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SANTRUMPOS 

 

EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija 

DV – Darnus vystymasis 

Indeksas – VVĮ gerojo valdymo indeksas 

KO – Kolegialus valdymo ar priežiūros organas 

LR – Lietuvos Respublika 

Nuosavybės gairės – Valstybės turtinių ir neturtinių teisių 

įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas 

(Nutarimas Nr. 665) 

ROE – Nuosavo kapitalo grąža (angl. Return on Eąuity) 

Skaidrumo gairės – Valstybės valdomų įmonių veiklos 

skaidrumo užtikrinimo gairės (Nutarimas Nr. 1052) 

VAI – Valstybę atstovaujanti institucija 

VĮ – Valstybės įmonė 

VKC – Valdymo koordinavimo centras 

VVB – Valstybės valdoma bendrovė 

VVĮ – Valstybės valdoma įmonė 
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Gerojo valdymo praktika 

 

Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) gerojo valdymo politika Lietuvoje remiasi Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organization of Economic Co-operation and 

Development) Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis (angl. The OECD Guidelines on Corporate 

Governance of State-Owned Enterprises, 2015), kuriuose yra pateikti pagrindiniai gerojo valdymo 

principai ir kurios yra pripažįstamos kaip vienos pažangiausių VVĮ valdymo klausimais. Šios gairės 

paremtos pasauline praktika ir kartu su kitais EBPO dokumentais suformuoja bendrinius principus 

kaip turėtų būti valdomos VVĮ. 

EBPO rekomendacijų pagrindu Lietuvoje VVĮ politiką formuoja du pagrindiniai teisės aktai: Valstybės 

turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas (Nuosavybės 

gairės) ir Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairės (Skaidrumo gairės). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVĮ valdyme Skaidrumo ir Nuosavybės gairės apima pagrindines valdymo nuostatas, tačiau be šių 

dokumentų taip pat svarbūs ir kiti teisės aktai, kurie formuoja VVĮ valdymą siauresnėse srityse: 

Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašas, VVĮ 

specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijos, Strateginio planavimo 

ir strateginio valdymo gairės ir kt. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tarptautinė praktika nurodo, jog VVĮ 

dauguma atvejų turėtų veikti tokiais pačiais principais kaip ir privačios įmonės, todėl jų veiklai 

nemažiau aktualūs ir bendriniai teisės aktai (taikomi ne tik VVĮ). Pagrindiniai iš jų – LR akcinių

Skaidrumo gairės Nuosavybės gairės 

Nurodo kokią informaciją VVĮ privalo atskleisti ir 

nustato jos teikimo terminus 

Įpareigoja VVĮ rengti tarpinius ir metinius pranešimus 

ir veiklos ataskaitas, apibrėžia jų turinį 

Įpareigoja VVĮ apskaitą tvarkyti pagal tarptautinius 

apskaitos standartus 

Įpareigoja VVĮ teikti informaciją apie vykdomus 

specialiuosius įpareigojimus 

Įpareigoja atskirti VVĮ nuosavybės įgyvendinimo bei 

reguliavimo funkcijas  

Suskirsto VVĮ į grupes ir iškelia tikslus kiekvienai grupei 

Įpareigoja VVĮ rengti veiklos strategijas ir vykdyti jų 

įgyvendinimo priežiūrą 

Nustato VVĮ kolegialių valdymo organų sudėties 

struktūrą, atrankos ir atlygio tvarkas 

Įpareigoja VVĮ teikti informaciją apie vadovaujančių 

darbuotojų darbo užmokestį 
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bendrovių įstatymas, LR finansinių ataskaitų audito įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymas. Lietuvos atveju svarbu dar ir tai, kad valstybė kontroliuoja specifinės juridinės formos – 

Valstybės įmonė (VĮ) – įmones, kurioms taikomas atskiras LR valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatymas. Šiame įstatyme yra atskirai apibrėžta dalis anksčiau minėtuose teisės aktuose esančių 

nuostatų. 

Laikantis principo, kad valstybės valdomos įmonės turėtų veikti pagal panašius skaidrumo standartus 

kaip ir listinguojamos bendrovės (šis principas nurodytas EBPO gairėse) visoms VVĮ aktualu laikytis ir 

NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso. Neatsitiktinai, tiek Skaidrumo 

gairių, tiek iš dalies ir Nuosavybės gairių dalis nuostatų perimta iš šio kodekso, o įpareigojimas VVĮ 

laikytis kodekso X principo („Informacijos atskleidimas“) Skaidrumo gairėse įtvirtintas dar ir atskirai. 

VVĮ valdymo politiką formuojančių dokumentų sąrašas ir nuorodos į juos pateiktos Priede 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės turtinių ir 

neturtinių teisių 

įgyvendinimo valstybės 

valdomose įmonėse 

tvarkos aprašas 

(Nuosavybės gairės) 

Valstybės valdomų 

įmonių veiklos 

skaidrumo užtikrinimo 

gairės (Skaidrumo 

gairės) 

Kandidatų į valstybės 

įmonės ar savivaldybės 

įmonės valdybą 

parinkimo tvarkos 

aprašas (Atrankos gairės) 

VVĮ specialiųjų 

įpareigojimų nustatymo 

ir informacijos pateikimo 

rekomendacijos 

Nutarimas dėl dividendų 

už valstybei nuosavybės 

teise priklausančias 

bendrovių akcijas ir 

valstybės įmonių pelno 

įmokų 

Nutarimas dėl VVĮ 

vadovų, jų pavaduotojų 

ir vyriausiųjų buhalterių 

darbo apmokėjimo 

LR valstybės ir 

savivaldybės įmonių 

įstatymas 

LR akcinių bendrovių 

įstatymas 

LR finansinių ataskaitų 

audito įstatymas 

LR įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymas 

Strateginio planavimo ir 

strateginio valdymo 

gairės 

NASDAQ OMX Vilnius 

listinguojamų bendrovių 

valdymo kodeksas 

EBPO Valstybės valdomų 

įmonių valdymo gairės 

(angl. The OECD 

Guidelines on Corporate 

Governance of State-

Owned Enterprises) 

Pagrindiniai VVĮ valdymo politiką formuojantys dokumentai 

Pavyzdinis įmonių 

socialinės atsakomybės 

taikymo planas ir jo 

įgyvendinimo gairės 

valstybės valdomoms 

įmonėms 

Nutarimas dėl valstybės 

valdomų įmonių 

nuosavo kapitalo kainų 

2016-2018 metams 

nustatymo 



VVĮ Gerojo valdymo indeksas 

6 

 

 

Indekso tikslas 

 

VVĮ gerojo valdymo indeksas sudarytas remiantis skyriuje „Geroji valdymo praktika“ nurodytų VVĮ 

valdysenos politiką formuojančių dokumentų pagrindu. Didžioji dalis Indekse esančių kriterijų 

remiasi Skaidrumo ir Nuosavybės gairėmis, kaip pagrindiniais VVĮ valdyseną formuojančiais teisės 

aktais Lietuvoje.  

VVĮ gerojo valdymo indeksas - įrankis pamatuoti ir įvertinti, kaip kiekviena VVĮ įgyvendina 
pagrindines gerąsias valdymo praktikas. 

 

Indeksu siekiama atspindėti ir apimti pagrindines šiuo metu esančias gerąsias praktikas taip 

identifikuojant kaip kiekviena VVĮ jų laikosi. Pats Indeksas savo esme yra tik įrankis pamatuoti ir 

įvertinti, kaip VVĮ įgyvendina pagrindines gerąsias valdymo praktikas, tačiau kartu be savo tiesioginės 

funkcijos (įvertinti VVĮ valdymo kokybę) gali teikti ir keletą papildomų naudų. Išskiriamos šios 

Indekso naudos: 

 Supaprastinta forma supažindinti VVĮ ar valstybę atstovaujančias institucijas (VAI) su VVĮ 

gerojo valdymo praktikomis; 

 Identifikuoti struktūrines VVĮ sektoriaus valdymo spragas, pavyzdžiui, jei dalis VVĮ valdymo 

nuostatų veikia netinkamai; 

 Tobulinti VVĮ valdymą diegiant naujas nuostatas/praktikas, tiek iš VVĮ, tiek iš VAI ar politiką 

formuojančių institucijų pusės; 

 Palyginti visas VVĮ bendrame kontekste, identifikuojant stipriausias ir silpniausias įmones; 

 Suteikti galimybę geriausioms VVĮ būti pastebėtoms ir įvertintoms. 

Šiuo metu VVĮ gerojo valdymo indeksas yra vienintelis įrankis Lietuvoje, kurio pagrindu galima 

įvertinti VVĮ valdymo kokybę. 

 

Indekso struktūra 

 

VVĮ gerojo valdymo indeksas sudarytas iš trijų dimensijų: Skaidrumo, Kolegialių organų, Strateginio 

planavimo ir  įgyvendinimo.  Šios trys dimensijos apima kertinius VVĮ valdymo aspektus:  

 Depolitizuotų ir kompetentingų VVĮ kolegialių organų suformavimą, siekiant užtikrinti VVĮ 

nuosavybės įgyvendinimo ir reguliavimo politikos atskyrimą; 

 Tikslų VVĮ iškėlimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą, siekiant įmonių veiklos efektyvumo; 

 VVĮ veiklos skaidrumą, siekiant VVĮ skaidrumo ir atskaitomybės suinteresuotoms šalims.  

Kiekviena iš šių dimensijų Indekse skaidoma į smulkesnius vienetus – kriterijus. Būtent kriterijai yra 

Indekso pagrindas, kurių pagalba galima identifikuoti silpnąsias ir stipriąsias VVĮ valdymo sritis.  Iš 

viso Indekse vertinami 18 kriterijų: 6 Skaidrumo kriterijai, 7 Kolegialių organų ir 5 Strateginio 
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planavimo ir įgyvendinimo. Kiekvienas iš šių kriterijų yra smulkiausias vertinamas Indekso vienetas, t. 

y. jam priskiriamas konkretus įvertinimas.  

Kiekvienas kriterijus susideda arba iš VVĮ/VAI klausimynuose užpildytos informacijos, arba Valdymo 

koordinavimo centro (VKC) atliekamų vertinimų, t. y. kiekvienam kriterijui gali būti priskirti tam tikri 

klausimai klausimyne arba tam tikras VKC atliekamas vertinimas. 

