra

Patikima ir lanksti energetikos sistema

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: Kauno
HAE (101 MW) ir Kruonio HAE (900 MW), kurios
labai svarbios planuojamai gamybos iš
atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai regione.

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 ir saugumą.

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:
− Teikiame rezervines ir sistemines paslaugas,
siekdami prisidėti prie Lietuvos energijos
sistemos lankstumo ir aukšto patikimumo
užtikrinimo.
− Nutraukiame senų tradicinės energijos
gamybos pajėgumų eksploatavimą ir juos
demontuojame.
− Teikdami naujas balansavimo paslaugas
siekiame prisidėti prie Baltijos šalių
sinchronizacijos su kontinentinės Europos
elektros tinklų sistema.
− Vystysime papildomus lanksčiosios gamybos
pajėgumus, jei tai bus būtina siekiant
subalansuoti gamybos iš atsinaujinančių
energijos šaltinių augimą ir užtikrinti reikalingą
Lietuvos energetikos sistemos lygį.

Inovatyvūs sprendimai lengvesniam gyvenimui ir
energetikos vystymuisi
Sprendimų klientams segmento veiklos –
elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas,
prekyba ir balansavimas, energetinio
efektyvumo projektai, saulės elektrinių įrengimas
verslui ir gyventojams, elektrinių automobilių
stotelių įrengimas bei eksploatavimas,
energetikos sprendimai gyventojams.
Sprendimų klientams segmentas veikia
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje bei
Lenkijoje.

Strateginiai tikslai:
− Nuolat investuojame ir visoje šalyje
modernizuojame strateginės reikšmės turtą,
kuris naudojamas elektros ir dujų skirstymui
verslo klientams ir namų ūkiams, tuo
užtikrindami tinklo atsparumą ir efektyvumą.
Siekiame iki 2023 m. 15–17 % sumažinti
elektros energijos SAIFI.
− Mes skaitmeniname skirstymo tinklą,
siekdami išvystyti išmanų tinklą, kuris būtų
vienas iš pažangiausių regione. Siekiame iki
2023 m. įdiegti apie 1,2 mln. išmaniųjų
matuoklių.
− Vystydami duomenimis paremtus tinklo
sprendimus, prisidedame prie energetikos
inovacijų, gamybos iš atsinaujinančių
energijos šaltinių plėtros ir vietinės energijos
rinkos skatinimo bei jos efektyvumo didinimo.

Strateginiai tikslai:
Siekiame iki 2023 m. padidinti instaliuotos
Žaliosios gamybos dalį iki 1,6-1,8 GW
(įskaitant hidroelektrines), o iki 2030 m. - 4
GW, užtikrinant vertės kūrimą akcininkams.

Strateginiai tikslai:
− Plečiame elektros bei dujų tiekimo ir prekybos
veiklos apimtis, siūlydami inovatyvius,
pridėtinę vertę kuriančius energetikos
sprendimus.
− Kurdami inovacijas dirbame su partneriais ir
siekiame padėti savo klientams tapti
energetiškai sumaniais ir įgyvendinti jų
aplinkai palankius tikslus.
− Prisidedame prie pramoninės energijos
gamybos iš atsinaujinančių šaltinių plėtros,
sudarydami su gamintojais ilgalaikes
energijos įsigijimo sutartis ir panaudodami
turimas balansavimo paslaugų teikimo
kompetencijas.

75 %

18 %

9%

-1 %

Grupės 2020
m. I pusm.
koreguoto
EBITDA

Grupės 2020 m.
I pusm. koreguoto
EBITDA

Grupės 2020
m. I pusm.
koreguoto
EBITDA

Grupės 2020
m. I pusm.
koreguoto
EBITDA

Visiškai reguliuojama veikla

Daugiausiai – tarifais
skatinama veikla
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Daugiausiai –
reguliuojama veikla

Aptarnauja 1,7 mln. klientų
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Verslo aplinka
BVP prognozės
Iki COVID-19 pandemijos protrūkio buvo prognozuojama, kad
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) toliau augs, kaip ir
pastaruosius kelerius metus. tačiau Lietuvoje įsigaliojus
karantinui, situacija smarkiai pasikeitė. 2020 m. birželį Lietuvos
bankas prognozavo, kad 2020 m. Lietuvos BVP turėtų mažėti
9,7 %, o 2021 m. – didėti 8,3 %

COVID-19 veiksniai
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 buvo 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. II ketv. kainos reikšmingai mažėjo visuose elektros
energijos biržos „Nord Pool“ zonose. Palyginti su 2019 m. II
ketvirčiu, vidutinė sisteminė kaina buvo apie 84 % mažesnė
(2019 m. II ketvirtis – 35,60 Eur/MWh, 2020 m. II ketvirtis – 5,61
Eur/MWh), Švedijos ketvirtojoje zonoje, su kuria Lietuva
sujungta „NordBalt“ jungtimi, ji buvo mažesnė apie 50 % (2019
m. II ketvirtis – 34,57 Eur/MWh, 2020 m. II ketvirtis – 17,29
Eur/MWh), Suomijoje – apie 40 % (2019 m. II ketvirtis – 37,36
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Eur/MWh, 2020 m. II ketvirtis – 22,48 Eur/MWh), Baltijos regione
– apie 34 % (2019 m. II ketvirtis – 43,6 Eur/MWh, 2020 m. II
ketvirtis – 28,81 Eur/MWh). Taip pat apie 29 % sumažėjo
energijos kainos Lenkijos TGE prekių biržoje (2019 m. II ketvirtis
– 56,54 Eur/MWh, 2020 m. II ketvirtis – 45,23 Eur/MWh).
Pažymėtina, kad 2020 m. II ketv. tam tikrais laikotarpiais
Lietuvoje kainos buvo apie 1,9 % mažesnės nei Latvijoje ir
Estijoje. Lietuvos ir Švedijos ketvirtos zonos vidutinis kainų
skirtumas 2020 m. II ketv. siekė apie 11,49 Eur/MWh (2019 m. II
ketv. – apie 9,52 Eur/MWh).
Elektros energijos biržos „Nord Pool“ zonų bendras energijos
poreikis 2020 m. II ketv., palyginti su tuo 2019 m. II ketv.,
sumažėjo apie 0,8 %, vėjo jėgainių gamyba padidėjo apie
12,9 % (Lietuvoje apie 8,5 %), hidroelektrinių – apie 17,4 %,
atominių elektrinių gamyba sumažėjo apie 26,4 % Mažesnį
energijos poreikį ir atominių elektrinių gamybos apimtis bei
didesnes hidroelektrinių gamybos apimtis lėmė švelnios oro
sąlygos ir COVID-19 visose kainų zonose: 2020 m. II ketv.
vidutinė oro temperatūra buvo apie 0,5 laipsnio didesnė,
palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., ir apie 0,7 laipsnio
didesnė nei įprasta oro temperatūra.
Remiantis „Nord Pool“ duomenimis, elektros energijos poreikis
Lietuvoje sumažėjo apie 8,63 %, palyginti su tuo pačiu ketvirčiu
2019 m., kuris tuomet siekė apie 2,68 TWh (nevertinant Kruonio
HAE vartojimo). Latvijoje poreikis sumažėjo apie 4,9 % ir buvo
lygus 1,63 TWh, Estijoje – atitinkamai 3,7 % ir 1,79 TWh. 2020 m.
II ketv. Lietuvoje pagaminta apie 35,2 % daugiau elektrose
energijos nei 2019 m. II ketv., Latvijoje – apie 2,7 % mažiau,
Estijoje – apie 38,3 % mažiau. Lietuva išlieka deficitine šalimi,
kurioje pagaminta apie 42 % šalies poreikio, Latvijoje suvartojama
80 % visos pagamintos energijos, Estija taip pat išlieka deficitine
šalimi, kurioje pagaminta apie 46 % šalies poreikio. Remiantis
ENTOS-e duomenimis, 2020 m. II ketv. Energijos poreikis
Lenkijoje sumažėjo apie 9,2 % (36,7 TWh), palyginti su 2019 m. II
ketv. duomenimis. Lenkija toliau importuoja energijos daugiau nei
eksportuoja, nes bendras šalyje pagamintos energijos kiekis
sumažėjo 12,3 % ir buvo lygus 30.3 TWh, o tai sudarė 82,7 % viso
šalies poreikio. 2020 m. II ketv., palyginti su tuo pačiu ketvirčiu
2019 m., vėjo ir kogeneracinių jėgainių pagamintos energijos
kiekis padidėjo, atitinkamai, apie 4 %(2,96 TWh) ir 22 % (0,53
TWh), o hidroelektrinių ir iškastinį kurą naudojančių elektrinių
pagamintos energijos kiekis sumažėjo atitinkamai apie 17 %

(0,62 TWh) ir 14 % (26,22 TWh).
2020 m. II ketv. iš trečiųjų šalių prekybos tikslais importuota apie
2,6 k. mažiau nei 2019 ii ketv. (nuo maždaug 1,6 TWh iki
0,6 TWh), iš Skandinavijos ir Lenkijos – padidėjo maždaug 33 %
Importo iš Skandinavijos šalių padidėjimui didelės įtakos turėjo
išaugusi atsinaujinančių energijos šaltinių gamyba, dėl kurios
kainos regione sumažėjo.

Gamtinių dujų rinka
2020 m. II ketv. gamtinių dujų rinkos kainos išliko žemiausios per
visą dešimtmetį. Vartojimas staigiai krito dėl COVID-19 įtakos,
Europos gamtinių dujų saugyklų užpildymas buvo rekordiškai
didelis, daugybė suskystintas gamtines dujas (SGD) į Europą
gabenančių laivų buvo atšaukti, tačiau iš Norvegijos ir Rusijos
buvo tiekiam gana dideli gamtinių dujų kiekiai, todėl Europoje
susidarė perteklius.
2020 m. gegužę Europos gamtinių dujų rinkoje galiojusios
neatidėliotinų atsiskaitymų rinkos kainos (angl. spot) ir prieš
mėnesį nustatomos kainos (angl. front month) buvo žemesnės
nei JAV. Dėl mažos paklausos visame pasaulyje, JAV SGD
gamybos įrenginiai pradėti stabdyti, taip siekiant sumažinti SGD
krovinių perteklių. Todėl 2020 m. II-jo ketv. antrojoje pusėje
gamtinių dujų kainos Europoje šiek tiek kilstelėjo. Be to, gamtinių
dujų suvartojimas Azijos rinkoje pradėjo augti, kai tik buvo
sušvelninti karantino apribojimai. Todėl SGD gabenantis laivas
buvo nukreiptas į Aziją.
2020 m. birželio 30 d. Europos gamtinių dujų saugyklos buvo
užpildytos 80 %, arba 45 % daugiau nei pastarųjų 5 metų
vidurkis. Tačiau gamtinių dujų saugyklos Latvijoje buvo
užpildytos 69 %, Lenkijoje – 57 %, atitinkamai 120 ir 21 %
daugiau nei pastarųjų 5 metų vidurkis.
2020 m. II ketv. per Klaipėdos SGD terminalą Lietuvos
vartotojams buvo išdujinta 5,8 TWh arba 4 % daugiau gamtinių
dujų nei 2019 m. II ketv., o Lenkijos vartotojams buvo išdujinta
12,5 TWh arba 22 % daugiau gamtini dujų per Svinouisčio SGD
terminalą. Remiantis Lietuvos perdavimo sistemos duomenimis,
gamtinių dujų suvartojimas šalyje buvo 16 % didesnis nei 2019 m.
II ketv. ir siekė 5,8 TWh.. 2020 m. pradėjo veikti jungtis tarp
Estijos ir Suomijos, 2020 m. II ketv. 2,1 TWh, o 2020 m. I pusm.
4,8 TWh buvo tiekiama iš Suomijos į Baltijos šalis.
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Grupės įmonių vertybiniai popieriai
Akcijų emitentai
Ataskaitinio laikotarpio dienai „ESO“ ir „Ignitis gamyba“ akcijos buvo įtrauktos į prekybą AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje. Bendrovių akcijomis prekiauti buvo pradėta 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, 2020 m. birželio 30 d. duomenimis, turėję daugiau kaip 5 % emitento įstatinio kapitalo
Bendrovė

Išleistų paprastųjų Nominalioji vienos
vardinių akcijų kiekis
akcijos vertė

Bendra nominalioji
akcijų vertė, Eur

ISIN kodas

VP
trumpinys

„Ignitis gamyba“

648 002 629

0,29

187 920 762,41

LT0000128571

LNR1L

ESO

894 630 333

0,29

259 442 796,57

LT0000130023

ESO1L

Prekybos sąrašas
Baltijos Oficialusis
sąrašas
Baltijos Oficialusis
sąrašas

Visas
akcininko
pavadinimas

Nuosavybės teise
priklausančių akcijų
suteikiama balsų dalis, %

Bendrovė

97,45 %

Bendrovė

97,66 %

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. 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 buvo prekiaujama iki 2020 m. liepos 30 d.). Po
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, pasibaigė privalomas „Ignitis gamyba“ akcijų išpirkimas, kurio metu Bendrovės nuosavybės teise priklausančių akcijų balsų dalis padidėjo iki 98,20 %.

Skolos vertybiniai popieriai

Kredito reitingas

Reikšmingos sutartys

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. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė
išplatino 300 mln. Eur obligacijų emisiją.

2020 m. gegužę tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global
Ratings“ paliko įmonei galioti BBB+ kredito reitingą. Galiojo
neigiama kredito reitingo perspektyva.

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.

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

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

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.
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Pagrindiniai veiklos rodikliai
Elektros energija
Paskirstyta elektros energijos
Pagaminta elektros energijos
Žaliosios gamybos dalis
Žaliosios energijos gamyba
Žaliosios gamybos galia
Veikiantys Žaliosios gamybos pajėgumai
Statomi Žaliosios gamybos pajėgumai
Vystomi Žaliosios gamybos pajėgumai
Parduota elektros energija mažmeninėje rinkoje
Lietuva
Latvija
Kita
Parduota elektros energija didmeninėje rinkoje
Nauji prijungimai ir galios padidinimai
SAIDI
SAIFI
Dujos
Paskirstyta dujų
Parduota dujų
Nauji prijungimai ir galios padidinimai
SAIDI
SAIFI
Šiluminė energija
Pagaminta šiluminė energija
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2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

∆

∆, %

TWh
TWh
%
TWh
MW
MW
MW
MW
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
vnt.
min.
vnt.

4,69
0,95
63,2 %
0,60
1 350
1 077
210
63
3,32
2,88
0,44
0,01
1,22
18 246
179,23
0,87

4,81
0,47
98,0 %
0,46
1 350
1 077
210
63
2,88
2,47
0,41
0,00
2,26
19 025
51,26
0,69

(0,12)
0,48
0,14
0,44
0,40
0,03
0,01
(1,04)
(779,00)
127,97
0,18

(2,5 %)
2x
34,8 %
31,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
15,4 %
16,3 %
7,5 %
459,7x
(46,2 %)
(4,1 %)
3,5x
25,8 %

TWh
TWh
vnt.
min.
vnt.

3,59
7,24
4 030
0,24
0,003

3,80
5,02
5 850
0,68
0,005

(0,21)
2,21
(1 820,00)
(0,44)
(0,00)

(5,6 %)
44,0 %
(31,1 %)
(64,9 %)
(42,9 %)

TWh

0,15

0,06

0,09

2,4x
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Pagrindinių veiklos rodiklių analizė
Pagaminta elektros energija, TWh

Elektros energija
2020 m. I pusm. buvo paskirstyta 4,69 TWh elektros energijos – 2,5 % mažiau, nei 2019 m. I pusm.,
kuomet buvo paskirstyta 4,81 TWh elektros energijos. Sumažėjimą daugiausiai lėmė COVID-19.
Elektros energijos paskirstymas nepriklausomo tiekimo vartotojams karantino laikotarpiu sumažėjo
apie 8–9 %. Karantino laikotarpiu jį iš dalies 5–6 % atsvėrė visuomeninio elektros energijos tiekimo
augimas.
2020 m. I pusm. elektros energijos gamyba, palyginti su 2019 m. I pusm., padidėjo 2 k. ir sudarė
0,95 TWh. Padidėjimą daugiausiai lėmė didesnės Elektrėnų komplekso KCB ir Kruonio HAE
elektros gamybos apimtys. Elektrėnų komplekso KCB elektros gamybos kiekis padidėjo beveik
67,4 k. nuo 0,01 TWh 2019 m. I pusm. iki 0,34 TWh 200 m. I pusm. Tam įtakos turėjo palankios
dujų ir ATL kainos bei pasikeitęs teikiamų reguliuojamų paslaugų reglamentavimas. 2020 m. I pusm.
elektros gamybos apimtys Kruonio HAE padidėjo 92,8 % dėl didesnio elektros rinkų kainų
svyravimo. Dėl didesnio pagaminto elektros energijos kiekio Elektrėnų komplekse, žaliosios
gamybos dalis nuo 98,0 % 2019 m. I pusm. sumažėjo iki 63,2 % 2020 m. I pusm.
SAIDI rodiklis sumažėjo iki 179,23 min. (2019 m. I pusm. – 51,26 min.). SAIFI rodiklis siekė 0,87
karto (2019 m. I pusm. – 0,69 karto). Pagrindinė elektros energijos tiekimo kokybės rodiklių
pablogėjimą lėmusi priežastis buvo audra „Laura“ (kovo 12–13 d.).
Per 2020 m. I pusm. elektros skirstymo tinkle buvo įvykdyti 8 502 nauji prijungimai ir 10 194 galios
didinimai. Lyginant su 2019 m. I pusm., naujų prisijungimų ir galios didinimų buvo 4,1 % mažiau.

0,95
Pagaminta elektros energija

0,47
0,50
0,60
0,46
0,50

Žaliosios energijos gamyba
0,00
2020 m. I pusm.

1,00
2019 m. I pusm.

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

4,69
4,81
4,78

Paskirstyta elektros energija

3,32
2,88
2,87

Dujos
2020 m. I pusm. paskirstytas dujų kiekis sumažėjo 5,6 % ir sudarė 3,59 TWh (2019 pusm. –
3,80 TWh). 2020 m. I pusm. paskirstyto dujų kiekio sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo aukštesnė
vidutinė oro temperatūra. Parduotas dujų kiekis per 2020 m. I pusm. padidėjo 44,0 % ir siekė 7,24
TWh (2019 m. I pusm. – 5,02 TWh). Tam daugiausiai įtakos turėjo įėjimas į Suomijos dujų rinką ir
didesni dujų pardavimai Latvijos rinkoje, laimėjus Latvenergo konkursą dėl maždaug 0,9 TWh dujų.
Dujų skirstymo SAIDI rodiklis per 2020 m. I pusm. išaugo ir siekė 0,24 min. (2019 m. I pusm. – 0,68
min.), o SAIFI rodiklis sudarė ~0,003 vnt. (2019 m. I pusm. ~0,005 vnt.). Pagerėjusius kokybės
rodiklius lėmė sumažėjęs trečiųjų šalių sukeltų gedimų skaičius tinkle.
Per 2020 m. I pusm. gamtinių dujų skirstomajame tinkle buvo įvykdyti 4 030 nauji prijungimai ir
galios didinimai, tai yra 31,1 % mažiau, nei per 2019 m. I pusm., dėl padidėjusių įkainių ir
nebeformuojamų dujų kvartalų.

2018 m. I pusm.

Parduota elektros energija

3,59
3,80
4,21

Paskirstytos dujos

7,24
5,02
6,21

Parduotos dujos

0,00
2020 m. I pusm.

3,00
2019 m. I pusm.

6,00
2018 m. I pusm.

Pagaminta šiluminė energija, TWh

Šiluminė energija
Lyginant 2019 m. I pusm. rezultatus su 2020 m. I pusm. šilumos energijos gamyba padidėjo 2,4 k.,
dėl pradėtos KKJ komercinės veiklos bei atliktų bandymų. Nuo rugpjūčio mėnesio jėgainė pradėjo
vykdyti komercinę veiklą.

Pagaminta šiluminė
energija

0,00
2020 m. I pusm.

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

0,15
0,06
0,06
2019 m. I pusm.

2018 m. I pusm.
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Pagrindiniai finansiniai rodikliai
Pajamos
EBITDA AVR
EBITDA marža AVR
Koreguota EBITDA AVR
Koreguotos EBITDA marža AVR
EBIT AVR
Koreguotas EBIT AVR
Grynasis pelnas
Koreguotas grynasis pelnas AVR
Investicijos AVR
FFO AVR
FCF APM

mln. EUR
mln. EUR
%
mln. EUR
%
mln. EUR
mln. EUR
mln. EUR
mln. EUR
mln. EUR
mln. EUR
mln. EUR

Turto iš viso
Nuosavas kapitalas
Grynoji skola AVR
Grynasis apyvartinis kapitalas AVR
ROE (12 mėn.) AVR
Koreguotas ROE (12 mėn.) AVR
ROCE (12 mėn.) AVR
Koreguotas ROCE (12 mėn.) AVR
Grynoji skola / EBITDA (12 mėn.) AVR

mln. EUR
mln. EUR
mln. EUR
mln. EUR
%
%
%
%
kartais

Grynoji skola / Koreguota EBITDA (12 mėn.)
FFO (12 mėn.) / Grynoji skola

AVR

AVR

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

kartais
%

2020 m. I pusm.
590,9
149,8
25,4 %
129,1
22,7 %
93,4
74,6
71,9
54,6
187,1
141,5
(9,5)

2019 m. I pusm.
557,9
105,0
18,8 %
129,9
22,3 %
46,0
75,5
28,8
52,7
207,9
101,8
(62,4)

∆
33,0
44,8
(0,8)
47,4
(0,9)
43,1
1,9
(20,8)
39,7
52,9

∆, %
5,9 %
42,7 %
(0,6 %)
103,0 %
(1,2 %)
149,7 %
3,6 %
(10,0 %)
39,0 %
84,8 %

2020-06-30
3 400,4
1 337,8
1 019,2
36,6
7,7 %
8,1 %
4,2 %
4,9 %
4,05
3,94

2019-12-31
3 198,1
1 348,6
966,5
52,6

∆
202,3
(10,8)
52,7
(16,0)

∆, %
6,3 %
(0,8 %)
5,5 %
(30,4 %)

4,4 %
8,0 %
2,9 %
5,3 %
4,67

-

-

3,72

-

-

22,5 %

19,6 %

-

-
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Pagrindinių finansinių rodiklių analizė
Pajamos pagal segmentus, mln. EUR

Pajamos*

2020 m.
I pusm.

2019 m.
I pusm.

∆

∆, %

Sprendimai klientams
Tinklai
Žalioji gamyba
Lanksčioji gamyba
Kita*

272,7
236,1
39,5
38,5
4,1

261,5
208,5
36,0
47,4
4,5

11,2
27,6
3,5
(8,9)
(0,4)

4,3 %
13,2 %
9,7 %
(18,8 %)
(8,9 %)

Pajamos

590,9

557,9

33,0

5,9 %

Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, 2020 m. I pusm. Pajamos padidėjo 5,9 % ir
siekė 590,9 mln. Eur. Pagrindinės Pajamų pokyčio priežastys:
1.

2.

3.

4.

Didesnės tinklų segmento pajamos (+27,6 mln. Eur lyginant su 2019 m. I pusm.).
Padidėjimą daugiausia lėmė išaugusios elektros energijos skirstymo pajamos (20,3 mln. Eur)
ir perdavimo pajamos (13,7 mln. Eur), kurioms įtakos turėjo vidutiniškai 11 % aukštesnis
energijos skirstymo paslaugų tarifas, kurį sudaro energijos perdavimo, skirstymo ir viešuosius
interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) komponentai ir kurį tvirtina reguliuotojas. Padidėjimą iš
dalies atsvėrė dėl mažesnių elektros energijos rinkos kainų sumažėjusios garantinio elektros
tiekimo pajamos (-7,4 mln. Eur).

* Kita – kita veikla ir eliminavimai.

Didesnės sprendimų klientams segmento pajamos (+11,2 mln. Eur lyginant su 2019 m.
I pusm.). Augimą daugiausiai skatino dėl reguliuotojo nustatytų 14,6 % didesnių elektros
energijos tarifų ir 5,3 % padidėjusių pardavimo apimčių padidėjusios elektros tiekimo
privatiems klientams pajamos (+16,9 mln. Eur) bei dėl didesnių parduotos elektros energijos
apimčių padidėjusios elektros tiekimo verslo klientams pajamos (+16,0 mln. Eur). Padidėjimą
iš dalies atsvėrė dėl mažesnės rinkos kainos sumažėjusios dujų pardavimo verslo klientams
pajamos (-17,7 mln. Eur) ir dėl reguliuotojo nustatyto mažesnio tarifo sumažėjusios dujų
pardavimo gyventojams pajamos (-6,7 mln. Eur).

2020 m. I pusm. pajamos pagal segmentus, mln. EUR

38,54,1

Tinklai

Didesnės žaliosios gamybos segmento pajamos (+3.5 mln. Eur lyginant su 2019 m. I
pusm.). Pajamų augimą lėmė didesni Kruonio HAE (+5,4 mln. Eur) ir vėjo jėgainių parko
(+0,5 mln. Eur) pardavimai. Šį rezultatą atsvėrė mažesnės Kauno HE pajamos (-2,2 mln. Eur)
dėl mažesnio vandens kiekio Nemune ir mažesnės elektros energijos kainos.
Mažesnės lanksčiosios gamybos segmento pajamos (-8,9 mln. Eur lyginant su 2019 m.
I pusm.). Segmento pajamų mažėjimą daugiausiai lėmė vienkartinė 9,3 mln. Eur 2019 m. I
pusm. gauta kompensacija iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl „Alstom Power
Ltd“ galimai padarytos žalos vykdant Lietuvos elektrinės projektą 2005–2009 m. atlyginimo.
Taip pat 2019 m. I pusm. Pajamas augino veikloje nebenaudojamo mazuto atsargų
pardavimai (-4,3 mln. Eur). 2020 m. I pusm. Pajamų mažėjimą iš dalies atsvėrė didesnės
KCB pajamos (+7,0 mln. Eur). Kadangi KCB teikė izoliuoto elektros energetikos sistemos
darbo paslaugas, o ne tretinio galios rezervo paslaugas, 2020 m. I pusmetį KCB galėjo veikti
rinkos sąlygomis ir pardavimo rinkoje rezultatas buvo didesnis nei į 2019 m. tarifą įtraukta
investicijų grąža.

* Pajamos pagal segmentus pateikiamos šiame pranešime atitinka konsoliduotųjų tarpinių
finansinių ataskaitų 22-oje pastaboje „Veiklos segmentai“ pateiktas Pardavimo išorės klientams
pajams.

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

Sprendimai klientams

39,5

590,9 mln.
EUR

272,7
Žalioji gamyba

236,1

Lanksčioji gamyba
Kita

2020 m. I pusm. 89,6 % (529,6 mln. Eur) pajamų Grupė uždirbo Lietuvoje. Grupės Pajamos
užsienyje (Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje) išaugo 52,1 % ir siekė 61,3 mln. Eur (2019 m. I
pusm. – 40,3 mln. Eur).

Pajamos pagal šalis, mln. Eur
2020 m. I
pusm.

2019 m. I
pusm.

