
Informacija 
apie skaidrumo 
gairių laikymąsi



2Informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi

UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Bendrovė) ir jos patro-
nuojamos bendrovės laikosi  2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės 
nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skai-
drumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skai-
drumo gairės). Skaidrumo gairės privalomai yra taikomos EP-
SO-G, nes EPSO-G yra valstybės valdoma įmonė (toliau – VVĮ). 
Siekiant Skaidrumo gairių laikymosi EPSO-G įmonių grupėje 
įgyvendinamo, grupės lygiu buvo patvirtinta UAB „EPSO-G“ 
įmonių grupės veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika, 
kurioje detaliai atsižvelgiama į Skaidrumo gairėse keliamus 
reikalavimus ir nustatomas jų taikymas EPSO-G įmonių gru-
pės bendrovėms. 

Informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi

Skaidrumo gairių įgyvendinimas EPSO-G yra iš esmės užtikrina-
mas per informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei 
informacijos atskleidimą EPSO-G valdymo bendrovės ir grupės 
įmonių interneto svetainėse atskleidžiant ir pateikiant informa-
ciją interesų turėtojams prieinamu bei suprantamu formatu.

Skaidrumo gairių 3 straipsnyje nurodyta, kad VVĮ vadovaujasi 
AB Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso  
nuostatomis, susijusiomis su viešu informacijos atskleidimu. 
Informacija apie tai, kaip EPSO-G laikosi šio kodekso nuostatų, 
yra atskleista EPSO-G metinio pranešimo II-ajme priede „UAB 
„EPSO-G“ pranešime apie AB Nasdaq Vilnius listinguojamų 
bendrovių valdysenos kodekso laikymąsi“.

Žemiau pateikiama struktūrizuota informacija dėl Skaidrumo gairių vykdymo:

EPSO-G INTERNETO TINKLAPYJE (WWW.EPSOG.LT) TURI BŪTI SKELBIAMA INFORMACIJA / VYKDOMI KITI REIKALAVIMAI:

Bendrovės pavadinimas, kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę, 
buveinė (adresas)

Vykdoma

Teisinis statusas, jeigu EPSO-G pertvarkoma, reorganizuojama (nurodomas reorganizavimo būdas), 
likviduojama, yra bankrutuojanti ar bankrutavusi

Neaktualu

Informacija apie valstybei atstovaujančią instituciją, t. y. Energetikos ministeriją ir nuoroda į jos 
interneto svetainę

Vykdoma

Veiklos tikslai, vizija ir misija Vykdoma

Struktūra Vykdoma

Vadovo duomenys* Vykdoma

Valdybos pirmininko ir narių duomenys* Vykdoma

Stebėtojų tarybos pirmininko ir narių duomenys* Neaktualu

Komitetų pavadinimai, jų pirmininkų ir narių duomenys* Vykdoma

*Skelbiami šie duomenys: vardas, pavardė, einamų pareigų pradžios data, kitos einamos vadovaujamosios pareigos kituose juri-
diniuose asmenyse, išsilavinimas, kvalifikacija, profesinė patirtis; nurodoma, ar kolegialaus organo narys yra išrinktas ar paskirtas 
kaip nepriklausomas narys.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų nominalių verčių suma (eurais euro cento tikslumu) 
ir dalis (procentais) EPSO-G įstatiniame kapitale

Vykdoma

Vykdomi specialieji įpareigojimai, kurie nustatomi pagal LR ekonomikos ir inovacijų ministro 
patvirtintas rekomendacijas: nurodomas specialiųjų įpareigojimų tikslas, einamaisiais 
kalendoriniais metais jiems vykdyti skirti valstybės biudžeto asignavimai ir teisės aktai, 
kuriais VVĮ pavesta vykdyti specialųjį įpareigojimą, nustatomos specialiojo įpareigojimo 
vykdymo sąlygos ir (arba) reguliuojama kainodara

Vykdoma

http://www.epsog.lt
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EPSO-G INTERNETO TINKLAPYJE (WWW.EPSOG.LT) TURI BŪTI SKELBIAMA INFORMACIJA / VYKDOMI KITI REIKALAVIMAI:

Informacija apie socialinės atsakomybės iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar 
planuojamus investicinius projektus

Vykdoma

Jei EPSO-G yra kitų juridinių asmenų dalyvė (netaikoma dukterinėms ir paskesnio lygio 
dukterinėms bendrovėms), tokių juridinių asmenų pavadinimas, kodas ir registras, kuriame 
kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę, buveinė (adresas), interneto tinklalapių adresai

Neaktualu

EPSO-G metinių finansinių ataskaitų rinkinys, EPSO-G metinis pranešimas, taip pat EPSO-G metinių 
finansinių ataskaitų auditoriaus išvada EPSO-G interneto svetainėje turi būti paskelbti per 10 darbo 
dienų nuo metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Vykdoma