 

VVĮ gerojo valdymo indekso struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaidrumas Kolegialūs organai 
Strateginis planavimas ir 

įgyvendinimas 

Darnus vystymasis 

Metinės veiklos ataskaitos/ 

metiniai pranešimai  

Tarptautiniai apskaitos 

standartai 

Sklaida 

Specialieji įpareigojimai 

Nepriklausomas auditas 

KO nepriklausomumas 

KO kompetencija 

Darbuotojų dalyvavimas KO 

KO funkcijos 

KO narių įsitraukimas 

KO sudarymas/atranka 

Komitetų sudarymas 

Strateginio planavimo kokybė  

Strategijų įgyvendinimas ir 

priežiūra 

Vidaus kontrolės sistema ir 

vidaus auditas 

VVĮ tikslų įgyvendinimas 

(pagal grąžos rodiklius) 

Finansų tvarumas 

VVĮ gerojo valdymo indeksas 
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Duomenų surinkimas 

 

Indekse naudojami duomenys, kurių pagrindu sudaromi kriterijų vertinimai, surenkami dviem 

būdais: Valdymo koordinavimo centro (VKC) atliekamais kasmetiniais vertinimais ir VVĮ arba valstybę 

atstovaujančių institucijų (VAI) klausimynuose užpildyta informacija. Kolegialių organų dimensija 

vertinama išimtinai tik klausimyno forma surinktais duomenimis, Skaidrumo dimensija remiasi abiem 

būdais, o Strateginio planavimo ir įgyvendinimo – dauguma atveju VCK atliekamais vertinimais. VKC 

atliekami 8 vertinimai apima: 

 VVĮ metinių veiklos ataskaitų / metinių pranešimų turinio vertinimą; 

 VVĮ darnaus vystymosi (korporatyvinės atsakomybės) metinėse veiklos ataskaitose/ 

metiniuose pranešimuose atskleidimo vertinimą; 

 VVĮ duomenų sklaidos savo interneto svetainėse vertinimą; 

 VVĮ specialiųjų įpareigojimų atskleidimo vertinimą; 

 VVĮ strategijų kokybės vertinimą; 

 VVĮ strategijų įgyvendinimo vertinimą; 

 VVĮ kapitalo grąžos rodiklių (VVĮ tikslų įgyvendinimo) vertinimą; 

 VVĮ kreditingumo ir finansų tvarumo vertinimą. 

VVĮ ar VAI klausimynuose pateikiama informacija apima šiuos kriterijus arba jų dalis: 

 Iš dalies Darnaus vystymosi kriterijų; 

 Iš dalies Specialiųjų įpareigojimų kriterijų; 

 Tarptautinių apskaitos standartų kriterijų; 

 Nepriklausomo audito kriterijų; 

 Visus Kolegialių organų dimensijos kriterijus (7 kriterijai); 

 Iš dalies Strategijų įgyvendinimo ir priežiūros kriterijų; 

 Vidaus kontrolės sistemos ir veiklos audito kriterijų; 

Dauguma klausimynuose pateikiamų klausimų yra uždaro tipo ir taip pat reikalauja paaiškinimo 

komentaruose. Tuo siekiama bent iš dalies užtikrinti, jog klausimas bus atsakytas teisingai. Tuo atveju, 

kai klausimyne pateikti duomenys yra neteisingi arba matomi kiti neatitikimai, VKC  tikslina pateiktą 

informaciją savo nuožiūra, prieš tai, jei yra poreikis, pasikonsultavęs su vertinama VVĮ arba VAI.  

Indekse naudojami duomenys surenkami 

priklausomai nuo atliekamo vertinimo arba 

surinkimo formos. Iš VKC atliekamų vertinimų, 

VVĮ duomenų skaidos vertinimas atliekamas 

remiantis duomenimis Indekso sudarymo metu 

(X+1 metai), VVĮ strategijų kokybės vertinimas 

atliekamas vertinant X metų pabaigoje 

pateiktus VVĮ veiklos strategijų projektus. Visi 

kiti vertinimai atliekami Indekso sudarymo 

metu ir remiasi X metų metiniais duomenimis. 

Klausimyno forma surenkami duomenys yra 

pildomi klausimyno pildymo dieną, todėl kaip 

VKC atliekami vertinimai 

(išskyrus duomenų sklaidos ir 

strategijų kokybės vertinimus) 

Nepriklausomo audito 

kriterijus 

VVĮ/VAI pildomi klausimynai 

(išskyrus Nepriklausomo 

audito kriterijų) 

VVĮ duomenų sklaidos ir VVĮ 

strategijų kokybės vertinimai  

X metų metiniai duomenys 

X+1 metų duomenys (indekso sudarymo metu) 
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ir duomenų sklaidos vertinimas remiasi X+1 metų vidurio duomenimis, išskyrus Nepriklausomo 

audito kriterijaus klausimus.  

 

Vertinimo sistema 

 

Siekiant kuo tiksliau įvertinti ir atspindėti, kaip kiekviena VVĮ įgyvendina gerąsias valdymo praktikas, 

kiekvienam Indeksą sudarančiam kriterijui ar dimensijai priskiriamas atitinkamas koeficientas, t. y. 

diversifikuojama kriterijų ar dimensijų įtaka bendram Indekso vertinimui. Pavyzdžiui, turėti 

nepriklausomų narių kolegialiuose organuose (toliau – KO) yra gerokai svarbiau nei užtikrinti ,kad 

įmonės darbuotojai nedalyvautų KO, todėl KO nepriklausomumo kriterijaus koeficientas ir tuo pačių 

įtaka yra ženkliai didesnė nei Darbuotojų dalyvavimo KO kriterijaus. Kriterijų ir dimensijų koeficientų 

sąrašas pateikiamas Priede 2.  

 Dimensijų įtaka kiekvienos VVĮ vertinimui yra vienoda; 
 Kriterijų įtaka gali skirtis tais atvejais, jei vienas ar keli kriterijai konkrečiai VVĮ yra 

nevertinami; 
 Klausimų/VKC vertinimų įtaka skirtingoms VVĮ skiriasi. 

 

Dimensijų įtaka kiekvienos VVĮ vertinimui yra vienoda, t. y. nesiskiria nepriklausomai nuo įmonės 

dydžio, teisinės formos, keliamų tikslų ar kt. Kriterijų įtaka gali skirtis tais atvejais, jei vienas ar keli 

kriterijai yra nevertinami. Šiuo atveju kitų kriterijų koeficientas padidėja atitinkamai perskirsčius 

nevertinamo kriterijaus koeficientą. Pavyzdžiui, jei dimensiją sudaro 5 kriterijai ir kiekvieno iš jų 

koeficientas yra lygus 0,2, tai nevertinant vieno kriterijaus, jo koeficientas persiskirsto kitiems 

kriterijams – likusių 4 kriterijų koeficientas tampa po 0,25. Nevertinami gali būti šie kriterijai: 

 Specialiųjų įpareigojimų kriterijus 

(Skaidrumo dimensija), jei įmonė 

nevykdo specialiųjų įpareigojimų;  

 Komitetų sudarymo kriterijus 

(Kolegialių organų dimensija), jei įmonė 

nepriklauso I-II kategorijai; 

 VVĮ tikslų įgyvendinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo ir įgyvendinimo 

dimensija), jei įmonė yra VĮ miškų 

urėdija. 

VVĮ gerojo valdymo indeksu vertinant VVĮ taip 

pat atsižvelgiama ir į pačios įmonės profilį, 

kadangi skirtingo tipo įmonei keliami skirtingi 

reikalavimai. Dauguma atveju reikalavimai skiriasi priklausomai nuo įmonės dydžio – mažesnėms 

įmonėms taikomi mažesni reikalavimai. Pavieniais atvejais atsižvelgiama ir į kitus aspektus. Indekso 

kriterijų vertinimui įtaką turi 3 pagrindiniai aspektai: 

 

Klausimynu surinktos 

informacijos ir VKC 

vertinimų koeficientas 

 

Priklausomai nuo 

įmonės tipo ir 

vertinamos 

praktikos 

aktualumo 

Priklausomai nuo 

vertinamos 

praktikos 

aktualumo 

Dimensijos ir 

kriterijaus koeficientas 
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 Įmonės dydis – priskirta kategorija/dydis remiantis Nuosavybės gairėmis arba LR įmonių 

finansinės atskaitomybės įstatymu;  

 Įmonės teisinė forma – bendrovė arba valstybės įmonė; 

 Įmonės grupė – VVĮ priskirta grupė remiantis Nuosavybės gairėmis. 

Kai kuriais atvejais į esamus įmonių skirtumus yra kryptingai neatsižvelgiama, pvz., į teisinę aplinką, 

jei ji neatstovauja gerojo valdymo praktikų. Geriausiai tai iliustruoja KO funkcijų kriterijus, kuriuo 

vertinama, ar įmonės kolegialus organas turi svarbiausias tokiam organui priskiriamas kompetencijas 

(pvz., skirti ir atšaukti įmonės vadovą). Šiuo metu dauguma valstybės įmonių valdybų kompetencijų 

yra apribotos įstatymu, tačiau laikomasi požiūrio, kad nepaisant egzistuojančios teisinės aplinkos, 

valdyba privalo turėti tokias kompetencijas, todėl visų valstybės įmonių KO funkcijų kriterijus 

vertinimas yra žemesnis dėl objektyviai nuo jų nepriklausančių priežasčių.  

Lyginant VVĮ svarbu tai, kad skirtingo tipo (profilio) įmonės gali gauti identiškus įvertinimus, bet 
nebūtinai įgyvendinti identiškas praktikas. 

 

Visi VVĮ/VAI klausimyne pateikiami klausimai įvertinami skalėje 

nuo 0 iki 2 balų, kur 0 žemiausias įvertinimas, 2 – aukščiausias 

(išskyrus kolegialių organų nepriklausomų narių skaičiaus 

klausimą). VKC atliekami vertinimai taip pat remiasi šia sistema, 

išskyrus VVĮ strategijų kokybės ir VVĮ strategijų įgyvendinimo 

vertinimus, kurie atliekami nepriklausomai nuo Indekso sudarymo, 

tačiau sudarant Indeksą modifikuojami, kad atitiktų bendrą 

vertinimo sistemą. Sekančiu etapu, prieš sudarant galutinį 

kriterijaus ir vėliau dimensijos įvertinimą, įverčiai konvertuojami į 0 

– 10 balų sistemą. Ši konversija būtina siekiant kiekvienam iš 

kriterijų priskirti raidinį įvertį, kuris ir yra parodomas galutiniame 

Indekso, jo kriterijaus ar dimensijos įvertinime. 

Galutinis Indekso, jo 

dimensijų ir kriterijų 

įvertis vertinamas 

skalėje nuo D 

(žemiausias įvertinimas) 

iki A+ (aukščiausias 

įvertinimas). Kiekviena iš šios sistemos reikšmių 

atstovauja tam tikrą intervalą dešimtbalėje (nuo 0 iki 10) 

vertinimo sistemoje. Nepaisant to, kad tas pats raidinis 

įvertis atstovauja skirtingus dešimtbalės sistemos įverčius, 

jis yra laikomas lygiu kitam tokiam pat raidiniam įverčiui. 

Pvz. jei įmonė X yra įvertinams 7,1, o  įmonė Y - 7,7, abiejų jų galutinis įvertinimas bus A-, ir reikš, jog 

abi įmonės vertinamos vienodai.  

 

 

 Vertinimo lentelė 

   A+ >9 - 10 
Teigiamas 

įvertinimas 
   A >8 - 9 

   A- >7 - 8 

   B+ >6 - 7 Vidutinis 

įvertinimas    B >5 - 6 

   B- >4 - 5 

Neigiamas 

įvertinimas 

   C+ >3 - 4 

   C >2 - 3 

   C- >1 - 2 

   D 0 - 1 

0 – 2  vertinimo 

sistema 

0 – 10 vertinimo 

sistema 

D – A+ vertinimo 

sistema 
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Apribojimai 

 

VVĮ gerojo valdymo indeksas sudaromas remiantis geriausiomis korporatyvinio valdymo praktikomis 

ir teisės aktuose esančiomis nuostatomis, tačiau neapima visų VVĮ veiklos aspektų ir parodo tik dalies 

jų kokybę. Pavyzdžiui, Indeksu nevertinama, kaip kokybiškai įmonė atlieka savo pagrindines 

funkcijas, todėl gaunamas įmonės įvertinimas neturi būti suprantamas kaip apimantis visą įmonės 

profilį. 