∆

∆, %

2020 m. I
pusm, %

Lietuva
Kita

529,6
61,3

517,6
40,3

12,0
21,0

2,3 %
52,1 %

89,6 %
10,4 %

Pajamos

590,9

557,9

33,0

5,9 %

100,0 %
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Sąnaudos
Veiklos sąnaudos, mln. Eur

Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, 2020 m. I pusm. bendra veiklos sąnaudų
suma sumažėjo 2,8 % ir siekė 497,5 mln. Eur.
Elektros ir dujų pirkimai
Elektros ir dujų pirkimai
Per 2020 m. I pusm. Grupės elektros ir dujų pirkimai sudarė 360,7 mln. Eur, kurie, palyginus su
2019 m. I pusm., sumažėjo 5,2 %. Sumažėjimą lėmė mažesni dujų pirkimai prekybai (-22,1 mln.
Eur) dėl sumažėjusios dujų rinkos kainos.
Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos
Per 2020 m. I pusm. Grupės pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 78,9
mln. Eur. ir augo 8,8 % (+6,4 mln. Eur). Šį pokytį daugiausia lėmė 7,8 mln. Eur (arba +18,6 %)
darbo užmokesčio bei susijusių sąnaudų augimas, kuris didėjo daugiausiai dėl didėjančio
darbuotojų skaičiaus, vidutinio darbo užmokesčio Grupėje augimo, išaugusio sukaupto
atostogų rezervo ir didesnių viršvalandžių dėl 2020 m. I pusm. audros „Laura“ sukeltų elektros
skirstymo tinklų gedimų šalinimo. Taip pat 2,7 mln. Eur (arba +17,6 %) padidėjo kitos
pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, kurių augimą daugiausia lėmė „Smart
Energy Fund powered by Ignitis Group“ už 2017–2020 m. mokami valdymo ir kiti mokesčiai,
kurie buvo kapitalizuojami balanse, o dabar perkelti į sąnaudas (+0,7 mln. Eur), ir didesnės
klientų aptarnavimo sąnaudos (+1,2 mln. Eur).
Kitos veiklos sąnaudos

Elektros ir susijusių paslaugų pirkimai
Dujų prekybai ir susijusių paslaugų
pirkimai
Dujų pirkimai gamybai

2020 m.
I pusm.

2019 m.
I pusm.

∆

∆, %

360,7

380,6

(19,9)

(5,2 %)

236,1
107,9

238,6
130,0

(2,5)
(22,1)

(1,0 %)
(17,0 %)

16,7

12,0

4,7

39,2 %

Pardavimo, bendrosios ir
administracinės sąnaudos AVR
Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos
Remontų ir priežiūros sąnaudos
Kita

78,9

72,5

6,4

8,8 %

49,7
11,2
18,0

41,9
15,3
15,3

7,8
(4,1)
2,7

18,6 %
(26,8 %)
17,6 %

Nusidėvėjimas
Ilgalaikio materialaus turto vertės
sumažėjimo sąnaudos ir nurašymai
Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų,
atsargų bei kiti nurašymai ir vertės
sumažėjimai
Apyvartinių taršos leidimų perkainojimas

54,5
2,3

54,4
4,4

0,1
(2,1)

0,2 %
(47,7 %)

1,5

(0,3)

1,8

np

(0,4)

0,2

(0,6)

np

497,5

511,8

(14,3)

(2,8 %)

Veiklos sąnaudų iš viso

2020 m. I pusm. ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo ir nurašymų sąnaudos
sumažėjo dėl turto, kuris buvo perklasifikuotas į turtą, skirtą parduoti, nusidėvėjimo sąnaudų
perklasifikavimo į ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo nuostolius.
Trumpalaikių ir ilgalaikių gautinų sumų, atsargų ir kito turto vertės sumažėjimo ir nurašymų
sąnaudos padidėjo dėl 2020 m. Tinklų segmento gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostolių
padidėjimo dėl COVID-19 įtakos ir 2019 m. Lanksčiosios gamybos gautinų sumų vertės
sumažėjimo nuostolių atstatymo.
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos sumažėjo dėl išaugusių aplinkos taršos leidimų
kainų 2020 m. birželio 30 d. lyginant su 2019 m. birželio 30 d. galiojusiomis kainomis.

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas
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Koreguota EBITDA*
2020 m. I pusm. koreguota EBITDA sudarė 129,1 mln. Eur ir buvo 0,6 %, arba 0,8 mln. Eur
mažesnis nei 2019 m. I pusm. Koreguotos EBITDA marža 2020 m. I pusm. siekė 21,7 % (2019
m. I pusm. – 22,3 %).
Koreguota EBITDA pagal segmentus
Pagrindinės koreguotos EBITDA pokytį 2020 m. I pusm., lyginant su 2019 m. I pusm., lėmusios
priežastys buvo šios:
1.

2.

3.

Tinklai augo 8,5 mln. Eur. Augimą daugiausiai lėmė reguliuojamojo turto vertės augimas.
Elektros skirstymo veiklos reguliuojamojo turto vertė padidėjo nuo 1 227 mln. Eur 2019 m.
iki 1 399 mln. Eur 2020 m., dujų skirstymo veiklos reguliuojamojo turto vertė padidėjo nuo
189 mln. Eur 2019 m. iki 225 mln. Eur 2020 m. Elektros skirstymo veiklos WACC padidėjo
nuo 5,04 % 2019 m. iki 5,28 % 2020 m., dujų skirstymo veiklos WACC padidėjo nuo 3,59 %
2019 iki 3,84 % 2020 m. Koreguota EBITDA taip pat padidėjo dėl teigiamų naujų vartotojų
prijungimo ir galios didinimo darbų mokesčių pasikeitimų.
Žalioji gamyba mažėjo 0,2 mln. Eur. Mažėjimą daugiausiai lėmė mažesnis Kauno HE
rezultatas (-3,6 mln. EUR), kurį lėmė mažesnis vandens kiekis Nemune ir užfiksuotos
mažesnės elektros energijos kainos. Artėjant VKJ ir KKJ paleidimo dienai, segmento
koreguotos EBITDA mažėjimą taip at lėmė padidėjusios šių projektų pardavimo, bendrosios
ir administracinės sąnaudos (-1,0 mln. Eur). Vėjo jėgainių koreguota EBITDA sumažėjo
0,1 mln. Eur. Sumažėjimą teigiamai paveikė geresni Kruonio HAE rezultatai (+5,5 mln. Eur),
kurių augimą labiausiai lėmė efektyviai išnaudoti elektros kainų svyravimai.
Lanksčioji gamyba mažėjo 0,2 mln. Eur. Mažėjimą daugiausiai lėmė pelnas iš mazuto
atsargų pardavimo gautas 2019 m. I pusm. (-1,8 mln. Eur), kurį iš dalies kompensavo
geresni KCB, Elektrėnų komplekso 7-ojo ir 8-ojo blokų rezultatai (+0,9 mln. Eur) dėl KCB
komercinės veiklos bei Elektrėnų komplekso 7-ojo ir 8-ojo bloko reguliuojamos veiklos, nes
2019 m. šie du blokai sistemines paslaugas teikė atitinkamai vieną ir du mėnesius.

4.

Sprendimai klientams sumažėjo 4,7 mln. Eur. Mažėjimą daugiausiai lėmė mažesni
elektros energijos produkto verslo klientams rezultatai (-4,7 mln. Eur) dėl neigiamos elektros
energijos įsigijimo kainų rizikos netiesioginių draudimo priemonių rezultatų įtakos ir dėl
COVID-19 įtakos sumažėjusio išvestinėmis finansinėmis priemonėmis apdrausto elektros
energijos kiekio suvartojimo verslo klientų portfelyje, kas nebuvo pilnai kompensuota verslo
klientų portfelio augimo ir didesnių elektros energijos pardavimo verslo klientams apimčių
(+43,6 % per metus Lietuvos mažmeninėje verslo klientų rinkoje).

5.

Rezultatas iš kitų veiklų sumažėjo 4,2 mln. Eur, daugiausia dėl prastesnių
patronuojamosios įmonės, paslaugų centro ir nepagrindinių veiklų rezultatų.

Koreguota EBITDA pagal segmentus, mln. Eur
2020 m. I
pusm.

2019 m. I
pusm.

∆

∆, %

2020 I pusm.,
%

Tinklai
Žalioji gamyba
Lanksčioji gamyba
Sprendimai klientams
Kita*

96,7
23,8
11,7
(1,8)
(1,3)

88,2**
24,0
11,9
2,9
2,9

8,5
(0,2)
(0,2)
(4,7)
(4,2)

9,6 %
(0,8 %)
(1,7 %)
(162,1 %)
(144,8 %)

74,9 %
18,4 %
9,1 %
(1,4 %)
(1,0 %)

Koreguota EBITDA

129,1

129,9

(0,8)

(0,6 %)

100,0 %

AVR

* Kita – kita veikla ir eliminavimai.
** Pakeitus 2019 m. I pusm. koreguotos EBITDA skaičiavimo metodą, rodiklis buvo neigiamai pakoreguotas 3,1 mln.
Eur, tai turėjo įtakos koreguotos EBITDA pasiskirstymui pamėnesiui.

2020 m. I pusm. koreguota EBITDA., mln. Eur

-1,8
11,7 -1,3

Tinklai
Žalioji gamyba

23,8
129,1 mln.
EUR

Lanksčioji gamyba
96,7

Sprendimai klientams
Kita

* Koreguota EBITDA apskaičiuota remiantis vadovybės koregavimais. Detalesnis vadovybės koregavimų aprašymas
pateikiamas 2020 m. I pusm. konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų 22-oje pastaboje „Veiklos segmentai“.
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Koreguota EBITDA pagal veiklos pobūdį

Turinys

EBITDA korekcijos*

EBITDA korekcijos, mln. Eur
2020 m. I pusm. koreguota EBITDA iš reguliuojamos veiklos ir ilgalaikių sutarčių sudarė 90,6 % nuo
viso koreguotos EBITDA (2019 m. I pusm. – 85,0 %).
Reguliuojamai veiklai priskiriama:
1.

Elektros ir dujų skirstymo veikla,

2.

Perdavimo sistemos operatoriui teikiamos rezervų ir sisteminės paslaugos,

3.

Visuomeninis ir garantinis elektros tiekimas, dujų tiekimas Lietuvos gyventojams ir
paskirtojo suskystintų gamtinių dujų tiekėjo paslaugos.

Korekcijos
Laikini reguliaciniai skirtumai (1)**
Laikini išvestinių priemonių tikrosios
vertės pokyčiai (2)
Naujų vartotojų prijungimų ir galios
didinimų piniginis poveikis (3)
Kita (4)

Veiklai pagal ilgalaikius kontraktus priskiriamos vėjo jėgainės su fiksuotais ilgalaikiais ir
skatinamaisiais pajamų tarifais.

Viso koregavimų
Koreguota EBITDA

Koreguota EBITDA pagal veiklos pobūdį, mln. Eur
2020 m. I
pusm.

2019 m. I
pusm.

∆

∆, %

2020 I
pusm., %

Reguliuojama
Pagal ilgalaikius kontraktus
Kita

109,9
7,1
12,1

103,6
6,9
19,4

6,3
0,2
(7,3)

6,1 %
2,9 %
(37,6 %)

85,1 %
5,5 %
9,4 %

Koreguota EBITDA

129,1

129,9

(0,8)

(0,6 %)

100 %

AVR

2020 m. I pusm. koreguota EBITDA pagal veiklos pobūdį, %

9,4%
5,5%

Pagal ilgalaikius
kontraktus
Kita

85,1%

∆, %

105,0

44,8

42,7 %

(45,5)
17,5

16,5
14,2

(62,0)
3,3

np
23,2 %

5,8

6,7

(0,9)

(13,4 %)

AVR

2019 m. I pusm.

1,5

(12,5)

14,0

112,0 %

(20,7)

24,9

(45,6)

(183,1 %)

129,1

129,9

(0,8)

(0,6 %)

22,7 %
22,3 %
Koreguotos EBITDA marža AVR
(1) Eliminuojamas skirtumas tarp faktinio ataskaitinio laikotarpio pelno bei reguliuotojo leidžiamo
pelno. Sumažėjimą daugiausiai lėmė Tinklų (-20,7 mln. Eur) ir Sprendimų klientams (-45,1 mln.
Eur) segmentų per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas didesnis nei reguliuotojo leidžiamas pelnas iš
reguliuojamos veiklos. Tinklų segmento laikini reguliaciniai skirtumai susidarė dėl faktinio
reguliuojamų veiklos sąnaudų sutaupymo, lyginant su reguliuotojo nustatytu reguliuojamų veiklos
sąnaudų lygiu. Sprendimų klientams segmento laikini reguliaciniai skirtumai susidarė dėl
mažesnių faktinių elektros energijos ir dujų kainų, lyginant su reguliuotojo nustatytomis kainomis.
(2)

Eliminuojami laikinieji 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 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)

Kiti koregavimai apima atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimų ir nurašymų atstatymus bei
ilgalaikio turto pardavimo pelno ar nuostolio eliminavimą. 2020 m. I pusm. kiti koregavimai taip pat
apėmė 0,5 mln. Eur „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group” valdymo ir kitų mokesčių,
susijusių su praėjusiais laikotarpiais (2017, 2018 ir 2019 m.), eliminavimą, koreguotoje EBITDA
paliekant tik su 2020 m. I pusm. susijusius mokesčius. 2019 m. I pusm. kitus koregavimus sudaro
gauta 9,28 mln. Eur kompensacija dėl „Alstom Power Ltd“ galimai padarytos žalos 2005–2009 m.
vykdant AB „Lietuvos elektrinė“ projektą.

Reguliuojama
129,1 mln.
EUR

∆

149,8

2020 m. I pusm.
EBITDA AVR

* Detalesnis vadovybės koregavimų aprašymas pateikiamas 2020 m. I pusm. konsoliduotųjų tarpinių finansinių
ataskaitų 22-oje pastaboje „Veiklos segmentai“.
** 2020 m. I pusm. buvo pakeistas Tinklų segmento koreguotos EBITDA skaičiavimo metodas, todėl atitinkamai buvo
pakoreguota 2019 m. I pusm. koreguota EBITDA. Pakeistas skaičiavimo metodas turėjo įtakos tik mėnesio sumų
pasiskirstymui. Neatlikus tokio pakeitimo, 2019 m. I pusm. koreguota EBITDA būtų 4,2 mln. Eur didesnė.
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Turinys

Koreguotas EBIT
Koreguotas grynasis pelnas, mln. Eur

2020 m. I pusm. koreguotas EBIT sudarė 74,6 mln. Eur, ir buvo 1,2 % (arba 0,9 mln. Eur) mažesnis
nei 2019 m. I pusm.

Koreguotas EBIT pagal segmentus, mln. Eur
2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

∆

∆, %

55,8
17,5
6,0
(5,0)
0,3

48,1
17,6
6,1
2,2
1,5

7,7
(0,1)
(0,1)
(7,2)
(1,2)

16,0 %
(0,6 %)
(1,6 %)
np
(80,0 %)

74,6

75,5

(0,9)

(1,2 %)

13,1 %

13,0 %

-

-

Tinklai
Žalioji gamyba
Lanksčioji gamyba
Sprendimai klientams
Kita*
Koreguotas EBIT

AVR

Koreguoto EBIT marža

AVR

* Kita – kita veikla ir eliminavimai

Koreguotas grynasis pelnas
2020 m. I pusm. koreguotas EBIT sudarė 54,6 mln. Eur ir buvo 3,6 %, didesnis nei 2019 m. I
pusm. Einamųjų metų ir atidėtojo pelno mokesčio sumažėjimas (+3,2 mln. Eur įtaka) turėjo
didžiausią įtaką pokyčiui.

Koreguota EBITDA

AVR

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Koreguotas EBIT

AVR

Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo ir nurašymų
sąnaudos (išskyrus materialius vienkartinius
ne piniginius turto pervertinimus, vertės
sumažėjimus, nurašymus)
Atsargų ir gautinų sumų nurašymai
Finansinės pajamos
Finansinės sąnaudos
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos
(sąnaudos)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)
Koregavimų įtaka pelno mokesčiui
Koreguotas grynasis pelnas

AVR

2020 m.
I pusm.

2019 m.
I pusm.

∆

∆, %

129,1

129,9

(0,8)

(0,6 %)

(54,5)

(54,4)

(0,1)

(0,2 %)

74,6

75,5

(0,9)

(1,2 %)

(2,3)

(4,4)

2,1

47,7 %

(1,5)
1,0
(10,2)
(5,5)

0,3
1,3
(9,9)
(4,6)

(1,8)
(0,3)
(0,3)
(0,9)

np
(23,1 %)
(3,0 %)
(19,6 %)

(6,8)
5,3

(4,0)
(1,5)

(2,8)
6,8

(70,0 %)
np

54,6

52,7

1,9

3,6 %

Koreguoto grynojo pelno koregavimai, 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).
Grynasis pelnas

Korekcijos
Laikini reguliaciniai skirtumai
Laikini išvestinių priemonių rinkos vertės
pokyčiai
Naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų
piniginis efektas
Kiti koregavimai (1)
Koregavimų įtaka pelno mokesčiui
Viso koregavimų
Koreguotas grynasis pelnas
Koreguotas ROE (12 mėn.)
ROE (12 mėn.)

AVR

AVR

2020 m.
I pusm.

2019 I
pusm.

∆

∆, %

71,9

28,8

43,1

149,7 %

(45,5)
17,5

16,5
14,2

(62,0)
3,3

np
23,2 %

5,8

6,7

(0,9)

(13,4 %)

(0,4)
5,3

(12,0)
(1,5)

11,6
6,8

96,7 %
np

(17,3)

23,9

(41,2)

(172,4 %)

54,6

52,7

1,9

3,6 %

8,1 %
7,7 %

7,1 %
-3,9 %

-

-

(1) Kitus koregavimus sudaro: i) taršos leidimų rinkos vertės pokytis, ii) ilgalaikio materialiojo turto
pardavimo pelnas/nuostoliai, iii) su praėjusiais laikotarpiais susiję „Smart Energy Fund powered
by Ignitis Group” valdymo ir kiti mokesčiai, iv) gautos su ankstesniais metais susijusios
kompensacijos.
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Ataskaitinis grynasis pelnas
Ataskaitinis grynasis pelnas 2020 m. I pusm. padidėjo iki 71,9 mln. Eur, palyginus su 2019 m. I
pusm. 28,8 mln. Eur grynuoju pelnu. Ataskaitinio grynojo pelno augimą daugiausiai lėmė didesnė
Tinklų ir Sprendimų klientams segmentų EBITDA dėl didesnio per ataskaitinį laikotarpį uždirbto
pelno iš reguliuojamos veiklos nei reguliuotojo leidžiamas.

Ataskaitinio grynojo pelno suderinimas su EBIT ir EBITDA, mln. Eur
2020 m. I 2019 m. Ipusm.
pusm..

∆

∆, %

149,8

105,0

44,8

42,7 %

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų
atstatymas
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo ir
nurašymų sąnaudų atstatymas

(54,5)

(54,4)

(0,1)

(0,2 %)

(2,3)

(4,4)

2,1

47,7 %

ATL perkainavimo rezultato atstatymas

0,4

(0,2)

0,6

np

93,4

46,0

47,4

103,0 %

1,0
(10,2)

1,3
(9,9)

(0,3)
(0,3)

(23,1 %)
(3,0 %)

EBITDA

EBIT

AVR

AVR

Finansinės pajamos
Finansinės sąnaudos
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

84,2

37,4

46,8

125,1 %

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos
Atidėtojo mokesčio pajamos (sąnaudos)

(5,5)
(6,8)

(4,6)
(4,0)

(0,9)
(2,8)

(19,6 %)
(70,0 %)

Grynasis pelnas (nuostoliai)

71,9

28,8

43,1

149,7 %

Investicijos
Per 2020 m. I pusm. Investicijos siekė 187,1 mln. Eur, ir buvo 20,8 mln. Eur mažesnės nei 2019
m. I pusm. Daugiausia Investicijų buvo skirta VKJ ir KKJ statyboms (46,4 % nuo visų Investicijų),
„Pomerania“ statyboms (22,2 % nuo visų Investicijų), elektros skirstomojo tinklo plėtrai (13,1 %) ir
dujų skirstomojo tinklo plėtrai (5,8 %).

Tinklų segmento investicijos 2020 m. I pusm. sudarė 49,3 mln. Eur ir buvo 46,3 mln. EUR
mažesnės nei 2019 m. I pusm. Sumažėjimą daugiausiai lėmė mažesnės investicijos į elektros
skirstomojo tinklo plėtrą dėl sumažėjusio naujų klientų prijungimo ir galios didinimo darbų mokesčio
(-18,1 mln. Eur) ir elektros skirstomojo tinklo atnaujinimą dėl vėlesniam laikotarpiui atidėtų 2020 m. I
pusm. elektros tinklo objektų rekonstrukcijos darbų (15,1 mln. Eur). Per 2020 m. I pusm. elektros
skirstymo tinkle buvo atlikta 18,2 tūkst. naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų, 4,1 % mažiau
nei per 2019 m. I pusm. Naujų vartotojų prijungtų ir padidintos galios objektų leistinoji naudoti galia
per 2020 m. I pusm. sudarė 187,0 MW ir buvo 11,5 % didesnė nei 2019 m. I pusm. (167,7 MW).
Palyginus su 2019 m. I pusm., 2020 m. I pusm. investicijos į dujų tinklo plėtrą sumažėjo 13,6 mln.
Eur. Per 2019 m. I pusm nutiesta 114,2 kilometrai naujų dujotiekių (per 2019 m. I pusm. –
241,8 kilometrai).
2020 m. I pusm. Grupei buvo suteiktos 17,3 mln. EUR Investicijoms skirtos subsidijos. Didžiausia
subsidijų dalis skirta VKJ projektui (15,4 mln. Eur), o likusios subsidijos susijusios su elektros
energijos ir dujų skirstymo tinklais. Grupė taip pat gavo skirstomųjų tinklų naujų klientų prijungimo ir
galios didinimo bei infrastruktūros įrangos perleidimo įnašus (9,5 mln. Eur).

Grupės Investicijų pokyčiai pagal segmentus, mln. Eur

Žalioji gamyba
KKJ
„Pomerania“
VKJ
Kitos Investicijos į Žaliosios gamybos segmentą
Tinklai
El. skirstomojo tinklo plėtra
Dujų skirstomojo tinklo plėtra
El. skirstomojo tinklo techninė priežiūra
El. skirstomojo tinklo techninė priežiūra
Kitos Investicijos į tinklus
Sprendimai klientams
Lanksčioji gamyba
Kita*

2020 m. I 2019 m. I
pusm. pusm.
130,4
107,5
54,7
15,6
41,6
30,1
32,2
61,1
1,9
0,7
49,3
95,6
24,5
42,6
10,9
24,5
10,4
25,5
2,0
1,5
1,5
1,5
0,9
1,3
0,3
0,2
6,2
3,3

∆

∆, %

22,9
39,1
11,5
(28,9)
1,2
(46,3)
(18,1)
(13,6)
(15,1)
0,5
0,0
(0,4)
0,1
2,9

21,3 %
250,6 %
38,2 %
(47,3 %)
171,4 %
(48,4 %)
(42,5 %)
(55,5 %)
(59,2 %)
33,3 %
0,0 %
(30,8 %)
50,0 %
87,9 %

187,1

207,9

(20,8)

(10,0 %)

Subsidijos

(17,3)

(23,3)

6,0

25,8 %

Investicijos, dengiamos vartotojų**

(11,4)

(10,1)

(1,3)

(12,9 %)

Investicijos (išskyrus subsidijas ir investicijas,
dengiamas vartotojų)

158,4

174,5

(16,1)

(9,2 %)

Investicijos
2020 m. I pusm. Žaliosios gamybos segmento investicijos padidėjo iki 130,4 mln. Eur ir buvo
22,9 mln. EUR didesnės nei 2019 m. I pusm. Pagrindinė tai lėmusi priežastis buvo didesnės
investicijos į KKJ (+39,1 mln. Eur) ir „Pomerania“ (+11,5 mln. Eur). Padidėjimą iš dalies atsvėrė dėl
COVID-19 įtakos sumažėjusios investicijos į VKJ statybą (-28,9 mln. EUR).

Turinys

AVR

* Kita – kita veikla ir eliminavimai
** Investicijos, dengiamos vartotojų, apima naujų vartotojų prijungimą ir galios didinimo darbus bei infrastruktūros
įrangos perkėlimą.
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Balansas

Finansavimas

Turtas

Grynoji skola

2020 m. birželio 30 d. turto bendra vertė siekė 3 400,4 mln. Eur (6,3 % padidėjimas nuo 2019 m.
gruodžio 31 d.). Didėjimą daugiausia lėmė pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas dėl papildomos
obligacijų emisijos. Taip pat dėl investicijų 2020 m. I pusm. išaugo ilgalaikis materialusis turtas.

2020 m. birželio 30 d. grynoji skola sudarė 1 019,2 mln. Eur, 5,5 % arba 52,7 mln. Eur
išaugimą, palyginus su 2019 m. gruodžio 31 d., lėmė išplatintos obligacijos, kuriomis buvo
siekiama finansuoti bankų kredito linijas, ir gautos naujos paskolos, panaudotos investicijų į
„Pomerania“, VKJ ir KKJ finansavimui.

Turinys

Finansinės skolos per 2020 m. I pusm. sumažėjo 18,6 % arba 204,1 mln. Eur ir 2019 m.
birželio 30 d. sudarė 1 302,5 mln. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 1 098,3 mln. Eur).
Pagrindiniai tokio padidėjimo veiksniai buvo išplatintos obligacijos (+300,0 mln. Eur) ir
išaugusios bankų paskolos (+110,0 mln. Eur), kas iš dalies buvo atsverta sumažėjusių banko
kredito linijų (-191,3 mln. Eur) ir einamųjų ilgalaikių paskolų dalies (-16,3 mln. Eur).
FFO/Grynoji skola pakilo nuo 19,6 % 2019 m. gruodžio 31 d. iki 22,5 % 2020 m. birželio 30 d.

Nuosavas kapitalas
2020 m. birželio 30 d. nuosavas kapitalas buvo lygus 1 337,8 mln. Eur (0,8 % mažėjimas nuo
2019 m. gruodžio 31 d.).
Įsipareigojimai

Grynoji skola, mln. Eur
Visi įsipareigojimai per 2020 m. I pusm. padidėjo 11,5 % arba 213,1 mln. Eur.

* Detalesnis aprašymas pateiktas 2020 m. I pusm. konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų 9-oje

Ilgalaikiai įsipareigojimai išaugo 31,6 % arba 426,3 mln. Eur, tam didžiausią įtaką turėjo išplatintos
obligacijos (+300,0 mln. Eur) ir išaugusios bankų paskolos (+110,0 mln. Eur).

Ilgalaikių finansinių įsipareig. viso
Ilgalaikės paskolos
Obligacijos
Mokėtinos (įsk. sukauptas) palūkanos
Išperkamoji nuoma
Nuomos įsipareigojimai (16 TFAS)

Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 42,7 % arba 213,2 mln. Eur. Tam įtakos turėjo sumažėję
bankų kredito linijų įsipareigojimai (-191,3 mln. Eur) ir ilgalaikių paskolų einamoji dalis (-16,3 mln.
Eur).

Balansas, mln. Eur
∆

2020.06.30
2 887,9
512,5

2019.12.31
2 770,6
427,5

117,3
85,0

∆, %
4,2 %
19,9 %

TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimų iš viso
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai

3 400,4
1 337,8
2 062,6
1 776,8
285,8

3 198,1
1 348,6
1 849,5
1 350,5
499,0

202,3
(10,8)
213,1
426,3
(213,2)

6,3 %
(0,8 %)
11,5 %
31,6 %
(42,7 %)

NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

3 400,4

3 198,1

202,3

6,3 %

0,33
3,2 %

0,34
1,9 %

-

-

1,76

0,78

-

-

3,3 %

4,8 %

-

-

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Turto apyvartumo rodiklis (12 mėn.) AVR
ROA (12 mėn.) AVR
Bendrojo likvidumo koef.

