
 

NASDAQ BALTIJOS ŠALIŲ LISTINGUOJAMŲ  

BENDROVIŲ VALDYMO PRAKTIKOS APŽVALGA 2015 METAIS 

ĮŽANGA / 
Veiksminga bendrovių valdymo sistema yra esminis dalykas, nes tinkamai valdomos bendrovės paprastai yra labiau 

konkurencingos ir tvarios ilguoju laikotarpiu. Gero bendrovių valdymo principai, pagrįsti skaidrumu, atskaitomybe ir 

ilgalaike perspektyva, yra pateikiami bendrovių valdymo kodekso rekomendacijose, kurios taikomos į biržos sąrašus 

įtrauktoms bendrovėms. Taip yra sudaromos sąlygos pasiekti geresnių veiklos rezultatų bei išlaikyti esamų 

bendrovės akcininkų ir investuotojų pasitikėjimą, siekiant pritraukti papildomo kapitalo tiek vietinėje, tiek užsienio 

rinkoje, reikalingo bendrovės ekonominiam augimui. 

Pagrindinis šios apžvalgos tikslas – įvertinti, kaip į biržos sąrašus įtrauktos bendrovės laikosi bendrovių valdymo 

kodekso rekomendacijų. Pirmą kartą buvo įvertintas ir palygintas visų trijų Nasdaq Baltijos šalių reguliuojamos rinkos 

bendrovių informacijos apie bendrovių valdymą atskleidimas. Tuo tikslu pasirinktos kodekso rekomendacijos, kurios 

gali būti palyginamos tarp visų trijų Baltijos šalių. Be to, šioje apžvalgoje įtraukiama ir daugiau bendrovėms aktualių 

valdymo klausimų, tokių kaip lyčių įvairovė kolegialiuose organuose, kuri kol kas nėra minima nei viename iš Baltijos 

šalių bendrovių valdymo kodeksų, tačiau yra plačiai analizuojama kitose šalyse.  

Analizei panaudota tik viešai skelbiama informacija Nasdaq Baltijos šalių vertybinių popierių biržų 

(www.nasdaqbaltic.com) ir į biržos sąrašus įtrauktų bendrovių internetiniuose tinklalapiuose. Faktai ir skaičiai 

daugiausiai pagrįsti bendrovių paaiškinimais, kaip yra laikomasi kodekso rekomendacijų 2014 metų ataskaitose. 

Analizei nebuvo naudojama jokių kitų papildomų priemonių, tokių kaip bendrovės apklausa ar kitokių, siekiant 

patikrinti bendrovių atskleidžiamos informacijos tikrumą. 

Iš viso į tyrimą buvo įtrauktos 72 Nasdaq Baltijos šalių bendrovės, kurios 2015-10-01 buvo Baltijos Oficialiajame ir 

Papildomajame prekybos sąrašuose, būtent 15 bendrovių Estijoje, 26 – Latvijoje ir 31 – Lietuvoje. 

Bendrovių valdymo struktūra Lietuvoje turi esminių skirtumų, lyginant su Latvija ir Estija. Vienas iš jų yra tai, kad 

Lietuvoje stebėtojų taryba nėra privalomas kolegialus organas. Taigi 17 Lietuvos bendrovių pasirinko neformuoti 

stebėtojų tarybos, o tik valdybą. Šioje apžvalgoje tokiose bendrovėse, kuriose nėra formuojama stebėtojų taryba, 

vietoj stebėtojų tarybos į statistiką yra įtraukiama valdyba, kuriai tampa taikytinos daugelis stebėtojų tarybai skirtų 

kodekso rekomendacijų, žinoma, jeigu tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai.   

1 grafikas. Nasdaq Baltijos šalių reguliuojamos rinkos bendrovių skaičius 2015 m. spalio 1d.  
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NEPRIKLAUSOMŲ NARIŲ SKAIČIUS KOLEGIALIUOSE ORGANUOSE / 

Reguliuojamos rinkos bendrovės turi įvertinti kolegialių organų narių nepriklausomumą pagal atitinkamuose Baltijos 

šalių kodeksuose nustatytus kriterijus. 

