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Trumpai apie mus
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Turinys >

„Ignitis grupė“
Kuriame energetiškai sumanų pasaulį
− Viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos regione.
− Įsipareigojusi tapti CO2 neutrali. Nenaudojame anglies ir branduolinio kuro.
Remiamės pripažintais aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo principais.
− Pagrindinės veiklos sritys – Žalioji gamyba ir Tinklai (dominuoja elektra).
Jas papildo Lanksčiosios gamybos ir Sprendimų klientams veiklos.
− Mūsų namų rinkos, kurioms skiriame didžiausią dėmesį – Baltijos šalys,
Lenkija ir Suomija.

Koreguotas EBITDA 2020 m.
4 % ~0 %
11 %

Networks
Tinklai
17 %

Green
Žaliojigeneration
gamyba

291,6
mln. Eur

68 %

Flexible
generation
Lanksčioji
gamyba
Customers
Solutions
Sprendimai&klientams
Kita
Other

„Ignitis grupės“ veiklos
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Mūsų verslo segmentai
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Kas mus jungia?

Visose veiklose mus
vienija misija, kurti
energetiškai sumanų
pasaulį

Siekdami savo vizijos,
keičiamės, kad pasaulis
taptų tvaresnis
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Siekdami savo vizijos,
keičiamės, kad pasaulis taptų
tvaresnis
Energija iš
atsinaujinančių išteklių

Konkurencingas ir
inovatyvus verslas

Regioninė
plėtra

Tradicinė energija

Monopolinis
energetikos sektorius

Vietinė rinka

Sparčiai įgyvendiname
pokyčius, kurie prisideda prie
šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekio mažinimo pasaulyje

Keičiame savo veiklos modelį,
kurdami sumanius energetikos
sprendimus ir plėsdami jų
naudojimą

Plečiamės savo regione ir
ieškome naujų galimybių
rinkose, kuriose vyksta esminiai
energetikos pokyčiai
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Tvirtai įsipareigojame kurti
darnią ateitį
Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdymo
praktikos kriterijus integruojame į savo verslo tikslus

Mūsų verslo tikslai dera su Jungtinių Tautų
Darnaus vystymosi tikslais (DVT)

Iki 2050 m. iki nulio sumažinsime grynąjį
išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį

Didžiausią dėmesį skiriame penkiems DVT, kurių siekiant galime įdėti
reikšmingą indėlį. Tuo pačiu, prisidedame ir prie visų kitų DVT įgyvendinimo.

8 / 29

Strateginis planas 2021–2024 m. Business overview

Darnumas – svarbi mūsų strategijos dalis

PAGRINDINĖS TEMINĖS SRITYS

VALDYSENA IR PROCESAI

ATSKAITOMYBĖ

Siekiame iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį
išmetamųjų anglies dvideginio (CO2) emisijų
kiekį. Tiesiogiai prisidedame prie Jungtinių Tautų
Pasaulinio susitarimo, Darnaus vystymosi tikslų
ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo.

Vadovaujamės gerosios valdysenos praktikomis
bei savo veikloje atsižvelgiame į tarptautinių
institucijų ir mokslo bendruomenės
rekomendacijas.

Informaciją apie Grupės pažangą atskleidžiame
laikydamiesi pasauliniu mastu pripažintų
standartų ir pasirinkdami plačiam suinteresuotų
šalių ratui pritaikytus formatus.

PAŽANGOS VERTINIMAS
Nuolat vertiname Grupės pažangą remdamiesi
ASV (aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir
valdysenos) reitingais, kuriuos suteikia
nepriklausomos, lyderiaujančios ASV reitingų
Tos pačios pramonės šakos
agentūros1.
(angl. „utilities“) įmonių vidurkis

Tarp 20 % geriausių tos
pačios pramonės šakos
(angl. „utilities“) įmonių

(MSCI ACWI reitingas)

1. MSCI nuostatas dėl atsakomybės bei „Sustainalitycs“ ASV rizikos reitingo ataskaitos santrauką galite rasti https://www.ignitisgrupe.lt/lt/darnumo-veiklos-ir-rezultatai.
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UŽTIKRINAME