AVR

Apyvartinis kapitalas / Pajamos (12
mėn.) AVR

2020.06.30
1 254,6
341,8
886,2
0,2
0,0
26,4

2019.12.31
855,7
231,7
590,1
0,1
0,0
33,8

∆
398,9
110,1
296,1
0,1
0,0
(7,4)

∆, %
46,6 %
47,5 %
50,2 %
100,0 %
0,0 %
(21,9 %)

Trumpalaikių finansinių įsipareig. viso
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės paskolos
Išperk. nuomos įsipareig. einam. m. dalis
Nuomos įsipareigojimai (16 TFAS)
Bankų kredito linijos
Mokėtinos (įsk. sukauptas) palūkanos

47,9
21,2
0,0
0,0
14,8
0,0
11,9

242,6
37,5
0,0
0,0
8,4
191,3
5,4

(194,7)
(16,3)
0,0
0,0
6,4
(191,3)
6,5

(80,3 %)
(43,5 %)
0,0 %
0,0 %
76,2 %
(100,0 %)
120,4 %

Finansinės skolos
Pinigai ir jų ekvivalentai bei trumpalaikės
investicijos
Pinigai ir jų ekvivalentai
Trumpalaikės investicijos

1 302,5
283,3

1 098,3
131,8

204,2
151,5

18,6 %
114,9 %

283,3
0,0

131,8
0,0

151,5
0,0

114,9 %
0,0 %

Grynoji skola AVR
„EPSO-G“ gautina suma*

1 019,2
158,7

966,5
158,7

52,7
0,0

5,5 %
0,0 %

860,5

807,8

52,7

6,5 %

3,94
4,05
22,5 %
0,97
0,39

3,72
4,67
19,6 %
0,81
0,42

-

-

Grynoji skola, be „EPSO-G“ sumos
Grynoji skola / Koreg. EBITDA (12 mėn.) AVR
Grynoji skola / EBITDA (12 mėn.) AVR
FFO (12 mėn.) / Grynoji skola AVR
Finansinės skolos / Nuosavas kapitalas AVR
Nuosavo kapitalo lygis AVR
pastaboje.
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Galiojimo terminai

Pinigų srautai

Didžiausi grupės finansiniai įsipareigojimai yra obligacijos, kurios bus išpirktos 2027 m. (300,0 mln.
Eur žaliosios obligacijos), 2028 m. (300,0 mln. Eur žaliosios obligacijos) ir 2030 m. (300,0 mln. Eur).

2020 m. I pusm. grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (CFO) sudarė 158,0 mln. Eur.
Palyginus su 2019 m. I pusm., CFO padidėjo 51,7 % (+57,4 mln. Eur), daugiausia dėl padidėjusio
grynojo pelno. 2020 m. I pusm. grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (CFI) sudarė 141,3 mln.
Eur. Palyginus su 2019 m. I pusm., CFI sumažėjo 26,0 mln. Eur – nuo 167,3 mln. Eur iki
141,3 mln. Eur dėl mažesnių Investicijų. 2020 m. I pusm. grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
(CFF) sudarė (134,8) mln. Eur. Palyginus su 2019 m. I pusm., CFF padidėjo 33,6 mln. Eur,
daugiausia dėl išplatintų obligacijų panaudojimo bankų kredito linijoms refinansuoti.

Vidutinis finansinės skolos grąžinimo terminas 2020 m. birželio 30 d. buvo 9,5 metai (2019 m.
gruodžio 31 d. – 6,3 metai). Vidutinis grąžinimo terminas pailgėjo dėl bankų kredito linijų
refinansavimo naudojant 10 metų obligacijas.

Pinigų srautai, mln. Eur

Grupės finansinių skolų grąžinimo grafikas, mln. Eur
2020 m. I
pusm.
Pinigų ir jų ekvivalentų likutis laikotarpio pradž.

300,0

300,0

300,0

2019 m. I
pusm.

∆

∆, %

131,8

127,8

4,0

3,1 %

158,0
(141,3)
134,8

100,6
(167,3)
101,2

57,4
26,0
33,6

57,1 %
15,5 %
33,2 %

Pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)

151,5

34,5

117,0

np

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pab.

283,3

162,3

121,0

74,6 %

CFO
CFI
CFF

2020 m. I pusm. Grupės FFO rodiklis išaugo 39,0 % (39,7 mln. Eur) ir sudarė 141,5 mln. Eur.
Pagrindinė augimo priežastis buvo EBITDA augimas.

119,3
17,3
2020

27,4

2021

2022

FFO, mln. Eur

114,9
25,6

26,7

22,8

21,7

2023

2024

2025

2026

Paskolos

14,8
2027

11,9
2028

2020 m.
I pusm.

2019 m.
I pusm.

∆

∆, %

EBITDA
Gautos palūkanos
Sumokėtos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis

149,8
0,0
(1,9)
(6,4)

105,0
0,0
(1,4)
(1,8)

44,8
0,0
(0,5)
(4,6)

42,7 %
0,0 %
(35,7 %)
np

FFO

141,5

101,8

39,7

39,0 %

2029+

Obligacijos

Palūkanų normos, valiutų ir likvidumo rizika
2020 m. birželio 30 d. 1 177,3 mln. Eur finansinių skolų suma buvo su fiksuota palūkanų norma
(90,4 % nuo visos finansinių skolų sumos), likusi finansinių skolų dalis yra su kintama palūkanų
norma. 96,7 % finansinių skolų buvo eurais, 3,3 % – Lenkijos zlotais.
Likvidumo rizikos valdymui Grupė turi sudariusi kredito linijų sutartis su bankais. 2020 m.
birželio 30 d. kredito linijų bendra suma buvo 270 mln. Eur, iš kurių nė viena nebuvo
panaudota, 30 mln. Eur yra įšaldyti ir bus panaudoti „Ignitis gamyba“ ir ESO akcijų išpirkimui.
Visos turimos kredito linijos yra įpareigojančios, t. y. bankas turi išmokėti lėšas pagal
reikalavimą.

FCF, mln. Eur

FFO
Investicijos
Gautos dotacijos
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto pardavimo
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas
FCF

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

AVR

APM

2020 m.
I pusm.

2019 m.
I pusm.

∆

∆, %

141,5
(187,1)
17,3
2,8

101,8
(207,9)
23,3
25,7

39,7
20,8
(6,0)
(22,9)

39,0 %
10,0 %
(25,8 %)
(89,1 %)

16,0

(5,3)

21,3

np

(9,5)

(62,4)

52,9

84,8 %
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Veiklos segmentai

AVR Visi šiame puslapyje pateikti rodikliai (išskyrus pajamas) yra alternatyvūs veiklos rodikliai.
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Tinklai
Pagrindiniai Tinklų segmento rodikliai

2020 m. I pusm. veiklos rezultatai

2020 m. I
pusm.

2019 m. I
pusm.

∆, %

4,69
2,93
1,54
0,22
125,9

4,81
3,11
1,44
0,25
125,1

(2,5 %)
(5,8 %)
6,8 %
(13,7 %)
0,6 %

5,58 %

5,99 %

(0,4 %)

tūkst.
tūkst.
tūkst.
k. d.
min.
vnt.

18,3
8,1
10,2
27,8
179,23
0,87

19,0
10,7
8,3
34,4
51,26
0,69

(4,1 %)
(24,9 %)
22,8 %
(19,2 %)
3,5x
25,8 %

TWh
tūkst.
km

3,59
9,6

3,80
9,2

(5,6 %)
4,3 %

2,19 %

1,91 %

0,3 %

4,0
54,1
0,24
0,003

5,9
63,6
0,68
0,005

(31,1 %)
(15,0 %)
(64,9 %)
(42,9 %)

Paskirstymo schema
Elektros energijos skirstymas
2020 m. I pusm. paskirstyta elektros energija siekė 4,69 TWh ir sumažėjo 2,5 %, lyginant
su 4,81 TWh 2019 m. I pusm. Nepriklausomo elektros energijos tiekimo paskirstymas
sumažėjo 5,8 %, kuris karantino laikotarpiu sumažėjo apie 8–9 %. Sumažėjimas buvo
dalinai atsvertas visuomeninio elektros energijos tiekimo augimo 6.8 %, kuris karantino
laikotarpiu augo 5–6 %.
SAIDI rodiklis sumažėjo iki 179,23 min. (2019 m. I pusm. – 51,26 min.). SAIFI rodiklis 2020
m. I pusm. siekė 0,87 karto (2019 m. I pusm. – 0,69 karto). Pagrindinė elektros energijos
tiekimo kokybės rodiklių pablogėjimą lėmusi priežastis buvo audra „Laura“ (kovo 12–13 d.).
Rekordinio 28–31 m/s greičio „Laura“ viesulas daugiau kaip 250 tūkst. gyventojų paliko be
elektros energijos. Paskutinis tokio stiprumo vėjas Lietuvoje buvo 2005 m. siautęs
uraganas „Ervinas“. Daugiau kaip 90 % stiprių vėjų sukeltų padarinių buvo pašalinti ir
elektros energijos tiekimas buvo atnaujintas per rekordiškai trumpą laiką – vos per dvi ar
tris dienas.
Per 2020 m. I pusm. elektros skirstymo tinkle buvo įvykdyti 8 502 nauji prijungimai ir 10 194
galios didinimai. Lyginant su 2019 m. I pusm., naujų prisijungimų ir galios didinimų buvo 4,1
% mažiau.
Gamtinių dujų skirstymas.
Paskirstytas dujų kiekis per 2020 m. I pusm. sumažėjo 5,6 % ir siekė 3,59 TWh (2019 m. I
pusm. – 3,80 TWh). 2020 m. I pusm. paskirstyto dujų kiekio sumažėjimui didžiausią įtaką
turėjo aukštesnė vidutinė oro temperatūra.

Elektros energija
Paskirstyta elektros energija
Nepriklausomas tiekimas
Visuomeninis tiekimas
Garantinis tiekimas
Elektros tinklų ilgis
Technologinės sąnaudos elektros energijos
skirstomajame tinkle
Nauji prijungimai ir galios padidinimai
Nauji prisijungimai
Galios padidinimai
Naujų prijungimų trukmė (vidutiniškai)
SAIDI
SAIFI
Dujos
Paskirstyta dujų
Dujotiekio tinklų ilgis
Technologinės sąnaudos gamtinių dujų
skirstomajame tinkle
Nauji prijungimai ir galios padidinimai
Naujų prijungimų trukmė (vidutiniškai)
SAIDI
SAIFI

TWh
TWh
TWh
TWh
tūkst.
km
%

%
tūkst.
k. d.
min.
vnt.

Dujų skirstymo SAIDI rodiklis per 2020 m. I pusm. išaugo ir siekė 0,24 min. (2019 m. I
pusm. – 0,68 min.), o SAIFI rodiklis sudarė ~0,003 vnt. (2019 m. I pusm. ~0,005 vnt.).
Pagerėjusius kokybės rodiklius lėmė sumažėjęs trečiųjų šalių sukeltų gedimų skaičius
tinkle.
Per 2020 m. I pusm. gamtinių dujų skirstomajame tinkle buvo įvykdyti 4 030 nauji
prijungimai ir galios didinimai, tai yra 31,1 % mažiau, nei per 2019 m. I pusm., dėl
padidėjusių įkainių ir nebeformuojamų dujų kvartalų.
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2020 m. I pusm. finansiniai rezultatai
2020 m. I pusm. Tinklų Pajamos siekė 236,1 mln. Eur ir buvo 13,2 % arba 27,6 mln. Eur
didesnės nei 2019 m. I pusm. Padidėjimą daugiausia lėmė išaugusios elektros energijos
skirstymo pajamos (20,3 mln. Eur) ir perdavimo pajamos (13,7 mln. Eur), kurioms įtakos turėjo
vidutiniškai 11 % aukštesnis energijos skirstymo paslaugų tarifas, kurį sudaro energijos
perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) komponentai ir kurį
tvirtina reguliuotojas. Padidėjimą iš dalies atsvėrė dėl mažesnių elektros energijos rinkos kainų
sumažėjusios garantinio elektros tiekimo pajamos (-7,4 mln. Eur).
2020 m. I pusm. koreguota EBITDA siekė 96,7 mln. Eur ir buvo 9,6 % arba 8,5 mln. Eur
didesnė nei 2019 m. I pusm. Augimą daugiausiai lėmė reguliuojamojo turto vertės augimas.
Elektros skirstymo veiklos reguliuojamojo turto vertė padidėjo nuo 1 227,2 mln. Eur 2019 m. iki
1 399,0 mln. Eur 2020 m., dujų skirstymo veiklos reguliuojamojo turto vertė padidėjo nuo
188,7 mln. Eur 2019 m. iki 225,2 mln. Eur 2019 m. Elektros skirstymo veiklos WACC padidėjo
nuo 5,04 % 2019 m. iki 5,28 % 2020 m., dujų skirstymo veiklos WACC padidėjo nuo 3,59 %
2019 iki 3,84 % 2020 m. Koreguota EBITDA taip pat padidėjo dėl teigiamų naujų vartotojų
prijungimo ir galios didinimo darbų mokesčių pasikeitimų.

Pagrindiniai Tinklų segmento finansiniai rezultatai, mln. Eur

Pajamos
Koreguota EBITDA AVR
EBITDA AVR
Koreguotas EBIT AVR
EBIT
Ilgalaikis materialus, nematerialus ir naudojimo teise
valdomas turtas
Grynoji skola AVR
Investicijos AVR
Koreguotos EBITDA marža, % AVR

2020 m. I
pusm.
236,1
96,7
96,1
55,8
47,0
1 620,3

2019 m. I
pusm.
208,5
88,2*
70,6
48,1
28,3
1 583,3

693,4
49,3
41,0 %

640,3
95,6
39,0 %

∆, %
13,2 %
9,6 %
36,1 %
16,0 %
66,1 %
2,3 %
8,3 %
(48,4 %)

* Pakeitus 2019 m. I pusm. koreguotos EBITDA skaičiavimo metodą, rodiklis buvo neigiamai pakoreguotas 3,1 mln. Eur, tai
turėjo įtakos koreguotos EBITDA pasiskirstymui pamėnesiui.

Palyginus su 2019 m. I pusm., segmento ilgalaikis materialus, nematerialus ir naudojimo teise
valdomas turtas padidėjo 2,3 % arba 37,0 mln. Eur dėl įvykdytų investicijų. Tačiau, palyginus
su 2019 m. I pusm., Investicijos sumažėjo 46,3 mln. Eur arba 48,4 %, daugiausiai dėl
mažesnių investicijų į elektros skirstomojo tinklo plėtrą (-18,1 mln. Eur) ir atnaujinimą (15,1 mln. Eur) bei dujų skirstomojo tinklo plėtrą (-13,6 mln. Eur).
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Žalioji gamyba
2020 m. I pusm. veiklos rezultatai

2020 m. I pusm. finansiniai rezultatai

Elektros energijos gamyba
2020 m. I pusm. Žaliosios gamybos segmente pagamintos elektros kiekis padidėjo 31,3 %,
palyginti su 2019 m. I pusm. Tokį rezultatą lėmė didesnis hidroelektrinių pagamintos elektros
kiekis. 2020 m. I pusm. elektros gamyba Kruonio HAE padidėjo 92,8 % dėl didesnio elektros
rinkų kainų svyravimo, tačiau šį rezultatą šiek tiek atsvėrė Kauno HE gamybos apimčių
sumažėjimas 18,9 % dėl mažesnio vandens kiekio Nemune. Vėjo jėgainių parkuose buvo
pagaminta 0,13 TWh elektros, o tai yra 11,1 % daugiau nei 2019 m. I pusm. Vėjo jėgainių
parkų portfelio augimą lėmė didesnės jėgainių gamybos apimtys ir susidariusios palankios
meteorologinės sąlygos vėjo elektrinių darbui.

2020 m. I pusm. Žaliosios gamybos Pajamos siekė 39,5 mln. Eur ir buvo 9,7 % arba 3,5 mln. Eur
didesnės nei 2019 m. I pusm. Padidėjimą daugiausiai lėmė didesni Kruonio HAE (+5,4 mln. Eur) ir vėjo
jėgainių parko (+0,5 mln. Eur) pardavimai. Ankstesnės priežastys atsvėrė mažesnes Kauno HE pajamas
(-2,2 mln. Eur).

Šilumos energijos gamyba
Palyginti su 2019 m. I pusm. rezultatais, 2020 m. I pusm. šilumos energijos gamybos apimtys
padidėjo 2,4 k., daugiausiai dėl pradėtos KKJ komercinės veiklos ir atliktų bandymų, kurių metų
buvo naudojamos dujos. Rugpjūtį jėgainė pradėjo vykdyti komercinę veiklą. KKJ gamybos
apimčių didėjimą iš dalies atsvėrė mažesnė biokuro katilinės Elektrėnų komplekse gamyba.

2020 m. I pusm. koreguota EBITDA siekė 23,8 mln. Eur ir buvo tai 0,8 % arba 0,2 mln. Eur mažesnė nei
2019 m. I pusm. Mažėjimą daugiausiai lėmė mažesnis Kauno HE rezultatas (-3,6 mln. EUR), kurį lėmė
mažesnis vandens kiekis Nemune ir mažesnės elektros energijos kainos. Artėjant VKJ ir KKJ paleidimo
dienai, segmento koreguotos EBITDA mažėjimą taip at lėmė padidėjusios šių elektrinių projektų
pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos (-1,0 mln. Eur). Vėjo jėgainių koreguota EBITDA
sumažėjo 0,1 mln. Eur. Sumažėjimą teigiami paveikė geresni Kruonio HAE rezultatai (+5,5 mln. Eur),
kurių augimą labiausiai lėmė efektyviai išnaudoti elektros kainų svyravimai.
Palyginus su 2019 m. I pusm., Žaliosios gamybos segmento ilgalaikis materialus, nematerialus ir
naudojimo teise valdomas turtas augo dėl nuolatinių investicijų į Vilniaus ir Kauno kogeneracines
jėgaines ir „Pomerania“ vėjo jėgainių parką. Atitinkamai augo segmento grynoji skola.

Pagrindiniai Žaliosios gamybos segmento rodikliai

Pagaminta elektros energija:
Vėjo jėgainės
Hidroelektrinės
Atliekos
Pagaminta šiluminė energija:
Atliekos
Biokuras
Dujos
Vėjo jėgainių prieinamumo koeficientas
Vėjo jėgainių apkrovos koeficientas
Instaliuota galia:
Instaliuota galia – elektros energija
Vėjo jėgainės
Hidroelektrinės
Statomi ir vystomi pajėgumai –
elektros energija
Instaliuota galia – šiluminė energija
Statomi ir vystomi pajėgumai – šiluminė
energija

TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
%
%
MW
MW
MW
MW
MW
MW

2020 m. I
pusm.
0,60
0,13
0,46
0,01
0,15
0,07
0,06
0,02
98 %
39 %

2019 m. I
pusm.
0,46
0,12
0,34
0,06
0,06
97 %
35 %

31,3 %
11,1 %
36,3 %
2,4x
(6,2 %)
1,5 %
8,8 %

1 077
76
1 001
273

1 077
76
1 001
273

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

40
299

40
299

0,0 %
0,0 %
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∆, %

Pagrindiniai Žaliosios gamybos segmento finansiniai rezultatai, mln. Eur

Pajamos
Koreguota EBITDA AVR
EBITDA AVR
Koreguotas EBIT AVR
EBIT
Ilgalaikis materialus, nematerialus ir
naudojimo teise valdomas turtas
Grynoji skola AVR
Investicijos AVR
Koreguotos EBITDA marža, % AVR

2020 m. I
pusm.
39,5
23,8
23,8
17,5
17,5
670,7

2019 m. I
pusm.
36,0
24,0
24,0
17,6
17,6
396,8

325,4
130,4
60,3 %

147,5
107,5
66,7 %

∆, %
9,7 %
(0,8 %)
(0,8 %)
(0,6 %)
(0,6 %)
69,0 %
120,6 %
21,3 %
-
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Lanksčioji gamyba
2020 m. I pusm. veiklos rezultatai

2020 m. I pusm. finansiniai rezultatai

Elektrėnų komplekse per 2020 m. I pusm. elektros gamyba, palyginti su 2019 m. I pusm., padidėjo
beveik 36,2 k. ir siekė 0,35 TWh. Tokį padidėjimą lėmė palankios dujų ir ATL kainos bei pasikeitęs
teikiamų reguliuojamų paslaugų reglamentavimas.

2020 m. I pusm. Lanksčiosios gamybos Pajamos siekė 38,5 mln. Eur ir buvo 18,8 % arba 8,9 mln. Eur
mažesnės nei 2019 m. I pusm. Mažėjimą daugiausiai lėmė vienkartinė 9,3 mln. Eur 2019 m. I pusm.
gauta kompensacija iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl „Alstom Power Ltd“ galimai
padarytos žalos vykdant Lietuvos elektrinės projektą 2005–2009 m. atlyginimo. Taip pat 2019 m. I
pusm. Pajamas augino veikloje nebenaudojamo mazuto atsargų pardavimai (-4,3 mln. Eur). 2020 m. I
pusm. Pajamų mažėjimą iš dalies atsvėrė didesnės KCB pajamos (+7,0 mln. Eur). Kadangi KCB teikė
izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugas, o ne tretinio galios rezervo paslaugas,
2020 m. I pusmetį KCB galėjo veikti rinkos sąlygomis ir pardavimo rinkoje rezultatas buvo didesnis nei
į 2019 m. tarifą įtraukta investicijų grąža.

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 teikia 370 MW galios izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą.
Esant palankioms rinkos sąlygoms, KCB šią paslaugą galės teikti ir komerciniais tikslais. Likusią
dalį 45 MW galios izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo teikia 8 blokas.

Pagrindiniai Lanksčiosios gamybos segmento rodikliai

Pagaminta elektros energijos
Iš viso galios rezervų ir izoliuoto elektros
energetikos sistemos darbo paslaugos
Tretinio galios rezervo paslaugos
Izoliuoto elektros energetikos sistemos
darbo paslaugos
Instaliuota galia:
Instaliuota galia – elektros energija

TWh
MW

2020 m. I
pusm.
0,35
890

2019 m. I
pusm.
0,01
260

36,2x
3,4x

MW
MW

475
415

260
-(1)

82,7 %
-

MW

1 055

1 055

0%

∆, %

(1) Teikiant šias paslaugas, 7 ir 8 blokai buvo užkonservuoti beveik visus metus, ir tikslus šioms paslaugoms teikti
skirtas elektros energijos kiekis nebuvo nurodytas, todėl lentelėje jis nepateikiamas.

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

2020 m. I pusm. koreguota EBITDA siekė 11,7 mln. Eur ir buvo 1,7 % (arba 0,2 mln. Eur) mažesnė
nei 2019 m. I pusm. Sumažėjimą daugiausiai lėmė mažesnis pelnas iš mazuto atsargų pardavimo
2019 m. I pusm. (-1,8 mln. Eur), kurį iš dalies kompensavo geresni KCB, Elektrėnų komplekso 7-ojo ir
8-ojo blokų rezultatai (+0,9 mln. Eur) dėl KCB komercinės veiklos bei Elektrėnų komplekso 7-ojo ir 8ojo bloko reguliuojamos veiklos, nes 2019 m. blokai veikė atitinkamai vieną ir du mėnesius.

Pagrindiniai Lanksčiosios gamybos segmento finansiniai rezultatai, mln. Eur

Pajamos
Koreguota EBITDA AVR
EBITDA AVR
Koreguotas EBIT AVR
EBIT
Ilgalaikis materialus, nematerialus ir naudojimo
teise valdomas turtas
Grynoji skola AVR
Investicijos AVR
Koreguotos EBITDA marža, % AVR

2020 m. I
pusm.
38,5
11,7
7,7
6,0
2,4
390,1

2019 m. I
pusm.
47,4
11,9
26,0
6,1
19,7
405,6

(18,8 %)
(1,7 %)
(70,4 %)
(1,6 %)
(87,8 %)
(3,8 %)

(0,3)
0,3
27,5 %

(3,8)
0,2
34,6 %

92,1 %
50,0 %
-

∆, %
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Sprendimai klientams
2020 m. I pusm. veiklos rezultatai

2020 m. I pusm. finansiniai rezultatai

Elektros energijos pardavimai
Parduotas elektros energijos kiekis mažmeninėje rinkoje 2020 m. I pusm., palyginti su 2019 m. I
pusm., padidėjo ir siekė 3,10 TWh. Tokį rezultatą lėmė dideli pardavimai verslo klientams Lietuvoje
2019 metų pabaigoje 2020 metams. Ženkliai išaugo verslo klientams parduotos elektros energijos
apimtys (Lietuvoje – 43,6 %) dėl COVID-19 įtakos: verslo klientų elektros energijos vartojimas
karantino laikotarpiu sumažėjo apie 8–9 %, tuo tarpu privačiu klientų vartojimas išaugo 5–6 %
Palyginti su 2019 m. I pusm, elektros energijos pardavimo kiekiai didmeninėje rinkoje sumažėjo
46,2 % dėl mažesnio prekybos portfelio Lenkijos rinkoje.

2020 m. I pusm. Sprendimų klientams pajamos siekė 272,7 mln. Eur ir buvo 4,3 % arba 11,2 mln.
Eur didesnės nei 2019 m. I pusm. Augimą daugiausiai lėmė dėl reguliuotojo nustatytų 14,6 %
didesnių elektros energijos tarifų ir 5,3 % padidėjusių pardavimo apimčių padidėjusios viešuosius
interesus atitinkančių paslaugų pajamos (+16,9 mln. Eur) bei dėl didesnių parduotos elektros
energijos apimčių padidėjusios elektros tiekimo verslo klientams pajamos (+16,0 mln. Eur).
Padidėjimą iš dalies atsvėrė dėl mažesnės rinkos kainos sumažėjusios dujų pardavimo verslo
klientams pajamos (-17,7 mln. Eur) ir dėl reguliuotojo nustatyto mažesnio tarifo sumažėjusios dujų
pardavimo gyventojams pajamos (-6,7 mln. Eur).

Dujų pardavimai
Dujų pardavimo apimtys per 2020 m. I pusm. padidėjo 44,0 % ir siekė 7,24 TWh (2019 m. I pusm. –
5,02 TWh). Tam daugiausiai įtakos turėjo įėjimas į Suomijos dujų rinką ir didesni dujų pardavimai
Latvijos rinkoje, laimėjus Latvenergo konkursą dėl maždaug 0,9 TWh dujų. Pardavimo apimtys
Lietuvoje sumažėjo 8,4 % dėl padidėjusios konkurencijos tarp verslo klientų. Tokį padidėjimą iš dalies
kompensavo pardavimo privatiems klientams didėjimas. Pardavimo apimtys didmeninėje dujų rinkoje
2020 m. I pusm., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 3,5 % dėl padidėjusių
pardavimų „Get Baltic“ biržoje, tokį rezultatą atsvėrė kritę pardavimai per SGD terminalą.

2020 m. I pusm. koreguota EBITDA siekė -1,8 mln. Eur ir buvo 162,1 % arba 4,7mln. Eur mažesnė
nei 2019 m. I pusm. Mažėjimą daugiausiai lėmė mažesni elektros energijos produkto verslo
klientams rezultatai (-4,7 mln. Eur) dėl neigiamos elektros energijos įsigijimo kainų rizikos
netiesioginių draudimo priemonių rezultatų įtakos ir dėl COVID-19 įtakos sumažėjusio išvestinėmis
finansinėmis priemonėmis apdrausto elektros energijos kiekio suvartojimo verslo klientų portfelyje,
kas nebuvo pilnai kompensuota verslo klientų portfelio augimo ir didesnių elektros energijos
pardavimo verslo klientams apimčių (+43,6 % per metus Lietuvos mažmeninėje verslo klientų
rinkoje).

Pagrindiniai Sprendimų klientams segmento rodikliai

Parduota elektros energija
Mažmeninė prekyba
Lietuva
Privatūs klientai
Verslo klientai
Latvija
Kita
Didmeninė rinka
Elektros vartotojai
Dujų pardavimai
Mažmeninė prekyba
Lietuva
Privatūs klientai
Verslo klientai
Latvija
Suomija
Didmeninė prekyba
Dujų vartotojai

TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
m.
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
TWh
m.

2020 m. I
pusm.

2019 m. I
pusm.

∆, %

3,10
2,66
1,45
1,20
0,44
0,01
1,22
1,70
7,24
5,92
3,19
1,26
1,93
1,10
1,63
1,32
0,60

2,63
2,22
1,38
0,84
0,41
0,00
2,26
1,66
5,02
3,75
3,48
1,18
2,30
0,27
1,28
0,60

18,2 %
19,8 %
5,3 %
43,6 %
7,5 %
459,7x
(46,2 %)
2,3 %
44,0 %
58,0 %
(8,4 %)
6,5 %
(16,0 %)
4,1x
3,5 %
1,4 %

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

Palyginus su 2019 m. I pusm., grynoji skola sumažėjo dėl mažesnio paskolų likučio.

