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Valdysenos ataskaita

2018 m.  EPSO-G valdymo bendrovės korporatyvinis valdy-
mas buvo vykdomas pagal 2015 m. rugsėjo 7 d. LR Energe-
tikos ministro patvirtintas ir vienintelio akcininko 2018 m. 
balandžio 24 d. sprendimu atnaujintas Valstybės valdomų 
energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdy-
mo gaires. 

Jos nustato bendrus visai EPSO-G įmonių grupei taiko-
mus korporatyvinio valdymo principus, valdymo organiza-
vimo modelį, valdymo struktūrą, atskaitomybės ir veiklos 
priežiūros bei kontrolės sistemas.
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EPSO-G valdymo sistema:
EPSO-G laikosi šių svarbių korporatyvinio valdymo principų: 

· veiklos skaidrumo, 
· valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimo, 
· tikslų apibrėžtumo ir tvarumo, 
· tinkamo akcininkų teisių realizavimo, 
· atitikties teisės aktų reikalavimams ir geriausios prak-

tikos standartams, 
· veiklos efektyvumo, tvarumo ir konkurencingumo, 
· valdymo ir priežiūros organų atsakomybės bei atskaito-

mybės akcininkams. 
EPSO-G remiasi gerąja valdysenos patirtimi, išdėsty-
ta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) paskelbtose gerosios valdysenos rekomendacijose, 
Jungtinių Tautų bei NASDAQ Baltic vertybinių popierių biržos 
rekomendacijose, kituose tarptautiniu mastu pripažintuose 
standartuose ir gerosios valdysenos rekomendacijose, kurių 
svarbiausias tikslas – užtikrinti, kad valstybės valdomos 
bendrovės būtų valdomos skaidriai ir efektyviai.

Kryptingai siekiant pelnyti pasitikėjimą vykdomais 
strateginiais projektais ir itin daug dėmesio skiriant 
veiklos skaidrumui bei atskaitingumui, EPSO-G įmonių 
grupės valdysenos kokybė pelnė aukščiausią įvertinimą  
A+. Tai parodė 2018 m. rugsėjo 25 d. paskelbtas valstybės 
valdomų įmonių (VVĮ) valdysenos praktikos indeksas, kurį 
skaičiuoja Stebėsenos ir programų agentūra (SIPA). SIPA 
gerojo valdymo indeksas yra plačiausiai visų VVĮ valdymo 
kokybę įvertinantis įrankis. Indeksą sudaro trys pagrindinės 
vertinimo dimensijos: skaidrumas, kolegialūs organai bei 
strateginis planavimas ir įgyvendinimas.
Rengdama 2019 m. veiklos planą, EPSO-G valdymo bendrovė 
toliau sieks tobulinti valdyseną įdiegdama SIPA rekomen-
dacijas.  

VALDYSENOS INDEKSO LYDERIAI
Įmonės pavadinimas Sk KO SP

Indekso 
rodiklis

A+A+A+A+UAB „EPSO-G” įmonių grupė

A+A+AA+„Lietuvos energija”. UAB, įmonių grupė

AA+A+A-AB Smiltynės perkėla

AA+A-A+AB „Klaipėdos nafta”

AAA+B+UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO”

AA-A+A-UAB „Investicijų ir verslo garantijos”

AA-A-AVĮ „Oro navigacija”

Paryškintos didelių įmonių kategorijai priskirtos VVĮ

SK - skaidrumo dimensija
KO - kolegialių organų dimensija 
SP - strateginio planavimo ir įgyvendinimo rodiklis
Indekso rodiklis - bendras gerojo valdymo rodiklis



Valdysenos ataskaita

EPSO-G įstatai 
2018 m. gruodžio 31 d. EPSO-G vadovavosi rugpjūčio 1 d. Juri-
dinių asmenų registre įregistruota atnaujinta EPSO-G valdymo 
bendrovės įstatų redakcija, kuri padidino valdybos atsakomybę 
suteikiant jai priežiūros funkciją. Įgyvendinus šį korporatyvin-
io valdymo modelį, EPSO-G organizacinė ir valdymo struktūra 
tapo paprastesnė, efektyvesnė ir toliau atitinka aukščiausius 
valdysenos standartus. Šiems pokyčiams vienintelė valdymo 
bendrovės EPSO-G akcininkė - Energetikos ministerija - pritarė 
2018 m. balandžio 24 d.
Peržiūrėti EPSO-G korporatyvinio valdymo modelį paskatino LR 
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Remiantis jais,  vienin-
telis valdymo bendrovės akcininkas patvirtino naują EPSO-G 
įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių redakciją. 
Įgyvendinant šias gaires buvo pakeisti valdymo bendrovės, 
o taip pat ir grupės bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama 
vertybinių popierių biržoje („Litgrid“, „Amber Grid“) įstatai. Re-
miantis naująja įstatų nuostata, EPSO-G,  „Litgrid“ ir „Amber 
Grid“ bendrovių valdyboms pavesta vykdyti priežiūros funkcijas, 
kurias anksčiau vykdė grupės mastu veikusi stebėtojų taryba.
Numatyta, kad siekiant ir toliau atitikti gerąją Europos ben-
dradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos prak-
tiką, daugiau galių ir pareigų turinčioje EPSO-G valdyboje dau-
gumą sudaro nepriklausomi nariai. Į valdybą taip pat skiriami 
vienintelio akcininko – Energetikos ministerijos – nominuoti 
nariai. 