Bendrovių valdymo kodeksų rekomendacijos dėl nepriklausomų narių skaičiaus Baltijos šalyse skiriasi. Lietuvos 

bendrovių valdymo kodekse yra rekomenduojamas pakankamas nepriklausomų narių skaičius, nenurodant 

konkretaus skaičiaus ir paliekant laisvę bendrovėms pačioms apsispręsti, koks narių skaičius yra pakankamas. Tuo 

tarpu Latvijoje ir Estijoje bendrovių valdymo kodeksuose yra rekomenduojama, kad bent pusė stebėtojų tarybos 

narių būtų nepriklausomi. Dėl šios priežasties Kodekso reikalavimus tenkinančių bendrovių skaičius visose trijose 

Baltijos šalyse negali būti palyginamas. Nepaisant to, 2 grafike pateiktas bendrovių, apskritai turinčių nepriklausomų 

narių kolegialiame organe, skaičius, parodantis bendrą situaciją Baltijos šalyse.  

Nepriklausomų narių buvimo visuotinio akcininkų susirinkimo renkamame kolegialiame organe faktas nustatytas 

53% (38 iš 72) Baltijos šalių bendrovių. Skaičiuojant procentinę dalį, akivaizdi lyderė šioje srityje yra Estija, kurioje 

tokių bendrovių procentinis dydis siekia 73% (11 iš 15). Įdomu pastebėti, kad tokių bendrovių absoliutus skaičius 

visose Baltijos šalyse yra panašus – šalia 11 bendrovių Estijoje, turime 13 tokių bendrovių Latvijoje ir 14 - Lietuvoje.  

Kai kuriose Latvijos ir Estijos bendrovėse nepriklausomų narių yra mažiau negu pusė. Taigi bendrovių, turinčių ne 

mažiau kaip pusė nepriklausomų narių ir tenkinančių kodekso reikalavimą šiuo klausimu yra atitinkamai 23% 

Latvijoje (6 iš 26) ir 47% Estijoje (7 iš 15).   

Dalis bendrovių, kurios turi nepriklausomų narių, nurodo tik patį faktą, tačiau konkrečių asmenų pavardžių 

nenurodo. Todėl visiškai išsamiai nepriklausomus narius įvardinančių bendrovių skaičius Baltijos šalyse sudaro 33% 

(24 iš 72), skaičiuojant nuo visų reguliuojamos rinkos bendrovių. 

2 grafikas. Nepriklausomų narių turinčių bendrovių skaičius, % nuo visų reguliuojamos rinkos bendrovių 
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KITI KOLEGIALIŲ ORGANŲ SUDARYMO KLAUSIMAI / 

Šiame skyriuje aptariami keturi kolegialių organų sudarymo klausimai. 

Pirma, pagal gerąją bendrovių valdymo praktiką, kuri yra įtraukta ir į Baltijos šalių vertybinių popierių rinkos 

apdovanojimų projekto kriterijus, yra rekomenduojama, kad kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, 

informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius 

įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį 

akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Šios 

rekomendacijos įgyvendinimas buvo grindžiamas ne tik teoriškai iš bendrovių ataskaitų, joms atskleidžiant, kaip 

laikomasi kodekso rekomendacijų, bet ir patikrinant pranešimus apie esminius įvykius, peržiūrint bendrovių faktiškai 

paskelbtus sprendimų projektus prieš visuotinius akcininkų susirinkimus laikotarpiu nuo 2014 metų vidurio iki 2015 

metų vidurio. 

Paaiškėjo, kad iš viso 59%1 (23 iš 39) visų bendrovių, kuriose buvo renkami nauji nariai į stebėtojų tarybą ar 

valdybą, viešai pranešė informaciją apie būsimus kandidatus iš anksto kartu su visuotinių akcininkų susirinkimų 

sprendimų projektais. Kitos bendrovės arba nepranešė iš anksto, arba pateikė informaciją apie išrinktus naujus 

narius kartu su nutarimais tik po visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Pastebėtina, kad visose trijose Baltijos šalyse panaši rekomendacija yra įtvirtinta bendrovių valdymo 

kodeksuose. Atsižvelgiant į gautą statistiką, Estijoje 4 iš 5 bendrovių, kurios rinko naujus narius nagrinėjamu 

laikotarpiu, iš anksto prieš visuotinį akcininkų susirinkimą informavo apie kandidatų vardus, pavardes, 

pagrindinę informaciją apie išsilavinimą ir profesinę patirtį viešai, kas sudaro 80%, tuo tarpu Lietuvoje – 65% 

(11 iš 17), Latvijoje – 47% (8 iš 17) visų vietinių bendrovių, rinkusių naujus narius kiekvienoje šalyje. 

