
INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMĄSI

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyri-
ausybės  nutarimo  Nr.  1052  „Dėl  Valstybės  valdomų  įmonių 
veiklos  skaidrumo  užtikrinimo  gairių  aprašo  patvirtinimo“ 
(toliau – Skaidrumo gairės). Skaidrumo gairės privalomai yra 
taikomos  UAB  „EPSO-G“,  nes  UAB  „EPSO-G“  yra  valstybės 
valdoma įmonė (toliau – VVĮ). Siekiant Skaidrumo gairių lai-
kymosi UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje įgyvendinamo, grupės 
lygiu  buvo  patvirtinta  UAB  „EPSO-G“  įmonių  grupės  veiklos 
skaidrumo ir komunikacijos politika, kurioje detaliai atsižvel-
giama į Skaidrumo gairėse keliamus reikalavimus ir nustato-
mas jų taikymas UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovėms. 

Skaidrumo  gairių  įgyvendinimas  UAB  „EPSO-G“  yra  iš  es-
mės  užtikrinamas  per  informaciją,  atskleidžiamą  metiniame 
pranešime, bei informacijos atskleidimą UAB „EPSO-G“ inter-
neto svetainėse, siekiant pateikti informaciją interesų turėto-
jams prieinamu bei suprantamu formatu.

Struktūrizuota informacija dėl Skaidrumo gairių vykdymo UAB „EPSO-G“:
I. Skaidrumo gairės

Interneto tinklapyje turi būti skelbiama informacija:
• Energetikos ministerijos nustatyti įmonės tikslai ir užduotys; Vykdoma

• finansiniai rezultatai; Vykdoma

• veiklos rezultatai; Vykdoma

• esamas darbuotojų skaičius; Vykdoma

• metinis darbo užmokesčio fondas; Vykdoma

• vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinė alga; Vykdoma

• finansiniais metais įvykdyti, vykdomi ir planuojami pirkimai ir investicijos; Vykdoma

• iki balandžio 30 d. interneto svetainėje paskelbiama informacija apie vykdomus specialiuosius įpareigojimas, metinių 
finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvados. Vykdome

Metiniame pranešime ir finansinių ataskaitų rinkinyje turi būti skelbiama / vykdomi kiti reikalavimai:

• Apskaita tvarkoma pagal tarptautinius finansinius apskaitos standartus. Vykdoma

• Metinių finansinių ataskaitų rinkinys audituojamas pagal tarptautinius audito standartus.  Vykdoma

• Metinis pranešimas interneto svetainėje paskelbiamas iki balandžio 30 d.  Vykdoma

• Metiniame pranešime skelbiama bendrovės:

- veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), jeigu tai nėra VVĮ komercinė paslaptis (jei VVĮ veiklos strategijoje 
ir tiksluose yra informacijos, laikomos komercine paslaptimi, nurodoma (pateikiama) sutrumpinta veiklos strategija 
ir tikslai be šios informacijos); 

Vykdoma

-  pasiektų veiklos rezultatų atitiktis VVĮ veiklos tikslams; Vykdoma

-  pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės VVĮ veiklai, įvykę per ataskaitinį laikotarpį; Vykdoma

-  informacija apie teikiamų paslaugų ar gaminamos produkcijos rinką, jeigu tai nėra VVĮ komercinė paslaptis; Vykdoma

-  pagrindiniai klientai  ir pagrindinės  jų grupės,  jeigu tai nėra VVĮ komercinė paslaptis. Jei VVĮ atskleidžia segmentų 
informaciją, pagrindiniai klientai pateikiami pagal atskirus segmentus; Vykdoma

-  investicijos per ataskaitinį laikotarpį, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai; Vykdoma

-  bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas ir (arba) 
padalinius; Vykdoma

-  vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika; Vykdoma 

-  informacija apie Skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi: nurodoma, kaip jos įgyvendinamos, kokių nuostatų nesilaikoma 
ir kodėl;  Vykdoma

-  veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai (pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo), jų kaita 
per 3 metus; Vykdoma

-  valdymo organai; Vykdoma

-  informacija apie atliktą metinių finansinių ataskaitų auditą (auditą atlikęs subjektas, atlyginimas už audito atlikimą);  Vykdoma

-  kita iki metinio pranešimo paskelbimo dienos paaiškėjusi svarbi informacija, turinti įtakos valstybės valdomos įmonės 
veiklai;  Vykdoma

-  informacija ir ataskaitos, kurias listinguojamos bendrovės turi atskleisti pagal LR finansinės atskaitomybės įstatymą 
ir NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą savo metiniame pranešime; Vykdoma



-  dividendų politika; Vykdoma

-  informacija apie veiklos strategijos ir tikslų (finansinių ir nefinansinių) įgyvendinimą.  Vykdoma

Energetikos ministerijai kartu su metiniu pranešimu pateikiama:

-  informaciją apie vadovų praėjusių metų darbo užmokestį, Vykdoma

-  vadovų mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti taikomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai, šių rodiklių vykdymas, 
vadovams nustatyta mėnesinės algos kintamoji dalis (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios 
dalies  procentais)  ir  išmokėta  mėnesinės  algos  kintamoji  dalis  (eurais  ir  vadovams  nustatytos  mėnesinės  algos 
pastoviosios dalies procentais). 

Vykdoma

Tarpinis pranešimas

-  I ar II kategorijos valstybės valdomos įmonės rengia 6 mėn. tarpinį pranešimą, kurį interneto svetainėje paskelia iki 
rugpjūčio 31 d. Tarpiniame pranešime glaustai pateikiama svarbiausia informacija apie valstybės valdomos įmonės 
veiklą apibūdinančius rodiklius ir jų pokyčius, palyginti su praėjusiais laikotarpiais.