Indeksas neapima visų įmonės valdymo aspektų, todėl įvertinimas neturi būti suprantamas kaip 
apimantis visą įmonės veiklą. 

 

Reikšmingą įtaką vertinimui gali turėti ir tie atvejai, kai įmonė tik formaliai įgyvendina tam tikras 

nuostatas. Tokiu atveju Indekso metodika neleidžia išskirti ir nustatyti, ar nuostatos įgyvendinamos 

tik formaliai, ar ne. Dėl šios priežasties gali susidaryti atvejų, kai, pavyzdžiui, žiniasklaidoje dėl 

neskaidrios veiklos figūruojanti įmonė iš Skaidrumo dimensijos gauna aukštą įvertinimą, vien todėl, 

kad arba formaliai įgyvendina nustatytus kriterijus, arba dalis jos veiklų lieka už Indekso vertinimo 

ribų.  

Kiti esminiai apribojimai galintys turėti įtaką gautiems įvertinimams – įmonės priskyrimas grupei/ 

kategorijai arba subjektyvūs/netikslūs klausimynuose pateikiami duomenys. Pirmuoju atveju gana 

reikšmingą įtaką įvertinimui turi įmonės kategorija (dydis) arba įmonės grupė (tikslai). Ypač 

reikšmingi tie atvejai, kai įmonės savo dydžiu yra panašios, tačiau pagal Nuosavybės gairėse 

nustatytus rėžius papuola į skirtingas kategorijas. Tada aukštesnėje kategorijoje esanti įmonė gali būti 

įvertina prasčiau, nei kad esanti žemesnėje, nors abi įgyvendina tokias pačias praktikas.  

Netiksliai/subjektyviai užpildyti klausimynai turi didesnį poveikį tiems kriterijams, kurie yra 

sudėtingiau pamatuojami ir remiasi tik klausimynuose pateikiamais duomenimis. To priežastimi gali 

būti tiek nesuprastas ir neteisingai pasirinktas atsakymo variantas, tiek subjektyvi pildytojo nuomonė, 

ar pateikti klaidingi duomenys, kurie nevisais atvejais gali būti identifikuojami vertintojo. 
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INDEKSO KRITERIJAI 

Šioje dalyje pateikiama kiekvieno iš 

Indekso kriterijų struktūra 
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Skaidrumas 
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Sk.I 
 

Metinės veiklos ataskaitos/metiniai pranešimai  

 

Vertinamas metinių veiklos ataskaitų arba metinių pranešimų išsamumas ir atitikimas Skaidrumo 

gairių bei kitų dokumentų nuostatoms. 

Reikalavimus metiniam pranešimui arba metinei veiklos ataskaitai iš esmės suformuoja Skaidrumo 

gairės, todėl dauguma atveju vertinama atitiktis Skaidrumo gairių nuostatoms. Tačiau be šio teisės 

akto nuostatų įtrauktos ir kai kurios nuostatos iš LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ar 

NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso. 

Metinio pranešimo arba metinės veiklos ataskaitos vertinimo lentelė 

Metinė veiklos ataskaita/   

metinis pranešimas 
Koef. Vertinamos sritys  

Įmonės veiklos aprašymas/tikslai 0,10 
Bendra informacija apie įmonę; veiklos aprašymas; įmonės tikslai/strategija, 
misija/vizija; veiklos planai ir prognozės; pasiektų veiklos rezultatų atitiktis ir svarbūs 
įvykiai po finansinių metų 

Finansinių rezultatų analizė 0,10 
Pajamos/sąnaudos; pagrindiniai balanso pokyčiai; palyginimas su praėjusiu 
laikotarpiu; nurodytos kitimą lėmusios priežastys 

Veiklą apibūdinantys pagrindiniai 

finansiniai rodikliai 
0,10 Pelningumo; likvidumo, turto apyvartumo rodikliai; jų 3 metų kitimo dinamika  

Su įmonės veikla susiję svarbiausi 

rizikos veiksniai 
0,10 Pagrindiniai rizikos veiksniai ir pagrindinių rizikų valdymas 

Investiciniai projektai 0,10 Vykdomų ir planuojamų vykdyti investicinių projektų aprašymas ir jų vertės 

Įmonės valdymo struktūra, valdymo 

ir priežiūros organų sudėtis 
0,10 

KO sudėtys, funkcijos; KO narių profesinė patirtis/darbovietės, kvalifikacija, atlygis už 
darbą KO, kadencija; KO komitetai; vadovybės sudėtis ir kvalifikacija; pagrindiniai 
akcininkai/savininkai 

Darbo užmokestis ir personalas 0,10 
Bendras metinis darbo užmokesčio fondas; vidutinis vieno darbuotojo mėnesinis 
darbo užmokestis pagal einamas pareigas ir (arba) padalinius darbuotojų skaičius; 
palyginimas su praėjusiu laikotarpiu; pagrindinė informacija apie personalą 

Dividendų (pelno įmokų) politika 0,10 
Dividendų/pelno įmokų politikos aprašymas; paskirtų dividendų/pelno įmokų dydis; 
palyginimas su praėjusiu laikotarpiu 

Informacija apie auditą 0,10 Auditą atlikęs subjektas; atlygis už audito atlikimą 

Informacija apie Skaidrumo gairių 

IV–VII skyrių nuostatų laikymąsi 
0,10 

Bendra informacija apie laikymąsi; ataskaitų rengimas/teikimas; duomenų sklaida; 
TFAS netaikymo priežastys; metinių veiklos ataskaitų/metinių pranešimų turinio 
nesilaikymo priežastys 
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Sk.II 
 

Darnus vystymasis  

 

Vertinama įmonių darnaus vystymosi (DV) politika, jos atskleidimas metinėse veiklos ataskaitose arba 

metiniuose pranešimuose, bei atskirų DV ataskaitų rengimas. 

Darnaus vystymosi (DV) vertinimo poreikis kyla tiek iš Skaidrumo gairėse esamo reikalavimo 

atskleisti informaciją apie vykdomas socialines ar aplinkosaugos iniciatyvas, tiek iš EBPO gairėse 

esančių principų, kurie nurodo, kad VVĮ turėtų laikytis atsakingo ir tvaraus verslo standartų, įskaitant 

aplinkosaugą, darbuotojus, visuomenės sveikatą ir saugumą, žmogaus teises. Šiuo atveju siekiant 

atspindėti DV kokybę, Indekse remiamasi pasaulinėmis pripažintomis praktikomis: JT (Jungtinių tautų 

"Pasauliniu susitarimu" (angl. Global Compact)), Pasaulinio atsakingumo iniciatyvos (angl. Global 

Reporting Initiative, GRI) ir kitais standartais. 

DV vertinimas susideda iš dviejų dalių:  

 Klausimynu pateikta informacija apie DV politiką, strategiją ir sklaidą; 

 VKC atliekamas metinio pranešimo arba metinės veiklos atskaitos turinio vertinimas, susijęs su 

DV. 

Vertinant DV atskleidimą metiniame pranešime ar metinėje veiklos ataskaitoje įvertinamos vykdomos 

iniciatyvos, rodikliai (praėjusių laikotarpių duomenys), pateikimo struktūra (žr. Priedas 3). 

Tais atvejais jei įmonė ruošia atskirą DV ataskaitą, vertinama ar įmonė yra išskyrusi ir trumpai 

apibūdinusi pagrindines vykdomas DV kryptis, pateikusi nuorodas į DV ataskaitas. 

DV vertinimo lentelė 

 
Kategorija Teisinė forma 

Darnaus vystymosi politika I-II III-IV V VĮ U/AB 

DV atskleidimas metiniuose pranešimuose ir veiklos ataskaitose 0,20 0,50 0,70     

Aplinkosauga       0,25 0,20 

Personalas       0,25 0,20 

Visuomenė       0,10 0,20 

Antikorupcija       0,10 0,10 

Struktūra       0,30 0,30 

Ar įmonėje yra nustatyta darnaus vystymosi politika ir parengti jos diegimo 

dokumentai? 
0,10 0,10 0,10     

Ar darnaus vystymosi veikla vykdoma remiantis tarptautiniu mastu pripažintais 

darnaus vystymosi principais bei gairėmis (Jungtinių tautų "Pasauliniu susitarimu" 

(angl. Global Compact), Pasaulinio atsakingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting 

Initiative, GRI), ISO 26000 standarto ar kitomis gairėmis)? 

0,10 0,10 0,10     

Ar įmonėje nustatyti pagrindiniai aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai 

poveikiai, bei apibrėžtos sritys, kuriose įmonė daro didžiausią poveikį? 
0,10 0,10       
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Ar įmonės interneto svetainėje skelbiama informacija, susijusi su įmonės pozicija 

darnaus vystymosi atžvilgiu ir su tuo susijusia politika ir jos įgyvendinimu (be metinių 

pranešimų/veiklos ataskaitų ir atskirų darnaus vystymosi ataskaitų)? 

0,10 0,10 0,10     

Ar įmonė ruošia atskirą darnaus vystymosi (socialinės atsakomybės) ataskaitą (arba ją 

pateikia kaip vieną iš metinio pranešimo ar metinės veiklos ataskaitos dalių)? 
0,15 0,05 

      

Ar darnaus vystymosi (socialinės atsakomybės) ataskaita parengta remiantis 

pasauliniu mastu pripažintais standartais, pvz., Pasaulinės atsakingumo iniciatyvos 

(angl. Global Reporting Initiative) GRI gairėmis, JT "Pasaulinio susitarimo" (angl. 

Global Compact COP)  arba kitomis gairėmis? 

0,15 0,05       

Ar sudarant sutartis su tiekėjais, kaip dalis sąlygų/reikalavimų, įtraukiami ir darnaus 

vystymosi (atsakingumo) kriterijai (pvz. aplinkosauga, darbo sąlygos, žmogaus teisės, 

antikorupcija ir kt.)? 

0,05         

Ar įmonėje yra paskirtas asmuo/nustatytos pareigybės, atsakingos už darnaus 

vystymosi sritį? 
0,05         

 

Atkreiptinas dėmesys, kad mažesnėms VVĮ taikomi ženkliai mažesni DV reikalavimai, tiek 

įgyvendinant DV politiką, tiek atskleidžiant informaciją metiniuose pranešimuose arba metinėse 

veiklos ataskaitose. 
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Sk.III 
 

Tarptautiniai apskaitos standartai 

 

Vertinamas tarptautinių apskaitos standartų taikymas (priklausomai nuo įmonės dydžio ir priskirtos 

grupės). 

Skaidrumo gairės nurodo, kad visos VVĮ apskaitą turi vykdyti pagal tarptautinius apskaitos 

standartus. Vertinant Tarptautinių apskaitos standartų kriterijų atsižvelgiama ir į įmonės dydį, ir į tai, 

ar ji užsiima veikla tarptautinėse rinkose (laikantis principo, kad mažesnėms ir tik vietinėje rinkoje 

veikiančioms įmonėms, poreikis taikyti TAS turėtų būti mažesnis). Atkreiptinas dėmenys, kad VVĮ, 

netaikanti TAS, net ir būdama labai maža (pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą) ir 

veikianti vietinėje rinkoje negali gauti maksimalaus įvertinimo.  Šiuo kriterijumi vertinama: 

 Ar įmonė apskaitą tvarko ir finansinę informaciją atskleidžia vadovaujantis Tarptautiniais 

apskaitos standartais? 