Pagrindiniai Sprendimų klientams segmento finansiniai rezultatai, mln. Eur

Pajamos
Koreguotas EBITDA AVR
EBITDA AVR
Koreguotas EBIT AVR
EBIT
Ilgalaikis materialus, nematerialus ir
naudojimo teise valdomas turtas
Grynoji skola AVR
Investicijos AVR
Koreguoto EBITDA marža, % AVR

2020 m. I
pusm.
272,7
(1,8)
25,0
(5,0)
21,8
37,9

2019 m. I
pusm.
261,5
2,9
(16,3)
2,2
(17,0)
43,2

58,8
0,9
(0,7 %)

79,0
1,3
1,0 %

∆, %
4,3 %
(162,1 %)
np
np
np
(12,3 %)
(25,6 %)
(30,8 %)
-
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35

Bendrovių valdysena

37

Priežiūros organai

38

Valdymo organai

40
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42
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42
ASV informacijos atskleidimas

44
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49
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50
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Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę
Bendrovės pavadinimas

AB „Ignitis grupė”*

Įmonės kodas

301844044

Įstatinis kapitalas

1 212 156 tūkst. Eur

Apmokėtas įstatinis kapitalas

1 212 156 tūkst. Eur
Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva

Adresas
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

*, Naujas Bendrovės pavadinimas ir naujas juridinis statusas galioja nuo 2020 m. liepos 28 d., kada buvo įregistruoti pakeisti Bendrovės įstatai.

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. birželio 30 d., antradienis buvo padalintas į paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos.

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas
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Šio pranešimo išleidimo dieną Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones*:
Bendrovė
„Ignitis gamyba“
„Energijos skirstymo
operatorius“
„Ignitis“

Įmonės
kodas
302648707

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

304151376

Aguonų g. 24, Vilnius

303383884

Buveinės adresas

Valdomų akcijų
efektyvioji dalis ( %)
97,45**

Įstatinis kapitalas,
EUR
187 921

97,66

259 443

100

40 140

Elektros energijos gamyba
Elektros energijos skirstymas ir tiekimas vartotojams, gamtinių dujų
skirstymas
Elektros energijos ir dujų tiekimas bei prekyba

100

5 500

Elektros energijos tiekimas

100

35

Elektros energijos tiekimas

100

10 mln. zlotų

100

3

Pagrindinė veikla

„Ignitis Polska“

0000681577

„Ignitis renewables“
„Tuuleenergia
osaühing“
„Eurakras“
„Vėjo gūsis“
„Vėjo vatas“
„VVP Investment“
„Pomerania Wind
Farm“
„Vilniaus kogeneracinė
jėgainė“
„Kauno kogeneracinė
jėgainė“
„Gamybos
optimizavimas“
„Ignitis grupės paslaugų
centras“
„Elektroninių mokėjimų
agentūra"
„NT Valdos“

304988904

Žvejų g. 14, Vilnius
Cēsu st. 31 k-2, , LV-1012,
Riga
Narva mnt 5, 10117 Talinas
Puławska 2-B, PL-02-566,
Varšuva
P. Lukšio g. 5B, Vilnius

10470014

Žvejų g. 14, Vilnius

100

499

300576942
300149876
110860444
302661590

Žvejų g. 14, Vilnius
Žvejų g. 14, Vilnius
Žvejų g. 14, Vilnius
Žvejų g. 14, Vilnius
Al. Grunwaldzka 82/368, 80244 Gdańsk

100
100
100
100

4 621
7 443
2 896
250

Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių
Atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymas

100

44 tūkst. Zlotų

Atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymas

303782367

Žvejų g. 14, Vilnius

100

52 300

Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas

303792888

Žvejų g. 14, Vilnius

51

40 000

Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas

304972024

Žvejų g. 14, Vilnius

100

350

303200016

A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius

100

12 269**

136031358

Žvejų g. 14, Vilnius

100

1 370

Įmokų surinkimo paslaugų teikimas

300634954

P. Lukšio g. 5B, Vilnius

100

5 000

„Transporto valdymas“

304766704

Kirtimų g. 47, Vilnius

100

2 359

Nekilnojamojo turto valdymas ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas
Transporto priemonių nuoma, lizingas, remontas, priežiūra, atnaujinimas,
aptarnavimas

„Duomenų logistikos
centras“

302527488

A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius

79,64

4 033

„Energetikos paslaugų
ir rangos organizacija“

304132956

Motorų g. 2, Vilnius

100

350

Lietuvos energijos
paramos fondas

303416124

Žvejų g. 14, Vilnius

100

-

„Ignitis Latvija“
„Ignitis Eesti“

40103642991
12433862

0000450928

Elektros energijos tiekimas ir prekyba
Bendrovei priklausančių juridinių asmenų veiklos analizė ir koordinavimas
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių

Elektros energijos ir kitų energijos išteklių gamybos režimų planavimas,
optimizavimas, prognozavimas, prekyba, prekybos tarpininkavimas
Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos
Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra,
vartotojų prijungimas prie elektros tinklų, energetinių įrenginių remontas,
metalo konstrukcijų gamyba
Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei
veikloms

**Daugiau informacijos apie įmones bei jų finansinius rodiklius pateikiama Bendrovės interneto svetainėje (nuoroda).
** Užbaigus privalomo AB „Ignitis gamyba“ akcijų išpirkimo procesą, 2020 m. rugpjūčio 19 d. Bendrovei priklausė 98,20 % šios įmonės akcijų.
*** Pakeistas Bendrovės įstatinis kapitalas galioja nuo 2020 m. liepos 14 d., kada buvo įregistruoti pakeisti Bendrovės įstatai
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Bendrovių valdysena
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.

Korporatyvinio valdymo struktūra

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
(nuoroda).

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

* Tokia Stebėtojų tarybos sudėtis galioja nuo 2020 m. balandžio 8 d., kai buvo įregistruoti atnaujinti Bendrovės įstatai.
Iki tos datos Stebėtojų tarybą sudarė 5 nariai: 2 Finansų ministerijai atstovaujantys nariai ir 3 nepriklausomi nariai.
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Priežiūros organai
Stebėtojų tarybos nariai (pranešimo skelbimo dieną)

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. Šiuo metu vykdoma dviejų naujų
nepriklausomų Stebėtojų tarybos narių atrankos
procedūra remiantis pakeistais Bendrovės įstatais. Nė
vienas stebėtojų tarybos narys neturi Grupės įmonių
akcijų.

1

2

3

4

5

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: Finansų strategijos ir vystymo departamento (atskaitingo Iždo departamentui) Finansinių konsultacijų skyriaus vadovas, „Saudi Aramco“
Susijungimų ir įsigijimų bei strateginių projektų vadovas; Valstybės investicijų valdymo agentūros Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys (nuo 2020-07-23), „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, Adresas: 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. 2020 m. liepos 31 d. paskelbta dviejų papildomų
kandidatų atranka eiti nepriklausomų Bendrovės stebėtojų tarybos narių pareigas. Prašymai turi būti pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 18 d.
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Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto nariai

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).

Turinys

Komiteto narys
ANDRIUS PRANCKEVIČIUS
Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys

DARIUS DAUBARAS
Nepriklausomas narys

ŠARŪNAS RAMEIKIS
Nepriklausomas narys

Kadencijos laikotarpis
2018 m. balandis– 2022 m. balandis
2018 m. balandis– 2022 m. balandis
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
IRENA PETRUŠKEVIČIENĖ
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė

DANIELIUS MERKINAS
Nepriklausomas narys

ŠARŪNAS RADAVIČIUS
Nepriklausomas narys

INGRIDA MUCKUTĖ
Narė

AUŠRA VIČKAČKIENĖ
Narė

Kadencijos laikotarpis
2017 m. spalis–2021 m. spalis
2017 m. spalis–2021 m. spalis
2018 m. gegužė–2021 m. spalis
2018 m. gegužė–2021 m. spalis
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
DAIVA LUBINSKAITĖ-TRAINAUSKIENĖ
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė

LĖDA TURAI-PETRAUSKIENĖ
Nepriklausomas narys

DAIVA KAMARAUSKIENĖ
Narė

AUŠRA VIČKAČKIENĖ
Narė

Kadencijos laikotarpis
2017 m. rugsėjis– 2021 m. rugsėjis
2018 m. kovas– 2021 m. rugsėjis
2019 m. kovas– 2021 m. rugsėjis
2017 m. rugsėjis– 2021 m. rugsėjis

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

Valdymo organai
Valdybos nariai (šio pranešimo skelbimo dieną)

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.

1

2

3

4

5

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, Eurelectric, Valdybos narys.

2. DARIUS KAŠAUSKAS, Valdybos 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: UAB „Duomenų logistikos centras“ (įm. k. 302527488, A. Juozapavičiaus g. 13 Vilnius), Valdybos pirmininkas (iki 2020-07-07); „Lietuvos energijos
paramos fondas“ (įm. k. 303416124, Žvejų g. 14, Vilnius), Valdybos narys; 288-oji DNSB „Vingis“ revizijos komisijos narys; AB „Energijos skirstymo operatorius“ (įm. k.
304151376, Aguonų g. 24, Vilnius), Stebėtojų tarybos narys.

3. VIDMANTAS SALIETIS, Valdybos narys, Komercijos ir paslaugų direktorius
Išsilavinimas: Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje (SSE Riga), Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauras.
Darbovietė ir pareigos: UAB „Ignitis“ (įm. k. 303383884, Žvejų g. 14, Vilnius), Stebėtojų tarybos pirmininkas ir narys UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ (įm. k.
136031358, Žvejų g. 14 Vilnius), Valdybos narys; NT Valdos, UAB (įm. k. 300634954, P. Lukšio 5B, Vilnius), Valdybos pirmininkas; UAB „Gamybos optimizavimas“ (įm. k.
304972024, Žvejų g. 14 Vilnius), Valdybos narys.

4. ŽIVILĖ SKIBARKIENĖ, Valdybos 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 „Ignitis grupės paslaugų centras“ (įm. k. 303200016, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius), Valdybos pirmininkė ir narė ; UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ (įm. k.
136031358, Žvejų g. 14 Vilnius), Valdybos narė; AB „Ignitis gamyba“ (įm. k. 302648707, Elektrinės g. 21, Elektrėnai), Stebėtojų tarybos narė.

5. DOMINYKAS TUČKUS, Valdybos 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: AB „Ignitis gamyba“ (įm. k. 302648707, Elektrinės g. 21, Elektrėnai), Stebėtojų tarybos pirmininkas ir narys; UAB „Ignitis“ (įm. k. 303383884, Žvejų g.
14, VilniusStebėtojų tarybos narys UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (įm. k. 303782367, Žvejų g. 14, Vilnius), Valdybos pirmininkas; UAB „Ignitis renewables“ (įm. k.
304988904, P. Lukšio 5B, Vilnius), Valdybos narys; KŪB „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group“ (įm. k. 304596351, Antakalnio g. 17, Vilnius), Patariamojo komiteto
narys.
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Generalinis direktorius

Turinys

Bendrovės valdymo struktūra (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje)

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.
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Turinys

Atlygis
Bendrovės ir Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis ataskaitiniu laikotarpiu (prieš mokesčius, Eur)
Pareigybės kategorija
Bendrovės vadovas
Aukščiausio lygmens
vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Vidurkis

Darbuotojų sk. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Bendrovė
Grupė
1
16

Pastovi mėnesinė atlygio dalis
Bendrovė
Grupė
9 532
5 551

Sumokėta 1/12 metinė kintamo atlygio dalis
Bendrovė
Grupė
2 902
1 812

10

33

7 028

6 022

2 050

1 631

24
52
87

372
2598
750
3 769

5 073
2 949
3 984

3 421
1 844
1 256
1 934

629
243
585

365
105
116
152

Į biržos prekybos sąrašus įtrauktų 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. birželio 30 d., ESO stebėtojų tarybą (kadencija iki 2022 m. kovo 29 d.) sudarė:
Vardas, pavardė
Darius Maikštėnas
Pirmininkas
Darius Kašauskas
Narys
Kęstutis Betingis
Nepriklausomas narys
Žaneta Kovaliova
Nepriklausomas narys
Dalia Jakutavičė
Darbuotojų atstovė, narė

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių
kapitale, %

Kadencijos laikotarpis

-

2018-03-30–2022-03-29

„Ignitis grupė“, valdybos pirmininkas, generalinis direktorius

-

2018-03-30–2022-03-29

„Ignitis grupė“, valdybos narys, finansų ir iždo tarnybos direktorius

-

2018-05-28–2022-03-29

Advokatų Betingio ir Ragaišio kontora, advokatas

-

2019-10-15–2022-03-29

UP Consulting Group Ltd generalinė direktorė

-

2019-10-15–2022-03-29

Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininko
pavaduotoja

Darbovietė

Per ataskaitinį laikotarpį ESO stebėtojų tarybos sudėtyje pokyčių nebuvo.
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2020 m. birželio 30 d., ESO valdybą (kadencija iki 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis) sudarė:
Vardas, pavardė
Mindaugas Keizeris
Pirmininkas
Augustas Dragūnas
Narys
Virgilijus Žukauskas
Narys
Ovidijus Martinonis
Narys
Renaldas Radvila
Narys

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, %

Kadencijos laikotarpis

Darbovietė

-

2018-12-27–2022-12-26

ESO, generalinis direktorius

-

2018-12-27–2022-12-26

ESO, finansų ir administravimo direktorius

-

2018-12-27–2022-12-26

ESO, tinklų eksploatavimo direktorius

-

2018-12-27–2022-12-26

ESO, tinklų vystymo direktorius

-

2018-12-27–2022-12-26

ESO, paslaugų direktorius

Per ataskaitinį laikotarpį ESO valdybos sudėtyje pokyčių nebuvo.
2020 m. birželio 30 d. „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybą (kadencija iki 2022 m. kovo 25 d.) sudarė:
Vardas, pavardė

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, %

Kadencijos laikotarpis

-

2018-03-26–2022-03-25

„Ignitis grupė“, valdybos narys, infrastruktūros ir plėtros direktorius

-

2018-03-26–2022-03-25

„Ignitis grupė“, valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė

Dominykas Tučkus
Pirmininkas
Živilė Skibarkienė
Narė

Edvardas Jatautas
Nepriklausomas narys

-

2019-07-26–2022-03-25

Darbovietė

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. birželio 30 d., „Ignitis gamyba“ valdybą (kadencija iki 2022 m. balandžio 2 d.) sudarė:
Vardas, pavardė
Rimgaudas Kalvaitis
Pirmininkas
Darius Kucinas
Narys
Mindaugas Kvekšas*
Narys

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, %
-

Kadencijos laikotarpis
2019-03-27 – 2022 m.
balandžio 2 d
2018-04-03 – 2022 m.
balandžio 2 d
2018-04-03 – 2022 m.
balandžio 2 d

Darbovietė
„Ignitis gamyba“, generalinis direktorius
„Ignitis gamyba“, gamybos direktorius
„Ignitis gamyba“, finansų ir administravimo direktorius

Per ataskaitinį laikotarpį „Ignitis gamyba“ valdybos sudėtyje pokyčių nebuvo.* 2020 m. rugpjūčio 7 d. „Ignitis gamyba“ gavo atsistatydinimo raštą iš M. Kvekšo, paskutinė jo darbo „Ignitis gamyba“ valdyboje diena
yra 2020 m. rugpjūčio 21 d., „Ignitis gamyba“ Finansų ir Administracijos direktoriaus pozicijoje - 2020 m. rugpjūčio 27 d.
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Turinys

ASV informacijos atskleidimas
Apie ASV informacijos atskleidimą
Šioje ataskaitoje iš esmės remiamasi rodiklių struktūra, kurią rekomenduoja labiausiai paplitusių tvarumo ataskaitų teikimo sistemos. Ataskaita parengta remiantis „Nasdaq“ atsakingo verslo atskaitomybės
gairėmis, ją papildant rodikliais, kurie parinkti atsižvelgiant į reikšmingumą bei tinkamumą Bendrovės veiklai ir tikslui nusakyti. Kur įmanoma, ataskaitoje pateikiamos nuorodos į kitas ataskaitų teikimo sistemas,
tokias kaip Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (angl. Global Reporting Initiative, GRI), Tvarumo apskaitos standartų valdyba (angl. Sustainability Accounting Standards Board, SASB), Su klimatu susijusios
finansinės informacijos atskleidimo darbo grupė (angl. Taskforce for Climate-related Financial Disclosures, TCFD), arba akcentuojama konkrečių JT darnaus vystymosi tikslų (angl. UN Sustainable
Development Goals, SDG) arba JT visuotinio susitarimo (angl. UN Global Compact, UNGC) principų laikymosi svarba.
Šioje ataskaitoje pateikiami aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos (toliau – ASV) rodikliai nebuvo patikrinti išorės ekspertų ir yra geriausi turimi įverčiai informacijos atskleidimo metu. Be to,
kaip nurodyta ataskaitos tekste, kai kurių rodiklių vertės yra tik preliminarios, todėl, gavus papildomos informacijos, jos bus koreguojamos.
Naudojami terminai: „Grupė“ arba „Ignitis grupė“ – kalbama apie AB „Ignitis grupė“ ir jos kontroliuojamas įmones kartu; Bendrovė – kalbama tik apie AB „Ignitis grupė“.

ASV rodiklių sąrašas
Aplinkosaugos rodikliai

Skelbiama pagal
Nasdaq ASV gaires

Socialinio atsakingumo
rodikliai

Skelbiama pagal
Nasdaq ASV gaires

Valdysenos rodikliai

Skelbiama pagal
Nasdaq ASV gaires

1. ŠESD emisijos

Taip

13. Vadovo ir darbuotojų atlygio
santykis (angl. pay ratio)

Taip

26. Vadovybės įvairovė

Taip

2. Į orą išmetami teršalai

Pridėta Bendrovės

14. Moterų ir vyrų atlygio santykis

Taip

27. Vadovybės nepriklausomumas

Taip

3. ŠESD emisijų intensyvumas

Taip

15. Darbuotojų kaitos rodiklis

Taip

28. Skatinimas

Taip

4. Energijos vartojimas

Taip

16. Lyčių įvairovė

Taip

29. Kolektyvinė sutartis

Taip

5. Energijos vartojimo intensyvumas

Taip

17. Laikinųjų darbuotojų dalis

Taip

30. Tiekėjų elgesio kodeksas

Taip

6. Energijos rūšių įvairovė

Taip

18. Nediskriminavimo politika

Taip

31. Etika ir antikorupcija

Taip

7. Vandens suvartojimas

Taip

19. Nelaimingų atsitikimų darbe
rodiklis

Taip

32. Duomenų apsauga

Taip

8. Atliekų tvarkymas

Pridėta Bendrovės

20. Darbuotojų sauga ir sveikata

Taip

33. ASV ataskaitų teikimas

Taip

9. Aplinkos apsaugos valdymas

Taip

21. Vaikų ir priverstinis darbas

Taip

34. Informacijos atskleidimo praktika

Taip

Taip

22. Žmogaus teisės

Taip

35. Išorinis ataskaitos auditas ir
vertinimas

Taip

Taip

23. Darbuotojų skatinimo priemonės

Pridėta Bendrovės

36. Obligacijos

Pridėta Bendrovės

Taip

24. Mokymai

Pridėta Bendrovės

37. Mokesčiai

Pridėta Bendrovės

25. Santykiai su darbuotojais ir
klientais

Pridėta Bendrovės

10. Klimato kaita / Valdybos
įsitraukimas
11. Klimato kaita / Vadovybės
įsitraukimas
12. Klimato kaitos rizikos mažinimas
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Turinys

Aplinkos apsaugos rodikliai
1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijos*
1 sritis
2 sritis (nustatytoje vietoje)
3 sritis (nustatytoje rinkoje)
3 sritis
Biomasė

t CO2 ekv.
t CO2 ekv.
t CO2 ekv.
t CO2 ekv.
t CO2 ekv.

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

130 491**
70 494
199 501
5 814***

11 466
39 227
110 712
26 365

32 586

38 551

E1 | 7 UNGC principas | 305-1, 305-2, 305-3 GRI standartai | SASB: Bendrasis klausimas / Išmetami ŠESD
kiekiai | TCFD: Parametrai ir tikslai
*Preliminarus įvertis; tikslūs duomenys bus atskleisti vėlesnėse ataskaitose.
**Šiemet išsiplėtus teikiamų paslaugų spektrui ir susidarius palankios sąlygoms elektros ir dujų rinkose, šiais
metais „Ignitis gamybos“ valdomame Elektrėnų komplekse gaminama daugiau nei 2019 m.
***NT Valdoms pardavus pastatus mažėjo emisijų rodikliai.

2. Į orą išmetami teršalai
NOx
CO
SO2
Dulkės

t
t
t
t

2020 m. I pusm.
163,61*
83,64
3,28
10,05

2019 m. I pusm.
61,86
80,10
2,90
10,46

*NOx išmetimai didėjo dėl didesnės gamybos iš dujų.

3. ŠESD emisijų intensyvumas*
ŠESD emisijos vienam suvartotam
gigadžauliui
ŠESD emisijos vienam visą darbo
dieną dirbančiam darbuotojui
ŠESD emisijos vienam pajamų
vienetui

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

0,043

0,051

55

21

350

138

t CO2 ekv./GJ
t CO2
ekv./darb.
t CO2
ekv./mln. Eur

E2 | 7, 8 UNGC principai | 305-4 GRI standartas | 13 SDG tikslas | SASB: Bendrasis klausimas / Išmetami
ŠESD kiekiai, Energijos valdymas
*Preliminarus įvertis; tikslūs duomenys bus atskleisti kitose ataskaitose.

4. Energijos vartojimas
Iš viso suvartota energijos
Iš kurios: gauta iš gamtinių dujų
Iš kurios: gauta iš biomasės
Iš kurios: gauta iš benzino
Iš kurios: gauta iš dyzelio
Iš kurios: gauta iš elektros energijos
Iš kurios: gauta iš šiluminės energijos
Tiesioginis energijos suvartojimas
Netiesioginis energijos suvartojimas

GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ

2020 m. I pusm.
4 755 400
2 588 747*
237 965
4 079
33 777
1 880 258
10 573
2 864 568
1 890 832

2019 m. I pusm.
1 522 169
173 299
255 089
6 216
36 382
1 041 882
9 302
470 986
1 051 183

E3 | 7, 8 UNGC principai | 302-1, 302-2 GRI standartai | 12 SDG tikslas | SASB: Bendrasis klausimas /
Energijos valdymas
*Energijos naudojimas išaugo dėl didesnių energijos gamybos iš gamtinių dujų apimčių.

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

5. Energijos vartojimo intensyvumas
Energijos kiekis vienam visa darbo dieną
dirbančiam darbuotojui
Energijos kiekis pajamų vienetui

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

GJ/darb.

1 262

414

GJ/mln.
Eur

8 048

2 729

E4 | 7, 8 UNGC principai | 302-3 GRI standartas | 12 SDG tikslas | SASB: Bendrasis klausimas / Energijos
valdymas

6. Energijos rūšių įvairovė
Iškastinis kuras
Atsinaujinanti energija

%
%

2020 m. I pusm.
95*
5

2019 m. I pusm.
83
17

E5 | 302-1 GRI standartas | 7 SDG tikslas | SASB: Bendrasis klausimas / Energijos valdymas
* Iškastinio kuro panaudojimas išaugo dėl didesnių energijos gamybos iš gamtinių dujų apimčių.

7. Vandens suvartojimas
Iš vandentiekio tinklų
Iš nuosavų gręžinių
Paviršiniai vandenys
Iš kurių: vandens naudojimas elektros
gamybai Kruonio HAE
Nuotekos
Iš kurių: paviršinės nuotekos

m³
m³
Mln. m³

2020 m. I pusm.
22 448*
12 702
4 610

Mln. m³
m³
m³

2019 m. I pusm.
77 486
10 993
4 566

1 491

836

343 068
300 925

489 031
445 055

E6 | 303-5 GRI standartas | 6 SDG tikslas | SASB: Bendrasis klausimas / Vandens ir nuotekų tvarkymas
* NT Valdoms pardavus pastatus mažėjo vandens suvartojimo rodikliai.

8. Atliekų tvarkymas
Iš viso susidariusių atliekų
Iš kurių: komunalinės atliekos
Iš kurių: nepavojingos atliekos
Iš kurių: geležies ir plieno atliekos
Iš kurių: pavojingos atliekos

t
t
t
t
t

2020 m. I pusm.
3 607
221
1 297
1 819
270

2019 m. I pusm.
5 561*
320*
1 285*
3 591*
365*

*Apskaičiuota perpus padalinus metinį kiekį, tad 2020 m. I pusmečio ir 2019 m. I pusmečio duomenys negali
būti tiesiogiai palyginami.

9. Aplinkos apsaugos valdymas
Ar Grupė laikosi Aplinkosaugos
politikos?
Ar Grupė laikosi tam tikrų atliekų,
vandens, energijos ir (arba) perdirbimo
sritis reglamentuojančios politikos?
Ar Grupė yra įdiegusi pripažintą
energijos valdymo sistemą?

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip/Ne

Iš dalies*

Iš dalies*

Taip/Ne

Ne

Ne

Taip/Ne

Ne

Ne

E7 | 103-2 GRI standartas | SASB: Bendrasis klausimas / Atliekų ir pavojingų medžiagų tvarkymas
*Didžiausios Grupės įmonės „Ignitis gamyba“ ir ESO laikėsi atskirtų Aplinkosaugos politikų. 2020 m. rugpjūčio
17 d. buvo patvirtinta visoje grupėje taikoma Aplinkos apsaugos politika.
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10. Klimato kaita / Valdybos
įsitraukimas
Ar valdyba stebi ir (arba) valdo su
klimato kaita susijusią riziką?

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip

Taip

Taip/Ne

E8 | 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31 GRI standartai| SASB: Bendrasis klausimas / Verslo modelio
atsparumas, Sisteminės rizikos valdymas | TCFD: Valdymas (A atskleidimas

11. Klimato kaita / Vadovybės
įsitraukimas
Ar aukščiausio lygio vadovybė stebi ir
(arba) valdo su klimato kaita susijusią
riziką?

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip

Taip

Taip/Ne

Turinys

12. Klimato kaitos rizikos mažinimas
2020 m. I pusm.
2019 m. I pusm.
Bendra į su klimato kaita susijusią infrastruktūrą, atsparumą ir produkto vystymą investuota suma
per metus:
Žalioji gamyba
mln. Eur
130,4
107,5
Elektros tinklų modernizavimas
mln. Eur
10,4
25,5
E10 | 9 UNGC principas | SASB: Bendrasis klausimas / Fizinis klimato kaitos poveikis, Verslo modelio
atsparumas | TCFD: Strategija (A atskleidimas)

E9 | 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31 GRI standartai| SASB: Bendrasis klausimas / Verslo modelio
atsparumas, Sisteminės rizikos valdymas | TCFD: Valdymas (B atskleidimas)

Socialinio atsakingumo rodikliai
13. Vadovo ir darbuotojų atlygio
santykis (angl. pay ratio)
Generalinio direktoriaus atlyginimas ir
premijos (X) bei vidutinis visą darbo
dieną dirbančių darbuotojų atlyginimas

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

8,32:1*

7,49:1*

X:1

S1 | 6 UNGC principas | 102-38 GRI standartas
*Pateikiamas dviejų ketvirčių vidurkis; tikslūs duomenys bus atskleisti vėlesnėse ataskaitose.

14. Moterų ir vyrų atlygio santykis
Vidutinis bendras atlyginimas vyrams (X)
iš vidutinio bendro atlyginimo moterims

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

1,11:1*

1,10:1*

X:1

S2 | 6 UNGC principas | 405-2 GRI standartas | SASB: Bendrasis klausimas / Darbuotojų įsitraukimas, Įvairovė
ir įtrauktis
*Pateikiamas dviejų ketvirčių vidurkis; tikslūs duomenys bus atskleisti vėlesnėse ataskaitose.

15. Darbuotojų kaitos rodiklis
Visą darbo dieną dirbančių darbuotojų
kaita per laikotarpį
Ne visą darbo dieną dirbančių
darbuotojų kaita per laikotarpį
Terminuotą / konsultacijų darbo sutartį
turinčių darbuotojų kaita per laikotarpį

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

%

1,8*

2,6*

%

14*

21*

%

8,1*

14,65*

S3 | 6 UNGC principas | 401-1b GRI standartas | 12 SDG tikslas | SASB: Bendrasis klausimas / Darbo praktika
*Pateikiamas dviejų ketvirčių vidurkis; tikslūs duomenys bus atskleisti vėlesnėse ataskaitose.