Bendrovės generalinis direktorius ar kiti administracijos nariai į 
priežiūros funkciją atliekančią valdybą nėra renkami. Vadovau-
jantis teisės aktų reikalavimais, EPSO-G valdyba formuojama 
vienintelio akcininko sprendimu. 
Siekiant tęsti skaidrią bei atskaitingą EPSO-G grupės veiklą, 
valdymo bendrovės valdybai rekomendacijas teikia audito bei 
atlygio ir skyrimo komitetai. Juose daugumą sudaro nepriklau-
somi nariai.
Su EPSO-G įstatais kviečiame susipažinti tinklalapyje Korpora-
tyvinis valdymas skirsnyje https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/
korporatyvinis-valdymas. 
Iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. EPSO-G taikytas valdysenos modelis 
yra išsamiai atskleistas 2017 m. veiklos ataskaitoje bei 2018 m. 
pusmetinėje ataskaitoje. Šioje ataskaitoje jis nėra detaliai kar-
tojamas, o pristatomas naujasis valdysenos modelis. 
EPSO-G įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinki-
mo sprendimu, priimtu ne mažesniu kaip 2/3 visų visuotiniame 
akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų 
balsų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
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EPSO-G priežiūros ir valdymo sistema ir 
funkcijos 
EPSO-G valdymo, priežiūros ir organizacinė struktūra užtikrina 
optimalų veiklos organizavimą, atskaitingumą, procesų efek-
tyvumą ir atsakomybę:
EPSO-G korporatyvinis valdymas yra vykdomas pagal LR Ener-
getikos ministro patvirtintas Valstybės valdomų energetikos 
sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires, kurios 
nustatė bendrus visai įmonių grupei taikomus korporatyvin-
io valdymo principus, valdymo organizavimo modelį, valdymo 
struktūrą, atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės 
sistemas:

· Korporatyvinio valdymo gairės
· EPSO-G įstatai
· Korporatyvinio valdymo politika
· EPSO-G valdybos darbo reglamentas
· EPSO-G audito komiteto veiklos nuostatai
· EPSO-G kolegialūs organai kasmet įsivertina savo veiklą 
pagal nustatytą formą ir viešai apie tai informuoja metinė-
je ataskaitoje.

Šie dokumentai pilna apimtimi yra skelbiami EPSO-G 
internetiniame puslapyje „Korporatyvinis valdymas“ ir „Vadovy-
bė“ skirsniuose.

EPSO-G visuotinis akcininkų susirinkimas
Vienintelio EPSO-G valdymo bendrovės akcininko teises ir pa-
reigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. 
EPSO-G vienintelis akcininkas:

· priima sprendimus strateginiais veiklos krypčių klausimais;
· tvirtina svarbiausias veiklos gaires (korporatyvinio valdymo 

gairės, kolegialių organų atlygio gaires ir kt.).

Stebėtojų taryba
Remiantis galiojančia įstatų redakcija, EPSO-G valdymo ben-
drovės stebėtojų taryba dirbo iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.
Iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. stebėtojų taryba:

· vykdė Grupės bendrovių veiklos priežiūrą;
· vykdė Grupės vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo 

ir rizikų valdymo priežiūrą;
· užtikrino vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą 

Grupėje;
· svarbias klausimais teikė atsiliepimus/pasiūlymus 

valdybai.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. įvyko 11 
stebėtojų tarybos posėdžių.
2018 m. stebėtojų taryba ir jos komitetai itin daug dėmesio 
skyrė ir vertino veiklos politikų praktinį įgyvendinimą bei tai-
kymą Grupės įmonėse. 
 
Pagrindiniai 2018 metų sausio – liepos mėnesiais stebėtojų 
tarybos priimti sprendimai, be metinių ataskaitų vertinimo 
ir atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams teikimo, 
buvo susiję su priežiūros funkcijomis ir situacijos vertinimu 
strateginių projektų įgyvendinimo, rizikos valdymo, atlygio, 
motyvacijos, interesų derinimo, vidaus audito organizavimo 
ir rekomendacijų vykdymo srityse. 
Stebėtojų taryba pateikė atsiliepimus bei rekomendacijas 
naujos redakcijos EPSO-G įmonių grupės veiklos strategijos 
2017-2025 m. projektui.
Reikšmingas stebėtojų tarybos dėmesys buvo skirtas pask-
esnio pavaldumo įmonės UAB „Tetas“ ir ją patronuojančios 
„Litgrid“ bendrovės valdymo organų veiklos kokybei, situaci-
jos analizei ir veiksmų situacijai gerinti planui. 

 

Iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. pasibaigiant įgaliojimams, stebėtojų tarybą sudarė:

Viktorija Trimbel
Nepriklausoma narė, 

pirmininkė

UAB „Quantum capital“ 
Nuo 2016-05-11

Raimondas Rapkevičius
Nepriklausomas narys

UAB „General Financing“
Nuo 2016-05-11

Inga Černiuk
Narė

LR susisiekimo ministerija
Nuo 2016-05-11

Agnė Amelija Kairytė
Narė

LR energetikos ministerija
Nuo 2016-05-11



Valdysenos ataskaita

EPSO-G valdyba
Pagal galiojančią EPSO-G įstatų redakciją valdybą sudaro 5 
(penki) nariai, kuriuos skiria EPSO-G vienintelis akcininkas  4 
(ketverių) metų kadencijai, atsižvelgdamas į atlygio ir skyri-
mo komiteto rekomendacijas. 
Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne 
ilgesnis kaip 2 (dvi) kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip 
8 (aštuoneri) metai iš eilės. Valdybos nariai renkami pa-
gal LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 
patvirtintą Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės 
įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės val-
domos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą 
kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą. 
2018 m. rugsėjo 24 d. Vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G 
akcininkė Energetikos ministerija naujais valstybės valdo-
mos įmonės valdybos nariais paskyrė ministerijos Naftos 
ir dujų skyriaus vedėją Dainių Bražiūną ir Elektros skyriaus 
vedėjo pavaduotoją Gediminą Karalių. 
Penkių narių EPSO-G valdyboje jie pakeitė generalinį direk-
torių Rolandą Zuką ir finansų direktorių Algirdą Juozaponį, 
kurie, atsistatydino iš valdybos nario pareigų laikydamiesi 
įstatų nuostatos, kad Bendrovės generalinis direktorius ar 
kiti administracijos nariai į priežiūros funkciją vykdančią 
valdybą nėra renkami. Jie toliau dirba atitinkamai EPSO-G 
valdymo bendrovės generaliniu direktoriumi ir finansų di-
rektoriumi ir yra tiesiogiai atskaitingi valdybai, kuri, kaip ir 
iki šiol, tvirtina ir prižiūri akcininko lūkesčių laiške keliamų 
tikslų savalaikį įgyvendinimą.