 Kiek laiko įmonė taiko Tarptautinius apskaitos standartus (3 arba daugiau metų)? 

Jei TAS netaikomi galimi papildomi balai: 

 Jei įmonė priskirta vidutinių įmonių kategorijai (pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymą); 

 Jei įmonė priskirta mažų įmonių kategorijai (pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymą); 

 Jei įmonė priskirta labai mažų įmonių kategorijai (pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymą); 

 Jei įmonė neužsiima veikla tarptautinėse rinkose (turi reikšmingų ekonominių ryšių su 

užsienio partneriais, skolinasi tarptautinėse finansų rinkose ir kt.). 
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Sk.IV 
 

Nepriklausomas auditas 

 

Vertinama nepriklausomų auditorių kaita bei metinėse audito išvadose pateikiama nuomonė apie 

finansines ataskaitas. 

Nepriklausomo audito kriterijaus reikalavimai kyla iš LR finansinių ataskaitų audito įstatymo ir 

taikomi visoms VVĮ vienodai. Kriterijaus principas – nustatyti ar pakankamai dažnai rotuojamas 

auditorius/audito įmonė ir ar įmonių finansinių ataskaitų rinkiniai atitinka nustatytus reikalavimus. 

Šiuo kriterijumi vertinama: 

 Ar nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl įmonės 201X m. metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio buvo pateikta modifikuota nuomonė? 

 Ar nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl įmonės 201X-1 m. ir 201X-2 m. metinių finansinių 

ataskaitų rinkinių bent kartą buvo pateikta modifikuota nuomonė? 

 Ar per pastaruosius 6 metus bent kartą buvo pakeistas nepriklausomas įmonės auditorius? 

 Ar per pastaruosius 11 metų bent kartą buvo pakeista nepriklausoma įmonės audito įmonė?  

Nors nustatyti auditoriaus/audito įmonės rotacijos reikalavimai LR finansinių ataskaitų audito 

įstatyme taikomi tik viešo intereso įmonėms, tačiau Indekse šis reikalavimas taikomas visoms VVĮ 

laikantis nuostatos, kad VVĮ turėtų būti skaidrumo pavyzdžiu visoms įmonėms (tame tarpe ir 

privačioms).  

Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant nepriklausomo auditoriaus išvadą, atsižvelgiama ar pateikta 

nuomonė sąlyginė (balas mažinamas mažiau) ar neigiama nuomonė arba atsisakymas pareikšti 

nuomonę (balas mažinamas maksimaliai).  

Tais atvejais, jei įmonė veikia trumpesnį laikotarpį, nei nurodyta klausime (pvz., trumpiau nei 6 arba 

11 metų), tokie klausimai – nevertinami. 
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Sk.V 
 

Sklaida 

 

Vertinamas metinių finansinių ataskaitų ir veiklos ataskaitų pateikimas VVĮ interneto svetainėse bei 

metinių duomenų pateikimas VKC.  

Viešinti duomenis VVĮ yra įpareigotos Skaidrumo gairių nuostatomis, kurios įpareigoja visas VVĮ 

viešinti duomenis tiek savo interneto svetainėse, tiek teikti atitinkamoms institucijoms, tame tarpe ir 

VKC. Gairėse taip pat nurodyta ir kokią konkrečią informaciją turi teikti/viešinti VVĮ. Sklaidos 

kriterijaus vertinimas susideda iš trijų dalių: 

 VVĮ interneto svetainėje pateiktų 201X metų metinių duomenų: 

o Nepriklausomo auditoriaus išvada; 

o Finansinių ataskaitų rinkinys; 

o Metinis pranešimas/metinė veiklos ataskaita; 

o Informacija apie darbo užmokestį (ne vėlesni nei metiniai duomenys). 

 VVĮ interneto svetainėje pateiktų 201X-1 ir 201X-2 metų metinių duomenų: 

o Nepriklausomo auditoriaus išvada; 

o Finansinių ataskaitų rinkinys; 

o Metinis pranešimas/metinė veiklos ataskaita. 

 VKC laiku pateiktų 201X metų metinių duomenų: 

o Nepriklausomo auditoriaus išvada; 

o Finansinių ataskaitų rinkinys; 

o Metinis pranešimas/metinė veiklos ataskaita; 

o Informacija apie vadovų darbo užmokestį. 

Vertinant duomenų pateikimą VVĮ svetainėje, duomenys peržiūrimi pasirinktą dieną Indekso 

sudarymo metu (gegužės-birželio mėn.). Tuo tarpu vertinant duomenų pateikimą VKC, įvertinama, ar 

duomenys pateikti laiku. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Skaidrumo gairės reikalauja viešinti ne tik metinius, bet ir tarpinius 

duomenis, tačiau Indekse jie nevertinami. 
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Sk.VI 
 

Specialieji įpareigojimai 

 

Vertinamas VVĮ nekomercinių specialiųjų įpareigojimų apskaitymas ir atskleidimas. 

Specialiųjų įpareigojimų kriterijus sudarytas remiantis dviejų teisės aktų pagrindu. Teikti informaciją 

apie specialiųjų įpareigojimų vykdymą įpareigoja Skaidrumo gairės. Apskaitymą ir atskleidimą 

formuoja LR Ūkio ministerijos parengtos Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų 

nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijos. Indekse specialiųjų įpareigojimų vertinimas 

sudaromas iš dviejų dalių: 

 Klausimynu pateiktų atsakymų apie specialiųjų įpareigojimų apskaitą; 

 VKC atliekamo specialiųjų įpareigojimų atskleidimo vertinimo. 

Specialiųjų įpareigojimų vertinimo lentelė 

Specialieji įpareigojimai Koef. 

Ar įmonė pateikia VKC informaciją apie visų specialiųjų įpareigojimų (kurie laikomi 

reikšmingais) vykdymą? 
0,10 

  

Ar naudojamos apskaitos sistemos leidžia atskirti specialiųjų įpareigojimų veiklos rezultatus, 

turtą ir įsipareigojimus? 
0,20 

  

Ar įmonės apskaitos politikoje (ar kituose dokumentuose) yra nustatyta ir dokumentuota 

specialiųjų įpareigojimų atskyrimo ir apskaitymo tvarka? 
0,25 

  

Specialiųjų įpareigojimų atskleidimas (teikiant duomenis VKC) 0,45 
  

Finansiniai duomenys 
 

0,70 
 

Ar užpildyta pelno/nuostolio ataskaita? 
  

0,40 

Ar užpildytas balansas? 
  

0,40 

Ar užpildyta kita informacija? 
  

0,20 

Teisės aktai 
 

0,30 
 

Ar nurodytas įpareigojimas teisės aktu? 
  

0,25 

Ar nurodytos išskirtinės teisės atlikti funkcijas? 
  

0,25 

Ar nurodyti kainodarą reguliuojantys teisės aktai? 
  

0,25 

Ar nurodyti kompensavimą reguliuojantys teisės aktai? 
  

0,25 
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Vertinant Specialiųjų įpareigojimų kriterijų vertinami tik nekomerciniai specialieji įpareigojimai, t. y. 

tos funkcijos, kurios įmonei neleidžia generuoti protingumo kriterijų atitinkančią grąžą. Kitais atvejais 

šis kriterijus yra nevertinamas ir į Skaidrumo dimensiją netraukiamas (žr. skyrių Vertinimo sistema).  

Jei specialiųjų įpareigojimų funkcijos sudaro praktiškai visą įmonės veiklą ir nėra pagrindo jų atskirti 

nuo komercinių (arba komercinių funkcijų nėra), VKC sprendžia, ar vertinant Specialiųjų įpareigojimų 

kriterijų įtraukti šiuos klausimus:  

 Ar naudojamos apskaitos sistemos leidžia atskirti specialiųjų įpareigojimų veiklos rezultatus, 

turtą ir įsipareigojimus?  

 Ar įmonės apskaitos politikoje (ar kituose dokumentuose) yra nustatyta ir dokumentuota 

specialiųjų įpareigojimų atskyrimo ir apskaitymo tvarka? 
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Kolegialūs organai 

Šioje dimensijoje vertinamas tik visuotinio 

akcininko susirinkimo tiesiogiai renkamas 

kolegialus valdymo ar priežiūros organas, 

VĮ atveju - valdyba 
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KO.I 
 

KO nepriklausomumas 

 

Vertinamas nepriklausomų narių ir politiką formuojančių narių dalyvavimas KO bei ar pirmininkas 

taip pat nepriklausomas narys. 

Nepriklausomumo reikalavimus VVĮ kolegialiems organams suformuoja Nuosavybės gairėse esančios 

nuostatos. Šios nuostatos tiek nustato poreikį turėti nepriklausomų narių (didžiosioms VVĮ), tiek 

sektoriaus politiką, kurioje veikia VVĮ, formuojančių tarnautojų/asmenų apribojimą dalyvauti KO 

sudėtyje. Indekse šis kriterijus papildytas ir kitomis visuotinai pripažįstamomis VVĮ valdymo 

praktikomis: visoms VVĮ (nepriklausomai nuo dydžio) turėti nepriklausomų narių bei KO pirmininku 

skirti nepriklausomą KO narį. 

KO nepriklausomumas vertinamas remiantis trimis klausimais: 

 Ar įmonės stebėtojų taryboje/valdyboje dalyvauja nepriklausomi nariai? 

 Ar valdybos/stebėtojų tarybos pirmininkas nepriklausomas valdybos/stebėtojų tarybos narys? 

 Ar valdybos/stebėtojų tarybos nariai dalyvauja ūkio sektoriaus, kuriame veikia įmonė, 

politikos formavime (pvz., yra ministerijų viceministrai ar kiti valstybės tarnautojai, tiesiogiai 

atsakingi už tos ūkio šakos ar srities politikos formavimą (kontroliavimą, įgyvendinimo 

organizavimą))? 

KO nepriklausomumo vertinimo lentelė 

 
 Balai 

 
Koef. 0 1 2 2,4 

Ar įmonės valdyboje / 

stebėtojų taryboje dalyvauja 

nepriklausomi nariai? 

0,5 Ne, nedalyvauja 

Taip, dalyvauja, bet 

sudaro mažiau nei 

1/3 visų stebėtojų 

tarybos/valdybos  

narių 

Taip, dalyvauja ir 

sudaro 1/3, bet 

nedaugiau nei 1/2 

stebėtojų tarybos/ 

valdybos narių 

Taip, dalyvauja ir 

sudaro 1/2 ar 

daugiau stebėtojų 

tarybos/valdybos 

narių 

Ar valdybos / stebėtojų 

tarybos pirmininkas 

nepriklausomas valdybos / 

stebėtojų tarybos narys? 

0,1 Ne 
 

Taip 
 

Ar valdybos / stebėtojų 

tarybos nariai dalyvauja ūkio 

sektoriaus, kuriame veikia 

įmonė, politikos formavime? 