16. Lyčių įvairovė
Grupėje dirbančių moterų ir vyrų
bendras skaičius
Moterų ir vyrų darbininkų skaičius
Moterų ir vyrų specialistų skaičius
Moterų ir vyrų vidurinio lygmens
vadovų skaičius
Moterų ir vyrų aukščiausio lygmens
vadovų skaičius

%
%
%
%
%

2020 m. I pusm.
Moterys – 28
Vyrai – 72
Moterys – 1
Vyrai – 99
Moterys – 35
Vyrai – 65
Moterys – 32
Vyrai – 68
Moterys – 21
Vyrai – 79

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

2019 m. I pusm.
Moterys – 28
Vyrai – 72
Moterys – 1
Vyrai – 99
Moterys – 35
Vyrai – 65
Moterys – 30
Vyrai – 70
Moterys – 21
Vyrai – 79

Moterų ir vyrų įmonių vadovų skaičius

%

Moterys – 19
Vyrai – 81

Moterys – 18
Vyrai – 82

S4 | 6 UNGC principas | 102-8, 405-1 GRI standartai | SASB: Bendrasis klausimas / Darbuotojų įsitraukimas,
Įvairovė ir įtrauktis

17. Laikinųjų darbuotojų dalis
Grupėje ne visą darbo dieną dirbančių
darbuotojų dalis
Grupėje pagal terminuotą / konsultacijų
darbo sutartį dirbančių darbuotojų dalis

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

%

0,87*

1,65

%

1,70*

2,42*

S5 | 102-8 GRI standartas| 6 UNGC principas
*Pateikiamas dviejų ketvirčių vidurkis; tikslūs duomenys bus atskleisti vėlesnėse ataskaitose.

18. Nediskriminavimo politika
Ar Grupė laikosi kovos su seksualiniu
priekabiavimu ir (arba) diskriminacija
politikos?

Taip/Ne

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip

Taip

S6 | UNGC: P6 | GRI: 103-2 (see also: GRI 406: Non-Discrimination 2016)|SASB: General Issue / Employee
Engagement, Diversity & Inclusion

19. Nelaimingų atsitikimų darbe
rodiklis
Darbuotojų nelaimingų atsitikimų
skaičius
Rangovų nelaimingų atsitikimų skaičius
Gyventojų nelaimingų atsitikimų skaičius

Vvnt.
Vnt
Vnt.

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Sužeidimai – 2
Mirtys – 0
Sužeidimai – 0
Mirtys – 1
Sužeidimai – 2
Mirtys – 0

Sužeidimai – 25
Mirtys – 0
Sužeidimai – 3
Mirtys – 0
Sužeidimai – 2
Mirtys – 1

S7 | 403-9 GRI standartas | 3 SDG tikslas | SASB: Bendras klausimas / Darbuotojų sveikata ir sauga

20. Darbuotojų sauga ir sveikata
Ar Grupė skelbia ir laikosi darbų saugos
ir sveikatos politikos ir (arba) visuotinės
sveikatos ir saugos politikos?

Taip/Ne

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip

Taip

S8 | 103-2 GRI standartas (taip pat žr. 403-ąjį GRI standartą „Darbų sauga ir sveikata“, 2018 m.)| 3 SDG
tikslas |SASB: Bendras klausimas / Darbuotojų sveikata ir sauga
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21. Vaikų ir priverstinis darbas
Ar Grupė laikosi vaikų darbo politikos?
Ar Grupė laikosi priverstinio darbo
politikos?
Jeigu taip, ar jūsų vaikų ir (arba)
priverstinio darbo politika taikoma
tiekėjams ir pardavėjams?

Taip / Ne

2020 m. I pusm.
Taip

2019 m. I pusm.
Taip

Taip / Ne

Taip

Taip

Taip / Ne

Ne

Ne

S9 | 103-2 GRI standartas (taip pat žr. 408-ąjį GRI standartą „Vaikų darbas“, 2016 m., 409-asis GRI standartas
„Priverstinis ir privalomas darbas“ ir 414-ąjį GRI standartą „Tiekėjų socialinis vertinimas“, 2016 m.) | 4, 5 UNGC
principai | 8 SDG tikslas | SASB: Bendrasis klausimas / Darbo praktika

22. Žmogaus teisės
Ar Grupė skelbia ir laikosi žmogaus
teisių politikos?
Jeigu taip, ar žmogaus teisių politika
taikoma tiekėjams ir pardavėjams?

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip / Ne

Taip

Taip

Taip / Ne

Ne

Ne

S10 | 103-2 GRI standartas (taip pat žr. 412-ąjį GRI standartą „Žmogaus teisių vertinimas“, 2016 m., ir 414-ąjį
GRI standartą „Tiekėjų socialinis vertinimas“, 2016 m.) | 1, 2 UNGC principai | 4, 10, 16 SDG tikslai | SASB:
Bendras klausimas / Žmogaus teisės ir santykiai su bendruomenėmis

23. Darbuotojų skatinimo priemonės
Darbuotojams skiriamos papildomos
skatinimo priemonės

2020 m. I pusm.
2019 m. I pusm.
Papildomo pensijų kaupimo sistema,
papildomas sveikatos draudimas,
nuotolinis darbas, finansinė ir socialinė
pagalba, skatinimas už kandidatų
rekomendavimą, dviejų pirmų ligos
dienų apmokėjimas nereikalaujant
nedarbingumo pažymėjimo (išmoka už
kitas ligos dienas automatiškai
apmokama pagal nedarbingumo
pažymą) ir apmokama 100 %
(kompensacija už kitas ligos dienas
mokama remiantis nacionaliniais teisė
aktais), papildomai apmokamos

Turinys

atostogos, lanksčios darbo valandos,
mokymai ir profesinės kvalifikacijos
kėlimas, kultūriniai ir sportinė veikla.
24. Mokymai
Vidutinis mokymų valandų skaičius
vienam apmokytam darbuotojui
Per laikotarpį apmokyti nauji darbuotojai
Mokymo ir švietimo programos

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

6*

5*

Val.
Vnt.

8
19
Įvairūs bendrųjų, profesinių ir
vadovavimo kompetencijų mokymai,
orientuoti į lyderystę, komandos
formavimą, pokyčių valdymą,
komunikavimą, projektų ir verslo
procesų valdymą

*Preliminarus įvertis; tikslūs duomenys bus atskleisti vėlesnėse ataskaitose.

25. Santykiai su darbuotojais ir
klientais
Klientų pasitenkinimo ESO paslaugomis
balas (skalėje nuo 1 iki 10 balų)
ESO klientų pasitenkinimo indeksas
(skalėje nuo 0 iki 100)
Klientų pasitenkinimo „Ignitis“ sandorių
kokybe indeksas (skalėje nuo 0 iki 100)
Klientų pasitenkinimo „Ignitis“ santykiais
su klientais indeksas (skalėje nuo 0 iki
100)
Darbuotojų pasitenkinimo indeksas
(skalėje nuo 0 iki 100)

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Vnt.

9,1*

9,25*

%

59*

-

%

62,6*

51*

%

61**

-

%

54,2

16

*Pateikiamas dviejų ketvirčių vidurkis; tikslūs duomenys bus atskleisti vėlesnėse ataskaitose.
**Verslo ir privatūs klientai. Tyrimas atliktas 2020 m kovo mėn.

Valdysenos rodikliai
26. Vadovybės įvairovė
Moterų valdybos narių skaičius (palyginti
su vyrų skaičiumi)
Moterų stebėtojų tarybos narių skaičius
(palyginti su vyrų skaičiumi)
Komitetų pirmininkių pareigas einančių
moterų skaičius

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

%

20

20

%

60

60

%

67

67

G1 | 405-1 GRI standartas | 10 SDG tikslas | SASB: Bendrasis klausimas / Darbuotojų įsitraukimas, Įvairovė ir
įtrauktis (taip pat žr. SASB pramonės standartus)

27. Vadovybės nepriklausomumas
Ar Bendrovėje draudžiama generaliniam
direktoriui eiti valdybos pirmininko
pareigas?
Bendras nepriklausomų valdybos narių
skaičius

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip/Ne

Ne

Ne

%

0*

0*

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas

Bendras nepriklausomų stebėtojų
tarybos narių skaičius
Audito komitetas atitinka
nepriklausomumo kriterijus
Visi nariai dalyvauja ne mažiau kaip
75 % valdybos posėdžių
Visi nariai dalyvauja ne mažiau kaip
75 % stebėtojų tarybos posėdžių
Visi nariai dalyvauja ne mažiau kaip
75 % komitetų posėdžių
Vidutinė kadencijos valdyboje trukmė
Vidutinė kadencijos stebėtojų taryboje
trukmė
Valdybos narių valdomų akcijų skaičius

%

71**

60

Taip/Ne

Taip

Taip

Taip/Ne

Taip

Taip

Taip/Ne

Taip

Taip

Taip/Ne

Taip

Taip

Metai

3,73

2,73

Metai

2,50

1,50

0

0

%
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Stebėtojų tarybos narių valdomų akcijų
skaičius

%

0

0

*Bendrovėje veikia dviejų lygių valdymo sistema. Valdyba yra suformuota iš 5 narių, kurie yra Bendrovės
darbuotojai. Nepriklausomi nariai renkami tik į stebėtojų tarybą. Daugiau – Bendrovės korporatyvinio valdymo
gairėse (nuoroda).
**2020 m. balandžio 8 d. nauji Bendrovės įstatai buvo įregistruot, kuriuose įtvirtinta, kad stebėtojų tarybą
sudaro nebe 5, o 7 nariai. Atsižvelgiant į tai, naujų nepriklausomų narių atranka buvo pradėta.

28. Vadovybės skatinimas
Ar vadovai yra oficialiai skatinami laikytis
tvarumo principų?

2020 m. I pusm.
Taip / Ne

Taip

2019 m. I pusm.
Taip

G3 | 102–35 GRI standartai

29. Kolektyvinės derybos
Bendras darbuotojų, sudariusių
kolektyvinę darbo sutartį, skaičius nuo
bendro darbuotojų skaičiaus
ESO darbuotojų, priklausančių
darbuotojų profsąjungoms, skaičius
„Ignitis gamyba“ darbuotojų,
priklausančių darbuotojų profsąjungoms,
skaičius

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

73

73

%
%

27*

30*

%

61*

61*

2020 m. I pusm.
Taip

2019 m. I pusm.
Taip

Taip/Ne

Taip

Taip

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip/Ne

Taip

Taip

Taip/Ne

Taip

Taip

Taip/Ne

Ne

Ne

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip/Ne

Ne

Ne

Mln. Eur

2020 m. I pusm.
900

2019 m. I pusm.
600

Mln. Eur

600

600

t CO2 ekv.

n. d.

143 440*

2020 m. I pusm.
127,7*
122,6

2019 m. I pusm.
89,3*
83,1

n. d
0,056

0,880**
0,056

G8 | 8 UNGC principas

34. Informacijos atskleidimo praktika
Ar Grupė teikia tvarumo duomenis
tvarumo ataskaitų teikimo sistemoms?
Ar Grupės veikla orientuota į konkrečius
JT darnaus vystymosi tikslus (DVT)?
Ar Grupė nustato tikslus ir praneša apie
JT SDG įgyvendinimo pažangą?

Taip/Ne

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Iš dalies*

Ne

n. d.**

n. d.**

%

35. Išorinis ataskaitos auditas ir
vertinimas
Ar trečioji šalis pateikia užtikrinimą ar
patvirtinimą dėl jūsų atskleidžiamos
tvarumo informacijos?
G10 | 8sUNGC principas | 102-56 GRI standartas

G5 | 2, 3, 4, 8 UNGC principai | 102-16, 103-2 GRI standartai | SASB: 308-ąjį GRI standartą „Tiekėjo
aplinkosauginis vertinimas“, 2016 m., ir 414-ąjį GRI standartą „Tiekėjų socialinis vertinimas“, 2016 m. |SDG:
12|SASB Bendrasis klausimas / Tiekimo grandinės valdymas (taip pat žr. SASB pramonės standartus)
*Galioja Etikos kodeksas. 2021 m. planuojama parengti Tiekėjų etikos kodeksą.
**Duomenis numatyta surinkti 2021 m., kai įsigalios Tiekėjų etikos kodeksas.

31. Etika ir antikorupcija
Ar Grupė laikosi Etikos kodekso ir (arba)
Antikorupcijos politikos?
Jeigu taip, koks procentas darbuotojų
oficialiai patvirtino, kad jie laikosi šio
kodekso ir (arba) politikos?

Taip/Ne

G9 | 8 UNGC principas

G4 | 6 UNGC principas | 102-41 GRI standartas | SASB: Bendrasis klausimas / Darbo praktika (taip pat žr.
SASB pramonės standartus)
*Grupėje veikia 11 profsąjungų, kurias įkūrė dviejų didžiausių grupės įmonių – ESO ir „Ignitis gamyba“ –
darbuotojai. Metinis vertinimas.

30. Tiekėjų elgesio kodeksas
Ar jūsų pardavėjai ar rangovai privalo
laikytis elgesio kodekso?
Jeigu taip, koks procentas jūsų tiekėjų
oficialiai patvirtino, kad jie laikosi šio
kodekso?

33. ASV ataskaitų teikimas
Ar Grupė skelbia tvarumo ataskaitą?
Ar tvarumo duomenys įtraukiami į
priežiūros institucijoms teikiamas
ataskaitas?

Turinys

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip/Ne

Taip

Taip

%

99*

99*

36. Obligacijos
Kaupiamųjų palūkanų obligacijos
Kaupiamųjų palūkanų žaliosios
obligacijos
Panaudojant žaliąsias obligacijas
išvengtų išmetamųjų teršalų kiekis
*Metinis vertinimas.

37. Mokesčiai
Visose šalyse sumokėti mokesčiai
Lietuvoje sumokėti mokesčiai
ES prekybos taršos leidimais sistema
Mokestis už išteklius

Mln. Eur
Mln. Eur
Mln. Eur
Mln. Eur

*Įtraukiant išmokėtus dividendus.
**Metinis vertinimas.

G6 | 10 UNGC principas | 16 SDG tikslas | 102-16, 103-2 GRI standartai (taip pat žr. 205-ąjį GRI standartą
„Kova su korupcija“, 2016 m.)
*Tik Bendrovė pateikia tikslius duomenis. 99 % Bendrovės darbuotojų oficialiai patvirtino, kad jie laikosi Kovos
su korupcija politikos, 76 % – Etikos kodekso.

32. Duomenų apsauga
Ar Grupė laikosi Duomenų privatumo
politikos?
Ar Grupė ėmėsi veiksmų dėl atitikties
BDAR taisyklėms?

2020 m. I pusm.

2019 m. I pusm.

Taip/Ne

Taip

Taip

Taip/Ne

Taip

Taip

G7 | 418-asis GI standartas „Klientų privatumas“, 2016 m. | SASB: Bendrasis klausimas / Klientų privatumas,
Duomenų saugumas (taip pat žr. SASB pramonės standartus)

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas
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Turinys

Žmonės
Grupės įmonių darbuotojai 2020 m. birželio 30 d.

2020 m. birželio 30 d. Grupėje dirbo 3 799 darbuotojai (galiojančios darbo sutartys be esančių ilgalaikėse atostogose, angl.
headcount). Palyginti su 2019 m. II ketv. pabaiga (3 705 darbuotojai), darbuotojų skaičiaus padidėjimą daugiausiai lėmė Žaliosios
energijos segmento vystymas ir VKJ eksploatacijos pradžia.
2020 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 87 darbuotojas (2019 m. birželio 30 d. – 95). Darbuotojų sumažėjimą lėmė dalies darbuotojų
perkėlimas į Grupės patronuojamąją įmonę „Ignitis grupės paslaugų centras“.

Darbuotojų įvairovė
Grupė suteikia darbo galimybes neatsižvelgdama į lytį, amžių, rasę, tautybę ir pan. ir tai akcentuojama darbuotojų atrankos metu.
2020 m. II ketv. vyrai sudarė 72 %, o moterys – 28 % Grupės darbuotojų. Specialistų vyrų buvo 65 %, moterų – 35 %. Vidurinio
lygmens vadovų pasiskirstymas panašus – vyrai sudarė 67 % , moterys – 33 % Palyginti su 2019 m., šie rodikliai pasikeitė tik
nežymiai.

Pasiskirstymas pagal amžių
Įmonių grupė suteikia galimybes įsidarbinti įvairaus amžiaus žmonėms. Grupėje daugiausiai dirbo 37–56 metų amžiaus darbuotojų
(apie 48 % visų darbuotojų) bei 17–36 metų amžiaus darbuotojų (apie 34 % visų darbuotojų). Mažiausiai (18 %) darbuotojų yra 57–76
metų amžiaus grupėje.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį, 2020 m. II ketv.

Visi Grupės darbuotojai pagal amžių, 2019 m. II ketv.

100%
80%
60%

28%
54%

18%
34%

40%
20%

72%

46%

48%

0%
Bendrovė

Grupė

Vyrai

Moterys
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Bendrovė
„Energijos skirstymo operatorius“
„Ignitis grupės paslaugų centras“
„Ignitis gamyba“
„Ignitis“
„Ignitis grupė”
VKJ
KKJ
„Transporto valdymas“
„Energetikos paslaugų ir rangos
organizacija“
„Duomenų logistikos centras“**
„Ignitis Polska“
„Ignitis Latvija“
„Ignitis renewables“
„Gamybos optimizavimas“
„Elektroninių mokėjimų agentūra"
„NT Valdos“
„Pomerania“
„Ignitis Eesti“
„Eurakras“
„VĖJO GŪSIS“
„VĖJO VATAS“
„VVP Investment“
„Tuuleenenergia“
Iš viso

17–36 metai

37–56 metai

57–76 metai

Iš viso
darbuotojų*
2 403
465
354
273
87
72
34
24
17
15
12
11
8
7
5
3
3
1
1
1
1
1
1
3 799

* Šiame tarpiniame pranešime rodomas realiai dirbančiųjų skaičius (angl.
headcounts).
**Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, buvo įvykdytas „Duomenų logistikos
centras“ pardavimas.
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Organizacijos kultūra
Grupė daug dėmesio skiria savo darbuotojams, todėl pagrindinė jos strategijos dalis organizaciniu lygmeniu yra išlaikyti į darbą
įsitraukusią, dinamišką ir nuolat tobulėjančią darbo jėgą, atsidavusią savo klientams ir aistringą naujovėms. Grupė samdo įvairių
įgūdžių ir kompetencijos darbuotojus, siekdama jiems suteikti išskirtines perspektyvas, o darbuotojų komandoms - galimybę veikti
greitai ir lanksčiai bei naudotis naujovėms. Siekdama

kurti energetiškai sumanų pasaulį, Grupė puoselėja naujus ir skirtingus bendradarbiavimo modelius, kad jos darbuotojai galėtų
prisitaikyti prie skirtingų pagrindinių ir naujų energetikos kompetencijų ugdymo metodų. Šiai strategijai įgyvendinti Grupė pasitelkia
mokymų sistemą, kuri suteikia galimybę nuolat ugdyti organizaciją ir kelti darbuotojų profesinę kvalifikaciją.

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.

Atsakomybė

Partnerystė

Atvirumas
Tobulėjimas

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 įdiegtas Etikos kodeksas, kuriame įtvirtinti verslo etikos, elgesio ir vertybių principai ir standartai, kurių, Grupė tikisi,
laikosi visos suinteresuotosios šalys. Pagrindiniai jo principai: pagarba ir lygios galimybės, saugaus darbo ir tobulėjimo kultūra,
atvira ir sąžininga veikla rinkoje, atsakomybė ir skaidrumas, įgalinanti ir saugi partnerystė. Grupė tai pat laikosi kitų politikų, kurios galioja visoms suinteresuotosioms šalims: Antikorupcinė politika, Dovanų ir
svetingumo valdymo tvarka, Interesų konfliktų valdymo tvarka ir Pasitikėjimo linijos taisyklės (pranešimams apie pažeidimus).

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 telefono autoatsakiklyje Nr.+370 640 88889. 2020 m. I ketv. 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“ (DSS), 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. II ketv. nebuvo mirtinų nelaimingų atsitikimų su Grupės darbuotojais ar rangovais. Tik vienas ESO darbuotojas buvo nesunkiai sužalotas. Didžiausią riziką I ir II ketvirčiuose kėlė COVID-19 pandemija.
Siekdama mažinti riziką, kiekvienoje įmonėje Grupė paskyrė krizių koordinatorius bei suformavo tarptautinę Grupės krizių valdymo grupę, skirtą koordinuoti atsaką į COVID ir imtis prevencinių veiksmų, kuriais
būtų užtikrintas darbuotojų sveikatos saugumas ir bendrovės veiklos tęstinumas. Per laikotarpį nuo vasario pabaigos COVID užsikrėtė 3 Grupės darbuotojai, prevencinė izoliacija buvo pritaikyta 110 darbuotojų.
Grupė įsigijo 93 tūkst. respiratorių, 99 tūkst. kaukių, 4 tūkst. pirštinių ir 18 tūkst. litrų dezinfekcinio skysčio. Karantino metu, 2 300 (iš 3 777) Grupės darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu. Siekiant užtikrinti sklandų
darbą, VPN prieiga buvo išplėsta. Siekiant pasiruošti antrajai bangai, kiekvienai Grupės įmonei suformuotas 6 savaičių ilgalaikio materialiojo turto rezervas.

ignitis
grupe

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas
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Kita reikšminga informacija
Šiame tarpiniame 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–birželio mėnesių laikotarpį.

Reikšmingi susitarimai

Tarpinį pranešimą parengė Bendrovės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymu ir Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymu.

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.

Už tarpiniame 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).

Žalingi sandoriai

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).

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus
Bendrovės kontrolei, sudaryta nebuvo.

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

2020 m. I pusmečio tarpinis pranešimas
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Esminiai įvykiai bendrovės veikloje
Per ataskaitinį laikotarpį (2020 m. I pusm.)
Birželio 30 d.
Birželio 30 d.
Birželio 30 d.
Birželio 19 d.
Birželio 8 d.
Gegužės 29 d.
Gegužės 29 d.
Gegužės 22 d.
Gegužės 21 d.
Gegužės 18 d.
Gegužės 14 d.
Gegužės 11 d.
Gegužės 11 d.
Gegužės 8 d.
Gegužės 8 d.
Gegužės 8 d.
Gegužės 8 d.
Gegužės 7 d.
Gegužės 7 d.
Gegužės 5 d.
Gegužės 4 d.
Balandžio 30 d.
Balandžio 23 d.
Balandžio 22 d.
Balandžio 20 d.
Balandžio 16 d.
Balandžio 10 d.
Balandžio 8 d.
Balandžio 2 d.
Kovo 31 d.
Kovo 31 d.
Kovo 27 d.
Kovo 23 d.
Kovo 19 d.
Kovo 18 d.

Bendrovė bus pertvarkoma į akcinę bendrovę
Dėl ilgalaikės finansavimo sutarties sudarymo su ESO
Bendrovės įmonių grupės preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys
Skelbiama atnaujinta Bendrovės ilgalaikė veiklos strategija ir 2020–2023 m. strateginis planas
Dėl Bendrovės antrinės bendrovės „Duomenų logistikos centras“ akcijų pardavimo
Grupės preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys
Grupės 2020 m. I ketv. rezultatai: koreguotos EBITDA didėjimą lėmė investicijos į skirstymo tinklą; užsienyje gautos grupės pajamos išaugo 39 %
Bendrovė listingavo naują obligacijų emisiją AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje
Priimti sprendimai išbraukti ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijas iš AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos
Prasideda privalomų ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijų išpirkimų procesai
Grupė išplatino 300 mln. eurų vertės obligacijų emisiją
Bendrovė planuoja išleisti obligacijų emisiją
Bendrovė išlaikė BBB+ kredito reitingą
Correction: Bendrovės 2019 m. metinė informacija
Pranešimas apie Bendrovės internetinį seminarą
Bendrovės 2019 m. metinė informacija
Dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
Bendrovė pristato 2019 metų audituotus finansinius rezultatus internetiniame seminare
Priminimas dėl Bendrovės 2019 metų audituotų finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare
Lietuvos bankas suderino kainas, už kurias „Ignitis grupė“ siūlys išpirkti ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijas
Kvietimas į Bendrovės 2019 metų audituotų finansinių rezultatų pristatymą internetiniame seminare
Bendrovės preliminarūs 2020 m. 3 mėnesių finansiniai duomenys
Baigti „Ignitis grupė“ oficialūs siūlymai dėl ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijų
Dėl Bendrovės 2019 metų konsoliduoto metinio pranešimo, konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto
Correction: „Ignitis grupė“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius
Dėl kreditavimo sutarties sudarymo su „Swedbank“, AB
Correction: Bendrovės veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius
Bendrovėje pakeistas stebėtojų tarybos narių skaičius
Pradedamas ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijų supirkimas
Bendrovės preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys
Patvirtinti oficialių siūlymų cirkuliarai dėl ESO ir „Ignitis gamyba“ akcijų
Didės Bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičius
Bendrovė ruošis pirminiam viešam akcijų siūlymui
Teismai tenkino smulkiųjų ESO ir „Ignitis gamyba“ akcininkų ieškinių atsisakymus
Vyriausybė pritarė Bendrovės pertvarkymui ir įstatinio kapitalo padidinimui
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Kovo 17 d.
Kovo 10 d.
Kovo 5 d.
Vasario 28 d.
Vasario 28 d.
Vasario 28 d.
Vasario 25 d.
Sausio 31 d.
Sausio 31 d.
Sausio 10 d.
Sausio 8 d.
Sausio 6 d.
Sausio 3 d.

Turinys

Bendrovė sudarė taikos susitarimą su jos dukterinių bendrovių ESO ir „Ignitis gamyba“ smulkiaisiais akcininkais
Sudaryta sutartis dėl „Pomerania“ vėjo parko projekto finansavimo
Correction: Bendrovės veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius
Bendrovės preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys
2019 pertvarkymų metai: Bendrovė pagerina savo finansinius rodiklius
Dėl Finansų ministerijos inicijuotos darbo grupės rekomendacijų ir siūlymo pritarti Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo inicijavimo veiksmams
Sudaryta sutartis dėl „Pomerania“ vėjo parko projekto finansavimo
Correction: Bendrovės preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rezultatai
Bendrovės preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rezultatai
Dėl informacijos apie Lietuvos bankui pateiktus oficialių siūlymų cirkuliarus dėl dukterinių bendrovių akcijų
Dėl sprendimo skųsti teismo nutartį
Dėl sprendimo skųsti teismo nutartį
Dėl teismo priimto sprendimo

Po ataskaitinio laikotarpio
Rugpjūčio 20 d.
Rugpjūčio 19 d.
Rugpjūčio 13 d.
Rugpjūčio 12 d.
Rugpjūčio 6 d.
Rugpjūčio 4 d.
Liepos 31 d.
Liepos 30 d.
Liepos 28 d.
Liepos 23 d.
Liepos 14 d.
Liepos 8 d.
Liepos 7 d.
Liepos 1 d.