PLEČIAME
ŽALIĄJĄ GAMYBĄ

energetikos sistemos
patikimumą ir lankstumą

prisidėdami prie regioninių
tikslų įgyvendinimo

SKATINAME
energetikos pokyčius
ir vystymąsi

KURIAME
TVARIĄ ATEITĮ
Be anglies.
Be branduolinės energijos.
Siekiame CO2 neutralumo.
Remiamės pripažintais
aplinkosaugos, socialiniais
ir valdymo principais

IŠNAUDOJAME
PLĖTROS GALIMYBES
ir vystome inovatyvius sprendimus,
kad gyvenimas būtų lengvesnis ir
energetiškai sumanus
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Turinys >

Integruotas verslo planavimas
Grupės prioritetai, struktūra, įmonės, funkcijos,
planavimo dokumentai, sprendimai, įgyvendinimas
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Pagrindiniai planavimo dokumentai Ignitis grupėje
STRATEGIJA
•

•

Strategija atnaujinama kas 3-5-10 metus pagal poreikį, kad
išliktų aktuali ir atitiktų akcininkų lūkesčius. Strategijos gali
būti įvairių lygių: korporatyvinė, verslo segmentų, atskiros
įmonės, funkcijos ar veiklos.
Strategija grindžiama ilgalaikiu finansiniu planu, kuris
rengiamas ne trumpesniam nei 10 metų periodui ir
peržiūrimas 2 kartus per metus.

STRATEGINIS PLANAS
•

Rengiamas kartą per metus 4 metų laikotarpiui.

•

Rengiant atsižvelgiama į LRV/VKC nustatytus
reikalavimus/rekomendacijas bei vadovaujamasi gerąja
tarptautine praktika.

•

Strateginiai tikslai – mums svarbi motyvacijos dalis.

FINANSINĖ PROGNOZĖ

METINIS PLANAS
•

Rengiamas kartą per metus, ateinantiems kalendoriniams
metams.

•

Finansinės prognozės rengiamos kartą per ketvirtį 2 metų
laikotarpiui.

•

Jį sudaro: metiniai tikslai, metinis biudžetas ir veiklos
rodikliai, rizikos bei strateginių iniciatyvų portfelis.

•

•

Metiniai tikslai – integruojami į kintamo atlygio rodiklius.

Periodinė finansinių ir veiklos rezultatų stebėsena ir
analizė vykdoma kas mėnesį, veiklos ataskaitos
rengiamos kas ketvirtį.
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Planavimo dokumentai, sąsajos, standartizavimas
Akcininkų
lūkesčiai

Strategija

Strateginis planas

Ilgalaikis finansinis planas

P1

P2

P4

P3

Prognozė

Veiklos
rodikliai

Rezultatai

Metiniai
tikslai

Grupės Funkcija

Metinis
biudžetas

Grupės įmonė

Sąsaja su atlygiu

Prioritetai ir strateginės gairės

Grupė

Strateginių iniciatyvų portfelis

Rizikos

Strateginiai
tikslai
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Tinkamo balanso planuojant užtikrinimas
Verslo
prioritetai

Organizacinė
struktūra
Grupės
funkcijos

1. Stebėtojų tarybą sudaro 7 nevykdomieji nariai (2 – akcininko atstovai, 5 – nepriklausomi nariai). Valdybą sudaro 5 vykdomieji nariai. Bendrovės vadovas yra valdybos pirmininkas.
2. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nevykdomieji nariai** arba 3 nevykdomieji nariai (2 – akcininko atstovai, 1 – nepriklausomas narys). Valdybą sudaro 5 arba 3 vykdomieji nariai. Bendrovės vadovas yra valdybos pirmininkas.
3. Valdybą Valdybą sudaro 3 nevykdomieji nariai | (2 – akcininko atstovai, 1 – nepriklausomas narys). Valdybos struktūra įvairiose bendrovėse gali skirtis ir ji nesudaroma tol, kol įmonė nepradeda savo veiklos***. Bendrovės vadovas nėra valdybos pirmininkas.
4. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Valdyba nesuformuota.
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Strateginiai ir metiniai tikslai

Strategija

Grupė
Holdingas

Ilgalaikis finansinis
planas

Strateginis planas

Strateginių
iniciatyvų portfelis

Veiklos
rodikliai

Metinis
biudžetas

Rizikos

Lūkesčių integravimas grupės mastu

Grupės
lūkesčių
gairės

Įmonės

Projektas1

Funkcijos

Rugsėjis

Spalis

Planavimo
sesijos
su
„Ignitis
grupės“
Valdyba

Lapkritis

Projektas2

Gruodis

Tvirtinimas.
Komunikavimas.
Įgyvendinimas.