Atsižvelgiant į valdysenos modelio pakeitimą ir tai, kad EP-
SO-G valdybos narius skiria vienintelis akcininkas, o ataskai-
tiniu laikotarpiu veikusios valdybos nepriklausomi nariai 
buvo paskirti veiklą sustabdžiusios stebėtojų tarybos, nus-
pręsta naujai formuoti EPSO-G valdybą. Dėl to Energetikos 
ministerija paskelbė ir pradėjo vykdyti nepriklausomų valdy-
bos narių atranką. Ją numatoma užbaigti 2019 m. kovo mėn. 
EPSO-G valdyba:

· formuoja bendrą Įmonių grupės korporatyvinio valdymo 
politiką;

· yra atsakinga už organizacinį ir sisteminį Grupės vysty-
mą bei valdymą jai priskirtos kompetencijos srityje ir 
apimtyje; 

· atlieka Grupės bendrovių veiklos, jų strategijų, veiklos 
tikslų ir planų, Valdybos patvirtintų dokumentų ir kitų 
sprendimų Grupės bendrovėse įgyvendinimo stebėseną;

· vykdo Grupės bendrovių įgyvendinamų strateginių pro-
jektų, įtrauktų į nacionalinę energetikos strategiją, ypat-
ingos valstybinės svarbos projektų, valstybei svarbių 
ekonominius projektų valdymo priežiūrą bei kontrolę;

· vykdo priežiūros funkcijas, kaip tai numatyta LR akcinių 
bendrovių įstatyme. 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 23 valdybos posėdžiai. 
Dešimt sprendimų priimta balsuojant raštu. Ataskaitin-
iais metais  taip pat vyko dvi strateginės valdybos se-
sijos ir viena savo veiklos įsivertinimo sesija. 

EPSO-G valdybos sudėtis ir jos pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį:

* nepriklausomu valdybos nariu laikomas nuo jo 
atsistatydinimo iš AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nario pareigų 
momento, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

Rytis Ambrazevičius
Nepriklausomas narys*, 

pirmininkas

Asociacija „Baltic Institute of 
Corporate Governance“

Nuo 2016-11-10

Valdas Vitkauskas
Nepriklausomas narys

Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas
Nuo 2016-11-10

Algirdas Juozaponis
Narys

UAB „EPSO-G“
Nuo 2016-11-10
iki 2018-09-04

Gediminas Almantas
Nepriklausomas narys

VĮ „Lietuvos oro uostai“
Nuo 2016-11-10

Rolandas Zukas
Narys

UAB „EPSO-G“
Nuo 2016-11-10
iki 2018-08-01

Dainius Bražiūnas
Narys

LR Energetikos ministerija 

Nuo 2018-09-21
Naftos ir dujų sk. vedėjas

Narys
Gediminas Karalius

LR Energetikos ministerija

Nuo 2018-09-21
Elektros sk. patarėjas



2018 m. pagrindinės valdybos dėmesio sritys buvo:
· rizikų valdymo politikos ir metodikos diegimo Grupės 
įmonėse proceso priežiūra ir kontrolė;

· Grupės organizacinės struktūros, funkcijų ir procesų 
įvertinimas;

· Grupės plėtros ir (ar) naujų veiklų vystymo potencialo 
įvertinimas;

· EPSO-G kapitalo struktūros optimizavimo galimybių 
įvertinimas;

· priimtų Grupės lygio dokumentų įgyvendinimo priežiūra;
· trūkstamų grupės lygio dokumentų identifikavimas bei 
patvirtinimas. 

Per 2018 m. EPSO-G valdyba patvirtino septynias naujas 
politikas / gaires: 

· EPSO-G įmonių grupės asmens duomenų apsaugos poli-
tiką;

· EPSO-G įmonių grupės informacinių technologijų ir tele-
komunikacijų valdymo politiką;

· EPSO-G įmonių grupės etikos kodeksą;
· EPSO-G įmonių grupės pirkimų politiką;
· EPSO-G įmonių grupės sandorių su susijusiomis šalimis 
politiką;

· EPSO-G įmonių grupės mokslinių tyrimų ir eksperi-
mentinės plėtros veiklos vykdymo gaires;

· EPSO-G įmonių grupės kompetencijų politiką.
Per 2018 m. EPSO-G valdyba patvirtino trijų politikų pa-
keitimus:

· EPSO-G įmonių grupės darbuotojų atlygio politika;
· EPSO-G įmonių grupės korporatyvinio valdymo politika;
· EPSO-G įmonių grupės darbuotojų veiklos vertinimo 
politika;

EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas
Pagal galiojančius EPSO-G įstatus atlygio ir skyrimo komite-
tas sudaromas iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių, kuriuos ne 
ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui motyvuotu 
sprendimu skiria valdyba iš jos atrinktų kandidatų. Skiriant 
atlygio ir skyrimo komiteto narius užtikrinama, kad šio 
komiteto sudėtyje būtų ne mažiau kaip 1 (vienas) nepriklau-
somas narys. Atlygio ir skyrimo komiteto nario nepertrauki-
amos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos 
iš eilės.
2018 m. rugpjūčio 1 d. įregistravus šiuo metu galiojančią 
įstatų redakciją, kartu su stebėtojų tarybos įgaliojimais 
pasibaigė ir stebėtojų tarybos suformuoto atlygio ir skyri-
mo komiteto įgaliojimai. Pagal naująjį valdysenos modelį 
veikianti EPSO-G valdyba patvirtino naują Atlygio ir skyrimo 
komiteto nuostatų redakciją bei suformavo atlygio ir sky-
rimo komitetą – iki EPSO-G valdybos kadencijos pabaigos 
į komitetą paskirtos buvusios nepriklausomos komiteto 
narės Viktorija Trimbel ir Jolita Lauciuvienė, o nauju nariu 
paskirtas Dainius Bražiūnas, kuris yra Energetikos ministeri-
jos nominuotas EPSO-G valdybos narys. 
EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas:

· padeda atlikti kandidatų į organų narius atrankas vi-
sose Grupės bendrovėse;

· teikia rekomendacijas Grupės bendrovėms dėl valdymo 
organų narių skyrimo, sutarčių su jais sudarymo ir atly-
gio jiems nustatymo;

· teikia rekomendacijas dėl Grupės korporatyvinio valdy-
mo dokumentų, susijusių su kolegialių organų, Grupės 
bendrovių darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo klausi-
mais;

· teikia rekomendacijas dėl Grupės kolegialių organų, 
vadovų, vadovybės ir kritinių pareigybių pamainumo pla-
navimo sistemos.

