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EPSO-G GRUPĖ



TIKSLŲ SUFORMAVIMO IR ĮGYVENDINIMO PROCESAS

01

02

Seimas: nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (NENS)

03

04

Vyriausybė: NENS įgyvendinimo priemonių planas 

Energetikos ministerija: lūkesčių laiškas

Valdymo bendrovė: grupės strategija

05 Patronuojamoji bendrovė: bendrovės strateginiai tikslai



VALDYBA
VALDYMO 
ĮMONĖ

Patronuojamosios 
bendrovės

Akcininkas

SKANDINAVIŠKU MODELIU PAGRĮSTA EPSO-G GRUPĖS 
VALDYSENA – sustiprintos valdybos funkcijos

EPSO-G

ATLYGIO IR SKYRIMO KOM. AUDITO KOM. INOVACIJŲ IR PLĖTROS KOM.

VADOVAS

VALDYBA

VADOVAS

LIETUVOS RESPUBLIKA

Nepriklausomi Energetikos ministerijos atstovai EPSO-G



EPSO-G VEIKLOS PAGRINDINĖS ŠAKOS



VALDYMO INSTRUMENTAI

Grupės strategija

Akcininko teisių 
įgyvendinimas

EPSO-G darbuotojai 
valdybose

Bendri komitetai 
grupės mastu

Veiklos politikos ir 
tvarkos 

Centralizuotas vidaus 
auditas

Funkcinė lyderystė

Bendri pirkimai 

Vieninga sąskaita 
(angl. cash pool)

Informacijos teikimo 
sistema

Konsultacinės 
paslaugos



Lietuvos įmonių teisė nesuteikia užsienio šalyse žinomų 
instrumentų motininei įmonei valdyti grupę

SRITIS GRUPĖS REGULIAVIMAS LIETUVOJE

Finansai, apskaita LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas: konsoliduota ataskaita

Konkurencijos teisė
LR Konkurencijos įstatymas / institucinė praktika:
grupė – vienas ekonominis vienetas

Mokesčiai 
LR pelno mokesčio įstatymas:
galimybė perleisti nuostolius tarp vienetų grupės

Įmonių teisė
Grupės reguliavimo nėra
Įmonės – atskiri juridiniai asmenys



BENDROVĖS INTERESAS vs. GRUPĖS INTERESAS

DILEMA 

PATRONUOJANČIAI

ĮMONEI: 

kaip su ribotomis 
galiomis pasiekti 
nustatytus tikslus. 

DILEMA PATRONUOJAMAI

ĮMONEI: 

tradiciškai pripažįstama, kad esant vienai įmonei, jos 
valdymo organai turi veikti siekdami patenkinti šios 
įmonės interesus. Kiekvienos įmonių grupės įmonės 

interesai sudaro tik tam tikrą dalį bendro įmonių 
grupės intereso. Patronuojamosios bendrovės valdymo 
organams gali kilti dilema, ar vykdyti motininės įmonės 

nurodymus ir taip įgyvendinti įmonių grupės interesą, 
ar veikti išimtinai tik dukterinės įmonės interesais. 



EUROPOS MODELINIS BENDROVIŲ AKTAS (EMCA)

Patronuojanti 
bendrovė turi teisę 
duoti nurodymus 
patronuojamai 
bendrovei

Grupė 
suprantama 
kaip subjektas

Patronuojančios bendrovės 
teisė valdyti grupės įmones 
atsižvelgiant į grupės 
interesą 

(patronuojamųjų bendrovių 
valdymo organų apsauga nuo 
civilinės atsakomybės)
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GRUPĖS VALDYSENOS IR STRATEGIJOS RYŠYS

Šaltinis: Adapted from Hill and Jones, 1998: 254



PERSPEKTYVA

Aiškūs strateginiai tikslai

Grupių teisinis reglamentavimas

Patronuojamųjų bendrovių valdybos 
narių atrankos proceso tobulinimas

Pasitikėjimas 