Sausis

Vasaris
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Turinys >

Integruotas verslo planavimas
Ignitis grupės pavyzdžiai: strategija, strateginiai ir
metiniai tikslai, strateginių iniciatyvų portfelis,
ataskaitos
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Strategija

https://www.ignitisgrupe.lt/lt/strategija

2020 m. atnaujinome Bendrovės strategiją, kurioje darnumas sudaro labai svarbią dalį. Mes
spartiname pokyčius, kurie prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo
pasaulyje, keičiame savo veiklos modelius, kurdami ir diegdami sumanius energetikos
sprendimus, plečiame savo veiklą regione ir ieškome naujų galimybių rinkose, kuriose vyksta
esminiai energetikos pokyčiai.
Strategijoje mes susitelkiame į keturis strateginius prioritetus. Pirma, kuriame tvarią ateitį be
anglies ir branduolinės energijos. Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdymo
praktikos kriterijus integruojame į savo strateginius tikslus ir tvirtai įsipareigojame kurti
darnesnę ateitį. Mūsų verslo tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (DVT) ir
mes įsipareigojame iki nulio sumažinti grynąjį išmetamojo anglies dvideginio (CO2 ) kiekį iki
2050 m. Taip pat siekiame savo veiklas suderinti su mokslu grįstais tikslais, kad užtikrintume
verslo modelį, kuris padėtų išlaikyti ne didesnį nei 1,5 °C klimato šiltėjimą. Antra, užtikriname
energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą bei skatiname energetikos pokyčius ir
vystymąsi. Trečia, plečiame žaliąją gamybą prisidėdami prie regioninių energetikos tikslų
įgyvendinimo. Siekiame išvystyti 4 GW instaliuotos galios žaliosios gamybos pajėgumus iki
2030 m. Ketvirta, išnaudojame plėtros galimybes ir vystome inovatyvius sprendimus, kad
gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus.
Mūsų didžiausias dėmesys yra namų rinkoms – Baltijos šalims, Lenkijai ir Suomijai. Taip pat
aktyviai ieškome naujų galimybių šalyse, kuriose vyksta esminiai energetikos pokyčiai.

Įgyvendindami strateginius prioritetus itin didelį dėmesį skiriame finansinei drausmei. Įsitraukę
darbuotojai, lanksčios komandos, mokymosi kultūra, tvirtas organizacijos valdymo modelis ir
veiklos skaitmenizavimas yra mūsų strategijos sudėtinė dalis.
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Veiklos segmentai
Pagrindinėse veiklose didžiausią dėmesį skiriame tvarios vertės kūrimui

Žalioji gamyba

Tinklai

Lanksčioji
gamyba

Sprendimai
klientams

Kryptinga, tvari ir pelninga veikla

Patikima ir lanksti
energetikos sistema

Inovatyvūs sprendimai
lengvesniam gyvenimui ir
energetikos vystymuisi

Visiškai reguliuojama
veikla

Reikšminga dalis –
reguliuojamos ir sutartimis
pagrįstos veiklos

Didžiąja dalimi
reguliuojama veikla

Reikšminga dalis –
reguliuojamos veiklos

Nr. 1 Baltijos regione1

Nr. 1 Lietuvoje2
Nr. 2 Baltijos regione2

Nr. 1 Lietuvoje2
Nr. 2 Baltijos regione2

Nr. 1 Baltijos regione3

Visą šalį apimantis natūralus
elektros ir dujų skirstymo tinklų
monopolis Lietuvoje

MWe: 1 101

MWe: 1 055

Pardavimai mažmeninėje
rinkoje: 19 TWh

Atsparus ir efektyvus
energijos skirstymas, sudarantis
prielaidas energetikos pokyčiams