EPSO-G tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai, EPSO-G tarpiniai pranešimai interneto svetainėje turi 
būti paskelbti ne vėliau kaip per 2 mėnesius pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Vykdoma

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD EPSO-G YRA PATRONUOJANTI BENDROVĖ, PAPILDOMAI EPSO-G  INTERNETO TINKLAPYJE (WWW.EPSOG.LT) 
TURI BŪTI SKELBIAMA ŠI INFORMACIJA:

EPSO-G įmonių grupės struktūra Vykdoma

EPSO-G dukterinių ir paskesnio lygio dukterinių bendrovių:

Bendrovės pavadinimas, kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys 
apie Bendrovę, buveinė (adresas)

Vykdoma

Interneto tinklalapių adresai Vykdoma

EPSO-G  valdomų akcijų dalis (procentais) bendrovių įstatiniame kapitale Vykdoma

Metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir konsoliduotieji metiniai pranešimai Vykdoma

EPSO-G INTERNETO TINKLAPYJE (WWW.EPSOG.LT) TURI BŪTI SKELBIAMI ŠIE DOKUMENTAI / VYKDOMI KITI REIKALAVIMAI:

EPSO-G įstatai Vykdoma

Energetikos ministerijos raštas dėl valstybės tikslų ir lūkesčių EPSO-G nustatymo Vykdoma

Veiklos strategija arba jos santrauka tais atvejais, jei veiklos strategijoje yra konfidencialios 
informacijos ar informacijos, kuri laikoma komercine (gamybine) paslaptimi

Vykdoma

Atlyginimų politika, apimanti EPSO-G vadovo darbo užmokesčio ir EPSO-G sudaromų 
kolegialių organų bei komitetų narių atlygio nustatymą

Vykdoma

EPSO-G metiniai ir tarpiniai pranešimai Vykdoma

Ne trumpesnio kaip 5 metų laikotarpio metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir 
metinių finansinių ataskaitų auditoriaus išvados

Vykdoma

Aukščiau nurodyti dokumentai skelbiami PDF formatu ir sudaromos techninės galimybės 
juos išsispausdinti

Vykdoma

http://www.epsog.lt
http://www.epsog.lt
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUOSE, PRANEŠIMUOSE TURI BŪTI SKELBIAMA / VYKDOMI KITI REIKALAVIMAI:

EPSO-G apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius 
apskaitos standartus

Vykdoma

EPSO-G rengia 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį Vykdoma

EPSO-G be metinio pranešimo, papildomai rengia 6 mėnesių tarpinį pranešimą Vykdoma

EPSO-G metiniame pranešime, be LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nustatytų 
turinio reikalavimų, papildomai turi būti pateikiama3 :

Trumpas EPSO-G verslo modelio aprašymas Vykdoma

Informacija apie svarbius įvykius, įvykusius per finansinius metus ir po jų (iki metinio pranešimo 
parengimo) ir turėjusius esminę reikšmę EPSO-G veiklai

Vykdoma

Veiklos strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimo rezultatai Vykdoma

Pelningumo, likvidumo, turto apyvartumo, skolos rodikliai Vykdoma

Specialiųjų įpareigojimų vykdymas Vykdoma

Investicijų politikos įgyvendinimas, vykdomi ir planuojami investiciniai projektai bei 
investicijos per ataskaitinius metus

Vykdoma

EPSO-G taikomos rizikos valdymo politikos įgyvendinimas Vykdoma

Dividendų politikos įgyvendinimas Vykdoma

Atlyginimų politikos įgyvendinimas Vykdoma

Bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
pagal einamas pareigas ir (arba) padalinius

Vykdoma

VVĮ, kurioms neprivalomas socialinės atsakomybės ataskaitos rengimas, rekomenduojama 
atitinkamai metiniame pranešime ar metinėje veiklos ataskaitoje pateikti informaciją, susijusią 
su aplinkosaugos, socialiniais ir personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir 
kyšininkavimu klausimais

Vykdoma

Konsoliduotajame metiniame pranešime pateikiama įmonių grupės struktūra, taip pat kiekvienos 
dukterinės bendrovės  pavadinimas, kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys 
apie Bendrovę, buveinė (adresas), valdomų akcijų dalis (procentais) dukterinės bendrovės 
įstatiniame kapitale, finansinių metų finansinius ir nefinansinius veiklos rezultatai

Vykdoma

EPSO-G tarpiniame pranešime pateikiamas trumpas EPSO-G verslo modelio aprašymas, 
ataskaitinio laikotarpio finansinių veiklos rezultatų analizė, informacija apie per ataskaitinį 
laikotarpį įvykusius svarbius įvykius, taip pat pelningumo, likvidumo, turto apyvartumo, skolos 
rodiklius ir jų pokyčius, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu

Vykdoma