Dėl sprendimo skųsti teismo nutartį
Baigtas „Ignitis gamyba“ privalomas akcijų išpirkimas
Correction: Dėl Bendrovės 2019 metų konsoliduoto metinio pranešimo, konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto
Dėl teisme gauto ieškinio ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių
Dėl pirmumo teisės „Ignitis gamyba“ ir ESO smulkiesiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų planuojamo pirminio viešo akcijų siūlymo metu
Dėl teisme gauto ieškinio
Grupės preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai duomenys
Paskelbta atranka į laisvas nepriklausomų Bendrovės stebėtojų tarybos narių pozicijas
UAB „Ignitis grupė“ pertvarkyta į AB „Ignitis grupė“
Finansų ministerija derinimui pateikė Bendrovės dividendų dydį nustatančių nutarimų projektus
Dėl Bendrovės paskolos suteikimo „Ignitis renewables“
Dėl Bendrovės paskolos suteikimo „Ignitis“
Dėl Bendrovės antrinės bendrovės „Duomenų logistikos centras“ akcijų pardavimo sandorio užbaigimo
Dėl Bendrovės laiško investuotojams
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Turinys

Naudojami trumpiniai
%
000 / k
AB
ASV
B2B
B2C
BICG
mlrd.
k.d.
KCB
CO2
KKJ
Nepriklausomų tiekėjų vartotojai
E
ATL
Pagaminta elektros energijos

Parduota elektros energija mažmeninėje
rinkoje
Parduota elektros energija didmeninėje
rinkoje
Energijos tiekimas
Enerpro
eNPS
ESO
kt.
ES
„Eurakras“
FTE
BVP
BDAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Procentas
Tūkstančiai
Akcinė bendrovė
Veiklos aplinkosauga, socialinė atsakomybė
ir valdysena
Verslas verslui (angl. business to business)
Verslas klientui (anlg. business to consumer)
„Baltic Institute of Corporate Governance“
Milijardas
Kalendorinės dienos
Kombinuoto ciklo blokas
Anglies dioksidas
Kogeneracinė jėgainė
El. energijos vartotojai, kurie savo tiekėju yra
pasirinkę nepriklausomą el. energijos tiekėją
Elektros energija
Apyvartiniai taršos leidimai
Parduotas vėjo jėgainėse, saulės jėgainėse,
biokuro elektrinėse, hidroelektrinėse
(įtraukiant Kruonio hidroakumuliacinę
elektrinę), atliekų elektrinėse bei Elektrėnų
komplekse pagamintas elektros kiekis
Parduotas elektros energijos kiekis Lietuvoje
(visuomeniniai, nepriklausomi bei garantinio
tiekimo vartotojai) ir Latvijoje
Prekyba savo sąskaita didmeninės prekybos
rinkoje Lenkijoje
UAB „Energijos tiekimas“
UAB Energetikos paslaugų ir rangos
organizacija
Darbuotojų patirties indeksas
AB „Energijos skirstymo operatorius“
kita
Europos Sąjunga
UAB „EURAKRAS“
Visos darbo dienos ekvivalento vienetas
Bendras vidaus produktas
Bendrųjų duomenų apsaugos reglamentas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
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GPAIS
GPC
Žaliosios energijos gamyba

Žaliosios gamybos instaliuotoji galia

Žaliosios gamybos dalis, %

Grupė
Garantinis tiekimas

Hidroelektrinė
TFAS
TFAS
„Ignitis“
„Ignitis Eesti“
„Ignitis gamyba“
„Ignitis Latvija“
„Ignitis Polska“
„Ignitis renewables“
Instaliuota galia
Investicijos
IPO

Vieninga gaminių pakuočių ir jų atliekų
informacinė sistema
UAB Grupės paslaugų centras*
Parduotas vėjo jėgainėse, saulės jėgainėse,
biokuro elektrinėse, KKJ ir hidroelektrinėse
(įskaitant Kruonio hidroakumuliacinę
elektrinę) pagamintas elektros kiekis
Vėjo jėgainės, saulės jėgainės, biokuro
elektrinės, KKJ ir hidroelektrinės (įskaitant
Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę), kurios
baigtos statyti ir kuriose buvo sėkmingai
atlikti veiklos bandymai.
Žaliosios gamybos dalis turi būti
apskaičiuojama tokiu būdu: Žaliosios elektros
energijos gamybą (įskaitant Kruonio
hidroakumuliacinę elektrinę) dalinant iš
bendros pagamintos elektros energijos
UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupė
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
Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė ir
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
Tarptautiniai finansinės atskaitomybės
standartai
Tarptautiniai finansinės atskaitomybės
standartai
UAB „Ignitis“ (buvusi „Lietuvos energijos
tiekimas“ ir „Energijos tiekimas“)
Ignitis Eesti OÜ
AB „Ignitis gamyba“
Ignitis Latvia SIA
Ignitis Polska sp. z o.o.
UAB „Ignitis renewables“
Įrenginiai, kurie yra baigti statyti ir kuriuose
buvo sėkmingai atlikti veiklos bandymai
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimas, įmonių akcijų įsigijimas
Pirminis viešas akcijų siūlymas (angl. Initial
Public Offering)
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ISO
Kauno A. Brazausko HE
KKJ
Kruonio HAE
KTU
Lietuvos energija
Lietuvos energijos tiekimas
Litgas
Litgrid
SGD
SGDT
LRAIC
12 mėn.
LVPA
m.
Mažeikiai
min.
mln./m
mėnesį
MW
MWh
np
NENS
VERT
Nauji prijungimai ir galios padidinimai

GD
NPS
„NT Valdos“
EBPO
DSS
OPEX
„Pomerania“
VIAP
Visuomeninis tiekimas

ketv.
VVA
AE

Tarptautinė standartizacijos organizacija
Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
Kauno technologijos universitetas
UAB „Lietuvos energija” (dabartinė UAB
„Ignitis grupė”)
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“
UAB „Litgas“
AB „Litgrid“
Suskystintos gamtinės dujos
Suskystintų gamtinių dujų terminalas
Ilgalaikės vidutinės prieaugio sąnaudos
Ankstesnių dvylikos mėnesių laikotarpis
Lietuvos verslo paramos agentūra
Metai
UAB „VVP Investment“
Minimalus
Milijonas per
Mėnesis / mėnesiai
Megavatas
Megavatvalandė
Neprasmingas
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės
strategija
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Klientai, kurie naujai prisijungė prie elektros
ar dujų skirstomojo tinklo ar esamų
prisijungimo taškų galios padidinimas
Gamtinės dujos
Klientų pasitenkinimo indeksas
UAB „NT Valdos“
Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacija
Darbų saugos ir sveikatos politika
Veiklos sąnaudos
Pomerania Wind Farm sp. z o. o.
Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos
El. energijos tiekimo veikla, kurią teisės
aktais nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdo
asmuo turintis visuomeninio tiekimo licenciją
Ketvirtis
Valdybos nario veiklos apmokėjimas
Atsinaujinanti energetika
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AEI
RPA
SAIDI
SAIFI
VVĮ
TE-3
Bendrovė / „Ignitis grupė“
Tuuleenergia
TWh
UAB
JT
vnt.
„Vėjo gūsis“
„Vėjo vatas“
VGTU
VKJ
Visagino atominė elektrinė
vs.

Turinys

Atsinaujinantys energijos ištekliai
Procesų automatizacija (angl. robotic process
automation)
Vidutinė neplanuotų elektros energijos arba
dujų persiuntimo nutraukimų trukmė
Neplanuotų nutrūkimų dažnis tenkantis
vienam vartotojui
Valstybės valdoma įmonė
Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė
AB „Ignitis grupė” (buvusi UAB „Lietuvos
energija”)
„Tuuleenergia osaühing”
Teravatvalandė
Uždaroji akcinė bendrovė
Jungtinės tautos
vnt.
UAB „VĖJO GŪSIS“
UAB „VĖJO VATAS“
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“
UAB „Visagino atominė elektrinė“
Versus
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2020 m.
AB „Ignitis grupė“ tarpinės
sutrumpintos finansinės
ataskaitos
2020 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio
Bendrovės tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos,
parengtos pagal 34-ąjį Tarptautinį apskaitos standartą „Tarpinė
finansinė atskaitomybė“, priimtą taikyti Europos Sąjungoje,
pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada

www.ignitisgrupe.lt
AB „Ignitis grupė”
Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva
El. p. grupe@ignitis.lt
Įmonės kodas 301844044
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Nepriklausomo auditoriaus išvada
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Tarpinė sutrumpinta finansinės padėties ataskaita
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Tarpinė sutrumpinta pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita
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Tarpinė sutrumpinta nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
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Tarpinė sutrumpinta pinigų srautų ataskaita
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Tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

66

Bendrovės tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas už 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį parengė ir 2020 m.
rugpjūčio 26 d. pasirašė AB „Ignitis grupė“ vadovybė

Darius Maikštėnas

Darius Kašauskas

Generalinis direktorius

Finansų ir iždo direktorius

Giedruolė Guobienė
UAB „Ignitis grupės paslaugų
centras“ Apskaitos departamento
vadovė, veikianti pagal
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Bendrovės tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos už šešių mėnesių
laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
AB ,,Ignitis grupė“ akcininkui

Nuomonė
Mes atlikome AB ,,Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovės) tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020
m. birželio 30 d. tarpinė sutrumpinta finansinės padėties ataskaita, tuomet pasibaigusių trijų ir šešių mėnesių
laikotarpių tarpinės sutrumpintos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos, tuomet pasibaigusio šešių
mėnesių laikotarpio tarpinė sutrumpinta nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, tarpinė sutrumpinta pinigų srautų
ataskaita ir tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, auditą.
Mūsų nuomone, AB ,,Ignitis grupė“ toliau pateiktos tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais yra teisingai parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, taikomus tarpinių
finansinių ataskaitų rengimui, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (“34-ąjį TAS“).
Pagrindas nuomonei pareikšti
Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Bendrovės pagal Tarptautinės buhalterių etikos standartų valdybos išleistą
Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau - TBESV
kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos
Respublikoje. Mes taip pat laikėmės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų
audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų
nuomonei pagrįsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta tarpiniame pranešime už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020
m. birželio 30 d., tačiau ji neapima tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas.
Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie jas, išskyrus kaip nurodyta žemiau.
Atliekant tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai tarpinėse sutrumpintose finansinėse ataskaitose
ar mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remiantis mūsų
atliktu darbu, mes pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime
su tuo susijusių pastebėjimų.
Mes taip pat privalome įvertinti, ar tarpiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tarpines
sutrumpintas finansines ataskaitas už tą patį laikotarpį bei ar šis tarpinis pranešimas buvo parengtas laikantis
taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų audito metu atliktu
darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:
• tarpiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka to paties laikotarpio tarpinių sutrumpintų
finansinių ataskaitų duomenis; ir
• tarpinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, taikomus tarpinės finansinės informacijos rengimui, priimtus
taikyti Europos Sąjungoje (34-ąjį TAS), ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina tarpinėms
sutrumpintoms finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės gebėjimą tęsti veiklą
ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu,
išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų,
tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys yra atsakingi už Bendrovės tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rengimo
proceso priežiūrą.
Auditoriaus atsakomybė už tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos, kaip visuma,
nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, bet ne garantija, kad reikšmingas iškraipymas,
jeigu jis yra, visuomet bus nustatytas atliekant auditą pagal TAS. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos
ir yra laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos
vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis tarpinėmis sutrumpintomis finansinėmis
ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo
principo. Mes taip pat:
• Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidos riziką, suplanuojame
ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei
pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos
neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidinantis aiškinimas arba
vidaus kontrolės nepaisymas.
• Įgyjame su auditu susijusios vidaus kontrolės supratimą, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis
tinkamas audito procedūras, bet ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Bendrovės vidaus kontrolės
veiksmingumą.
• Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių
atskleidimų pagrįstumą.
• Nusprendžiame dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais
įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų
abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas
egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba,
jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų sprendimai pagrįsti audito įrodymais,
kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bendrovė negalės
toliau tęsti savo veiklos.
• Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse
ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.
Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei
reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Taip pat pateikiame už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmės atitinkamų etikos reikalavimų
dėl nepriklausomumo ir juos informavome apie visus santykius ir kitus dalykus, kurie galėtų būti pagrįstai vertinami,
kaip turintys įtakos mūsų nepriklausomumui, ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos priemones.
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra Jonas Akelis.

UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335

Jonas Akelis
Auditoriaus pažymėjimo
Nr. 000003
2020 m. rugpjūčio 26 d.

AB „Ignitis grupė“, į. k. 301844044, Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva

TARPINĖ SUTRUMPINTA FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA
2020 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Naudojimo teise valdomas turtas
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą
Investicijos į dukterines įmones
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Ilgalaikio turto iš viso
Trumpalaikis turtas
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės paskolos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti
Trumpalaikio turto iš viso
TURTO IŠ VISO

2019-12-31

1.874
79
655
144
1.228.891
710.425
4.003
604
1.946.675

1.874
86
838
144
1.204.494
723.201
3.474
763
1.934.874

784
946
280.143
130.197
412.070
4.782
416.852
2.363.527

32
380
270.949
144
271.505
7.141
278.646
2.213.520

9
10

1.212.156
82.330
104.417
1.398.903

1.212.156
80.720
36.525
1.329.401

11

931.609
399
932.008

639.465
563
640.028

11
11

16.651
11.884
258
520
111
3.192
32.616
964.624
2.363.527

32.901
196.737
277
259
52
13.865
244.091
884.119
2.213.520

4
5

6
7
8

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas
Rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso
Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikės paskolos ir obligacijos
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės paskolos
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Prekybos mokėtinos sumos
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Įsipareigojimų iš viso
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

2020-06-30

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų dalis.
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TARPINĖ SUTRUMPINTA PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
už trijų ir šešių mėnesių laikotarpius, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos
Pajamos pagal sutartis su klientais
Kitos pajamos
Dividendų pajamos

2020 m.
II ketvirtis

2019 m.
I pusmetis

2019 m.
II ketvirtis

1.571
1
103.848
105.420

791
103.848
104.639

1.478
24
7.724
9.226

772
7.724
8.496

(138)
(2.720)
(3.833)
806
(2.544)
(8.429)

(65)
(1.380)
(3.833)
806
(1.737)
(6.209)

(133)
(2.710)
(1.328)
(4.171)

(67)
(1.349)
(754)
(2.170)

96.991

98.430

5.055

6.326

8.966
(8.857)

4.547
(4.809)

7.010
(8.919)

3.703
(5.321)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)

97.100
402

98.168
334

3.146
402

4.708
212

Grynasis pelnas

97.502

98.502

3.548

4.920

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso
Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso

97.502

98.502

3.548

4.920

Veiklos sąnaudos
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos
Investicijų į dukterinės įmonės vertės (sumažėjimas)
Gautinų sumų ir paskolų nuvertėjimo atstatymas
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos, iš viso

12

2020 m.
I pusmetis

4.5

Veiklos pelnas
Finansinės pajamos
Finansinės sąnaudos

14
15

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų dalis.
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TARPINĖ SUTRUMPINTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos
Likutis 2019 m. sausio 1 d.
Kitos bendrosios pajamos
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso
Dividendai
Pervedimas į privalomąjį rezervą
Likutis 2019 m. birželio 30 d.
Likutis 2020 m. sausio 1 d.
Kitos bendrosios pajamos
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso
Dividendai
Pervedimas į privalomąjį rezervą
Likutis 2020 m. birželio 30 d.

13
10

13
10

Kapitalas

Privalomasis
rezervas

Nepaskirstytasis
pelnas

Iš viso

1.212.156
1.212.156

19.811
60.909
80.720

78.231
3.548
3.548
(13.000)
(60.909)
7.870

1.310.198
3.548
3.548
(13.000)
1.300.746

1.212.156
1.212.156

80.720
1.610
82.330

36.525
97.502
97.502
(28.000)
(1.610)
104.417

1.329.401
97.502
97.502
(28.000)
1.398.903

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų dalis.
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TARPINĖ SUTRUMPINTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip
Bendrovė
Pastabos
2020 I pusmetis
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Finansinio turto vertės sumažėjimo atstatymas
Investicijų į dukterinės įmonės vertės sumažėjimas
Pelno mokesčio sąnaudos
Investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:
- Dividendų (pajamos)
Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas:
- Palūkanų pajamos
- Palūkanų sąnaudos
- Kitos finansinės veiklos sąnaudos
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas
Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio bei ilgalaikio turto
(padidėjimas) sumažėjimas
Mokėtinų sumų, gautų išankstinių apmokėjimų ir kitų mokėtinų sumų
padidėjimas (sumažėjimas)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)
(Suteiktos) paskolos
Susigrąžintos paskolos
Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas)
Investicijų į dukterines įmones perleidimas
Gautos palūkanos
Gauti dividendai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Obligacijų emisija
Sugrąžintos paskolos
Nuomos mokėjimai
Sumokėtos palūkanos
Išmokėti dividendai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį)
padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio
pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį)
laikotarpio pabaigoje

2019 I pusmetis

97.502

3.548

138
(806)
3.833
(402)

133
(402)

13

(103.848)

(7.724)

14
15
15

(8.966)
7.884
973

(7.010)
7.200
1.719

(5)

(951)

(752)

636

(1.172)
(5.621)

(1.153)
(4.004)

(18.817)
29.426
(37.185)
3.705
103.848
(529)
80.448

(42)
(111.534)
64.938
(48.960)
39.748
1.493
7.724
(1.518)
(48.151)

295.657
(20.201)
(131)
(808)
(28.000)
246.517

(20.576)
(107)
(804)
(13.000)
(1)
(34.488)

321.344

(86.643)

7

(191.147)

(42.029)

7

130.197

(128.672)

4.5

4
14
13

11
11
15
13

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų dalis.
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TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Bendroji informacija
AB „Ignitis grupė“ (toliau „Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota 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.
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės vienintelio akcininko teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija priėmė sprendimą
pertvarkyti UAB „Ignitis grupė“ į akcinę bendrovę – AB „Ignitis grupė“. Sprendime numatyta, kad po pertvarkymo veiksiančios akcinės
bendrovės buveinė, tikslai, įstatinis kapitalas, priežiūros ir valdymo organų struktūra nesikeis. Sprendimu taip pat patvirtinti po pertvarkymo
veiksiančios AB „Ignitis grupė“ įstatai.
Bendrovės pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujų po pertvarkymo veiksiančios bendrovės AB „Ignitis grupė“ įstatų įregistravimo
Juridinių asmenų registre momento, t. y. nuo 2020 m. liepos 28 d..
Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių (4 pastaba), 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 ir jos
dukterinės įmonės toliau bendrai vadinamos „Grupe“
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, komunikacijos 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. birželio 30 d.
Akcinis kapitalas,
tūkst. Eur

Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1.212.156

%
100

2019 m. gruodžio 31 d.
Akcinis kapitalas,
tūkst. Eur
1.212.156

%
100

2020 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 95 darbuotojai (2019 m. gruodžio 31 d. 108).

Apskaitos principai
2.1

Rengimo pagrindas

Šios finansinės ataskaitos apima 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio AB „Ignitis grupė“ tarpines sutrumpintas
finansines ataskaitos (toliau „tarpines finansinės ataskaitos“). Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus (toliau „TFAS“), priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (34asis Tarptautinis apskaitos standartas (toliau „TAS“) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Šiose 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. Bendrovės tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiama palyginamoji praėjusio ataskaitinio
laikotarpio informacija. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.2

Nauji standartai, pataisos ir išaiškinimai, priimti taikymui

Apskaitos politika, taikoma rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, atitinka apskaitos principus, kurių buvo laikomasi rengiant
Bendrovės metines finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., išskyrus naujus standartus, kurie įsigaliojo
2020 m. sausio 1 d.
Rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, Bendrovė netaikė naujų standartų, pataisų ir išaiškinimų, kurių įsigaliojimo data yra vėlesnė
nei 2020 m. sausio 1d. bei galima taikyti anksčiau. Toliau pateikiami nauji standartai ir standartų pataisos, kurie įsigaliojo 2020 m. sausio
1d., neturėjo reikšmingos įtakos šioms tarpinėms finansinėms ataskaitoms.
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TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip
2.2.1

Naujų ir (arba) pakeistų Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo
komiteto (toliau - TFAAK) aiškinimų taikymas, kurie įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d. ir buvo patvirtinti taikymui Europos
Sąjungoje per 2020 m. I pusmetį

TFAS standartų koncepcinės sistemos pataisos
(paskelbtos 2018 m kovo 29 d., įsigalioja 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. TASV taip pat išleido atskirą lydintį
dokumentą, nuorodos į TFAS standartų koncepcijos pakeitimus, kuris apibrėžia pakeitimus koreguojamiems standartams, tam kad
atnaujinti 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 atskiram sandoriui.
Pataisų taikymas neturėjo įtakos Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms.
3-ojo TFAS pataisos: Verslo apibrėžimas
(paskelbtos 2018 m. spalio 22 d., įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.)
TASV išleido „Verslo apibrėžimas“ pataisas 3-iajame TFAS (3-iojo TFAS pataisos), siekdama išspręsti sunkumus, kylančius tais atvejais,
kai ūkio subjektas turi nustatyti, ar jis įsigijo verslą, ar turto grupę. Pataisos įsigalioja verslo jungimams, kurių įsigijimo data yra pirmąjį
metinį ataskaitinį laikotarpį prasidedantį 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau ir turto įsigijimui, kuris vyksta to laikotarpio pradžioje ar vėliau, su
galimybe taikyti anksčiau. Šios pataisos neturėjo įtakos Bendrovės tarpinėms 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., įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.)
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
apibrėžimas materialus būtų nuoseklus visuose TFAS standartuose. Šios pataisos neturėjo ir nesitikima, kad ateityje turės įtakos
Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms.
9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos: Palūkanų normos indekso reforma
(paskelbtos 2019 m. rugsėjo 26 d., įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.ir turi būti taikoma retrospektyviai)
9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisomis užbaigiamas pirmasis etapas, kuriuos siekiama reaguoti į Tarpbankinių palūkanų normos
(angl. Interbank Offered Rates, IBOR) reformos poveikį finansinei atskaitomybei. 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 suteikiama laikinas atleidimas, taikytinas 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. „2 etapas“ bus orientuotas į problemas, kurios gali turėti įtakos finansinei atskaitomybei,
kai esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas keičiamas į beveik nerizikingą palūkanų normą (RFR). Pataisų taikymas neturėjo
įtakos Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms.
2.2.2

Nauji standartai, pakeitimai ir aiškinimai, kurie dar neįsigaliojo ir nebuvo taikyti ankščiau

Nauji standartai, pakeitimai ir išaiškinimai, neįsigalioję ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2020 m. sausio 1 d. ir, kurie nebuvo
anksčiau priimti rengiant šią tarpinę finansinę atskaitomybę, yra pateikti toliau:
17-asis TFAS: Draudimo sutartys
(paskelbtas 2017 m. gegužės 18 d., įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.)
Standartas taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau, nors leidžiama taikyti anksčiau, jeigu taip
pat taikomi 15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ ir 9-asis TFAS „Finansinės priemonės“. 2020 m. kovą vykusiame susitikime
Valdyba nusprendė atidėti įsigaliojimo datą iki 2023 m. Pagal 17-ąjį TFAS nustatomi sudarytų draudimo sutarčių pripažinimo, vertinimo,
pateikimo ir atskleidimo principai. Pagal jį taip pat reikalaujama, kad panašūs principai būtų taikomi ir turimoms perdraudimo sutartims ir
investavimo sutartims su savarankiško dalyvavimo elementais. Taip siekiama, kad ūkio subjektai pateiktų svarbią informaciją taip, kad tie
sandoriai būtų parodyti teisingai. Remdamiesi tokia informacija finansinių ataskaitų vartotojai gali įvertinti tokių sandorių įtaką ūkio subjekto
finansinei būklei, finansiniams rezultatams ir pinigų srautams, kai taikomas 17-asis TFAS. Šis standartas neturės įtakos Bendrovės
finansinei būklei ar veiklos rezultatams, nes Bendrovė neteikia draudimo paslaugų. Standartas šiuo metu yra dar nepatvirtintas taikyti
Europos Sąjungoje.
17-ojo TFAS ir 4-ojo TFAS pataisos: 17-ojo TFAS ir 9-ojo TFAS įsigaliojimo datos atidėjimas draudikams
(paskelbtos 2020 m. birželio 25 d., įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d.)
17-ojo TFAS pataisos taikomos retrospektyviai finansiniais metais, kurie prasideda 2023 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais
finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisos skirtos padėti įmonėms taikyti šį standartą. Visų pirma, pataisos
parengtos taip, kad galima būtų sumažinti sąnaudas supaprastinant kai kurių standarto reikalavimų taikymą, supaprastinti finansinių
rezultatų aiškinimą ir perėjimą prie standarto taikymo atidedant jo įsigaliojimo datą iki 2023 m. ir suteikiant papildomą išimtį, kuria galima
pasinaudoti, kai 17-asis TFAS taikomas pirmą kartą.
4-ojo TFAS pataisomis keičiamas 4-ajame TFAS „Draudimo sutartys“ nustatytas laikinosios išimties dėl 9-ojo TFAS „Finansinės
priemonės“ taikymo galiojimo pabaigos laikas, kuriam pasibaigus įmonės privalėtų 9-ąjį TFAS pradėti taikyti 2023 m. sausio 1 d. ar vėliau
prasidedančiais finansiniais metais.
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Šios pataisos dar nepatvirtintos taikyti ES. Vadovybė įvertino, kad šių pataisų taikymas neturės jokios įtakos Bendrovės finansinėms
ataskaitoms.
1-ojo TAS pataisos: Įsipareigojimų klasifikavimas į ilgalaikius ir trumpalaikius
(paskelbtos 2020 m. sausio 23 d., įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.)
Pataisos įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. TASV
išleido pataisos patikslinimo projektą, kuriuo siekiama atidėti pataisos įsigaliojimą iki 2023 m. sausio 1d. Pakeitimais siekiama skatinti
nuoseklų reikalavimų taikymą padedant įmonėms nuspręsti, ar sutrumpintoje tarpinėje 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. Taip pat pataisose
paaiškinamas skolų klasifikavimo reikalavimas, kai už tokias skolas įmonė gali atsiskaityti naudodama savo nuosavybės priemones. Šiuo
metu Bendrovė vertina šios pataisos įtaką jos tarpinėms finansinėms ataskaitoms. Šios pataisos dar nepatvirtintos taikyti ES.
3-ojo TFAS Verslo jungimai; 16-ojo TAS Ilgalaikis materialusis turtas; 37-ojo TAS Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis
turtas bei metinių patobulinimų pataisų pakeitimai
(paskelbtos 2020 m. gegužės 14 d., įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.)
Pakeitimai galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba vėliau, leidžiant juos taikyti anksčiau. TASV išleido
siauros apimties TFAS standartų pataisas:
• 3-ajame TFAS „Verslo jungimai (pataisos)“ atnaujinama 3-ojo TFAS nuoroda į koncepcinę finansinės atskaitomybės sistemą,
nekeičiant verslo jungimų apskaitos reikalavimų.
• 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (pakeitimai)“ draudžia įmonei iš nekilnojamojo turto savikainos atimti sumas, gautas
už parduotą turtą, kol įmonė ruošia turtą numatytam naudojimui. Vietoj to, įmonė pripažins tokias pardavimo pajamas ir susijusias
sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
• 37-ajame TAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“ (pataisos) nurodytos išlaidos, kurias įmonė įtraukia
nustatant sutarties įvykdymo sąnaudas, kad galėtų įvertinti, ar sutartis yra nuostolinga.
• Kasmetiniai patobulinimai daro nedidelius 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pirmą kartą patvirtinimas“, 9ojo TFAS „Finansinės priemonės“, 41-ojo TAS „Žemės ūkis“ ir 16-ojo TFAS „Nuoma“ aiškinamųjų pavyzdžių pataisas.
Šios pataisos dar nepatvirtintos taikyti ES. Bendrovės vadovybė šiuo metu vertina, kokią įtaką šios pataisos turės Bendrovės finansinėms
ataskaitoms
16-ojo TFAS pataisos: Su COVID-19 susijusios nuomos koncesijos/nuolaidos
(paskelbtos 2020 m. gegužės 28 d., įsigalioja nuo 2020 m. birželio 1 d.)
Pataisa yra taikoma, retrospektyviai, metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m. birželio 1 d. arba vėliau.
Ankstesnis taikymas leidžiamas, įskaitant finansines ataskaitas, kurios dar nėra įgaliotos skelbti 2020 m. gegužės 28 d. TASV iš dalies
pakeitė standartą, leidžiant nuomininkams lengviau taikyti 16-ąjį TFAS dėl nuomos pakeitimo apskaitos , kai tai tiesiogiai susiję su nuomos
nuolaidomis , atsirandančiomis dėl COVID-19 pandemijos. Šis pakeitimas suteikia praktinę naudą nuomininkui, kuomet atsiranda bet
kokie nuomos įmokų pasikeitimai, susiję su COVID-19 pandemija ir dėl jos suteiktomis nuolaidomis, apskaityti pakeitimus pagal 16-ąjį
TFAS taip, tarsi pakeitimas nebuvo nuomos sutarties pakeitimas, tik tuo atveju, jei įvykdytos visos šios sąlygos:
• Peržiūrėtas nuomos mokestis iš esmės yra toks pat arba mažesnis už nuomos mokestį prieš pat pakeitimą.
• Bet koks nuomos mokesčio sumažinimas susijęs tik su mokėjimais, kurie iš pradžių turėjo būti sumokėti iki 2021 m. birželio 30 d.
imtinai.
• Kitos esminės nuomos sąlygos nėra keičiamos.
Šios pataisos dar nepatvirtintos taikyti ES. Bendrovės vadovybės vertinimu, šių pataisų taikymas reikšmingos įtakos Bendrovės
finansinėms ataskaitoms neturės.
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 sandoris 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, šių pataisų taikymas reikšmingos įtakos Bendrovės
finansinėms ataskaitoms neturės.
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Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant
finansines ataskaitas
Rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos principų ir apskaitinių įvertinimų taikymo
buvo tokie patys, kokie buvo naudojami rengiant metines finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., išskyrus
tuos apskaitinius įvertinimus ir sprendimus, pateiktus žemiau:

3.1

COVID-19 įtaka pagrindiniams apskaitiniams vertinimams, prielaidoms ir įvertinimo neapibrėžtumams

Veiklos tęstinumas
Bendrovės vadovybė vertino pinigų srautus, 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 COVID19 keliamas grėsmes. Bendrovės vadovybė, vertindama pagrindinių COVID-19 veiksnių galimą įtaką Bendrovės rezultatams, nenustatė
grėsmių Bendrovės veiklos tęstinumui. Bendrovė ėmėsi veiksmų atsiradusiai rizikai suvaldyti.
Bendrovės likvidumo rizikos valdymas
Bendrovė likvidumo riziką valdo naudodama šias priemones:
Trumpalaikė likvidumo rizika valdoma naudojantis įpareigojančiomis kredito linijomis ir overdraftais. 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.
Ilgalaikė likvidumo rizika yra valdoma partnerystės iždo departamento nuolat užtikrinant galimybes finansuoti Bendrovės veiklą
naudojant bent du šaltinius, t.y. skolos vertybinius popierius, investicinių bankų paskolas ar komercinių bankų paskolas ir kitas priemones.
Karantino laikotarpiu Bendrovė sudarė 100 mln. Eur paskolos sutartį su AB Swedbank banku bei išleido 300 mln. Eur obligacijų emisiją
(žr. 11 pastabą).
Darbuotojų užsikrėtimo COVID-19 infekcija rizikos valdymas
Bendrovė karantino laikotarpiu griežtai laikosi visų LR Vyriausybės pateiktų rekomendacijų dėl COVID-19 galimos grėsmės suvaldymo.
Bendrovėje yra sudarytos visos sąlygos efektyviam darbui nuotoliniu būdu ir nėra patiriami jokie darbuotojų tiesioginių funkcijų atlikimo
sutrikimai.
Ne prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo tikrinimas
Bendrovės vadovybė, įvertinusi COVID-19 veiksnių galimą įtaką ne prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimui (žr. 5.1 pastabą),
nenustatė jokių aplinkybių, dėl kurių reikėtų apskaityti ne prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimą.
Finansinių priemonių 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 Bendrovės vykdomai veiklai
Bendrovės vadovybė, įvertinusi COVID-19 veiksnių galimą įtaką Bendrovės vykdomai veiklai, nenustatė jokių grėsmių Bendrovės
vykdomai veiklai.