0,3 

 

Taip, dalyvauja ir 

sudaro 1/2 ar 

daugiau stebėtojų 

tarybos/valdybos  

narių 

Taip, dalyvauja, bet 

sudaro mažiau nei 

1/2 visų stebėtojų 

tarybos/valdybos  

narių 

Ne, nedalyvauja 
 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad nepriklausomų narių dalyvavimo KO sudėtyje klausimas yra vienintelis 

visame Indekse, kuriame yra papildomas vertinimo balas (2,4). 
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KO.II 
 

KO kompetencija 

 

Vertinamos KO kompetencijos strateginio valdymo, finansų ir ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, 

srityse. 

Trijų esminių kompetencijų poreikis kolegialiame organe nustatomas Nuosavybės gairėse. 

Kompetencijos vertinamos viso kolegialaus organo kontekste, o ne individualiai kiekvienam nariui. Šis 

kriterijus susideda iš trijų klausimų: 

 Ar valdyboje/stebėtojų taryboje yra narių, turinčių darbo juridinio asmens vadovu, darbo 

strateginio valdymo srityje ar kitos pagal pobūdį panašios patirties? 

 Ar valdyboje/stebėtojų taryboje yra narių, turinčių darbo įmonės vyriausiuoju buhalteriu 

(finansininku), darbo finansų konsultavimo, buhalterinių paslaugų, audito srityse ar kitos pagal 

pobūdį panašios patirties? 

 Ar valdyboje/stebėtojų taryboje yra narių, turinčių darbo ūkio šakoje, kurioje veikia  įmonė, ar 

tokioje ūkio šakoje veikiančiame juridiniame asmenyje patirties? 

Kitaip nei Nuosavybės gairėse esanti nuostata, šis kriterijus sustiprintas pasaulyje (EBPO, Pasaulio 

bankas) pripažįstama praktika, kai reikalaujama, kad KO narių kompetencijos būtų įgytos privačiame 

sektoriuje. Dėl šios priežasties maksimalų įvertinimą gali gauti tik tie KO, kurių pagrindinės trys 

kompetencijos įgytos privačiame sektoriuje. 
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KO.III 
 

Darbuotojų dalyvavimas KO 

 

Vertinama, ar darbuotojai dalyvauja įmonės KO sudėtyje bei ar įmonės direktorius yra KO 

pirmininkas. 

Nuosavybės gairės nurodo, kad VVĮ KO sudėties daugumą turi sudaryti ne tos įmonės darbuotojai. 

Taip pat  KO pirmininku (valdybos atveju) neturėtu arba (stebėtojų tarybos atveju) nebūtų tos įmonės 

vadovas. Darbuotojų dalyvavimo KO kriterijus vertinamas pagal šiuos klausimus: 

 Ar įmonės direktorius yra valdybos pirmininkas? 

 Ar valdybos narių daugumą sudaro įmonės darbuotojai/vadovaujantys asmenys? 

Tais atvejais jei KO daugumą sudaro įmonės darbuotojai ir jei įmonės vadovas yra kolegialaus organo 

pirmininkas, įmonė gauna minimalų įvertinimą iš šio kriterijaus. 
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KO.IV 
 

KO narių įsitraukimas 

 

Vertinamas KO posėdžių dažnumas bei KO narių dalyvavimas kituose kolegialiuose organuose. 

KO narių įsitraukimo kriterijus vertinamas remiantis NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių 

valdymo kodekse minimomis nuostatomis dėl KO posėdžių dažnumo. KO narių dalyvavimas kituose 

KO, iš esmės, remiasi pripažintomis praktikomis (EBPO), kai tas pats asmuo turėtų dalyvauti 

adekvačiame KO skaičiuje (gebėti skirti pakankamai laiko įsigilinti į VVĮ veiklą). Šio kriterijaus 

vertinimas susideda iš dviejų klausimų: 

 Kiek valdybos posėdžių buvo sušaukta per 201X metus? Vertinama, ar sušaukti bent 4 

posėdžiai; 

 Ar  įmonės valdybos nariai dalyvauja daugiau nei 4 įmonių valdybose ir stebėtojų tarybose (jei 

darbas valdybose ir stebėtojų tarybose nėra jų pagrindinė veikla)? 

Tais atvejais, kai kolegialus organas veikia ne nuo metų pradžios, reikalaujamų posėdžių skaičius riba 

gali būti atitinkamai pataisyta (VKC sprendimu), priklausomai nuo to, kada pradėjo veikti KO.  

Taip pat pastebėtina, kad nuostata, reikalaujanti, jog asmuo nebūtų daugiau nei 4 KO nariu, taikoma 

tik tiems nariams, kurių darbas KO nėra pagrindinė veikla. Tai, iš esmės, visada apima valstybės 

tarnautojus, kadangi darbas KO nėra jų pagrindinės funkcijos/veikla. 
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KO.V 
 

Komitetų sudarymas 

 

Vertinama ar I-II kategorijos VVĮ sudaryti atlygio, audito ir kiti komitetai. 

Komitetų sudarymo kriterijus Indekse aktualus tik didžiausioms I-II kategorijos (pagal Nuosavybės 

gaires) VVĮ. Sudaryti komitetus aktualiau bendrovėms (Nuosavybės gairės, taip pat reikalauja 

suformuoti daugiau komitetų bendrovių KO), tačiau Indekse šis kriterijus taikomas ir valstybės 

įmonėms, kadangi laikomasi nuostatos, kad įgyvendinant gerąją korporatyvinio valdymo praktiką, 

visų didžiausių įmonių (nepaisant teisinės formos ir susiformavusios praktikos) kolegialūs valdymo 

organai turėtų būti sustiprinti specializuotais komitetais. Atkreiptinas dėmesys, kad komitetais 

laikomi tie organai, kurie yra sudaryti sustiprinti kolegialius organus ir yra sudaryti jų pagrindu (t. y. 

nėra sudaryti įmonės viduje iš įmonės darbuotojų). Komitetų kriterijus Indekse susideda iš trijų dalių: 

 Audito (vidaus kontrolės) komitetas; 

 Atlygio (atlygio ir skyrimo) komitetas; 

 Kiti komitetai. 

Komitetų sudarymo vertinimo lentelė 

  
Balas 

 
Koef. 0 1 2 

Atlygio (atlygio ir skyrimo) komitetas 0,45    

Ar sudarytas Atlygio komitetas? 0,08 Ne 
 

Taip 

Kiek narių sudaro Atlygio komitetą? 0,08 1 2 3 arba daugiau 

Ar Atlygio komitete yra nepriklausomų 

narių? 
0,10 Ne 

 
Taip 

Ar bent vienas Atlygio komiteto narys 

turi žinių ir patirties atlyginimų 

nustatymo politikos srityje? 

0,10 Ne 
 

Taip 

Ar Atlygio komitete yra vadovaujančių 

įmonės darbuotojų? 
0,08 Taip 

Taip, tačiau tokie 

nariai sudaro mažiau 

nei 1/2 ir nėra 

komiteto pirmininkai 

Ne 

Audito (vidaus kontrolės) komitetas  0,50    

Ar sudarytas Audito/Vidaus kontrolės 

komitetas? 
0,08 Ne 

 
Taip 

Audito/Vidaus kontrolės komiteto narių 

skaičius 
0,08 1 2 3 arba daugiau 

Ar Audito/Vidaus kontrolės komitete 

bent vienas narys yra nepriklausomas ir 

turintis finansų kompetenciją? 

0,25 Ne 
Taip, yra bent vienas 

toks narys 

Taip, visi nariai yra 

nepriklausomi ir 

turintys finansų 

kompetencijų 
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Ar Atlygio komitete yra vadovaujančių 

įmonės darbuotojų? 
0,08 Taip 

Taip, tačiau tokie 

nariai sudaro mažiau 

nei 1/2 ir nėra 

komiteto pirmininkai 

Ne 

Kiti komitetai 0,05    

Ar yra daugiau komitetų? 0,05 Ne 
 

Taip 
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KO.VI 
 

KO sudarymas/atranka 

 

Vertinama ar KO atlieka savo veiklos įsivertinimą, taip pat ar renkant jos narius buvo skelbta vieša 

atranka ir gautas Atrankos komiteto patvirtinimas. 

Poreikį KO atlikti savo veiklos vertinimą, o didžiausioms valstybės valdomoms bendrovės užtikrinti, 

kad kandidatai, išrinkti į kolegialaus organo sudėtį, būtų patvirtinti Atrankos komiteto (sudaro: 

Finansų ministras, Ūkio ministras ir VAI, kurios VVĮ renka KO, ministras) suformuoja Nuosavybės 

gairių nuostatos. Nors KO savo veiklos vertinimas Nuosavybės gairėse nustatytas tik VVB, Indekse 

taikomas visoms VVĮ, laikantis prielaidos, kad visi KO, nepaisant teisinės formos, privalo veikti 

tinkamai, o savo veiklos vertinimas yra vienas iš įrankių šiam tikslui pasiekti. Poreikis viešai atrankai 

kyla iš pasaulinių standartų atrankos procesą į KO vykdyti skaidriai ir efektyviai. KO 

sudarymo/atrankos kriterijus vertinamas pagal tai: 

 Ar įmonėje kasmet atliekamas valdybos/stebėtojų tarybos veiklos įsivertinimas? 

 Ar paskutinį kartą renkant kolegialųjį organą, kandidatai į kolegialių organų narius patvirtinti 

Atrankos komiteto (tik I-II kategorijos VVB)? 

 Ar skiriant įmonės valdybos/stebėtojų tarybos narius buvo skelbtas viešas konkursas? 
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KO.VII 
 

KO funkcijos 

 

Vertinama ar KO turi pagrindines šiems organams priskiriamas kompetencijas. 

KO funkcijų kriterijus remiasi EBPO arba Pasaulio banko išdėstytais principais, kurie teigia, kad 

kolegialūs organai turi turėti pagrindines tokiems organams priskiriamas funkcijas/kompetencijas 

nepaisant teisinės formos (ypač jei veikia komerciniai pagrindais). Šiuo kriterijumi vertinama VVB iš 

esmės automatiškai surenka maksimalų įvertinimą, jei laikosi LR akcinių bendrovių įstatyme 

išdėstytų nuostatų. Tuo tarpu VĮ, kurios valdybos funkcijas riboja atskiras įstatymas, maksimalaus 

įvertinimo visais atvejais surinkti negali.  

Šis kriterijus vertinimas pagal tai, ar valdyba turi šias pagrindines funkcijas/kompetencijas: 

 Vadovo skyrimas ir atšaukimas, darbo užmokesčio ir kitų darbo sutarties sąlygų nustatymas; 

 Įmonės veiklos strategijos tvirtinimas; 

 įmonės strategijos įgyvendinimo priežiūra. 

Stebėtojų tarybos atveju vertinama: 

 Ar įmonės stebėtojų tarybos funkcijoms priklauso pasiūlymų ir atsiliepimų dėl Įmonės veiklos 

strategijos teikimas? 

Svarbu tai, kad VĮ gali gauti bent dalį balų, jei valdybos teikia nuomonę ir į ją yra atsižvelgiama 

aukščiau išdėstytais punktais. 

Šis kriterijus taip pat yra vienintelis iš KO dimensijos kriterijų, kuriame (jei suformuota stebėtojų 

taryba) vertinamos ir stebėtojų tarybos, ir valdybos funkcijos.  

  



VVĮ Gerojo valdymo indeksas 

31 

 

 

 

  

 

Strateginis planavimas 

ir įgyvendinimas 
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SP.I 
 

Strateginio planavimo kokybė 

 

Vertinama įmonės veiklos strategijos kokybė (VKC atliekamas kasmetinis vertinimas). 