1. Pagal tinklo dydį ir klientų skaičių.
2. Pagal instaliuotą galią.
3. Pagal klientų skaičių.
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Siekiami rodikliai, kuriant tvarią ateitį
2020
faktas

2021

2022

2024
tikslas

2023

Žaliosios gamybos
augimas

Žaliosios gamybos galia,
GW

1,1

Atsparus skirstymo tinklas

Elektros SAIFI1,
nutraukimų dažnis vienam
klientui

1,12

≤1,13

≤1,12

≤1,11

≤1,09

Tinklo skaitmenizavimas

Išmaniųjų skaitiklių skaičius,
mln.

-

Iki 0,1

~0,6

1,1–1,2

1,2-1,3

Lanksti energijos sistema

Sisteminės paslaugos,
vieta rinkoje

CO2 valdymas

Pardavimų kiekiai
mažmeninėje rinkoje
(elektra ir dujos), TWh
Išmetamosios šiltnamio efektą
sukeliančios dujos, CO2 tūkst. t

Saugumas darbe

TRIR ir
mirtini nelaimingi atsitikimai4

Įsitraukę darbuotojai

eNPS,
%

ASV principai

MSCI ASV & Sustainalytics
ASV rizikos reitingas

Investicijos augimui

Investicijos,
mlrd. Eur

Energijos tiekimo plėtra

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr. 1
Lietuvoje

1,8–2,0

Nr. 1
Lietuvoje

19,2

apie 22

7 7782

Pagal šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų valdymo
planą, suderintą su SBTi3

TRIR=0,455
ir MA=0

TRIR ≤2,29
ir MA=0

56%

≥ 95 % kiekvienam ateinančiam periodui,
lyginat su praėjusių metų lygiu

A
Medium
0,356

Pagerinti
(bent vieną)

1,7–2,0

Išskyrus išimtinius įvykius, kuriuos patvirtino reguliavimo institucija (VERT).
1-3 apimtis (rinkos metodu). Čia pateikti duomenys šio dokumento publikavimo metu yra tikrinami (angl. verification), todėl gali kisti.
Detalusis planas bus suderintas su SBTi 2021 m.
Grupės darbuotojai. Bendras registruojamas sužalojimų lygis milijonui darbuotojų dirbtų valandų. Mirtinų nelaimingų atsitikimų (MA) skaičius per laikotarpį. Rangovai bus įtraukti nuo kitų metų.
TRIR vertė 2020 m. yra didesnė nei dėl COVID-19 pandemijos nustatytų judėjimo apribojimų. 2024 m. tikslas, remiasi 2019 m. bazine verte 2,29.
2020 m. Investicijų lygis buvo žemesnis dėl COVID-19 efekto ir karantino laikotarpiais taikomų apribojimų (2019 m. - 0,45 mlrd. Eur).
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Strateginis planas 2021–2024 m.

Planuojame pasiekti 1,8–2,0 GW žaliosios gamybos
instaliuotą galią iki 2024 m. ir 4 GW – iki 2030 m.
1,2–1,4 GW

Kauno KJ pradėjo veiklą
2020 m. rugpjūtį
Vilniaus KJ atliekų jėgainė
2021 m. kovą

1,1 GW

700 MW

73 MW

94 MW

63 MW

Up to
170 MW

0,3–0,5 GW

110 MW

1,8–2,0 GW

Veikiantys
+
statomi
pajėgumai

Veikiantys
+
statomi
pajėgumai

VKJb3

POM2

2021 m.
Operational
I ketv.
veikiantys
pajėgumai

2021

2022

4 GW

MŽK4

2023

Vystomi saulės Likutinis tikslas
projektai

2024

Jūrinis vėjas

Kruonio HAE Likutinis tikslas
plėtra

2030

Statomi pajėgumai1

Vėjas (jūrinis)

1.
2.
3.
4.

Datos žymi komercinės veiklos pradžią.
Pomerania vėjo jėgainių parkas.
Vilniaus kogeneracinė jėgainė /Biokuro jėgainė.
Mažeikių vėjo jėgainių parkas.