3 grafikas. Bendrovių, praktikuojančių gerąją su kolegialių organų sudarymu susijusią praktiką, skaičius %  

 

                                                           
1 Įtrauktos ir tos bendrovės, kurios nurodė bent jau kandidato į kolegialų organą vardą ir pavardę. 
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Antra, visų Baltijos šalių bendrovių valdymo kodeksuose yra atkreipiamas dėmesys į tai, kad kiekvienas narys turėtų 

skirti pakankamai laiko kolegialaus organo nario pareigoms atlikti. Visuose trijuose kodeksuose rekomenduojama 

fiksuoti, kada stebėtojų tarybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje kolegialaus organo posėdžių per ataskaitinius 

metus. Šioje analizėje buvo reikalaujama griežtesnės kolegialaus organo narių disciplinos, nei yra rekomenduojama 

kodeksuose. Metinėje ataskaitoje buvo ieškoma detalesnės informacijos apie kiekvieno nario posėdžių lankomumą. 

Taigi, iš viso 35% (25 iš 72) visų Baltijos šalių reguliuojamos rinkos bendrovių apibūdina, kiek apskritai vyko 

posėdžių ir koks kiekvieno nario posėdžių lankomumas, tame tarpe Estijoje tai atskleidė 9 bendrovės iš 15 į 

prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių (60%), Lietuvoje – 9 iš 31 (29%), o Latvijoje 7 iš 26 (27%). 

Trečia, paprastai pagrindinės stebėtojų tarybos narių funkcijos yra skelbiamos viešai metinėse ataskaitose. Tačiau 

kartais bendrovės tik užsimena, kad stebėtojų tarybos narių funkcijos yra apibrėžtos pagrindiniame akcinių 

bendrovių įstatyme ir nekartoja jų metiniame pranešime. Tuo tarpu užsienio investuotojai nėra taip gerai susipažinę 

su vietiniais šalių įstatymais, kad susidarytų pilną vaizdą dėl esamos bendrovių valdymo struktūros vienoje ar kitoje 

šalyje. Todėl yra rekomenduojama, kad metinėse ataskaitose taip pat būtų galima rasti pagrindines stebėtojų 

tarybos narių funkcijas.   

Nustatyta, kad dauguma bendrovių, t.y. 61% (44 iš 72) nurodo pagrindines visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo 

kolegialaus organo funkcijas savo metinėse ataskaitose. Tuo tarpu likusieji 39% (28 iš 72) nekartoja metinėse 

ataskaitose pagrindinių kolegialaus priežiūros ar valdymo organo funkcijų, kurios jau yra aprašytos akcinių bendrovių 

įstatyme. 

Akivaizdu, kad tokia praktika labiau įprasta Lietuvoje (74% arba 23 iš 31) ir Estijoje (80% arba 12 iš 15) ir kiek mažiau 

taikoma Latvijoje (35% arba 9 iš 26 bendrovių). 

Ketvirta, Lietuvoje tuo atveju, kai stebėtojų taryba nėra sudaroma, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad 

bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Analizės paruošimo momentu 

Lietuvoje buvo 3 bendrovės, kurios nesilaikė šios rekomendacijos. Šios bendrovės komentuoja, kad priežiūros 

nešališkumą garantuoja kiti valdybos nariai, be to, teigia, kad kolegialus valdymo organas vykdo ir stebėtojo funkcijas 

tiek, kiek tai neprieštarauja valdybos esmei ir paskirčiai. 3 grafike pateikiama procentinė dalis tik Lietuvai, kadangi 

Latvijai ir Estijai ši rekomendacija nėra aktuali.  



 

LYČIŲ ĮVAIROVĖ / 

Baltijos šalių stebėtojų tarybose esančių narių skaičius siekia nuo 3 iki 11. Dažniausiai stebėtojų tarybose išrenkami 5 

nariai. Tiek narių turinčios stebėtojų tarybos sudaro beveik 51% (28 iš 55) visų Baltijoje renkamų stebėtojų tarybų. 

Baltijos šalių valdybose dirbančių narių skaičius kinta nuo 1 iki 8. Dažniausiai, t.y. 29% (21 iš 72) visų valdybų, dirba 3 nariai. 

Dar 26% (19 iš 72) visų valdybų yra išrinkti 5 nariai. 

Iš viso moterų, esančių Baltijos šalių kolegialiuose organuose (ir stebėtojų tarybose, ir valdybose), vidutiniškai 

suskaičiuojama 19%. Kitaip sakant, vidutiniškai kiekviena penkta kolegialiuose organuose yra išrenkama moteris. 

Palyginus stebėtojų tarybose ir valdybose vyraujančių moterų skaičių, stebėtojų tarybos tik šiek tiek pirmauja, 

vidutiniškai turėdamos 21% moterų, kai tuo tarpu valdybose vidutiniškai jų yra 17%. 

