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„Ignitis grupė“ –
kuriame energetiškai
sumanų pasaulį
Viena didžiausių energetikos
įmonių grupių Baltijos regione.
Mūsų namų rinkos, kurioms
skiriame didžiausią dėmesį –
Baltijos šalys, Lenkija ir
Suomija.

Tinklai
Atsparus ir efektyvus
energijos skirstymas,
sudarantis prielaidas
energetikos pokyčiams.

Žalioji
gamyba

Lanksčioji
gamyba

Sprendimai
klientams

Kryptinga, tvari ir
pelninga veikla.

Patikima ir lanksti
energetikos sistema.

Inovatyvūs sprendimai
lengvesniam gyvenimui ir
energetikos vystymui.
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Viskas prasideda
nuo strategijos
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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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Tvirtai įsipareigojame kurti
darnią ateitį
Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdymo
praktikos kriterijus (toliau – ASV) 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.
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Kodėl mes kalbame apie darnumą?

KLIENTAI

BENDRUOMENĖS

DARBUOTOJAI

AKCININKAI

71 % Lietuvos vartotojų
atsižvelgia į ASV aspektus
priimdami sprendimą pirkti1

Bendruomenių
nepasitenkinimas gali
sugriauti įmonės reputaciją
ir / arba sustabdyti projektus

62 % žmonių dirbtų socialiai
atsakingoje įmonėje, net jei
atlyginimas būtų mažesnis2

ASV kriterijais
besiremiantys investiciniai
fondai per pandemiją
parodė geresnius rezultatus
nei „tradiciniai“3

1. Sustainable Brand Index, Official Report 2020
2. Cone Communications and Ebiquity Global, Survey, 2019
3. Morningstar, Passive Sustainable Funds: The Global Landscape, 2020,
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Didžiausias IPO Baltijos šalyse
Išplatinta naujai išleistų akcijų už 450 mln. eurų

Akcininkų struktūra po IPO
Mažmeniniai investuotojai (LT, LV, EE)
2,52 %

Instituciniai
investuotojai
24,41 %

Pagrindinis
akcininkas (LR
Finansų ministerija)
73,08 %
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Kaip mes gyvename
su darnumu
8

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 reitingais, kuriuos suteikia nepriklausomos,
lyderiaujančios ASV reitingų agentūros1.

Tarp 20 % geriausių tos
pačios pramonės šakos
(angl. „utilities“) įmonių
Tos pačios pramonės šakos
(angl. „utilities“) įmonių vidurkis
(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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Kaip diegiame ir tobuliname tvarumo veiklas
Tvarumo įtvirtinimas
organizacijos
valdyme ir
procesuose

Pažangos
vertinimas ir
nuoseklus
tobulėjimas

1

2

Pamatuojami ASV
tikslai

3

Atskleidimų
stiprinimas

Vartotojų
tvarumą
įgalinantys
produktai ir
paslaugos

4

10

Reikšmingos tvarumo sritys – pagal suinteresuotas šalis
Pagrindinė tema

Darbuotojai

Bendruomenės

Akcininkai ir
investuotojai

Finansų
ministerija

Klientai

Asociacijos,
NVO

Žiniasklaida

Poveikis klimatui ir ŠESD emisijos
Kompetentingi darbuotojai dabar ir ateityje
Įvairovė, lygios galimybės ir žmogaus teisės
Mažesnis į sąvartynus patenkančių atliekų kiekis
Įtaka žemės, vandens ir oro kokybei (ne ŠESD)
Tvaresnis energijos vartojimas savo reikmėms
Energetinis efektyvumas visuomenei ir klientams
Įsitraukimas į visuomeninę veiklą
Prieigos prie energijos užtikrinimas
Etiškas verslas, antikorupcija ir skaidrumas
Įtaka vietinėms bendruomenėms ir ryšiai su jomis
Įtaka biologinei įvairovei ir ekosistemoms
Darbuotojų gerovė ir bendradarbiavimas su darbuotojais
Išteklių vartojimo efektyvumas ir atliekų tvarkymas
Darbuotojų sauga ir sveikata
Atsakomybė ir darnumas tiekimo grandinėje

Energetikos sistemos saugumas ir stabilumas
Darnūs sprendimai ir paslaugos klientams
Tvarios finansinės priemonės
Tamsesnė spalva rodo didesnį aktualumą.
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Suinteresuotų šalių požiūris ir verslo perspektyva
Reikšmingumo matrica
LABAI DIDELIS

6

1
2
7

Aktualumas suinteresuotosioms šalims
VIDUTINIS

Valdysena (ekonominė sritis)