Kiekvieną VVĮ kasmet parengti/atnaujinti veiklos strategiją įpareigoja Nuosavybės gairės. Nuosavybės 

gairėse taip pat apibrėžiamos pagrindinės strateginio veiklos plano dalys. Detaliai strateginio veiklos 

plano struktūra išdėstyta LR Ūkio ministerijos parengtose Strateginio planavimo ir strateginio 

valdymo gairėse, kurių pagrindu ir atliekamas šiame kriterijuje naudojamas vertinimas. 

Strateginio planavimo kokybės vertinimo lentelė 

Strateginis veiklos planas Koef. Visoms VVĮ Papildomai I-II kategorijai 

  Vertinamos dalys 

Veiklos aprašymas 0,20 

Informacija apie įmonės veiklos 

pobūdį; Pagrindiniai istoriniai 

finansiniai rodikliai (bent 3 metų) 

 

Aplinkos veiksnių analizė 0,20 

Vidinių veiksnių; Išorinių veiksnių; 

Konkurencinės aplinkos ir SSGG 

(SWOT) analizės 

 

Misija, vizija, vertybės ir 

strateginės kryptys 
0,20 Misija; Vizija Vertybės; Strateginės kryptys 

Strateginiai tikslai ir 

strateginiai uždaviniai 
0,20 

Ilgalaikiai įmonės tikslai ir uždaviniai; 

Matavimo rodikliai ir siektinos jų 

vertės; Atsakingi asmenys 
 

Finansinės prognozės 0,20 

Pelno (nuostolių) prognozė (bent 3 

metams); Investicijos, jų finansavimas 

bei atsiperkamumo pagrįstumas 

Balanso prognozė (bent 3 metams) 

 

VVĮ veiklos strategijų vertinimas išeina už Indekso ribų ir yra atskirai pristatomas visoms VVĮ, kasmet 

vertinant jų parengtų veiklos strategijų kokybę. 
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SP.II 
 

Strategijų įgyvendinimas ir priežiūra 

 

Vertinami strategijos įgyvendinimo rezultatai (VKC kasmetinis vertinimas) ir jos priežiūros sistema. 

Strategijų įgyvendinimo priežiūrą VVĮ įpareigotos vykdyti remiantis Nuosavybės gairėmis. Šiame 

kriterijuje taip pat vertinama ir tai, ar buvo įgyvendinti strategijoje išsikelti rodikliai. Strategijų 

įgyvendinimo ir priežiūros kriterijaus vertinimas susideda iš dviejų dalių: 

 Klausimo ar įmonėje vykdoma sisteminga strategijos įgyvendinimo priežiūra? 

 VKC atliekamo VVĮ strategijos įgyvendinimo vertinimo. 

Strategijos įgyvendinimo vertinimo lentelė 

Vertinimo kriterijus Koef. 

Pelningumo rodiklis 0,25 

Ar yra nustatytas pelningumo rodiklis? 0,33 

Ar įgyvendintas pelningumo rodiklis? 0,33 

Ar ambicingas pelningumo rodiklis? 0,33 

Kiti finansiniai rodikliai 0,25 

Ar įgyvendinti kiti finansiniai rodikliai? 0,50 

Ar ambicingi kiti finansiniai rodikliai? 0,50 

Nefinansiniai rodikliai 0,25 

Ar įgyvendinti nefinansiniai rodikliai? 0,50 

Ar ambicingi nefinansiniai rodikliai? 0,50 

Ataskaitų kokybė 0,25 

Ar tinkamai nurodyti aplinkos veiksniai? 0,25 

Ar pateikta strateginių tikslų ir uždavinių hierarchija? 0,25 

Ar rodikliai yra objektyviai pamatuojami? 0,25 

Ar pateiktos rodiklių neįgyvendinimo priežastys? 0,25 

 

VVĮ strategijos įgyvendinimo vertinimas išeina už Indekso ribų ir yra tuo pačiu pristatomas atskirai. 
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SP.III 
 

Vidaus kontrolės sistema ir vidaus auditas 

 

Vertinama organizacinė struktūra, apskaita, personalas ir rizikų valdymas, bei I-II kategorijos 

bendrovių vidaus auditas. 

Vidaus kontrolės sistemos ir vidaus audito kriterijus remiasi LR vidaus kontrolės ir vidaus audito 

įstatymo ir Nuosavybės gairių nuostatomis. Šiuose dokumentuose yra išdėstyti pagrindiniai principai, 

tačiau kriterijuje esantys klausimai sudaryti remiantis Rekomendacinėmis vidaus kontrolės sukūrimo, 

veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gairėmis viešojo sektoriaus subjektams ir kitais dokumentais. Šis 

kriterijus susideda iš penkių dalių: 

 Organizacinė struktūra – Vertybės; 

 Apskaita – Finansai; 

 Personalas – Kompetencijos; 

 Rizikos valdymas; 

 Vidaus auditas (tik I-II VVB ir VĮ (kurių darbuotojų (etatų) sk. didesnis nei 200)). 

 

Vidaus kontrolės sistemos ir vidaus audito vertinimo lentelė 

Vidaus kontrolės sistema ir vidaus auditas Koef. Komentaras 

Org. struktūra - Vertybės 0,2   

Ar įmonės organizacinė struktūra yra įtvirtinta įmonės vidaus dokumentuose 

(pvz., pateikta schemoje)? 
0,2 

 

Ar įmonėje esanti organizacinė struktūra tinkama iškeltų tikslų pasiekimui (pvz., 

nesidubliuoja funkcijos, nėra perteklinių departamentų ar pareigybių arba 

atvirkščiai, nėra reikiamų trūkumo ir kt.)? 

0,2 
 

Ar įmonės vidaus dokumentuose yra įtvirtinti visų pareigybių funkcijų aprašymai? 0,2 
 

Ar vidaus dokumentuose yra nustatytos rašytinės elgesio normos ir etikos 

taisyklės? 
0,2 

 

Ar vidaus dokumentuose yra reglamentuoti ataskaitų rengimo ir jų teikimo 

vadovybei procesai, datos? 
0,2 

 

Apskaita - Finansai 0,2   

Ar naudojamos informacinės apskaitos sistemos yra pakankamos užtikrinti 

kokybišką ir savalaikę apskaitą (pvz., specialiųjų įpareigojimų atskyrimą ar kitą 

veiklos specifiką)? 

0,2 
 

Ar vadovybė akcentuoja, kad apskaitos darbuotojų reikalavimai  yra privalomi 

vykdyti visiems darbuotojams ir ar jų laikomasi? 
0,2 

 

Ar vidaus dokumentuose nustatyta dokumentų saugojimo tvarka? 0,2 
 

Ar yra nustatytos kontrolės procedūros, kurios užtikrintų, kad įmonės vadovybė 

būtų laiku informuojama apie biudžeto pereikvojimą, nuostolius/grobstymus, 

vidaus kontrolės sistemos trūkumus ir kt? 

0,2 
 

Ar nustatyta ir patvirtinta investicijų planavimo tvarka? 0,2 

Jei įmonė priklauso V kategorijai 

nebūtina reglamentuoti vidaus 

dokumentuose 
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Personalas - Kompetencijos 0,2   

Ar įmonė susiduria su aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumu įmonės veikloje? 0,2 
 

Ar įmonės vidaus dokumentuose įtvirtinta įmonės personalo politika? 0,2 

Jei įmonės darbuotojų skaičius 

mažesnis nei 50 nebūtina 

reglamentuoti vidaus 

dokumentuose 

Ar nustatyti kriterijai, kuriais remiantis darbuotojai keliami pareigose arba jiems 

keliamas atlyginimas? 
0,2 

Ar įmonėje nustatyta nuobaudų sistema, jei pažeidžiamos vidaus kontrolės 

procedūros? 
0,2 

Ar kasmet periodiškai atliekami įmonės darbuotojų veiklos rezultatų vertinimai? 0,2 

Rizikos valdymas 0,2   

Ar įmonėje vykdomas rizikos veiksnių valdymas? 0,2 
Jei įmonė priklauso V kategorijai 

nebūtinas kiekybinis vertinimas 

Ar rizikos valdymo procesas yra dokumentuotas? 0,2 

Jei įmonė priklauso V kategorijai 

pakanka dokumentuoti bent iš 

dalies 

Ar rizikos valdymo procesas vyksta reguliariai ir bent kartą per metus yra 

peržiūrimas ir atnaujinamas? 
0,2 

Jei įmonė priklauso IV arba V 

kategorijai pakanka vykdyti bent 

iš dalies 

Ar yra priskirti už rizikos valdymą atsakingi asmenys? 0,2 

Jei įmonė priklauso IV arba V 

kategorijai nebūtina atskira 

pareigybė/etatas 

Ar bent svarbiausioms rizikoms yra nustatytos rizikos valdymo priemonės/būdai? 0,2 
Jei įmonė priklauso V kategorijai 

pakanka nustatyti bent iš dalies 

Vidaus auditas 0,2   

Ar įmonėje suformuotas vidaus audito skyrius/tarnyba (arba yra vidaus 

auditoriaus pareigybė)? 
0,2 

Vertinama tik I-II kategorijos 

AB/UAB ir VĮ, kurių darbuotojų sk. 

didesnis nei 200 

Ar vidaus audito veiklos tikslai, funkcijos ir įgaliojimai yra susieti su veiklos 

strategijos įgyvendinimu ir vidaus kontrolės funkcionavimu ir yra apibrėžti vidaus 

audito nuostatuose? 

0,2 

Ar vidaus audito skyrius yra tiesiogiai atskaitingas valdybai (arba jei sudarytas, 

audito komitetui)? 
0,2 

Ar sudaromi vidaus auditorių mokymosi (kvalifikacijos kėlimo) planai? 0,2 

Ar įmonėje nustatyta, kad vidaus arba veiklos auditas būtų periodiškai atliekamas 

bent kartą per tris metus ir apimtų visų įmonės veiklos procesų auditą? 
0,2 

 

Šio kriterijaus vertinime esanti dalis klausimų yra griežčiau vertinama didesnėms VVĮ, t. y. mažoms 

įmonėms maksimalus balas už klausimą gali būti skiriamas pasirinkus tarpinį atsakymo variantą (kaip 

nurodyta komentaruose aukščiau esančioje lentelėje). 
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SP.IV 
 

VVĮ tikslų įgyvendinimas (pagal grąžos rodiklius) 

 

Vertinamas normalizuotas metinis nuosavo kapitalo grąžos rodiklis, išskyrus VĮ miškų urėdijas. 

VVĮ tikslų įgyvendinimo kriterijus remiasi nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklių atitikimu LR 

Vyriausybės nustatytiems grąžos rodikliams – siektinoms nuosavo kapitalo kainoms. Nuosavo 

kapitalo kainos nustatomos visoms 1A ir 1B grupėms priskirtoms VVĮ, remiantis Nuosavybės gairėse 

įtvirtinta metodika. 2 grupei priskirtoms VVĮ Nuosavybės gairėse nustatomi tikslai siekti pelningos 

veiklos. Dėl skirtingoms grupėms nustatomų skirtingų grąžos tikslų šis kriterijus padalintas į dvi dalis: 

 1A ir 1B grupių VVĮ nuosavo kapitalo grąžos rodiklių atitikties LR Vyriausybės nutarimu 

nustatytiems rodikliams vertinimas; 

 2 grupės VVĮ nuosavo kapitalo grąžos rodiklių atitikties, Nuosavybės gairėse suformuotam 

pelningos veiklos siekiui, vertinimas. 