Vėjas (sausumos)

Vanduo

Biokuras, WtE

Saulė

Tikslinės
šalys
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Finansiniai tikslai

2020
faktas

2021

2022

2023

Tvarus augimas

Koreguotas EBITDA,
mln. EUR

291,6

Siektina grąža

Koreguotas ROCE,
%

7,1 %

vidutiniškai 5,5–6,5 %

Patikimi finansinio sverto rodikliai

Grynoji skola/Koreguotas EBITDA,
kartai

2,1 karto

< 4 kartai

Investicinis kredito reitingas

Kredito reitingas
S&P

BBB+

BBB+

Augantys dividendai

Minimalūs dividendai, tenkantys
vienai akcijai
EUR/akcijai

1,141

1. Apskaičiuota pagal akcijų skaičių 2020 m. pabaigoje (po IPO: 74 283 757 paprastosios akcijos).

2024
tikslas
350–390

≥1,181

≥1,211

≥1,251

≥1,291
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EBITDA augimas –

https://www.ignitisgrupe.lt/lt/strategija

Koreguotas EBITDA

4,7–7,5 % kasmet dėl

mln. Eur

Žaliosios gamybos plėtros

+4,7-7,5 %
CAGR
350-390

291,6

Tinklai
2020

Žalioji
gamyba

Lanksčioji
gamyba

Sprendimai
klientams
2024
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Darnumas: svarbūs aspektai ir reitingai
Aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir gerosios valdysenos (ASV) aspektus įtraukiame į savo verslo tikslus

Aplinkosauga
Klimato kaita ir energetikos pokyčiai

Energijos vartojimo efektyvumas

Oro, dirvožemio ir vandens kokybė

Socialinis atsakingumas
Darbuotojų sauga ir sveikata

Vietinės bendruomenės

Darbuotojų pasitenkinimas

Darbuotojų įvairovė

Valdysena
Tiekimo grandinės darnumas

Siekiami ASV
įvertinimai
2021–2024 m.:

Skaidrumas ir korupcijos prevencija

Darnumo valdymas ir atskaitomybė

− „Sustainalytics“ ASV rizikos reitingas: Vidutinės (artėjant prie žemos) rizikos reitingas
− MSCI ASV reitingas: nuo A iki AA
− VVĮ Gerosios valdysenos indeksas: išlaikyti A+
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Darnumo tikslai ir uždaviniai
Aplinkosauga

2020 m.

2021–2024 m.
tikslai ir
uždaviniai

Klimato kaita ir energetikos pokyčiai

Energijos vartojimo efektyvumas

−
−
−

1,1 GW instaliuota žaliosios gamybos galia.
82 elektromobilių įkrovimo stotelės.
Apskaičiuotos ŠESD emisijos.

−

−

Iki 2024 m. žaliosios gamybos galios
augimas iki 1,8–2,0 GW.
Patrigubinti elektromobilių įkrovimo
stotelių skaičių lyginant su 2020 m.
Su SBTi1 suderintas ŠESD emisijų valdymo
planas siekiant iki 2050 m. sumažinti iki nulio
grynąjį CO2 emisijų kiekį. Įgyvendinti ŠESD
emisijų valdymo plane numatyti tikslai.

−

−
−

DVT 7, 9, 12, 13

1.
2.
3.
4.

Mokslu paremtų tikslų iniciatyva (angl. Science Based Targets initiative).
Įskaitant ESO techninius sutaupymus ir klientų sutaupymus.
Įtraukia tik sutaupymus dėl išmaniųjų skaitiklių diegimo.
Už pažeidimą skirta apie 100 EUR bauda.

−

−

Oro, dirvožemio ir vandens
kokybė

Viršytas 2020 m. 370 GWh klientų energijos
sutaupymo2 tikslas.
Efektyvaus energijos vartojimo švietimo ir
konsultacijų dėka klientai sutaupė 5,31 GWh.

− 0 su aplinkosauga susijusių
nelaimių ir 1 smulkus pažeidimas4.

290,6 GWh suvestiniai energijos sutaupymai3
galutiniams vartotojams 2021-2024 m.
laikotarpiu.
Iki 2023 m. įdiegti 1,1–1,2 mln. išmaniųjų
skaitiklių.