24 bendrovių stebėtojų tarybose iš viso nėra išrinktų moterų. Šios bendrovės sudaro 44% (24 iš 55), skaičiuojant nuo 

visų bendrovių, kuriose yra formuojama stebėtojų taryba. Atsižvelgiant į šį faktą, bendrovėse, kuriose yra 

suformuota stebėtojų taryba, vidutiniškai kas trečias narys yra moteris ir jų absoliutus skaičius svyruoja nuo 1 iki 4.   

Valdybose neturinčių moterų bendrovių yra dar daugiau, iš viso 35 bendrovės, kas sudaro 49% visų Baltijos 

bendrovių (72). Moterų skaičius valdybose svyruoja nuo 1 iki 3. 

Taigi, galima daryti išvadą, kad beveik pusėje Baltijos šalių bendrovių iš viso nėra moterų kolegialiuose organuose, o 

iš likusių bendrovių vidutiniškai kas trečias kolegialaus organo (ir stebėtojų tarybos, ir valdybos) narys yra moteris.  

Nagrinėjant moterų klausimą pagal Baltijos šalis 4 grafike, akivaizdu, kad pirmauja Latvija. Tiek pagal moterų skaičių 

stebėtojų taryboje, tiek valdyboje, tiek ir kartu abiejuose kolegialiuose organuose moterų santykinis skaičius didesnis 

Latvijoje, lyginant su Lietuva bei Estija. Baltijos vidurkis, kurį galima matyti 4 grafike, lygus 19%. 

Europos Sąjungos Komisija 2011 metais skelbė, kad moterų dalis ES biržinių bendrovių valdybose ir stebėtojų 

tarybose vidutiniškai siekė 12 %. Palyginimui Švedijoje ir Suomijoje į biržų sąrašus įtrauktų bendrovių kolegialiuose 

organuose dirba atitinkamai 28% ir 24% moterų. 

Lyčių įvairovė, žinoma, yra tik vienas iš aspektų, į kuriuos turėtų atsižvelgti kolegialūs organai. Laikoma, kad kitos 

svarbios valdymo rekomendacijos, tokios kaip profesinė įvairovė ir tarptautinė įvairovė galėtų užtikrinti atitinkamai 

įvairiapusę kolegialių organų kompetenciją ar pasitarnauti didelėse tarptautinėse bendrovėse. 

 

 

 

 

 

 



 

4 grafikas. Moterų dalis kolegialiuose organuose, % 

 

AUDITO IR KITI KOMITETAI / 

79%2 (57 iš 72) visų Baltijos prekybos sąrašuose esančių bendrovių formuoja audito komitetą - stebėtojų 

tarybos specializuotą patariamąjį organą. 

Reikalavimas sudaryti Audito komitetą Lietuvoje yra įteisintas Audito įstatyme, o Latvijoje - Finansinių priemonių 

rinkų įstatyme. Atsižvelgiant į tai, kad mažose ir vidutinio dydžio įmonėse audito komiteto funkcijas gali atlikti 

stebėtojų taryba, kai kurios Lietuvos ir dauguma Latvijos bendrovių atskleisdamos, kaip laikosi kodekso 

rekomendacijų, paaiškina, kad audito komiteto funkcijas atlieka stebėtojų taryba. Tuo tarpu Estijoje nėra įstatymo 

reikalavimo sudaryti audito komitetą, o tik rekomendacija bendrovių valdymo kodekse. Taigi situacija Baltijoje nėra 

visiškai palyginama. 

Todėl šioje apžvalgoje pateikiamas tik skaičius, kiek bendrovių faktiškai įsteigė audito komitetą kaip atskirą 

patariamąjį organą. 

94% visų Lietuvos bendrovių (29 iš 31) yra įsteigusios atskirą audito komitetą. Estijoje audito komitetą turi 80% 

bendrovių (12 iš 15). Latvijoje 62% bendrovių turi tokį komitetą (16 iš 26).  

Bendrovių, aprašančių pagrindines Audito komiteto funkcijas, skaičius natūraliai koreliuoja su bendrovių, apskritai 

turinčių Audito komitetus, skaičiumi. Estijoje visos bendrovės, kurios turi Audito komitetus, aprašo jų funkcijas viešai, 

t.y. 80% (12 iš 15 bendrovių). Lietuvoje – ne visos tai atlieka, t.y. 81% (25 iš 31) o dar mažiau – Latvijoje, būtent, 27% 

(7 iš 26) arba kitaip sakant, mažiau nei pusė bendrovių, kurios turi įsteigusios Audito komitetus, pakomentuoja jo 

funkcijas savo ataskaitose ar internetiniame puslapyje. 