Vykdoma

-  Rengiamas 6 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, kuris paskelbiamas interneto tinklapyje iki rugpjūčio 31 d. Vykdoma

Skaidrumo gairių 10 str. numatyta, kad VVĮ vadovaujasi NAS-
DAQ OMX Vilnius  listinguojamų bendrovių valdymo kodekso 
(toliau – Valdysenos kodeksas)1 nuostatomis dėl informacijos 
atskleidimo,  kitomis  Valdysenos  kodekse  nurodytus  princi-
pus  detalizuojančiomis  nuostatomis,  susijusiomis  su  viešu 
informacijos  atskleidimu.  Atsižvelgiant  į  tai,  pateikiame 
struktūrizuotą  informaciją  dėl  Valdysenos  kodekse  numa-
tytų reikalavimų dėl informacijos atkleidimo.

II. Valdysenos kodekso reikalavimų dėl informacijos atskleidimo vykdymas

Bendrovės  valdysenos  sistema  turėtų  užtikrinti,  kad  informacija  apie  visus  esminius  bendrovės  klausimus,  įskaitant 
finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdyseną, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.

Vykdoma

Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informaci-
jos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu.

Vykdoma, išskyrus tas 
nuostatas, kurios yra neak-
tualios, nes UAB „EPSO-G“ 

turi vienintelį akcininką.

Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti 
viešai. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma – ben-
drovės valdyba, svarstydama, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Vykdoma

Nepažeidžiant bendrovės konfidencialios informacijos ir komercinių  paslapčių tvarkos, taip pat asmens duomenų tvar-
kymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, bendrovės viešai atskleidžiama informacija turėtų apimti,  įskaitant, 
bet neapsiribojant:

Vykdoma

• bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; Vykdoma

• bendrovės veiklos tikslus ir nefinansinę informaciją; Vykdoma

• asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) kartu su susijusiais 
asmenimis valdančius, taip pat įmonių grupės struktūrą bei jų tarpusavio ryšius, nurodant galutinį naudos gavėją;

Vykdoma

• bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, kurie iš jų yra laikomi nepriklausomais, bendrovės vadovą, jų turimas 
akcijas ar balsus bendrovėje bei dalyvavimą kitų bendrovių valdysenoje, jų kompetenciją, atlygį; 

Atskleidžiant nurodytą informaciją, rekomenduojame pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų 
narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendi-
mus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės 
gaunamą atlygį ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama Valdysenos kodekso 7 principe.

Vykdoma

• esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, 
taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis ir veiklos rezultatus;

Vykdoma

• galimus numatyti esminius rizikos veiksnius, bendrovės rizikos valdymo ir priežiūros politiką; Vykdoma

• bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis; Vykdoma

1  AB Nasdaq Vilnius 2019 m. sausio 15 d. valdybos posėdyje, protokolo Nr. 19-63, patvirtino „Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodeksą“



• pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais (pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių politika, 
darbuotojų dalyvavimas bendrovės valdysenoje, skatinimas bendrovės akcijomis ar akcijų opcionais, santykiai su kredi-
toriais, tiekėjais, vietos bendruomene ir kt.);

Vykdoma

• bendrovės valdysenos struktūrą ir strategiją; Vykdoma

 • socialinės atsakomybės politikos, kovos su korupcija iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus 
investicinius projektus. Vykdoma

Rekomenduojama iš anksto skelbti viešai visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus ne tik lietuvių kalba, 
bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) 
priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio 
kalbomis. Rekomenduojama šią informaciją paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje.

Viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei 
arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.

Nevykdoma, nes UAB „EP-
SO-G“ turi vienintelį ak-

cininką, kuriam spendimai 
yra žinomi. 

Bendrovės interneto tinklalapyje skelbiama atlygio politika Vykdoma

Bendrovė turėtų paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje informaciją apie atlygio politikos įgyvendinimą, kurioje dau-
giausia dėmesio turėtų būti skiriama kolegialių organų ir vadovų atlygio politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais 
finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlygio politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansini-
ais metais. Tokio pobūdžio informacijoje neturėtų būti komercinę vertę turinčios informacijos. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas esminiams bendrovės atlygio politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais. 

Vykdoma

Skelbiama Bendrovių valdysenos ataskaitos santrauka ir valdysenos ataskaitoje (struktūrizuota lentelė), kaip Bendrovė 
laikosi Valdysenos kodekso.

Siekiant sudaryti Bendrovei galimybę dalį informacijos apie jos valdyseną pateikti laisva forma bei akcentuoti svarbiau-
sius dalykus, Bendrovė turėtų Bendrovių valdysenos ataskaitos santraukoje pateikti esminę informaciją apie Bendrovėje 
galiojančią valdymo tvarką (pavyzdžiui, tai galėtų apimti informaciją apie bendrą valdymo schemą, vidaus kontrolės ir 
rizikos valdymo sistemas, akcininkų teises, valdymo bei priežiūros organus  ir  jų komitetus, administraciją ar kitus su 
Bendrovės valdymu susijusius svarbiausius dalykus).

Bendrovė valdysenos ataskaitoje turėtų aiškiai, tiksliai ir suprantamai nurodyti, nuo kokių konkrečių bendrovių valdymo 
kodekso rekomendacijų ji nukrypo, ir kiekvieno nukrypimo nuo tam tikros rekomendacijos atveju turėtų būti paaiškinta, 
kaip tai numatyta Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso laikymosi atskleidimo formos 2 dalyje.

Vykdoma