Per 2018 m. įvyko 15 atlygio ir skyrimo komiteto posėdžių.  

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sudėtis ir jos pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį:

Viktorija Trimbel
Nepriklausoma narė, 

pirmininkė

UAB „Quantum capital“ 
Nuo 2016-06-10

Jolita Lauciuvienė
Nepriklausoma narė

UAB „Personalo vertė verslui”
Nuo 2016-08-25

Inga Černiuk
Narė

LR susisiekimo ministerija
Nuo 2017-04-01

Dainius Bražiūnas
Narys

LR Energetikos ministerija 

Nuo 2018-09-21
Naftos ir dujų sk. vedėjas



Valdysenos ataskaita

2018 m. atlygio ir skyrimo komiteto veikla buvo susijusi su: 
· kasmetiniu atlygio atitikimo rinkos sąlygoms vertinimu bei 
rekomendacijų teikimu, 

· kolegialių organų veiklos įsivertinimo ir šių organų veiklos 
turinio vertinimo procesų tobulinimu, 

· tolimesniu vienodos Grupės įmonių politikos žmogiškųjų 
išteklių srityse formavimu bei vertinimu – komitetas teikė 
rekomendacijas dėl atlygio politikos, darbuotojų veiklos 
vertinimo politikos naujų redakcijų tvirtinimo, naujos 
Grupės kompetencijų modelio politikos, Atrankų politikos 
tvirtinimo, rekomendavo taikyti Grupėje tipinę darbuotojų 
darbo sutartį, dėl Akcinių bendrovių įstatymo pasikeitimo, 
rekomendavo naują tipinę sutartį Grupės bendrovių 
vadovams, siekiant suvienodinti esmines jų sąlygas bei 
naudų paketus.

· Pasikeitus korporatyvinio valdymo struktūrai bei kolegialių 
organų funkcijoms, komitetas organizavo atrankų į 
patronuojamų bendrovių „Amber Grid“ bei „Litgrid“ procesą, 
o taip pat „TETAS“ valdybos narių atranką, pasibaigus 
esamos valdybos įgaliojimų laikotarpiui. 

EPSO-G audito komitetas
Pagal galiojančią EPSO-G įstatų redakciją audito komite-
tas sudaromas iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių, kuriuos 
ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui skiria EP-
SO-G vienintelis akcininkas, atsižvelgiant į atlygio ir skyri-
mo komiteto rekomendacijas (jei buvo pateiktos). Audito 
komiteto nario nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne 
ilgesnis kaip (dvi) kadencijos iš eilės.
Naujojo EPSO-G valdysenos modelio įdiegimas EPSO-G audi-
to komiteto veiklai reikšmingos įtakos neturėjo, nes audito 
komitetas yra formuojamas vienintelio akcininko sprendimu. 

Todėl 2018 m. rugpjūčio 1 d. įregistravus naują EPSO-G įstatų 
redakciją, EPSO-G audito komiteto įgaliojimai tęsėsi toliau. 
2018 m. rugsėjo 21 d. vienintelio akcininko sprendimu treči-
uoju nariu paskirtas Gediminas Karalius, kuris yra Energe-
tikos ministerijos nominuotas EPSO-G valdybos narys. Du 
audito komiteto nariai Gediminas Šiušas ir Raimondas Rap-
kevičius yra nepriklausomi.
2018 m. birželio 28 d. iš audito komiteto atsistatydino Agnė 
Amelija Kairytė dėl asmeninių priežasčių (motinystės atos-
togos). 
2018 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauja audito komiteto veik-
los nuostatų redakcija – atsižvelgiant į naujus teisės aktų 
reikalavimus papildytos audito komiteto funkcijos. 
EPSO-G audito komitetas:

· vykdo Grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo bei 
audito atlikimo priežiūrą; 

· atsakingas už Grupės bendrovių auditorių ir audito 
įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų 
laikymosi užtikrinimą; 

· atsakingas už Grupės bendrovių vidaus kontrolės, 
rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų, veiklos procesų 
veiksmingumo priežiūrą;

· atsakingas už Grupės bendrovių auditoriaus ir (ar) audito 
įmonės ne audito paslaugų teikimo kontrolę;

· vertina grupės bendrovių sudaromus sandorius su 
susijusiomis šalimis. 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 14 audito komiteto posėdžių.

EPSO-G audito komiteto sudėtis  ir jos pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Raimondas Rapkevičius
Nepriklausomas narys, 

pirmininkas

UAB „General Financing“
Nuo 2016-09-12

Agnė Amelija Kairytė
Narė

LR energetikos ministerija
Nuo 2017-04-28

Gediminas Šiušas
Nepriklausomas narys

Western Union Processing 
Lithuania, UAB
Nuo 2016-09-12

Narys
Gediminas Karalius

LR Energetikos ministerija

Nuo 2018-09-21
Elektros sk. patarėjas



Pagrindinė audito komiteto veikla per ataskaitinį laikotarpį:
· centralizuoto vidaus audito padalinio veiklos, veiklos 
plano bei audito rezultatų vertinimas, 

· Grupės rizikų valdymo politikos ir metodikos įgyvendinimo 
priežiūra - pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 
strateginių projektų vykdymo ir IT saugos rizikoms;

· Grupės įmonių 2017 m. audituotų metinių rezultatų 
peržiūra;