VVĮ tikslų įgyvendinimo vertinimo lentelė 

1A ir 1B grupės VVĮ Balas 

 
0 0,5 1 1,5 2 

3 paskutinių metų pasiekto faktinio normalizuoto ROE 

vidurkio dalis nuo nustatyto paskutinių trijų metų siektino 

ROE vidurkio 

<0 ≥0 ≥60% ≥90% ≥100% 

2 grupės  VVĮ Balas 

 
0 0,5 1 1,5 2 

3 paskutinių metų faktinis normalizuoto ROE vidurkis <-5% ≥-5% ≥-2% ≥-0,05% ≥0% 

 

Kadangi 1A ir 1B grupių VVĮ siektinos nuosavo kapitalo kainos nustatomos trijų metų laikotarpiui, 

pasiektos nuosavo kapitalo grąžos atitiktis taip pat vertinama remiantis paskutinių trijų metų faktinio 

normalizuoto ROE vidurkiu. Šį vertinimą geriau iliustruoja žemiau esantis pavyzdys: 

 3 metų periodas 3 metų periodas Vidurkis 

 201X-3 201X-2 201X-1 201X 201X+1 201X+2 (201X-2 – 201X) 

Vyriausybės nustatyta 

nuosavo kapitalo kaina (%) 
5,0 5,0 5,0 6,8 6,8 6,8 5,6 

Faktinis VVĮ metinis 

normalizuotas ROE (%) 
4,5 3,1 5,7 4,7   4,5 

 

Pavyzdyje nurodytu atveju, įmonė gautų 1 balą, kadangi pasiekė 80 proc. Nustatytos nuosavo kapitalo 

kainos (vertinamas tik mėlynai pažymėtas paskutinių trijų metų laikotarpis). 

Skaičiuojant 1A ir 1B grupių VVĮ faktinius normalizuotus ROE rodiklius, eliminuojami nekomercinių 

specialiųjų įpareigojimų rezultatai ir jiems priskiriama nuosavo kapitalo dalis, 2 grupės atveju – ne. 

Šis kriterijus netaikomas valstybės įmonėms miškų urėdijoms, kurioms nustatomas bendras siektinas 

metinis grynojo pelno rodiklis (negalimas individualus įvertinimas).  
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SP.V 
 

Finansų tvarumas 

 

Vertinamas įmonių finansų tvarumas pagal E.Altmano Z“ metodiką ir įmonės finansinės skolos. 

Nuostatos dėl finansų tvarumo konkrečiame dokumente, formuojančiame VVĮ veiklą įtvirtintos nėra, 

tačiau remiamasi bendrinėmis nuostatomis dėl tvarių finansų ir optimalios kapitalo struktūros. 

Finansų tvarumo kriterijus susideda iš dviejų dalių: 

 Ar įmonė turi finansinių skolų (vertinami 201X-1 ir 201X metiniai duomenys); 

 Kreditingumo vertinimas pagal E.Altmano Z“ metodiką. 

Finansų tvarumo vertinimo lentelė 

  
Balas 

 
Koef. 0 1 2 

Ar įmonė turėjo finansinių skolų 201X-1 ir 201X metais? 0,3 Ne 
Tik 201X-1 arba 

tik 201X 
Taip 

E.Altmano Z" rodikliui priskirtas S&P reitingas 201X-1 ir 

201X metais 
0,7 

Nuo B- iki D 

201X-1 ir 201X 

metais 

Nuo B- iki D 

201X-1 arba 

201X metais 

Nuo AAA iki B 

201X-1 ir 201X 

metais 

 

E.Altmano Z“ metodikos pagrindu priskiriamas įvertis 

nustatomas pagal šią formulę: 

= 3,25 +  (6,56 × 
Apyvartinis kapitalas𝑡

Turtas𝑡
) + (3,26 

×  
Nepaskirstytas pelnas𝑡

Turtas𝑡
) + (6,72 

×  
Veiklos pelnas (nuostoliai)𝑡

Turtas𝑡
) + (1,05 

×  
Nuosavas kapitalas𝑡

Įsipareigojimai𝑡
) 

Visoms VVĮ dėl jų išskirtinės padėties/veiklos 

specifikos (pvz. dominuojančios padėties rinkoje, 

subsidijų /dotacijų/garantijų, pastovių užsakymų ir 

kt.) priskiriamas viena pakopa aukštesnis S&P 

kreditingumo reitingas (žr. lentelę dešinėje). 

  

Altman Z“ rodiklis Altman Z“ 

rodikliui 

priskiriamas 

S&P reitingas 

Kreditingumo 

vertinimas Nuo (>) Iki (≤) 

7.60 ∞ AAA 

Žema 

kreditingumo 

rizika 

7.30 7.60 AA+ 

7.00 7.30 AA 

6.85 7.00 AA- 

6.65 6.85 A+ 

6.40 6.85 A 

6.25 6.40 A- 

5.85 6.25 BBB+ 

5.65 5.85 BBB 

5.25 5.65 BBB- 

Neapibrėžta 

kreditingumo 

rizika 

4.95 5.25 BB+ 

4.75 4.95 BB 

4.50 4.75 BB- 

4.15 4.50 B+ 

3.75 4.15 B 

3.20 3.75 B- 

Aukšta 

kreditingumo 

rizika 

2.50 3.20 CCC+ 

1.75 2.50 CCC 

1.00 1.75 CCC- 

-∞ 1.00 D 
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Tobulinimo procesas 

 

VVĮ gerojo valdymo indeksas kasmet yra peržiūrimas ir esant poreikiui tikslinamas. Indekso 

pasikeitimai galimi dėl šių priežasčių: 

 Pasikeitusių teisės aktų, reglamentuojančių VVĮ veiklą; 

 Tobulinimų, siekiant, kad Indeksas tiksliau atspindėtų kiekvieną VVĮ. 

Iš esmės šios dvi priežastys yra pagrindinės, dėl kurių Indeksas kasmet yra peržiūrimas ir atitinkamai 

tobulinamas. Dalis pakeitimų Indekse gali atsirasti ne iš karto, paliekant laiko VVĮ spėti įgyvendinti 

naujas nuostatas. Tačiau iš esmės laikomasi principo, kad dauguma Indekse vertinamų nuostatų/ 

praktikų VVĮ, kuri siekia gerojo valdymo, turėtų būti žinomos ir diegiamos be Indekso.  

VVĮ vertinimas atliekamas 201X+1 metais, tačiau remiasi 201X metais galiojančiais teisės aktais. Dėl 

šios priežasties gali susidaryti atvejai, kai Indekse naudojama metodika neatitinka šiuo metu 

galiojančių teisės aktuose įtvirtintų nuostatų (jei keitėsi). Tačiau tai nėra laikoma klaida, kadangi 

pasikeitusios nuostatos, dėl aukščiau įvardintų priežasčių, į Indeksą įtraukiamas su tam tikru 

vėlavimu. 

Metodikoje nurodytos nuostatos gali neatitikti teisės aktuose esančių nuostatų, kadangi Indeksu 
vertinami duomenys už praėjusius metus, t. y. vertinamas atliekamas pagal tų metų galiojančius teisės 

aktus. 
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Priedas 1 

Pagrindiniai VVĮ valdymo politiką formuojantys dokumentai 

 Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse 
tvarkos aprašas (Nuosavybės gairės) >>> https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AF226769DB2/BPviVhQTTC  

 Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairės (Skaidrumo gairės) 
>>> https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F4AB9539E95E/NiSrcFpOeW  

 Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos 
aprašas (Atrankos gairės) >>> https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c  

 Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairės >>> 
http://vkc.turtas.lt/static/uploads/Strateginio_planavimo_ir_strateginio_valdymo_gairs.pdf  

 Nutarimas dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas 
ir valstybės įmonių pelno įmokų >>> https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E139A37FF0/FlulEaJQSj  

 Nutarimas dėl VVĮ vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo 
>>> https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF454CDF6788/ZTQjHKUZeb  

 Nutarimas dėl valstybės valdomų įmonių nuosavo kapitalo kainų 2016-2018 metams 
nustatymo >>> https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89de1ad0272011e6acf89da936cb7409  

 VVĮ specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijos >>> 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/909896d0723111e3bd0ecaffd80c672a  

 LR akcinių bendrovių įstatymas >>> https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E22116F1B0E0/hlNOtsBAbW  

 LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas >>> https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29FB2C8807FE/sKxokGVPRe  

 LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas >>> https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.132D0D75309C/JqWezPdXZR  

 LR finansinių ataskaitų audito įstatymas >>> https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9845F775C518/npJADmsHoX  

 EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairės (angl. The OECD Guidelines on Corporate 
Governance of State-Owned Enterprises, 2015) >>> http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-
Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf  

 NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksas >>> 
http://www.nasdaqbaltic.com/files/vilnius/teisesaktai/Bendroviu%20valdymo%20kodeksas%2
0(galioja%20nuo%202010-01-01).pdf  

 Pavyzdinis įmonių socialinės atsakomybės taikymo planas ir jo įgyvendinimo gairės 
valstybės valdomoms įmonėms >>> 
http://vkc.turtas.lt/static/uploads/ISA_Gaires_valstybes_valdomoms_imonems.pdf  

 
  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AF226769DB2/BPviVhQTTC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AF226769DB2/BPviVhQTTC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F4AB9539E95E/NiSrcFpOeW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c
http://vkc.turtas.lt/static/uploads/Strateginio_planavimo_ir_strateginio_valdymo_gairs.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E139A37FF0/FlulEaJQSj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E139A37FF0/FlulEaJQSj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF454CDF6788/ZTQjHKUZeb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89de1ad0272011e6acf89da936cb7409
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/909896d0723111e3bd0ecaffd80c672a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E22116F1B0E0/hlNOtsBAbW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E22116F1B0E0/hlNOtsBAbW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29FB2C8807FE/sKxokGVPRe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29FB2C8807FE/sKxokGVPRe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.132D0D75309C/JqWezPdXZR
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.132D0D75309C/JqWezPdXZR
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9845F775C518/npJADmsHoX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9845F775C518/npJADmsHoX
http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf
http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf
http://www.nasdaqbaltic.com/files/vilnius/teisesaktai/Bendroviu%20valdymo%20kodeksas%20(galioja%20nuo%202010-01-01).pdf
http://www.nasdaqbaltic.com/files/vilnius/teisesaktai/Bendroviu%20valdymo%20kodeksas%20(galioja%20nuo%202010-01-01).pdf
http://vkc.turtas.lt/static/uploads/ISA_Gaires_valstybes_valdomoms_imonems.pdf
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Priedas 2 

VVĮ gerojo valdymo indekso struktūra 

Visos VVĮ I-II III-IV V 
 

0,3       SKAIDRUMAS 

0,20       Metinės veiklos ataskaitos/metiniai pranešimai  

0,10 
   

Įmonės veiklos aprašymas/tikslai 

0,10 
   

Finansinių rezultatų analizė 

0,10 
   

Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai 

0,10 
   

Su įmonės veikla susiję svarbiausi rizikos veiksniai 

0,10 
   

Investiciniai projektai 

0,10 
   

Įmonės valdymo struktūra, valdymo ir priežiūros organų sudėtis 

0,10 
   

Darbo užmokestis ir personalas 

0,10 
   

Dividendų/pelno įmokų politika  

0,10 
   

Informacija apie auditą 

0,10 
   

Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VII skyrių nuostatų laikymąsi 

0,15       Darnaus vystymosi politika 

 
0,20 0,50 0,70 DV atskleidimas metiniuose pranešimuose ir veiklos ataskaitose 

 
0,10 0,10 0,10 Ar įmonėje yra nustatyta darnaus vystymosi politika ir parengti jos diegimo dokumentai? 