3.2

Bendrovės ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas ir perleidžiamo turto grupės pripažįstami skirtais pardavimui, jeigu jo apskaitinę vertę ketinama
atgauti iš pardavimo sandorio, o ne iš nepertraukiamo naudojimo, turtą ir perleidžiamo turto grupes galima nedelsiant parduoti ir kai labai
tikėtina galimybė greitai parduoti esant dabartinei jo būklei, įprastomis tokio turto ir perleidžiamos grupės pardavimo sąlygomis. Bendrovės
vadovybė planuoja turto ir perleidimo grupės pardavimą ir aktyviai vykdo pirkėjų paieškas. Turto pardavimas turėtų būti įvykdytas per
metus nuo pripažinimo turtu, skirtu parduoti, datos ir nėra požymių, rodančių atliekamus reikšmingus pardavimo planų pakeitimus arba
kad planų bus atsisakyta.
Bendrovės „Investicijos į dukterines įmones“ straipsnyje apskaityta dukterinės įmonės UAB “Transporto valdymas” 2.359 tūkst. Eur
investicija buvo perklasifikuotą iš „Ilgalaikio turto, skirto parduoti“ į „Investicijos į dukterines įmones“ (žr. 4.3 pastabą).
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės finansinės padėties ataskaitoje 4.705 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. 4.705 tūkst. Eur) investicija į
UAB „Duomenų logistikos centras“ apskaityta ilgalaikio turto, skirto parduoti, straipsnyje.
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Investicijos į dukterines įmones
Informacija apie Bendrovės investicijas į dukterines įmones 2020 m. birželio 30 d. pateikiama žemiau:
Įsigijimo vertė

Dukterinės įmonės:
AB „Energijos skirstymo operatorius“
AB „Ignitis gamyba“
UAB „NT Valdos“
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“
UAB „Ignitis“
Tuuleenergia OÜ
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“*
UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos
organizacija“
Lietuvos energijos paramos fondas
UAB „Gamybos optimizavimas"
UAB „Ignitis renewables“
UAB „Transporto valdymas“

Vertės
sumažėjimas

Apskaitinė
vertė

Bendrovės
valdoma
nuosavybės
dalis, proc.

Grupės valdoma
efektyvi
nuosavybės dalis,
proc.

731.981
310.610
8.823
52.300
20.400
47.136
6.659
5.975
1.428

(3.833)
-

731.981
310.610
4.990
52.300
20.400
47.136
6.659
5.975
1.428

97,66
97,45
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
50,47
100,00

97,66
97,45
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00
100,00

22.711
3
350
44.700
2.359

(22.711)
-

3
350
44.700
2.359

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1.255.435

(26.544)

1.228.891

Informacija apie Bendrovės investicijas į dukterines įmones 2019 m. gruodžio 31 d. pateikiama žemiau:
Įsigijimo vertė
Dukterinės įmonės:
AB „Energijos skirstymo operatorius“
AB „Ignitis gamyba“
UAB „NT Valdos“
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“
UAB „Ignitis“
Tuuleenergia OÜ
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“
UAB „Verslo aptarnavimo centras“
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos
organizacija“
Lietuvos energijos paramos fondas
UAB „Gamybos optimizavimas"
UAB „Ignitis renewables“

Vertės
sumažėjimas

Apskaitinė
vertė

Bendrovės
valdoma
nuosavybės
dalis, proc.

Grupės valdoma
efektyvi
nuosavybės dalis,
proc.

710.921
307.997
8.823
52.300
20.400
47.136
6.659
3.479
1.428
298

-

710.921
307.997
8.823
52.300
20.400
47.136
6.659
3.479
1.428
298

94,98
96,82
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
50,04
100,00
51,50

94,98
96,82
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
97,94
100,00
98,41

22.711
3
350
44.700

(22.711)
-

3
350
44.700

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

1.227.205

(22.711)

1.204.494

Bendrovės investicijų judėjimas per 2020 m. I pusmetį:
Bendrovė

2020 m. I pusmetis

Likutinė vertė sausio 1 d.
Dukterinių įmonių įstatinio kapitalo didinimas
Dukterinių įmonių įsteigimas
Dukterinių įmonių įstatinio kapitalo mažinimas
Dukterinių įmonių akcijų supirkimas
Įmonių įsigijimai
Investicijų perleidimas
Nuostolių dengimas
Dukterinių įmonių likvidavimas
Perklasifikavimas iš turto skirto pardavimui
Investicijų į dukterines įmones vertės (sumažėjimas) / atstatymas

1.204.494
2.198
23.673
2.359
(3.833)

Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje

1.228.891

Per 2020 m. I pusmetį bendra sumokėta suma už investicijas į dukterines įmones sudarė 37.185 tūkst. Eur, įskaitant ir 11.314 tūkst. Eur.,
įskaitant ir 11.314 tūkst. Eur įstatinio kapitalo didinimo apmokėjimą susijusį su Bendrovės dukterine įmone UAB „Vilniaus kogeneracinė
jėgainė“, kuris buvo padidintas 2019 m. Eur. įstatinio kapitalo didinimo apmokėjimą susijusį su Bendrovės dukterine įmone UAB „Vilniaus
kogeneracinė jėgainė“, kuris buvo padidintas 2019 m. (4.2 pastaba).
Pokyčius Bendrovės investicijose į dukterines įmones per 2020 m. I pusmetį apėmė žemiau nurodyti įvykiai.
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4.1

Dukterinių įmonių reorganizavimai

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“.

4.2

Dukterinių įmonių įstatinių kapitalų pokyčiai

Per 2020 m. I pusmetį buvo padidintas šių Bendrovės dukterinių įmonių įstatinis kapitalas:
Emisijos
data

Dukterinė įmonė
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Naujai išleistų
akcijų skaičius*

2020-05-25

7.577.391

Akcijos
Bendra
emisijos
emisijos vertė
vertė, Eur
0.29

Viso:
*Bendrovei priklausančių akcijų skaičius

Apmokėta dalis

Naujos
įstatų
redakcijos
data

Neapmokėta
dalis

2.198

2.198

- 2020-05-25

2.198

2.198

-

2020 m. birželio 4 d. Bendrovė ir jos dukterinės įmonės AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nusprendė
padidinti UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ įstatinį kapitalą iki 12.269.066 Eur, išleidžiant 15.015.247 vienetus akcijų, kurių kiekvienos
nominali vertė yra 0,29 Eur. Bendrovė įsigijo 7.577.391 vnt. akcijų už 2.198 tūkst. Eur, Bendrovė už šias akcijas atsiskaitė piniginiu įnašu.
2020 m. liepos 14 d. Juridinių asmenų registre užregistruota Bendrovės dukterinės įmonės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ nauja
įstatų redakcija, susijusi su įstatinio kapitalo didinimu.
Per 2020 m. I pusmetį Bendrovės dukterinių įmonių įstatinis kapitalas mažinamas nebuvo.
2020 m. sausio 16 d. Bendrovė apmokėjo dukterinei įmonei UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ įstatinio kapitalo didinimą, suma 11.314
tūkst. Eur (įstatinio kapitalo didinimas Juridinių asmenų registre buvo užregistruotas 2019 m. sausio 30 d.).

4.3

Perklasifikavimas iš turto skirto pardavimui

2020 m. birželio 1 d. Bendrovės valdyba nusprendė nutraukti UAB „Transporto valdymas“ akcijų pardavimo procesą ir inicijuoti transporto
valdymo veiklos nutraukimą palaipsniui mažinant UAB „Transporto valdymas“ veiklą, t. y. vykdant ją tiek, kiek būtina esamoms sutartims
vykdyti, ir pradėti UAB „Transporto valdymas“ veiklos nutraukimo procedūras, pasibaigus transporto priemonių nuomos sutarčių su UAB
„Transporto valdymas“ galiojimo terminams.
Bendrovės „Investicijos į dukterines įmones“ straipsnyje apskaityta dukterinės įmonės UAB “Transporto valdymas” 2.359 tūkst. Eur
investicija buvo perklasifikuotą iš „Ilgalaikio turto, skirto parduoti“ į „Investicijos į dukterines įmones“.

4.4

Dukterinių įmonių akcijų supirkimas

2020 m. balandį Bendrovė įsigijo patronuojamųjų įmonių AB „Energijos skirstymo operatorius“ (23.932 tūkst. akcijų po 0,88 Eur) ir AB
„Ignitis gamyba“ (4.082 tūkst. akcijų po 0,64 Eur) smulkiųjų akcininkų akcijų. Po įsigijimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ nuosavybės
dalis padidėjo 2,68 proc., o AB „Ignitis gamyba“ – 0,63 proc. Bendra sumokėta suma yra 25.721 tūkst. Eur, įskaitant ir priedą, lygų
dividendams už 2019 metus (2.048 tūkst. Eur– žr. 13.3 pastabą).
2020 m. gegužės 18 d., AB „Ignitis grupė“ pasinaudojo savo, kaip AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ daugumos
akcininko, teise ir inicijavo privalomą šių įmonių mažumos akcininkų akcijų išpirkimą, kuris leidžiamas pagal LR Vertybinių popierių
įstatymą. Akcijų išpirkimo galutinė data – 2020 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos bankas patvirtino privalomojo akcijų išpirkimo metu galiojusią
kainą, kuri buvo nustatyta tokiame pačiame lygyje, kokiame ji buvo nekonkurencinio oficialaus siūlymo metu (už AB „Energijos skirstymo
operatorius“ akciją buvo mokama 0,88 Eur, už AB „Ignitis gamyba“ – 0,64 Eur). 2020 m. rugpjūčio 10 d. Bendrovė gavo ieškinį iš AB
„Energijos skirstymo operatorius“ mažojo akcininko ir šios įmonės akcijų supirkimas bus nukeltas – daugiau informacijos žr. 19 pastabą.
Bendrovės vadovybė nustatė, kad 2020 m. birželio 30 d. šių akcijų nuosavybė nebuvo perleista Bendrovei, nes mažumos akcininkai vis
dar galėjo naudotis balsavimo teisėmis bei turėjo teisę gauti dividendus. Atitinkamai, 2020 m. birželio 30 d. įsipareigojimas ir investicijų į
dukterines įmones padidėjimas nebuvo apskaitytas. Bendrovė privalomą akcijų išpirkimo pasiūlymą apskaitė kaip išvestines finansines
priemones tikrąja verte per pelną (nuostolį). 2020 m. birželio 30 d. išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė nėra reikšminga, nes
sandorių įvykdymo vertė yra apytiksliai lygi akcijų tikrajai vertei jų išpirkimo dienai.
2020 m. gegužės 21 d. AB Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti Bendrovės dukterinių įmonių AB „Energijos skirstymo operatorius“
ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš Oficialiojo prekybos sąrašo. AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijos buvo
išbrauktos 2020 m. liepos 1 d. (paskutinė akcijų prekybos Nasdaq Vilnius diena yra 2020 m. birželio 30 d.).

4.5

Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimo patikrinimas

2020 m. birželio 30 d. Bendrovė įvertino, ar yra kokių nors požymių, kad investicijų į dukterines įmones vertė gali būti sumažėjusi.
Bendrovė apsvarstė informaciją iš išorinių ir vidinių informacijos šaltinių. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės veiklos technologinėje, rinkos,
ekonominėje, teisinėje aplinkoje, kurioje dukterinės įmonės vykdo veiklą, neįvyko reikšmingų pokyčių, turinčių neigiamą poveikį, ir tokių
pokyčių tikėtina greitai neįvyks. Bendrovė apsvarstė kitą informaciją iš išorinių ir vidinių informacijos šaltinių ir, nustačius investicijų į
dukterines įmones vertės sumažėjimo požymius, patikrino atsiperkamąsias vertes ir 2020 m. birželio 30 d. apskaitė investicijų vertės
sumažėjimą, kuris aprašytas žemiau.
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Bendrovei nustačius, kad yra investicijų į dukterines įmones ir gautinų sumų vertės sumažėjimo požymių 2020 m. birželio 30 d. buvo atlikti
vertės sumažėjimo testai šioms dukterinėms įmonėms: AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“, UAB „Ignitis renewables“,
Tuuleenergia OÜ, UAB „NT Valdos“. Vertės sumažėjimo požymiai yra indikuojami tada, kai egzistuoja bent viena iš žemiau išvardintų
sąlygų (išskyrus naujai įsteigtas bendroves):
1. Faktinė patikslinta EBITDA (angl. trumpinys „Earnings Before Interests Taxes Depreciations and Amortizations“, t. y. pelnas prieš
palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) yra mažesnė nei biudžetuota patikslinta EBITDA;
2. Faktinis patikslintas grynasis pelnas yra mažesnis nei išmokėtų dividendų suma;
3. Investicijų apskaitinė vertė yra aukštesnė nei nuosavybės apskaitinė vertė.
AB „Energijos skirstymo operatorius“
2020 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę AB „Energijos skirstymo operatorius“ vertės sumažėjimo testą ir
nustatė, kad 2020 m. birželio 30 d. nėra investicijos į AB „Energijos skirstymo operatorius“ vertės sumažėjimo.
Bendrovė išanalizavo vertės sumažėjimo testą, kuris buvo darytas 2019 m. gruodžio 31 d. ir palygino faktinius pinigų srautus per 2020 m.
su tais, kurie buvo naudoti padarytame vertės sumažėjimo teste ir nustatė, kad nebuvo reikšmingų nukrypimų. Kitos reikšmingos
prielaidos, lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d. testu, taip pat nesikeitė.
UAB „Ignitis“
2020 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB „Ignitis“ vertės sumažėjimo testą ir nustatė, kad 2020 m. birželio
30 d. nėra investicijos į UAB „Ignitis“ vertės sumažėjimo.
Atliekant 2020 m. birželio 30 d. UAB „Ignitis“, vertės sumažėjimo testą, Bendrovė naudojo diskontuotų pinigų srautų (po mokesčių) metodą
taikant šias pagrindines prielaidas:
1. Pinigų srautai planuoti iki 2030 m., remiantis įmonės 2020-2030 m. ilgalaikiu finansiniu planu.
2. Tęstinės veiklos laikotarpiu (po 2030 m.) prognozuojamas pinigų srautų augimas 2,0 proc.
3. Diskontuojant pinigų srautus naudota 8,7 proc. diskonto norma (po mokesčių).
Bendrovė atliko vertės sumažėjimo testo jautrumo analizę nestebimų duomenų pokyčiams. Atlikta jautrumo analizė rodo, kad 1,0 p.p.
diskonto normos svyravimas neturi įtakos UAB „Ignitis „ investicijos vertei.
UAB „Ignitis renewables“
2020 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB „Ignitis renewables“ vertės sumažėjimo testą ir nustatė, kad
2020 m. birželio 30 d. nėra investicijos į UAB „Ignitis renewables“ vertės sumažėjimo. Atliekant vertės sumažėjimo testus, Bendrovė
vertino UAB „Ignitis renewables“ priklausančius veikiančius vėjo parkus (UAB „Eurakras“, UAB „Vėjo vatas“, UAB „Vėjo gūsis“) naudojant
diskontuotų pinigų srautų metodą (po mokesčių) ir taikant šias pagrindines prielaidas:
1. Pinigų srautai planuoti iki 2040 m., atsižvelgiant į vėjo parkų tipinį veiklos laikotarpį (25 metus);
2. Gamybos kiekis kiekvienais metais pastovus, remiantis parengta trečiosios šalies vėjo parko studija arba faktiniais gamybos kiekiais
(priklausomai nuo vėjo parko);
3. Pirmaisiais dvylika eksploatavimo metų elektros kaina yra pagal suteiktą tarifą; Po tarifo galiojimo pabaigos naudojama trečiosios
šalies parengta elektros kainų prognozė;
4. Diskontuojant pinigų srautus naudota 5,3 proc. diskonto norma (po mokesčių).
Bendrovė atliko vertės sumažėjimo testo jautrumo analizę nestebimų duomenų pokyčiams. Atlikta jautrumo analizė rodo, kad 1,0 p. p.
diskonto normos svyravimas neturi įtakos UAB „Ignitis renewables“ investicijos vertei.
Tuuleenergia OÜ
2020 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę Tuuleenergia OÜ vertės sumažėjimo testą ir nustatė, kad 2020 m.
birželio 30 d. nėra investicijos į Tuuleenergia OÜ vertės sumažėjimo.
Atliekant vertės sumažėjimo testą, Bendrovė naudojo diskontuotų pinigų srautų metodą taikant šias pagrindines prielaidas:
1. Pinigų srautai planuoti iki 2038 m., atsižvelgiant į vėjo parkų tipinį veiklos laikotarpį (25 metus);
2. Gamybos kiekis kiekvienais metais pastovus, remiantis parengta trečiosios šalies vėjo parko studija;
3. Pirmaisiais dvylika eksploatavimo metų prie elektros rinkos kainos yra gaunama 53,7 EUR/MWh feed-in premija;
4. Diskontuojant pinigų srautus naudota 5,3 proc. diskonto norma (po mokesčių).
Bendrovė atliko vertės sumažėjimo testo jautrumo analizę nestebimų duomenų pokyčiams. Atlikta jautrumo analizė rodo, kad 1,0 p. p.
diskonto normos svyravimas neturi įtakos Tuuleenergia OÜ investicijos vertei.
UAB „NT Valdos“
2020 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko vertės sumažėjimo indikacijų analizę dėl investicijos į dukterinę įmonę UAB „NT Valdos“ ir nustatė,
kad 2020 m. birželio 30 d. yra 3.833 tūkst. Eur. vertės sumažėjimas. Vertės sumažėjimas buvo atliktas atsižvelgiant į UAB „NT Valdos“
išmokėtus dividendus – investicijos apskaitinė vertė buvo sumažinta iki dukterinės įmonės grynojo turto vertės.
Kitos Bendrovės investicijos į dukterines įmones
2020 m. birželio 30 d. kitoms Bendrovės investicijoms į dukterines įmones nebuvo vertės sumažėjimo požymių.
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Po vienerių metų gautinos sumos
Po vienerių metų gautinas sumas sudaro:
2020-06-30
Po vienerių metų gautinos sumos
Gautina suma už AB „Litgrid“ pardavimą
Suteiktos paskolos
Kitos ilgalaikės gautinos sumos
Iš viso:
Atimti: vertės sumažėjimas
Apskaitinė vertė

2019-12-31

158.658
551.767
710.425
710.425

158.658
564.543
88
723.289
(88)
723.201

Pagal galiojantį Bendrovės bei EPSO-G susitarimą, per laikotarpį iki 2022 metų EPSO-G turi padengti skolą už AB „Litgrid“ akcijas, įsigytas
2012 m. Gautina už akcijas suma apskaitoma tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas per pelną (nuostolius), nes galutinė EPSOG mokėtina už akcijas suma priklauso nuo galutinio kainos priedo perskaičiavimo. Kainos priedo dydis priklauso nuo AB „Litgrid“ elektros
perdavimo veiklos reguliuojamo turto grąžos 2014 – 2018 metais. 2020 m. birželio 30 d. gautinos sumos tikroji vertė, kuri apima už akcijas
gautiną sumą bei galutinį kainos priedą, sudaro 158.658 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 158.658 tūkst. Eur). 2020 m. birželio 30 d.
kainos priedo suma Vadovybės vertinimu buvo neigiama ir sudarė 15.877 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 15.877 tūkst. Eur).

5.1

Suteiktų paskolų tikėtini kredito nuostoliai

Bendrovė 2020 m. birželio 30 d. įvertino, ar ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų gavėjų kredito rizika reikšmingai padidėjo, ir nenustatė
požymių bei neturi informacijos apie tai, kad pavienių paskolų gavėjo kredito rizika būtų reikšmingai padidėjusi. Dėl to nebuvo pripažinti
tikėtini galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai.

5.2

Suteiktos paskolos

Bendrovės suteiktas paskolas 2020 m. birželio 30 d. sudaro paskolos išduotos dukterinėms įmonėms:
Bendrovė
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (žaliosios obligacijos)
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (perimtos paskolos)
Tuuleenergia OÜ
UAB „Eurakras“
UAB „Ignitis“
UAB "Transporto valdymas"
UAB "Vėjo vatas"
UAB „Ignitis renewables“
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Palūkanų normos
rūšis
Fiksuotos palūkanos
Kintamos palūkanos
Fiksuotos palūkanos
Fiksuotos palūkanos
Kintamos palūkanos
Kintamos palūkanos
Fiksuotos palūkanos
Fiksuotos palūkanos
Kintamos palūkanos

Apskaitinė vertė

Per vienerius
metus (6
pastaba)

Po vienerių
metų

Iš viso

16.652
27.998
2.547
56.922
162.527

416.288
45.394
19.119
19.355
30.500
21.111
-

416.288
62.046
19.119
19.355
58.498
21.111
2.547
56.922
162.527

266.646

551.767

818.413

2020 m. birželio 30 d. Bendrovė pasirašė sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau „ESO“) dėl 200 mln. Eur ilgalaikės paskolos
suteikimo, paskola suteikiama užtikrinti skirstymo tinklo patikimumą ir efektyvumą, taip pat turimiems įsipareigojimams refinansuoti.
Paskolos grąžinimo terminas – 2030 m. gegužės 21 d. Sutarties fiksuota palūkanų norma sutampa su Bendrovės Žaliųjų obligacijų
išplatinimo efektyvia palūkanų norma ir sudaro 2,17 proc. Esminės sutarties sąlygos sutampa su Žaliųjų obligacijų išplatinimo sąlygomis.
Šia sutartimi papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių (garantijų, laidavimo, įkeitimo ir kitų) nėra numatyta. 2020 m.
birželio 30 d. pagal šią sutartį pinigai nebuvo išmokėti.
Bendrovės suteiktas paskolas 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro paskolos išduotos dukterinėms įmonėms:
Bendrovė
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (žaliosios obligacijos)
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (perimtos paskolos)
Tuuleenergia OÜ
UAB „Eurakras“
UAB „Ignitis“
UAB "Transporto valdymas"
UAB "Vėjo vatas"
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
UAB „Ignitis renewables“
UAB „VVP Investment“
AB „Energijos skirstymo operatorius“
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“
Apskaitinė vertė

Palūkanų normos
rūšis
Fiksuotos palūkanos
Kintamos palūkanos
Fiksuotos palūkanos
Fiksuotos palūkanos
Kintamos palūkanos
Kintamos palūkanos
Fiksuotos palūkanos
Kintamos palūkanos
Kintamos palūkanos
Fiksuotos palūkanos
Kintamos palūkanos
Kintamos palūkanos
Kintamos palūkanos

Per vienerius
metus (6
pastaba)

Po vienerių
metų

Iš viso

32.902
60.255
2.547
1.480
1.473
56.922
400
105.164
3.336

416.288
49.345
19.119
24.355
30.500
24.936
-

416.288
82.247
19.119
24.355
90.755
24.936
2.547
1.480
1.473
56.922
400
105.164
3.336

264.479

564.543

829.022
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Trumpalaikės paskolos
Trumpalaikes paskolas sudaro:
2020-06-30
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Cash-pool paskolos
Trumpalaikės paskolos
Gautinos palūkanos
Iš viso:
Atimti: paskolos vertės sumažėjimas
Apskaitinė vertė

16.652
190.525
59.469
13.497
280.143
280.143

2019-12-31
35.449
171.708
57.322
7.276
271.755
(806)
270.949

Per 2020 m. I pusmetį Bendrovė atstatė vertės sumažėjimą susijusį su lėšų sujungimo paslaugos (angl. „cash pool) paskola, kuri buvo
išduota vienai dukterinei įmonei. Papildomo vertės sumažėjimo nebuvo apskaičiuota ar apskaityta.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis pinigų srautų ataskaitoje apima:
2020-06-30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Banko sąskaitos perviršis
Apskaitinė vertė

130.197
130.197

2019-12-31
144
(191.291)
(191.147)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro pinigus banke.

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti
Bendrovės ilgalaikį turtą, skirtą pardavimui, sudarė:
2020-06-30
Ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas
Investicijos į dukterines įmones

77
4.705
4.782

2019-12-31
77
7.064
7.141

2020 m. birželio 30 d. straipsnyje „Investicijos į dukterines įmones“ apskaityta dukterinės įmonės UAB „Duomenų logistikos centras“
investicija 4.705 Eur, kurią Bendrovė perleido 2020 m. liepos mėn. Per 2020 m. 1 pusmetį vadovybė pakeitė sprendimą parduoti dukterinę
įmonę UAB „Transporto valdymas“.
2020 m. birželio 8 d. Bendrovė kartu su AB „Litgrid“ pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su „Quaero Capital“ valdomo infrastruktūros
investicinio fondo „Quaero European Infrastructure Fund II” dukterine įmone „QEIF II Development Holding Sàrl”, dėl UAB „Duomenų
logistikos centras“ pardavimo (toliau – „DLC“). Pagal sutartį, „Ignitis grupė” parduos 79,64 proc., o „Litgrid“ – 20,36 proc. DLC akcijų.
Nuosavybės teisės į DLC akcijas „QEIF II Develment Holding Sàrl” buvo perleistos po Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų
apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo, dėl atitikties nacionaliniam saugumui, ir neeiliniam visuotiniam „LITGRID“, AB akcininkų
susirinkimui priėmus sprendimą perleisti DLC akcijas. Bendra sandorio vertė siekia 10,1 mln. Eur.