· Grupės audito įmonės atrankos proceso priežiūra 
– komitetas patvirtino Grupės auditoriaus atrankos 
procedūros išvadų ataskaitai ir rekomendavo EPSO-G, 
„Litgrid“, „Amber Grid“, „Baltpool“, „TETAS“, GET Baltic, 
„LITGRID Power Link Service“ valdyboms siūlyti savo 
visuotiniams akcininkų susirinkimams audito įmone 
2018 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti 
UAB „Deloitte Lietuva“; 

· rekomendacijų dėl planuojamos taikyti EPSO-G sandorių 
su susijusiomis šalimis politikos teikimas, nuomonių dėl 
tokių sandorių sudarymo teikimas;

· remdamasis EPSO-G įmonių grupės ne audito paslaugų 
pirkimo iš audito įmonės ar iš bet kurios tinklui, kuriam 
priklauso auditą atliekanti įmonė, politika, nagrinėjo 
įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“, o vėliau 
UAB „Deloitte Lietuva“ teikiamų ne audito paslaugų 
pobūdį ir apimtis bei prašymus dėl leidimo dalyvauti 
Grupės organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose dėl 
ne audito paslaugų teikimo;

· atliktas Grupės įmonių kolegialių organų bei vadovų 
2017 m. ir 2018 m. pirmąjį pusmetį priimtų sprendimų 
įvertinimas. Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. EPSO-G valdybai 
pradėjus vykdyti priežiūros funkciją, valdyba pavedė 
audito komitetui vykdyti Grupės įmonių kolegialių organų 
bei vadovų priimtų sprendimų įvertinimą.

Generalinis direktorius
EPSO-G generalinį direktorių skiria bendrovės valdyba, at-
sižvelgdama į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas. 
Generalinis direktorius yra atskaitingas Valdybai.
Šiuo metu dirbantis EPSO-G generalinis direktorius pareigas 
eina nuo 2015 m. vasario 17 d. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsniu, 
EPSO-G generalinio direktoriaus pirma penkerių metų 
kadencija prasidėjo 2018 m. sausio 1 d.
EPSO-G generalinis direktorius: 

· organizuoja ir kontroliuoja Grupės veiklos strategijos 
įgyvendinimą;

· kontroliuoja dukterinių bendrovių veiklą, teikia siūlymus 
bei išvadas EPSO-G valdybai dėl Grupės veiklos organiza-
vimo ir jos plėtros;

· organizuoja ir užtikrina dukterinių bendrovių strategi-
jos, ilgalaikių (strateginių), trumpalaikių (taktinių) tikslų 
įgyvendinimo stebėseną, veiklos vertinimą, teikia siūly-
mus EPSO-G valdybai dėl veiklos tobulinimo;

· užtikrina, jog Grupės bendrovėms būtų pateikti Grupės 
korporatyvinio valdymo dokumentai, o EPSO-G valdy-
bai savalaikiai būtų pateikiamos Grupės korporatyvinio 
valdymo dokumentų įgyvendinimo ataskaitos.

Papildoma informacija apie valdybos 
pirmininką, generalinį direktorių ir 
vyriausiąją finansininkę: 
Bendrovės valdybos, jos komitetų narių ir generalinio direk-
toriaus gyvenimo aprašymai yra skelbiami EPSO-G interne-
tiniame puslapyje www.epsog.lt
Papildoma informacija apie valdybos pirmininką, generalinį 
direktorių ir vyriausiąjį finansininką: 
Rytis Ambrazevičius (valdybos pirmininkas) – EPSO-G valdy-
bos pirmininko pareigas R. Ambrazevičius eina nuo 2016 m. 
lapkričio 10 dienos. R. Ambrazevičius yra didelę verslo strate-
gijos ir korporatyvinio valdymo patirtį sukaupęs profesion-
alas. Jis taip pat užima  „Baltic Institute of Corporate Gover-
nance“ prezidento pareigas.  R. Ambrazevičius daugiau nei 
penkerius metus dirbo AB Klaipėdos nafta“ nepriklausomu 
valdybos nariu, užėmė vadovaujančias pareigas bendrovėse 
„Omnitel“, „Mandatum Life Baltic“. 
Rolandas Zukas (generalinis direktorius) - EPSO-G gener-
aliniu direktoriumi Rolandas Zukas dirba nuo 2015 m. vasa-
rio 17 d.. Prieš tai jis dirbo AB „Klaipėdos nafta“ Suskystintų 
gamtinių dujų terminalo (SGDT) departamento direktoriumi, 
UAB „Energijos tiekimas“ valdybos nariu ir generaliniu di-
rektoriumi. R. Zukas taip pat yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
valdybos narys. 
Profesinę karjerą R. Zukas pradėjo telekomunik-
acijų sektoriuje TEO LT, vėliau dirbo banke DNB. 
R. Zukas turi aukštąjį išsilavinimą transporto inžinerinės 
ekonomikos (Vilniaus Universitete, bakalauro laipsnis) ir 
vadybos srityse (ISM, magistro laipsnis).
Ilona Vaitkuvienė (vyriausioji finansininkė) – daugiau nei 
dvidešimties metų darbo patirties finansų srityje turinti I. 
Vaitkuvienė eina EPSO-G vyriausios finansininkės pareigas 
nuo 2014 m. rugsėjo 16 d.
Prieš pradėdama eiti šias pareigas I. Vaitkuvienė dirbo vado-
vaujamą darbą apskaitos ir finansų srityje logistikos įmonė-
je UAB „Avelita“.
I. Vaitkuvienė yra Vilniaus universiteto ekonomikos mokslų 
verslo magistrė. Ji taip pat yra įgijusi inžinierės kvalifikaciją 
Kauno technologijos universitete.
Rasa Juodelytė (vidaus audito vadovė)  EPSO-G centrali-
zuoto vidaus audito padalinio vadovės pareigas eina nuo 
2017 m. sausio 2 d.  Prieš pradėdama eiti šias pareigas ji 
ketverius metus buvo atsakinga už vidaus audito padalinio 
veiklą patronuojamoje bendrovėje „Litgrid“, tokį pat darbą 
dirbo tarptautinėje didmeninės ir mažmeninės prekybos 
naftos produktais kompanijoje. R. Juodelytė yra VĮ Ignalinos 
atominė elektrinės Audito ir rizikų komiteto narė.
R. Juodelytė yra Vilniaus universiteto apskaitos ir audito 
mokslų magistrė.