Aplinkosauga
5

3

1

Poveikis klimatui ir ŠESD emisijos

2

Energetikos sistemos stabilumas ir saugumas

5

Energetinis efektyvumas visuomenei ir klientams

3

Prieigos prie energijos užtikrinimas

6

Darnūs sprendimai ir paslaugos klientams

4

Etiškas verslas, antikorupcija ir skaidrumas

7

Mažesnis į sąvartynus patenkančių atliekų kiekis

17

Atsakomybė ir darnumas tiekimo grandinėje

8

Įtaka biologinei įvairovei ir ekosistemoms

19

Tvarios finansinės priemonės

9

Įtaka žemės, vandens ir oro kokybei (ne ŠESD)

14

Energijos vartojimas savo reikmėms

15

Išteklių vartojimo efektyvumas ir atliekų tvarkymas

4

8

9
10
14

11
15

Socialinė sritis
12

16

13
18

Darbuotojų sauga ir sveikata

11

Įtaka vietinėms bendruomenėms ir ryšiai su jomis

12

Darbuotojų gerovė ir bendradarbiavimas su jais

13

Kompetentingi darbuotojai dabar ir ateityje

16

Įvairovė, lygios galimybės, žmogaus teisės

18

Įsitraukimas į visuomeninę veiklą

17
19

VIDUTINIS

10

Temos poveikis visuomenei

LABAI DIDELIS
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Kaip diegiame ir tobuliname tvarumo veiklas
Tvarumo įtvirtinimas
organizacijos valdyme ir
procesuose
ASV integravimas į procesus

1

Emisijų valdymas (SBTi tikslai)

2

2021–2024 m. strateginis
planas numato ASV tikslus
Išsamus reikšmingumo
vertinimas 2021 m.

Vartotojų
tvarumą
įgalinantys
produktai ir
paslaugos

Pažangos vertinimas ir
nuoseklus tobulėjimas

Pamatuojami ASV tikslai

Atskleidimų stiprinimas
2020 m. ataskaita paremta GRI

4

3

CDP klausimynas 2021 m.
Atskleidimai pagal TCFD 2022 m.
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Atskleidimai atsižvelgiant į suinteresuotų šalių nuomonę

Pagrindinis
akcininkas (Finansų
ministerija)
Akcininkai,
investuotojai

Klientai,
darbuotojai,
partneriai
Bendruomenės,
asociacijos, NVO,
žiniasklaida
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„Ignitis grupės“ darnumo (ASV) tikslai 2021–2024 m.
Siektinos tikslų reikšmės nurodytos Grupės strateginiame plane

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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Siekiami rodikliai, kuriant tvarią ateitį
2020 m.
faktas

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.
tikslas

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

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

1. Išskyrus išimtinius įvykius, kuriuos patvirtino reguliavimo institucija (VERT).
2. 1-3 apimtis (rinkos metodu). Čia pateikti duomenys šio dokumento publikavimo metu yra tikrinami (angl. verification), todėl gali kisti.
3. Detalusis planas bus suderintas su SBTi 2021 m.
4. Grupės darbuotojai. Bendras registruojamas sužalojimų lygis milijonui darbuotojų dirbtų valandų. Mirtinų nelaimingų atsitikimų (MA) skaičius per laikotarpį. Rangovai bus įtraukti nuo kitų metų.
5. TRIR vertė 2020 m. yra didesnė nei dėl COVID-19 pandemijos nustatytų judėjimo apribojimų. 2024 m. tikslas, remiasi 2019 m. bazine verte 2,29.
6. 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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Kokia su suinteresuotomis šalimis suderinto darnumo nauda?
FINANSINĖ

REPUTACINĖ

DARBDAVIO

Didesnės galimybės
pritraukti platų
investuotojų spektrą

Geresni santykiai su
suinteresuotomis šalimis, įskaitant
darbuotojus ir klientus

Padidėjusios galimybės pritraukti
jaunosios kartos talentus, išlaikyti
darbuotojų motyvaciją

REGULIACINĖ

VISUOMENĖS PALANKUMO

Užtikrinta atitiktis teisės
aktams, galimybė gauti
subsidijas

Palankios sąlygos veikti dėl
stipresnių ryšių su institucijomis ir
bendruomenėmis

Šaltinis: Corporate ESG in Focus: An Overview of ESG
and its Impact on Companies, Sustainalytics, 2020
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Ačiū!
Apie darnumą kalbėkimės:
Tel. +370 670 25997
El. paštu valentas.neviera@ignitis.lt