− 0 su aplinkosauga susijusių
nelaimių ir nuobaudų.

DVT 7, 9, 12, 13

DVT 12, 14, 15
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Darnumo tikslai ir uždaviniai
Socialinis atsakingumas

2020 m.

Darbuotojų sauga ir
sveikata

Vietinės
bendruomenės

Darbuotojų
pasitenkinimas

−

0 mirtinų nelaimingų
atsitikimų (darbuotojai).
TRIR = 0,451.

− Parengtos vieningos
bendruomenių įtraukimo
gairės.

− eNPS = 56 %.

0 mirtinų nelaimingų
atsitikimų (darbuotojai).
TRIR ≤2,29.
2021 m. į TRIR skaičiavimą
bus įtraukti ir rangovai.

− Gairėse nurodytos
bendruomenių įtraukimo ir
konsultavimosi.
priemonės taikomos 100%
bendruomenių.

−

DVT 11, 12

DVT 7, 10

−

−

2021–2024 m.
tikslai ir
uždaviniai

−
−

DVT 3, 8

Darbuotojų įvairovė
−
−
−

−

eNPS kiekvieniems
ateinantiems metams ne
mažesnis nei 95 %
praėjusių metų lygio.
20 % darbuotojų bent kartą
sudalyvauja Grupės
savanorystės iniciatyvose.

1. TRIR (bendras fiksuotinų sužalojimų lygis milijonui dirbtų valandų angl. Total recordable injury rate) vertė 2020 m. yra neproporcingai žema dėl COVID-19 pandemijos
nustatytų apribojimų mobilumui. 2024 m. tikslas remiasi 2019 m. bazine verte 2,29.
2. Valdymo organų, generalinių direktorių ir jiems tiesiogiai pavaldžių vadovų lygmenyje.

−
−
−

0 žmogaus teisių pažeidimų.
17 % moterų IT ir inžinerinėse
pozicijose.
22 % moterų
vadovaujančiose2 pozicijose.
0 žmogaus teisių pažeidimų.
5 % pagerinti lyčių balansą
inžinerinėse ir IT pozicijose.
5 % padidinti lyčių balansą
vadovaujančiose2 pozicijose,
didinant kandidatuojančių į šias
pozicijas balansą.

DVT 5, 7, 10
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Strateginis planas 2021–2024 m.

https://www.ignitisgrupe.lt/lt/strategija

Darnumo tikslai ir uždaviniai
Geroji valdysena

2020 m.

Tiekimo grandinės darnumas

Skaidrumas ir korupcijos
prevencija

Darnumo valdymas ir
atskaitomybė

−

Pirkimų, kurių metu buvo tikrinami1 tiekėjai, dalis
sudaro daugiau nei 90 % nuo visų pabaigtų pirkimų
vertės.
13,1 % (4,7 procentiniais punktais mažiau nei 2019
m.) skelbiamų pirkimų dalis, kuriuose pasiūlymus
pateikė tik vienas tiekėjas.

−

Gerosios valdysenos indekso
skaidrumo dalies vertinimas A+.
94,5 % darbuotojų sudalyvavo
antikorupcijos mokymuose.
99,8 % naujų darbuotojų
oficialiai patvirtino susipažinimą
su Etikos kodeksu.

−

Pirkimų, kurių metu buvo tikrinami1 tiekėjai, dalis
sudaro ne mažiau 90 % nuo visų pabaigtų pirkimų
vertės.
Parengtas Tiekėjų etikos kodeksas ir visi2,
dalyvaujantys raštu vykdomuose pirkimuose, laikosi jo
įsipareigojimų.
Skelbiamų pirkimų, kuriuose pasiūlymus pateikia tik
vienas tiekėjas, dalis sudaro ne daugiau kaip 15 %.

−

Išlaikomas Gerosios valdysenos
indekso skaidrumo dalies
vertinimas A+.
100 % darbuotojų dalyvauja ir
80 % išlaiko antikorupcijos ir
Etikos kodekso žinių testus.