Valdysenos ataskaita

Interesų valdymas
Siekiant užtikrinti skaidrią ir efektyvią veiklą, EPSO-G grupė-
je galioja Kolegialių valdymo ir priežiūros organų narių, va-
dovų ir darbuotojų interesų valdymo politika. Jos tikslas 
- sukurti vienodą gerąją praktiką atitinkančią interesų valdy-
mo sistemą, kuri  leistų užtikrinti, kad sprendimai grupės 
bendrovėse priimami objektyviai ir nešališkai, o taip pat for-
muotų korupcijai nepalankią aplinką bei didintų pasitikėjimą 
grupės bendrovių veikla.
Ši politika EPSO-G įmonių grupėje nustato:
· interesų valdymo ir galimų interesų konfliktų sprendimo 

principus;
· reikalavimus interesų deklaravimo sistemai;
· nepriklausomumo kriterijus, kurie taikomi kolegialių valdy-

mo ir priežiūros organų nariams.
Susipažinti su EPSO-G interesų valdymo politika ir taikomais 
nepriklausomumo kriterijais kviečiame susipažinti tinklala-
pyje www.epsog.lt Veiklos politikos skirsnyje. 
· Kolegialių valdymo organų ir administracijos nariai nėra 

įsigiję EPSO-G grupės įmonių akcijų išskyrus EPSO-G 
Strategijos ir plėtros direktorių Nemuną Biknių, kuris 2018 
m. gruodžio 31 d. turėjo 0,001055 proc. patronuojamos ben-
drovės „Amber Grid“ akcijų.

· Kolegialių valdymo organų narių bei generalinio direk-
toriaus interesų deklaracijos yra pateiktos ir skelbiamos 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos internetiniame 

puslapyje www.vtek.lt ir www.epsog.lt. Visi EPSO-G grupės 
įmonių vadovai yra pateikę interesų deklaracijas valdymo 
bendrovei EPSO-G interesų valdymo politikoje nustatyta 
apimtimi ir tvarka, kuri yra skelbiama www.epsog.lt tinkla-
lapyje Veiklos politikos skirsnyje.

· Kolegialių valdymo organų nariai ir bendrovių vadovai  ne-
turi interesų konfliktų tarp jų pareigų EPSO-G grupei ir 
privačių interesų ir (arba) kitų pareigų. 

· Kolegialių valdymo organų nariai ir administracijos darbuo-
tojai neturi tarpusavio šeiminių ryšių.

· Kolegialių valdymo organų nariai ir įmonių vadovai nėra 
teisti už nusikalstamos veikos padarymą, jokios regulia-
vimo institucijos jiems per pastaruosius penkerius metus 
nėra pateikusios kaltinimų ar pritaikiusios sankcijų, teis-
mas nėra uždraudęs eiti Bendrovės administravimo, valdy-
mo ar priežiūros organų nario pareigų arba eiti vadovau-
jamas pareigų, arba tvarkyti bet kurio emitento reikalus. 

· Su minėtais asmenimis EPSO-G nėra sudariusi sandorių, 
nebūdingų Bendrovės pagrindinei veiklai arba apie kuriuos 
atitinkama tvarka nebūtų informuoti EPSO-G kolegialūs 
valdymo organai ir gauti jų leidimai sudaryti tokius 
sandorius.

Kolegialių priežiūros ir valdymo organų 
posėdžių skaičius ir narių dalyvavimas juose:
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 83 EPSO-G kolegialių 
priežiūros ir valdymo organų posėdžiai:

Nario vardas, pavardė Valdybos 
posėdžiai1 

Stebėtojų 
tarybos 

posėdžiai

Audito 
komiteto 
posėdžiai

Atlygio ir skyrimo 
komiteto posėdžiai

Posėdžių skaičius (įskaitant dalyvavimą telefoninio ryšio 
priemonėmis ir balsavimą raštu) 24 11 14 15

Rytis Ambrazevičius 24 – – –

Valdas Vitkauskas 24 – – –

Gediminas Almantas 23 – – –

Dainius Bražiūnas2 7 - - 3

Gediminas Karalius3 7 - 4 -

Rolandas Zukas4 14 – – –

Algirdas Juozaponis5 16 – – –

Viktorija Trimbel – 11 – 15

Raimondas Rapkevičius – 11 14 -

Inga Černiuk – 10 - 11

Agnė Kairytė6 – 10 8 -

Gediminas Šiušas – – 14 –

Jolita Lauciuvienė – – – 15

1 Valdybos strateginės sesijos neįtrauktos į valdybos posėdžių skaičių.
2 Dainius Bražiūnas valdybos nariu išrinktas 2018-09-21, į atlygio ir skyrimo komitetą paskirtas 2018-09-28.
3 Gediminas Karalius valdybos bei audito komiteto nario pareigas pradėjo eiti nuo 2018-09-21.
4 Rolandas Zukas nuo 2018-07-31 atsistatydino iš valdybos.
5 Algirdas Juozaponis nuo 2018-09-04 atsistatydino iš valdybos.
6 Agnė Kairytė nuo 2018-06-28 atsistatydino iš stebėtojų tarybos ir audito komiteto.