 
0,10 0,10 0,10 

Ar darnaus vystymosi veikla vykdoma remiantis tarptautiniu mastu pripažintais darnaus 

vystymosi principais bei gairėmis (Jungtinių tautų "Pasauliniu susitarimu" (angl. Global 

Compact), Pasaulinio atsakingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI), ISO 

26000 standarto ar kitomis gairėmis)? 

 
0,10 0,10 

 

Ar įmonėje nustatyti pagrindiniai aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai poveikiai, bei 

apibrėžtos sritys, kuriose įmonė daro didžiausią poveikį? 

 
0,10 0,10 0,10 

Ar įmonės interneto svetainėje skelbiama informacija, susijusi su įmonės pozicija darnaus 

vystymosi atžvilgiu ir su tuo susijusia politika ir jos įgyvendinimu (be metinių 

pranešimų/veiklos ataskaitų ir atskirų darnaus vystymosi ataskaitų)? 

 
0,15 0,05 

 

Ar įmonė ruošia atskirą darnaus vystymosi (socialinės atsakomybės) ataskaitą (arba ją 

pateikia kaip vieną iš metinio pranešimo ar metinės veiklos ataskaitos dalių)? 

 
0,15 0,05 

 

Ar darnaus vystymosi (socialinės atsakomybės) ataskaita parengta remiantis pasauliniu 

mastu pripažintais standartais, pvz., Pasaulinės atsakingumo iniciatyvos (angl. Global 

Reporting Initiative, GRI) gairėmis, JT "Pasaulinio susitarimo" (angl. Global Compact COP)  

arba kitomis gairėmis? 

 
0,05 

  

Ar sudarant sutartis su tiekėjais, kaip dalis reikalavimų, įtraukiami ir darnaus vystymosi 

(atsakingumo)  kriterijai (pvz., aplinkosauga, darbo sąlygos, žmogaus teisės, antikorupcija 

ir kt.)? 

 
0,05 

  

Ar įmonėje yra paskirtas asmuo/nustatytos pareigybės, atsakingos už darnaus vystymosi 

sritį? 

0,20       Tarptautiniai apskaitos standartai 

0,90 
   

Ar įmonė apskaitą tvarko ir finansinę informaciją atskleidžia vadovaujantisi Tarptautiniais 

apskaitos standartais? 

0,10 
   

Kiek laiko įmonė taiko Tarptautinius apskaitos standartus (3 arba daugiau metų)? 

        Jei netaikoma: 

0,20 
   

Ar įmonė priskirta vidutinių įmonių kategorijai (pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymą)? 

0,30 
   

Ar įmonė priskirta mažų įmonių kategorijai (pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymą)? 

0,40 
   

Ar įmonė priskirta labai mažų įmonių kategorijai (pagal LR įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymą)? 

0,10 
   

Ar įmonė neužsiima veikla tarptautinėse rinkose (turi reikšmingų ekonominių ryšių su 

užsienio partneriais, skolinasi tarptautinėse finansų rinkose ir kt.)? 
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0,15       Nepriklausomas auditas 

0,30 
   

Ar nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl įmonės 201X m. metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio buvo pateikta modifikuota nuomonė? 

0,20 
   

Ar nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl įmonės 201X-1 m. ir 201X-2 m. metinių 

finansinių ataskaitų rinkinių bent kartą buvo pateikta modifikuota nuomonė? 

0,30 
   

Ar per pastaruosius 6 metus bent kartą buvo pakeistas nepriklausomas įmonės auditorius? 

0,20 
   

Ar per pastaruosius 11 metus bent kartą buvo pakeista nepriklausoma įmonės audito 

įmonė? 

0,15       Sklaida 

0,40 
   

VVĮ interneto svetainėje pateiktų 201X metų metiniai duomenys 

0,30 
   

VVĮ interneto svetainėje pateiktų 201X-1 ir 201X-2 metų metiniai duomenys 

0,30 
   

VKC laiku pateiktų 201X metų metiniai duomenys 

0,15       Specialieji įpareigojimai (tik jei vykdoma) 

0,10 
   

Ar įmonė pateikia VKC informaciją apie visų specialiųjų įpareigojimų (kurie laikomi 

reikšmingais) vykdymą? 

0,20 
   

Ar naudojamos apskaitos sistemos leidžia atskirti specialiųjų įpareigojimų veiklos 

rezultatus, turtą ir įsipareigojimus? 

0,25 
   

Ar įmonės apskaitos politikoje (ar kituose dokumentuose) yra nustatyta ir dokumentuota 

specialiųjų įpareigojimų atskyrimo ir apskaitymo tvarka? 

0,45       Specialiųjų įpareigojimų atskleidimas 

0,4       KOLEGIALŪS ORGANAI 

0,30       KO nepriklausomumas 

0,50 
   

Ar įmonės KO dalyvauja nepriklausomi nariai? 

0,10 
   

Ar KO pirmininkas nepriklausomas KO narys? 

0,30 
   

Ar KO nariai nedalyvauja ūkio sektoriaus, kuriame veikia įmonė, politikos formavime? 

0,15       KO kompetencija 

0,33 
   

Ar yra strateginio valdymo kompetencija? 

0,33 
   

Ar yra finansų kompetencija? 

0,33 
   

Ar yra ūkio šakos kompetencija? 

0,05       Darbuotojų dalyvavimas KO 

0,50 
   

Ar įmonės direktorius yra valdybos pirmininkas? 

0,50 
   

Ar KO narių daugumą sudaro įmonės darbuotojai ar vadovaujantys asmenys? 

0,10       KO narių įsitraukimas 

0,50 
   

Ar  įmonės stebėtojų tarybos nariai dalyvauja daugiau nei 4 įmonių valdybose ir stebėtojų 

tarybose? 

0,50 
   

Kiek valdybos posėdžių buvo sušaukta per 201X metus? 

0,10       Komitetų sudarymas (tik I-II kategorijos VVĮ) 

0,45       Atlygio (Atlygio ir skyrimo) komitetas 

0,08 
   

Ar sudarytas Atlygio komitetas? 

0,08 
   

Kiek narių sudaro Atlygio komitetą? 

0,10 
   

Ar Atlygio komitete yra nepriklausomų narių? 

0,10 
   

Ar bent vienas atlygio komiteto narys turi žinių ir patirties atlyginimų nustatymo politikos 

srityje? 

0,08 
   

Ar Atlygio komitete yra vadovaujančių įmonės darbuotojų? 

  



VVĮ Gerojo valdymo indeksas 
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0,50       Audito (Vidaus kontrolės) komitetas 

0,08 
   

Ar sudarytas Audito/Vidaus kontrolės komitetas? 

0,08 
   

Audito/Vidaus kontrolės komiteto narių skaičius 

0,25 
   

Ar Audito/Vidaus kontrolės komitete bent vienas narys yra nepriklausomas ir turintis 

finansų kompetenciją? 

0,08 
   

Ar Atlygio komitete yra vadovaujančių įmonės darbuotojų? 

0,05       Kiti komitetai 

0,05 
   

Ar yra daugiau komitetų? 

0,15       KO sudarymas/atranka 

0,33 
   

Ar įmonėje kasmet atliekamas KO veiklos įsivertinimas? 

0,33 
   

Ar paskutinį kartą renkant KO, kandidatai į KO narius patvirtinti Atrankos komiteto (tik I-II 

kategorijos VVB)? 

0,33 
   

Ar skiriant įmonės KO narius buvo skelbtas viešas konkursas? 

0,15       KO funkcijos 

0,25 
   

Ar įmonės valdybos funkcijoms priklauso įmonės vadovo skyrimas ir atšaukimas, darbo 

užmokesčio ir kitų darbo sutarties sąlygų nustatymas? 

0,25 
   

Ar įmonės valdybos funkcijoms priklauso įmonės veiklos strategijos tvirtinimas? 

0,25 
   

Ar įmonės valdybos funkcijoms priklauso įmonės strategijos įgyvendinimo priežiūra? 

0,25 
   

Ar įmonės stebėtojų tarybos funkcijoms priklauso pasiūlymų ir atsiliepimų dėl įmonės 

veiklos strategijos teikimas? 

0,3       STRATEGINIS PLANAVIMAS IR  ĮGYVENDINIMAS 

0,25       Strateginio planavimo kokybė (VKC vertinimas) 

0,20       Strategijos įgyvendinimo priežiūra 

0,30 
   

Ar įmonėje vykdoma sisteminga strategijos įgyvendinimo priežiūra? 

0,70 
   

Strategijos įgyvendinimas (VKC vertinimas) 

0,15       Vidaus kontrolės sistema ir veiklos auditai 

0,20 
   

Org. struktūra - Vertybės 

0,20 
   

Apskaita - Finansai 

0,20 
   

Personalas - Kompetencijos 

0,20 
   

Rizikos valdymas 

0,20 
   

Vidaus auditas (tik I-II kategorijos AB/UAB ir VĮ, kurių darbuotojų sk. didesnis nei 200) 

0,25       VVĮ tikslų įgyvendinimas (pagal grąžos rodiklius) 

1,00 
   

ROE 

0,15       Finansų tvarumas 

0,70 
   

Kreditingumo vertinimas pagal E.Altmano Z" metodiką 

0,30 
   

Ar įmonė turi finansinių skolų? 
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Priedas 3 

DV atskleidimo metiniame pranešime arba metinėje veiklos atskaitoje vertinimo lentelė 

Balas Kategorija Aplinkosauga Personalas Visuomenė Antikorupcija Struktūra 

 Koeficientas 0,6 0,3 0,1 0,6 0,3 0,1 0,7 0,3 0,7 0,3 1,0 

   

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius 

Rodiklių 

dinamika 

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius 

Rodiklių 

dinamika 

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius 

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius   

2
 b

a
la

i 

I-II 4 3 3 4 3 2 3 2 2 1 

Vykdo, yra 

aiškūs 

skyriai 

III-IV 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 

V 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
 

Darbuotojų <10  
  

2 1 
     

   

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius 

Rodiklių 

dinamika 

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius 

Rodiklių 

dinamika 

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius 

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius  

1
 b

a
la

s 

I-II 3 2 1 3 2 1 2 1 1 
 

Nevyko, bet 

yra aiškiai 

nurodyta 

III-IV 1 1 1 2 1 
 

1 
   

V 
   

1 1 
     

Darbuotojų <10  
  

1 
      

   

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius 

Rodiklių 

dinamika 

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius 

Rodiklių 

dinamika 

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius 

Iniciatyvų 

skaičius 

Rodiklių 

skaičius  

0
 b

a
lų

 

I-II 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 

Nevykdo, 

nėra 

nurodyta 

III-IV 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Darbuotojų <10  
  

0 0 
     

 

 

 

 