Įstatinis kapitalas
2020 m. birželio 30 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. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.

Rezervai
Privalomasis rezervas
Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Lietuvoje bendrovės iš paskirstytino pelno privalo
kasmet pervesti į privalomąjį rezervą bent 5 proc. grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo.
Privalomasis rezervas negali būti naudojamas dividendams išmokėti ir sudaromas tik būsimiems nuostoliams padengti.
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės privalomasis rezervas sudarė 82.330 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 80.720 tūkst. Eur). Bendrovė
į privalomąjį rezervą 2020 metų I pusmetį pervedė 1.610 tūkst. Eur (2019 m. – 60.909 tūkst. Eur). Bendrovės privalomasis rezervas 2020
m. birželio 30 d. dar nėra pilnai suformuotas.
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Paskolos ir obligacijos
Bendrovės mokėtinas paskolas sudarė:
2020-06-30
Ilgalaikės
Išplatintos obligacijos
Banko paskolos

2019-12-31

886.215
45.394

590.120
49.345

-

Trumpalaikės
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Banko sąskaitos kreditas (angl. overdrafts)
Sukauptos palūkanos
Iš viso paskolų

16.651
11.884

32.901
191.291
5.446

960.144

869.103

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai:
2020-06-30
Nuo 1 iki 2 metų
Nuo 2 iki 5 metų
Po 5 metų
Iš viso

7.901
23.703
900.005
931.609

2019-12-31
7.049
21.148
611.268
639.465

Visos Bendrovės finansinės skolos denominuotos eurais.
2020 m. balandžio 16 d. Bendrovė pasirašė sutartį su „Swedbank“, AB dėl 100 mln. Eur kreditavimo (overdrafto) suteikimo. Nepanaudotas
likutis 2020 m. birželio 30 d. yra 100 mln. Eur. Paskolos grąžinimo terminas – 2020 m. spalio 16 d.
2020 metų gegužės 14 d. 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. Grynosios pinigų įplaukos iš obligacijų išleidimo sudaro 98,55 proc.
obligacijų emisijos nominalios vertės arba 295.657.500 Eur.
Obligacijų emisijos palūkanų sąnaudos per 2020 m. I pusmetį sudaro 7.076 tūkst. Eur (per 2019 m. I pusmetį 6.360 tūkst. Eur). 2020 m.
birželio 30 d. sukaupta mokėtino kupono suma sudaro 11.884 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. 5.446 tūkst. Eur).

Pajamos pagal sutartis su klientais
Bendrovės pajamas pagal sutartis su klientais per 2020 ir 2019 m. I pusmečius sudarė:
2020 m. I pusmetis
Valdymo mokesčio pajamos
Kitos pajamos pagal sutartis su klientais

1.571
1
1.572

Iš viso

2019 m. I pusmetis

1.478
24
1.502

Bendrovės pajamas pagal sutartis su klientais per 2020 m. ir 2019 m. I pusmetį sudarė konsultavimo ir valdymo paslaugų, suteiktų
patronuojamoms įmonėms, pajamos.
Bendrovė nepatiria sezoniškumo įtakos susijusios su pajamomis. Taip pat, Bendrovė nerengė segmentų ataskaitos, nes turi tik vieną
segmentą.
Bendrovės valdymo mokesčio pajamos pagal prekių ar paslaugų perdavimo periodiškumą:
2020 m. I pusmetis
Veiklos įsipareigojimai įvykdomi per laikotarpį
Iš viso
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Dividendai
13.1 Bendrovės paskelbti dividendai
Per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d., Bendrovės paskelbti dividendai:
2020 I pusmetis
Tūkst.
Dividendai
EUR
akcijai

Bendrovė
AB „Ignitis grupė“

28.000

Akcijų skaičius

2019 I pusmetis
Tūkst.
Dividendai
EUR
akcijai

0,0067

13.000

4.179.849.289

0,0031
4.179.849.289

13.2 Bendrovės gauti dividendai
Per 2020 m. I pusmetį Bendrovės gauti dividendai iš Grupės įmonių:
Skelbimo
data
2020-04-22
2020-04-27
2020-04-30
2020-04-30

Dividendus paskelbusi įmonė
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
UAB „NT Valdos“
AB „Ignitis gamyba“
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laikotarpis. už kurį
skiriami dividendai

Dividendai
tenkantys vienai
akcijai, Eur

2019 metai
2019 metai
2019 m. II pusmetis
2019 metai

0,0271
21,7890
0,0560
0,0760

Paskelbta
dividendų
suma

Bendrovės
dividendų
pajamos

Dividendai tenkantys
Grupės
nekontroliuojamai
daliai

739
3.762
36.288
67.992

373
3.762
35.361
66.399

366
927
1.593

108.781

105.895

2.886

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje per 2020 m. I pusmetį dividendų pajamos buvo sumažintos išmokėtomis dividendų
dydžio priedų sumomis buvusiems AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcininkams (13.3 pastaba).
Per 2019 m. I pusmetį Bendrovės gauti dividendai iš Grupės įmonių :
Skelbimo
data

Dividendus paskelbusi įmonė

Laikotarpis. už kurį
skiriami dividendai

2019-03-05
2019-04-30
2019-04-30
2019-04-30
2019-04-29
2019-04-12

UAB „Duomenų logistikos centras“
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
UAB „Verslo aptarnavimo centras“
Tuuleenergia OÜ
UAB „EURAKRAS“
AB „Ignitis gamyba“

2018 metai
2018 metai
2018 metai
2018 metai
2018 metai
2018 m. II pusmetis

Dividendai
tenkantys vienai
akcijai, Eur
0,0290
0,0150
0,2100
1,8000
11,7200
0,0100

Paskelbta
dividendų
suma

Bendrovės
dividendų
pajamos

Dividendai tenkantys
Grupės
nekontroliuojamai
daliai

405
327
123
899
1.870
6.480

324
164
63
899
6.274

81
7
2
206

10.104

7.724

296

13.3 Bendrovės išmokėti dividendų dydžio priedai
2020 m. kovo 30 d. Lietuvos banko patvirtintame Oficialaus siūlymo cirkuliare nurodyta, kad jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvykusiuose AB
„Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ eiliniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimtas sprendimas mokėti šių bendrovių
akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nebesantiems šių bendrovių akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems
priklausančias akcijas Bendrovei, Bendrovė sumokės papildomą priedą (premiją), kurio dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks
akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų
buvęs šių bendrovių akcininku teisių apskaitos dieną.
Bendrovė, vadovaudamasi 2020 m. balandžio 30 d. AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo sprendimu išmokėti dividendus (0,056 Eur už
vieną akciją), per 2020 gegužes mėn. išmokėjo dividendų dydžio papildomus priedus buvusiems AB „Ignitis gamyba“ akcininkams 229 tūkst.
Eur.
Bendrovė, vadovaudamasi 2020 m. balandžio 30 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimo sprendimu išmokėti
dividendus (0,076 Eur už vieną akciją), per 2020 gegužes mėn. išmokėjo dividendų dydžio papildomus priedus buvusiems AB „Energijos
skirstymo operatorius“ akcininkams 1.819 tūkst. Eur.
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Finansinės pajamos
Bendrovės finansinės pajamas per 2020 ir 2019 m. I pusmetį sudarė:

2020 m. I pusmetis
Palūkanų pajamos, pripažintos taikant efektyviąją palūkanų normą
Kitos finansinės veiklos pajamos
Iš viso

2019 m. I pusmetis

8.966
8.966

7.008
2
7.010

Bendrovė uždirba palūkanų pajamas iš ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų, kurių didžiausia dalis suteikta Grupės įmonėms (5, 6 pastabos). Per
2020 metų I pusmetį Bendrovė gavo 3.705 tūkst. Eur (per 2019 metų I pusmetį – 1.493 tūkst. Eur) palūkanų pajamų, kurios parodytos Pinigų
srautų ataskaitos „Gautos palūkanos“ straipsnyje.

Finansinės sąnaudos
Bendrovės finansinės sąnaudas per 2020 ir 2019 m. I pusmečius sudarė:

2020 m. I pusmetis
Palūkanų sąnaudos
Nuomos įsipareigojimų palūkanų ir diskonto sąnaudos
Neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka
Kitos finansinės veiklos sąnaudos
Iš viso

2019 m. I pusmetis

7.883
1
973
8.857

7.200
15
1.704
8.919

Bendrovė palūkanų sąnaudas patiria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų paskolų bei išplatintų obligacijų (11 pastaba). Per 2020 metų I
pusmetį Bendrovė sumokėjo 808 tūkst. Eur (per 2019 metų I pusmetį – 804 tūkst. Eur) palūkanų, kurios parodytos pinigų srautų ataskaitos
„Sumokėtos palūkanos“ straipsnyje.

Sandoriai su susijusiomis šalimis
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovę 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 pusmetį vykę Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2020 m. birželio 30 d. pateikiami žemiau:
Gautinos
sumos

Susijusios šalys
Dukterinės įmonės
AB „Energijos skirstymo operatorius“
AB „Ignitis gamyba“
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos
organizacija“
UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“
UAB „Transporto valdymas“
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
UAB „Ignitis“
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“
UAB „EURAKRAS“
Tuuleenergia OŪ
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“
UAB „Vėjo gūsis“
UAB „Vėjo vatas“
UAB „Gamybos optimizavimas“
UAB „VVP investment“
UAB „Ignitis renewables
„Pomerania Wind Farm“ Sp. z o.o.

Mokėtinos
sumos

Pardavimai

Finansinės
veiklos pajamos

Pirkimai

Finansinės
veiklos
sąnaudos

651.429
646

-

617
239

(16)
(5)

5.143
-

-

2
4
21.870
36
58.846
196
19.416
19.693
180
6
2.797
1
2
57.112
3

10
210
61
-

31
116
329
48
1
82
6
103
-

49
797
(6)
(13)
(37)
-

14
159
5
676
787
345
290
234
32
61
9
10
801
3

-

Kitos susijusios šalys
UAB EPSO-G

159.338

-

-

-

398

-

Viso

991.577

281

1.572

769

8.967

-
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Per 2019 m. I pusmetį vykę Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2019 m. birželio 30 d. pateikiami žemiau:
Gautinos
sumos

Susijusios šalys
Dukterinės įmonės
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Lietuvos energijos gamyba, AB
UAB „Energetikos paslaugų ir rangos
organizacija“
UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“
Energijos tiekimas, UAB
UAB „Duomenų logistikos centras“
NT valdos, UAB
UAB „Transporto valdymas“
UAB „Technologijų ir inovacijų centras“
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“
UAB Verslo aptarnavimo centras
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“
UAB „EURAKRAS“
Tuuleenergia
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“
UAB „Vėjo gūsis“
UAB „Vėjo vatas“
UAB „Gamybos optimizavimas“
UAB „VVP investment“
UAB „Lietuvos energija renewables“
Kitos susijusios šalys
UAB EPSO-G
Viso

Mokėtinos
sumos

Pardavimai

Finansinės
veiklos pajamos

Pirkimai

Finansinės
veiklos
sąnaudos

569.846
50

-

640
215

-

4.690
-

-

1.101
1
902
28.914
1.288
69.534
30
76
25.107
19.703
124
8
2.728
405
44.133

1
11
39
90
11.314
-

4
10
96
5
32
67
153
101
58
10
1
108
3
7

52
166
457
10
1
-

24
91
175
4
273
1
168
351
361
82
37
65
4
117

-

158.658
922.608

11.455

1.510

686

541
6.984

-

Bendrovės dividendų pajamos, gautos iš patronuojamųjų įmonių per 2020 m. ir 2019 m. I pusmetį pateikti 13 pastaboje.
Išmokos pagrindiniams vadovaujantiems darbuotojams

2020 m. I pusmetis
Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos pagrindiniams vadovaujantiems darbuotojams
Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams
Vadovų skaičius

2019 m. I pusmetis

714
91
11

543
59
12

Pagrindiniais vadovaujančiais darbuotojais yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai, valdybos nariai.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir nebalansiniai įsipareigojimai
17.1 Bendrovės suteiktos garantijos
Bendrovės suteiktos garantijos 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė:
Patronuojamos įmonės pavadinimas
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“
UAB „Vėjo gūsis“
UAB „Vėjo vatas“
Pomerania Wind Farm sp. z o.o.“
AB „Ignitis grupė“ grupės įmonės

Garantijos gavėjas

Garantijos
data

Terminas

Europos Investicijų Bankas
AB "Swedbank"
UAB „Swedbank lizingas“
UAB „Swedbank lizingas“
Europos investicijų bankas
AB „Ignitis grupė“ grupės įmonės

2016-12-30
2017-10-18
2019-01-29
2019-01-29
2020-03-09
2019-02-19

2033-12-06
2022-10-18
2022-02-28
2021-02-28
2035-12-31
2024-02-19

Maksimali
garantijos
suma

2020-06-30

2019-12-31

190.000
68.000
9.258
9.687
69.318
-

139.979
48.282
5.563
6.271
42.616
54.861

99.881
31.125
6.797
7.413
54.106

346.263

297.572

199.322

Grupę sudarančios įmonės gali skolinti viena kitai savo lėšas virtualiai pervedant jas į Grupės tarpusavio skolinimosi platformos banko
sąskaitą, atidarytą Swedbank AB. Bendrovė garantuoja už tarpusavio skolinimosi platformoje Grupės įmonių pasiskolintų lėšų ir palūkanų
grąžinimą paskolinusioms Grupės įmonėms laiku. 2020 m. birželio 30 d. Grupės tarpusavio skolinimosi platformoje Grupės įmonės
paskolino bei pasiskolino 245.562 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 225.783 tūkst. Eur) įskaitant 190.525 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio
31 d. – 171.708 tūkst. Eur) Bendrovės paskolintą sumą (6 pastaba).
Dėl „Pomerania“ vėjo elektrinių parko Lenkijoje statybos projekto Bendrovės valdomai įmonių grupei priklausanti įmonė „Pomerania Wind
Farm“ Sp. z o.o. su Europos investicijų banku (toliau – EIB) sudarė sutartį dėl 258 mln. PLN (apie 60 mln. Eur) paskolos šio projekto
įgyvendinimui. Pirmoji paskolos dalis 190 mln. PLN (apie 43 mln. Eur) buvo gauta 2020 m. balandžio 28 d. Bendrovė ir EIB sudarė pirmo
pareikalavimo garantijos sutartį dėl šios paskolos užtikrinimo. Garantijos suma yra 120% maksimalios paskolos sumos t.y. 309,6 mln.
PLN (apie 69,3 mln. Eur). Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Ignitis renewables“, valdanti visas „Pomerania Wind Farm“ Sp. z o.o. akcijas,
su EIB sudarė sutartį dėl 100 % „Pomerania Wind Farm“ Sp. z o.o. akcijų įkeitimo paskolos davėjo naudai. Paskolos grąžinimo terminas
– 2035 m. gruodžio 31 d.
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Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip
2016 m. gruodžio 5 d. Bendrovė ir Europos Investicijų Bankas (Liuksemburgas) sudarė „Garantijų ir nuostolių atlyginimo sutartį“, pagal kurią
Bendrovė užtikrina visų dukterinės įmonės UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ esamų ir būsimų įsipareigojimų, susijusių su 2016 m. gruodžio
5 d. pasirašyta 17 metų trukmės finansavimo sutartį su Europos Investicijų Banku 190.000 tūkst. Eur sumai, vykdymą. Garantija užtikrina visu
rūšių mokėtinų sumų, susijusių su naudojimosi paskola, grąžinimą Europos Investicijų Bankui. 2020 m. birželio 30 d. UAB „Vilniaus
kogeneracinė jėgainė“ buvo panaudojusi 139.978 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. - 99.881 tūkst. Eur) Europos Investicijų Banko kredito
dalį.
2017 m. gegužės 31 d. grupės patronuojamoji įmonė UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir Swedbank AB pasirašė kredito sutartį 120 000
tūkst. Eur sumai. Paskolos tikslas Kauno kogeneracinės jėgainės komplekso statybos darbų finansavimui, su statyba susijusių vykdomo
projekto išlaidų finansavimui: mokėjimų finansavimui pagal statybos, įrangos tiekimo, elektrifikacijos, bendrųjų statybos darbų, bendrųjų
sistemų, automatizavimo sistemų įrengimo, draudimo, statybvietės valdymo, projekto valdymo sutartis, taip pat avansiniams mokėjimams
(kredito lėšomis negali būti finansuojamos palūkanos ir nenumatytos išlaidos) be PVM. 2020 m. birželio 30 d. panaudota 94.670 tūkst. Eur
(2019 m. gruodžio 31 d. - 61.029 tūkst. Eur) paskolos dalis. „Kauno kogeneracinė jėgainė“ UAB piniginius įsipareigojimus bankui pagal
kredito sutartį užtikrina Bendrovė ir Fortum OYJ (Suomija), garantijos proporcingai Bendrovės - 51% ir ”FORTUM HEAT LIETUVA“ UAB - 49
%, „Kauno kogeneracinė jėgainė“ UAB akcijų skaičiui.

Finansinių priemonių tikrosios vertės
Tikrąja verte vertinamas Bendrovės mokėtinas kainos priedas ir gautinos sumos už Litgrid akcijų perleidimą (3 tikrosios vertės lygis).
Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta diskontuotų pinigų srautų modeliu priklausomai nuo aplinkybių.
Bendrovės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, vertinamų amortizuota savikaina, balansinė vertė yra artima jų tikrajai vertei,
išskyrus obligacijų emisijos skolas ir skolinius įsipareigojimus.
Bendrovės finansinės padėties ataskaitoje 2020 m. birželio 30 d. apskaityta 886.215 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 590.120 tūkst.
Eur) obligacijų emisijos skola (11 pastaba), kurios tikroji vertė 2020 m. birželio 30 d. sudaro 897.652 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d.
– 630.732 tūkst. Eur). Tikroji vertė apskaičiuota diskontuojant būsimuosius pinigų srautus, susijusius su kupono mokėjimais, remiantis
rinkoje stebima palūkanų norma ir reguliariais su obligacijų emisija susijusiais pinigų mokėjimais. Diskontuojant pinigų srautus naudota
1,94 proc. (2019 m. gruodžio 31 d. – 1,29 proc.) diskonto norma. Tam tikroms obligacijų emisijoms diskonto norma yra nustatyta 120
bazinių punktų palūkanų norma pagal EUR palūkanų normos apsikeitimo sandorius terminams, kurie yra panašūs periodui, likusiam iki
išleistų obligacijų išpirkimo. Obligacijų emisijos skola priskiriama 2 tikrosios vertės hierarchijos lygiui.
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės gautinų sumų, susijusių su patronuojamos įmonė AB „Energijos skirstymo operatorius“ 416.288 tūkst.
Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 416.288 tūkst. Eur) žaliųjų obligacijų gautinomis sumomis, tikroji vertė 2020 m. birželio 30 d. apytiksliai
sudarė 423.003 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 445.059 tūkst. Eur). Tikroji vertė nustatyta diskontuojant pinigų srautus remiantis
palūkanų norma, nustatyta 120 bazinių punktų palūkanų norma pagal EUR palūkanų normos apsikeitimo sandorius terminams, kurie yra
panašūs periodui, likusiam iki išleistų obligacijų išpirkimo. Pinigų srautai diskontuoti naudojant svertinę vidutinę diskonto normą 1,92 proc.
(2019 m. gruodžio 31 d. – 1,30 proc.). Gautinų sumų tikroji vertė priskiriama 2 tikrosios vertės hierarchijos lygiui.
Bendrovės skolinių įsipareigojimų OP Corporate Bank plc ir AB SEB bankui 2020 birželio 30 d. apskaitinė vertė sudaro 62.045 tūkst. Eur
(2019 m. gruodžio 31 d. – 82.246 tūkst. Eur). Finansinių įsipareigojimų, susijusių su skolomis, tikroji vertė apskaičiuota diskontuojant
busimuosius pinigų srautus remiantis rinkoje stebima palūkanų norma ir sudaro 57.540 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 80.936 tūkst.
Eur). Diskontuojant pinigų srautus naudota 0,981 proc. (2019 m. gruodžio 31 d. – 0,973 proc.) diskonto norma. Bendrovės skolinių
įsipareigojimų vertinimas priskiriamas 2 tikrosios vertės hierarchijos lygiui.
2020 m. birželio 30 d. Grupė ir Bendrovė apskaitė gautiną sumą už AB „Litgrid“ pardavimą tikrąja verte, kurios pasikeitimas apskaitomas
per pelną ar nuostolius. Gautinos sumos balansinė vertė lygi 158.658 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 158.658 tūkst. Eur). Tikroji
vertė atitinka 3 lygį tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje. Tikroji vertė buvo apytiksliai lygi balansinei vertei, tikroji vertė nustatyta
remiantis diskontuotais pinigų srautais taikant 0,614 proc. (2019 m. gruodžio 31 d. – 0,614 proc.).
Bendrovės finansinių priemonių tikrosios vertės paskirstymą 2019 m. gruodžio 31 d. pagal hierarchijos lygius (tikrosios vertės hierarchijos
lygiai aprašyti metinių finansinių ataskaitų 2.30 pastaboje):

Bendrovė

Pastaba

Įvertinta tikrąja verte per pelną (nuostolius)
Turtas
Gautinos sumos pardavus AB „Litgrid”
Įvertinta amortizuota savikaina
Turtas
Žaliųjų obligacijų gautinos sumos iš patronuojamos
įmonės AB “Energijos skirstymo operatorius“
Įsipareigojimai
Išleistos obligacijos
Įsipareigojimai OP Corporate Bank Plc ir AB „SEB
Bankas“

Apskaitinė
vertė

1 lygis
Aktyviose rinkose
kotiruojamos
kainos

2 lygis
Kiti tiesiogiai arba
netiesiogiai
skelbiami rodikliai

3 lygis
Neskelbiami
rodikliai

Iš viso

5

158.658

-

-

158.658

158.658

5.1

416.288

-

423.003

-

423.003

11

886.215

-

897.652

-

897.652

11

62.045

-

57.540

-

57.540
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Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
2020 m. liepos 7 d. Bendrovė kartu su „LITGRID“, AB (toliau – Litgrid) užbaigė sandorį pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą su
„Quaero Capital“ valdomo infrastruktūros investicinio fondo „Quaero European Infrastructure Fund II” dukterine įmone „QEIF II
Development Holding Sàrl”, dėl UAB „Duomenų logistikos centras“ (toliau – DLC) akcijų pardavimo. Pagal sutartį, Bendrovė pardavė
79,64 proc., o Litgrid – 20,36 proc. DLC akcijų. Užbaigus sandorį „QEIF II Development Holding Sàrl” perėjo nuosavybės teisės į 100
proc. DLC akcijų. Nuosavybės teisės į DLC akcijas „QEIF II Development Holding Sàrl” buvo perleistos po Nacionaliniam saugumui
užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo, dėl sandorio atitikties nacionaliniam saugumui, ir neeiliniam
visuotiniam Litgrid visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą perleisti DLC akcijas. Bendra sandorio vertė siekia 10,1 mln.
Eur. Dukterinė įmonė parduota pelningai.
2020 m. liepos 8 d. Bendrovė pasirašė sutartį su UAB „Ignitis“ dėl 20 mln. Eur paskolos. Paskola suteikiama užtikrinti UAB „Ignitis“ projektų
finansavimą, kuris būtinas dalyvaujant viešos-privačios partnerytės (angliškai: „public-private partnership“) viešai skelbiamuose
pirkimuose. Paskolos grąžinimo terminas – 2030 m. gegužės 21 d.. Sutarties fiksuota metinė palūkanų norma sudaro 2,96 proc.
2020 m. liepos 14 d. Bendrovė pasirašė sutartį su UAB „Ignitis renewables“ dėl 30 mln. Eur periodinio paskolų teikimo. Paskola suteikiama
užtikrinti UAB „Ignitis renewables“ vėjo parkų projektų vystymo finansavimą. Paskolos grąžinimo terminas – 2020 m. gruodžio 31 d..
Sutarties fiksuota metinė palūkanų norma sudaro 1,13 proc.
2020 m. liepos 23 d. Bendrovės vienintelio akcininko teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų
ministerija) derinimui pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d.
nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pakeitimo“
projektą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl AB „Ignitis grupė“ mokamų dividendų“ projektą. Po suderinimo, šie nutarimų
projektai bus teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimus, Bendrovė atnaujins „Ignitis
grupės“ dividendų politiką. Apie tolesnius su tuo susijusius įvykius ir sprendimus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.
2020 m. liepos 28 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti ir įsigaliojo naujos redakcijos Bendrovės įstatai, kuriuose pakeista Bendrovės
teisinė forma iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę ir nustatytas Bendrovės pavadinimas – AB „Ignitis grupė“. Bendrovės
įstatai buvo pakeisti 2020 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
sprendimu. 2020 m. liepos 28 d. Bendrovės pertvarkymas yra baigtas.
2020 m. rugpjūčio 3 d. Bendrovė gavo dukterinės įmonės AB „Ignitis gamyba“ smulkiojo akcininko ieškinį dėl vykdomo akcijų supirkimo
(pastaba 4.4). Ieškiniu prašoma nustatyti teisinga akcijų kainą. Bendrovės manymu reikšmingos įtakos dukterinių įmonių delistingavimui
ar akcijų išpirkimui šis ieškinys neturės.
2020 m. rugpjūčio 10 d. Bendrovė gavo dukterinės įmonės AB „Energijos skirstymo operatorius“ smulkiojo akcininko ieškinį dėl vykdomo
akcijų supirkimo (pastaba 4.4). Ieškiniu prašoma nustatyti teisinga akcijų kainą bei sustabdyti akcijų išpirkimą iki kol teisinga kaina bus
nustatyta. Yra tikimybė, jog AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalomas akcijų išpirkimas gali būti atidėtas, tačiau Bendrovės manymu
šis ieškinys neturės reikšmingos įtakos AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išpirkimui .
2020 m. rugpjūčio 17 d. Bendrovė baigė privalomą dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „GEN“) akcijų išpirkimą, pagal kurį
už įvykdytus akcijų pardavimo sandorius atsiskaitė rugpjūčio 19 d. Privalomo akcijų išpirkimo laikotarpiu nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki
2020 m. rugpjūčio 17 d. buvo supirktos 4.859.782 (keturi milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai
aštuoniasdešimt dvi) GEN akcijos. Jos sudaro 0,75 proc. GEN įstatinio kapitalo. Pasibaigus privalomam GEN akcijų išpirkimui, Bendrovei
priklauso 98,20 proc. GEN akcijų, 1,8 proc. arba 11.688.245 (vienuolika milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai
keturiasdešimt penkios) akcijos priklauso kitiems akcininkams. Bendrovė privalomo GEN akcijų išpirkimo metu už akcijas siūlė su Lietuvos
banku suderintą kainą, kuri yra tokia pat, kokia buvo mokama nekonkurencinio oficialaus siūlymo metu. Už vieną GEN akciją privalomo
akcijų išpirkimo metu buvo mokama 0,640 EUR kaina.
*********
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ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 13 straipsnio nuostatomis ir
Lietuvos banko informacijos atskleidimo taisyklėmis, mes, AB „Ignitis grupė“ generalinis direktorius
Darius Maikštėnas ir AB „Ignitis grupė“ Finansų ir iždo direktorius Darius Kašauskas ir UAB „Ignitis
Grupės paslaugų centras” Apskaitos departamento vadovė Giedruolė Guobienė, veikianti pagal
2020 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. IS-88-20, patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, pateikiamos už
šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. AB „Ignitis grupė“ tarpinės sutrumpintos
finansinės ataskaitos, parengtos pagal 34-ąjį tarptautinį apskaitos standartą „Tarpinė finansinė
atskaitomybė“, priimtą taikyti Europos Sąjungoje , atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Ignitis
grupė“ turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, laikotarpio pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, o
tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, AB „Ignitis grupė“
būklė kartu su pagrindinių rizikų bei neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.
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