Korporatyvinio valdymo politika
Vienoda EPSO-G grupės įmonių valdysena yra įgyvendinama 
remiantis Korporatyvinio valdymo politika, prie kurios yra 
prisijungusios Grupės bendrovės. 
Patronuojanti valdymo bendrovė EPSO-G valdymo, 
priežiūros bei kontrolės funkcijas vykdo2018 m. gruodžio 13 
d. EPSO-G valdyba patvirtino naują Korporatyvinio valdymo 
politikos redakciją. Politika buvo atnaujinta dėl nuo 2018 m. 
rugpjūčio 1 d. įsigaliojusio naujo valdysenos modelio, pagal 
kurį iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. Grupės mastu veikusios stebė-
tojų tarybos vykdomos priežiūros funkcijos buvo perduotos 
EPSO-G bei Grupės bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama 
reguliuojamoje biržoje, valdyboms. Politika taip pat buvo 
papildyta dėl funkcinio kuravimo modelio įdiegimo grupėje. 
Šiuo modeliu siekiama užtikrinti Grupės bendrovių funkcinės 
veiklos suderinamumą su Grupės ir konkrečių bendrovių 
veiklos strategija, koordinuoti grupės bendrovių funkcinių 
sričių veiklą, užtikrinti patirties dalinimąsi ir didinti special-
istų kompetenciją grupės bendrovėse. Funkcinis kuravimas 
nepaneigia kiekvienos Grupės bendrovės savarankiškumo.
Patronuojanti valdymo bendrovė EPSO-G valdymo, priežiūros 
bei kontrolės funkcijas vykdo pasitelkdama šias teisines 
priemones:
· priimdama visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai pri-

skiriamus sprendimus savo dukterinėse bendrovėse;
· nominuodama EPSO-G darbuotojus į Grupės įmonių valdybas;

· formuodama Grupės mastu veikiančius audito komitetą 
bei atlygio ir skyrimo komitetą;

· nustatydama centralizuotą Grupės mastu veikiantį vidaus 
auditą, kuris atskaitingas audito komitetui bei Bendrovės 
valdybai;

· priimdama Grupės politikas, reguliuojančias įvairias veiklos 
sritis; 

· teikdama Grupės įmonėms tipinius, standartizuotus doku-
mentų projektus, kurie vienodina bendrovių veiklą;

· teikdama konsultacines paslaugas Grupės įmonėms; 
· įgyvendindama funkcinį veiklos sričių kuravimą Grupėje. 

Veiklos politikos
EPSO-G grupės veiklos politikos yra skirtos įdiegti nuoseklią 
ir veiksmingą organizacijos valdymo sistemą, padedančią 
darbuotojams sėkmingai įgyvendinti svarbius strateginius 
projektus ir skaidriai bei efektyviai kurti naudą šalies 
žmonėms  ir verslui.
Siekiant užtikrinti veiklos politikų veiksmingumą, visos 
grupės įmonės kasmet rengia veiklos politikų įgyvendinimo 
pažangos ataskaitą valdymo bendrovės EPSO-G valdybai.
Veiklos politikos pilna apimtimi yra skelbiamos ir su jomis 
kviečiama susipažinti EPSO-G tinklalapyje Veiklos politikos 
skirsnyje.    
Įgyvendindami akcininko lūkesčių laiške keliamus tikslus, 
EPSO-G valdymo bendrovė yra nustačiusi pagrindinius 
principus, o tam tikrais atvejais ir konkrečias taisykles, šiose 
veiklos srityse Grupės mastu:

Atlygis, personalo 
valdymas

Atlygio gairės

Kolegialių organų 
kasmetinio veiklos 
įsivertinimo gairės

Darbuotojų 
atlygio politika

Darbuotojų veiklos 
vertinimo politika

Kompetencijų 
politika

Grupės veiklos 
priežiūra

Grupės integruoto 
planavimo ir 

stebėsenos politika

Centralizuoto vidaus 
audito įgyvendinimo 

Grupėje gairės

Veikla, 
Grupės vystymas

Grupės strategija

Korporatyvinio 
valdymo politika

Projektų 
valdymo politika

Rizikų
valdymo politika

Socialinės 
atsakomybės politika

Etikos kodeksas

Mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės 

plėtros veiklos 
vykdymo gairės

Finansai, 
turtas

Dividentų 
mokėjimo politika

Apskaitos politika

Iždo ir finansinių 
rizikų valdymo politika

Technologinio 
turto vystymo ir 

eksploatavimo politika

Transporto 
politika

Rekomendacijos 
dėl bendrų pirkimų 

koordinavimo Grupėje

ITT valdymo 
politika

Pirkimų
politika

Sandorių tarp 
susijusių asmenų 

politika

Skaidrumas, 
atsakomybė

Korupcijos 
prevencijos politika

Paramos teikimo
politika

Ne audito paslaugų iš 
audito įmonės 

įsigijimo politika

Veiklos skaidrumo ir 
komunikacijos politika

Neskelbtinos 
informacijos 

apsaugos politika

Kolegialių organų 
narių ir darbuotojų 
interesų valdymo 

politika

Asmenų duomenų 
apsaugos politika

Paaiškinimai:

2018 m. atlikti politikos pakeitimai bei patvirtinta 
nauja Grupės politikos redakcija.

2018 m. patvirtinta nauja Grupės politika.