−

−

−

2021–2024 m.
tikslai ir
uždaviniai

−
−

DVT 11, 12

−
−

−

−
−

−

−

DVT 8, 12, 16

Žaliųjų obligacijų komiteto, veikiančio
nuo 2017 m., pagrindu 2020 m.
sukurtas Darnios plėtros komitetas.
Paviešintos visos su darnumu
susijusios politikos.
ASV atskleidimas pagal GRI ir
„Nasdaq“ reikalavimus.
Atliktas reikšmingumo vertinimas
pagal AA1000 atskaitomybės
principus visiems verslo segmentams,
nustatyti konkretūs tikslai ir parengta
darnumo programa.
2021 m. pradėtas teikti CDP klimato
kaitos klausimynas.
2022 m. įgyvendintos TCFD
rekomendacijos su klimato kaita
susijusiems atskleidimams.

DVT 8, 12, 16

1. Tiekėjų patikrinimai apima dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, sukčiavimą, korupciją, teroristinius nusikaltimus, pinigų plovimą, vaikų darbą ir kitas prekybos
žmonėmis formas, mokesčių ir socialinio draudimo įmokų nesumokėjimą, draudžiamus susitarimus, profesinius nusižengimus ir pan. Vadovaujantis Antikorupcinės vadybos
sistema taip pat atliekami stropieji tikrinimai, kuriais siekiama užtikrinti antikorupcinę atitiktį.
2. Išskyrus atvejus, kai dėl taikomos teisinės procedūros arba formato oficialaus kodekso laikymosi patvirtinimo atlikti negalima.
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https://www.ignitisgrupe.lt/lt/atlygis

„Ignitis grupės“ 2021 metų tikslų* rodikliai

ESG tikslai
Environmental.
Social.
Governance

Veiklos vertinimo Svoriai Rodikliai
kriterijai
Finansiniai tikslai

30%

Grupės koreguotas EBITDA

Strateginiai
projektai ir
pagrindiniai etapai

50%

Vilnius biokuro jėgainės statybų projekto įgyvendinimo užtikrinimas: įgyvendinimas laiku ir numatyta
apimtimi (10%)
Nauji įsigijimai: numatyta apimtimi pasirašytos akcijų įsigijimo sutartys žaliosios gamybos projektams, kurių
planuojama veiklos pradžia 2021-2023 (10%)
Naujų projektų vystymas: numatyta apimtimi išvystyti ankstyvosios stadijos žaliosios gamybos projektai, kurių
planuojama veiklos pradžia 2024-2025 (10%)
Išmaniųjų skaitiklių programa: įgyvendinimas laiku ir numatyta apimtimi (10%)
LRAIC II: tvaraus ilgalaikio reguliacinio modelio užtikrinimas naujam reguliaciniam periodui (10%)

Darnumo tikslai

20%

Saugumas darbe: TRIR** ir nulis mirtinų atsitikimų darbe įmonės darbuotojams (5%)
Grupės darnumo programa: įgyvendinimas laiku ir numatyta apimtimi (5%)
Grupės darbuotojų NPS (10%)

* “Ignitis grupės“ kintamo atlygio tikslų rodikliai.
**TRIR (bendras fiksuotinų sužalojimų lygis milijonui dirbtų valandų angl. Total recordable injury rate).

27 / 29

“Ignitis grupės“ strateginių iniciatyvų portfelis
TINKLAI
Išmanus skirstymo tinklo vystymas
Smart metering program (link to Jira)

XX
XX

...PAVYZDYS...

DARNUMAS. ŽMONĖS IR KULTŪRA.
ORGANIZACIJA. FINANSAI

ŽALIOJI GAMYBA
Atliekos/Biokuras
Vilnius CHP project/WtE (link to Jira)
Vilnius CHP project/Biomass (link to Jira)

Darnumas
Group sustainability program (link to Jira)

Sausumos vėjas/saulė
XX

Žmonės ir kultūra
New office (link to Jira)
XX

Jūrinis vėjas
XX

Organizacija
XX

Hidro
XX
Inovacijos
XX

LANKSČIOJI GAMYBA
XX
XX

SPRENDIMAI KLIENTAMS
XX
XX

Finansai
XX
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Rezultatai ir ataskaitos
Vidinės veiklos ataskaitos

Metinis/tarpinis pranešimas
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai
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Kuriame
ENERGETIŠKAI
SUMANŲ
pasaulį
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