Valdysenos ataskaita

Per ataskaitinį laikotarpį EPSO-G politikų sistemą papildė 
šešios naujos politikos: 
· Asmens duomenų apsaugos politika: tinkamas asmens 
duomenų apsaugos užtikrinimas – vienas pagrindinių elementų 
kuriant ir palaikant EPSO-G įmonių grupės kaip patikimo darb-
davio ir verslo partnerio reputaciją. Ši asmens duomenų apsau-
gos politika numato vienas esminių asmens duomenų tvarky-
mo sąlygas. Ji skirta padėti EPSO- G įmonių grupės įmonėms 
užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą;
· Informacinių technologijų ir telekomunikacijų valdymo politi-
ka: tinkamas informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) 
valdymas ir aiškus susiejimas su veiklos tikslais bei poreikiais 
– viena iš pagrindinių EPSO-G įmonių grupės veiklos rezultatų 
ir efektyvumo užtikrinimo priemonių. Ši politika nustato es-
mines EPSO-G įmonių grupės ITT valdymo sąlygas, principus ir 
strateginius prioritetus. Politika skirta suvienodinti bei pakelti 
į aukštesnį brandos lygį EPSO-G įmonių grupės ITT valdymą, 
siekiant geriau susieti veiklos ir ITT tikslus, efektyviau naudoti 
ITT išteklius, pagerinti teikiamų ITT paslaugų kokybę EPSO-G 
įmonių grupės bendrovės;
· Etikos kodeksas: skirtas nustatyti vienodas bendrąsias elge-
sio gaires EPSO-G grupės įmonėse bendraujant ir bendradar-
biaujant su vidaus ir išorės interesų turėtojais ar jų grupėmis, 
nes deramas kiekvieno darbuotojo elgesys didina bendrovės, 
o taip pat visos Grupės dalykinę reputaciją ir vertę. Kodekso 
nuostatos yra tiesiogiai kildinamos iš EPSO-G grupės vertybių, 
lyderystės principų ir papildo susijusias veiklos politikas, regla-
mentuojančias darbdavio santykius, su vidaus ir išorės interesų 
turėtojais;
· Pirkimų politika: EPSO-G yra energijos perdavimo ir mainų 
įmonių grupė, kurios veikla ir įgyvendinami projektai priklauso 
nuo sėkmingai vykdomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų. Šia 
politika EPSO-G įmonių grupėje siekiama vadovautis gerąja 
tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos institucijų ir 
kitų perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų pirkimų 
praktika ir užtikrinti efektyvų, dinamišką ir skaidų pirkimų 
procesą, kuriant pridėtinę vertę EPSO-G įmonių grupės tikslų 
įgyvendinimui;
· Sandorių su susijusiomis šalimis politika: šios politikos tikslas 
yra nustatyti UAB „EPSO-G įmonių grupės bendrovių sudaromų 
sandorių su susijusiomis šalimis priežiūros ir atskleidimo 
procedūras, kurios leistų tinkamai įvertinti su tokiais sandoriais 
susijusius interesų konfliktus ir minimizuoti tokių sandorių galimas 
sukelti neigiamas pasekmes grupės bendrovėms, smulkiesiems 
akcininkams ir su sandoriu nesusijusiems asmenims;
· Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos vykdymo 
gairės: tikslas - per tyrimus, inovacijas ir naujus sprendimus 
užtikrinti EPSO-G įmonių grupės bendrovių veiklos tęstinumą ir 
efektyvumą, konkurencingumą ar sąlygų konkurencijai užtikrin-
ti sudarymą, svarų indėlį įgyvendinant nacionalinę energetinės 
nepriklausomybės strategiją, pridėtinės vertės visuomenei 
kūrimą.
· Kompetencijų politika: tikslas - nustatyti sėkmingam strate-
gijos įgyvendinimui reikalingas kompetencijų grupes ir kompe-
tencijas nusakančias elgsenas, kurios nukreiptų darbuotojus 
siekti aiškių ir konkrečių gebėjimų, turinčių didžiausią įtaką or-
ganizacijos ir jų darbo sėkmei bei padėtų tobulėti, periodiškai 
vertinti šias kompetencijas jų lyderystės ir talentų ugdymo bei 
bendrų organizacinių gebėjimų stiprinimo tikslais. Nustatyti 

kompetencijų vertinimo metodą ir sąsajas su kitomis organi-
zacijos vystymo sritimis.
Visos politikos ar jų santraukos yra skelbiamos EPSO-G interne-
to svetainėje www.epsog.lt Veiklos politikos skirsnyje.

Kolegialių priežiūros ir valdymo organų savo 
veiklos įvertinimas ir rezultatai
Atsižvelgdami į Atlygio ir skyrimo komiteto parengtas 
gaires, 2019 m. pradžioje EPSO-G valdymo bendrovės ir pa-
tronuojamų grupės bendrovių kolegialūs priežiūros ir valdy-
mo organai  įvykdė savo veiklos 2018 m. įvertinimą.  
Apibendrinti kiekvieno kolegialaus organo narių vertinimai 
buvo aptarti kiekvieno kolegialaus organo posėdžio metu. 
Buvo identifikuotos tobulintinos veiklos sritys ir nustatytos 
kryptys, kaip gerinti veiklos procesus, sudarant nuoseklų 
veiksmų bei užduočių planą 2019 metams. 
Kolegialių organų savo veiklos vertinimą koordinavo ir 
apibendrino EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas.
ASK identifikavo šias pagrindines tobulintinas sritis:
· turi būti gerinamas posėdžių organizavimas, 
· daugiau dėmesio skiriama personalo valdymo temai, 
· turi būti gerinama ASK ir Grupės bendrovių valdybų sąveika 
(planuojamas kasmetinis darbo užmokesčio tyrimų aptarimas). 

Informacija apie valdymo kodekso laikymąsi
EPSO-G valdymo bendrovė laikosi AB NASDAQ Vilnius listin-
guojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatų (galima rasti 
www.nasdaqbaltic.com; toliau – Bendrovių valdymo kodek-
sas). Kodeksas taikomas ta apimtimi, kiek Bendrovės įstatai 
nenumato kitaip. 
Bendrovė atskleidžia, kaip laikosi valdymo kodekso nuos-
tatų reikalavimų šio metinio pranešimo III-iame priede

Informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi
EPSO-G įmonių grupė laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės 
nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – 
Skaidrumo gairės). 
Skaidrumo gairės privalomai yra taikomos EPSO-G valdymo 
bendrovei, nes ji yra valstybės valdoma įmonė, priskiriama 
didelių įmonių kategorijai, pagal tai kaip tai numato Lietuvos 
Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. 
Siekiant Skaidrumo gairių laikymosi EPSO-G įmonių grupėje 
įgyvendinamo, grupėje galioja veiklos skaidrumo ir komu-
nikacijos politika, kurioje detaliai atsižvelgiama į Skaidrumo 
gairėse keliamus reikalavimus ir nustatomas jų taikymo 
apimtis grupės bendrovėms.
Skaidrumo gairių įgyvendinimas yra iš esmės užtikrinamas 
per informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei 
informacijos atskleidimą interneto svetainėse, siekiant in-
teresų turėtojams pateikti informaciją prieinama ir  supran-
ta forma.
Struktūrizuota informacija dėl skaidrumo gairių vykdymo 
yra pateikta šio metinio pranešimo II priede. 