Pastaruoju metu pastebėjome, kad bendrovės savo iniciatyva pradėjo teikti Audito komiteto darbo ataskaitą viešai. 

Ši ataskaita dažniausiai pateikiama per Nasdaq informacijos atskleidimo sistemą kartu su sprendimų projektais ir 

audituota finansine informacija eiliniam metiniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Tokia praktika yra labai 

                                                           
2 Įskaitant galimas išimtis, kai audito komitetas formuojamas ne pačioje bendrovėje, bet patronuojančioje bendrovėje. 
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sveikintina ir iš dalies yra susijusi su bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo darbo 

įvertinimo rekomendacija, kuri egzistuoja Lietuvos bendrovių valdymo kodekse. Yra rekomenduojama, kad 

kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą ir bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį 

informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie 

savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras. 

Keturios Lietuvos bendrovės yra pirmosios šios gerosios praktikos lyderės. Kitose Baltijos šalyse kol kas nėra dar 

skelbiamos tokios Audito komiteto darbo ataskaitos. Tuo tarpu Latvijos bendrovių valdymo kodekse yra 

rekomenduojama, kad bendrovių internetiniuose tinklalapiuose šalia kitų dalykų, būtų galima rasti ir informaciją apie 

Audito komiteto veiklos rezultatus. Estijos bendrovių valdymo kodekse yra panaši nuostata, kad stebėtojų taryba 

turėtų periodiškai įvertinti valdybos veiklos pasiekimus. 

Lietuvos ir Estijos bendrovių valdymo kodeksuose yra rekomenduojama turėti ne tik Audito, bet ir kitų komitetų 

(pavyzdžiui, Skyrimo, Atlyginimų), kurių tikslas yra didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą. Rekomenduojama, 

kad komitetai teiktų kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu itin svarbiais 

klausimais, kur interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė, tačiau galutinį sprendimą priimant pačiam kolegialiam 

organui. 

Tyrimo metu paaiškėjo, kad viena Estijos bendrovė turi ne tik Audito, bet ir dar du specializuotus komitetus: Skyrimo 

ir atlyginimų bei Bendrovės valdymo komitetus, kurie pataria stebėtojų tarybai atitinkamos srities klausimais. 

Lietuvoje yra iš viso 43 bendrovės, kurios papildomai be Audito komiteto dar yra įsteigusios Atlygio komitetą 

arba jungtinį Skyrimo ir atlyginimų komitetą.  

 

5 grafikas. Bendrovių, turinčių audito ir kitus komitetus, skaičius % 
 

 

  

                                                           
3 Neįtraukiamos bendrovės, kai komitetas formuojamas ne pačioje bendrovėje, o patronuojančioje bendrovėje. 
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ATLYGINIMŲ POLITIKA IR AUDITO PASLAUGOS / 
 
Dažniausiai atlyginimų politikos įmonės neskelbia, paaiškindamos, kad tai yra vidinis ir konfidencialus bendrovės 

dokumentas. Kai kurios bendrovės teigia, kad iš viso nerengia atlyginimų politikos bendrovėje. Todėl jeigu bent dalis 

informacijos, kuri turėtų būti atskleidžiama kaip išsami atlyginimų politika (pavyzdžiui, fiksuotos ir kintamos 

atlyginimų dalies buvimo bendrovėje faktas, kintamos dalies ribos procentais, skaičiuojant nuo fiksuotos mėnesio 

dalies, kintamos atlyginimo dalies dedamosios, kompensacijos paliekant bendrovę) yra atskleista bendrovių 

metinėse ataskaitose, tokios bendrovės yra skaičiuojamos kaip atskleidžiančios informaciją apie atlyginimų politiką 

šioje analizėje. Bendros su darbuotojais susijusios sąnaudos ir bendra pagrindiniams vadovams per metus išmokėtų 

atlyginimų suma nėra laikoma atlyginimų politika.  

Estijoje 53% (8 iš 15) bendrovių aprašo atlyginimų politiką ar bent tam tikrus elementus, kurie įeina į atlyginimų 

politikos sąvoką. Lietuvoje tokių bendrovių yra 13% (4 iš 31), o Latvijoje – 12% (3 iš 26). 

6 grafikas. Bendrovių, skelbiančių apie atlyginimų politiką ir ne audito paslaugas, skaičius % 
 

 
 
Tyrimo metu buvo analizuojamas tik vienas aspektas susijęs su audito įmonės paslaugomis. Yra rekomenduojama, 

kad jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai 

atskleisti akcininkams ar apie tai turėtų būti informuota stebėtojų taryba. Taigi buvo analizuojama, kaip plačiai ši 

informacija yra sutinkama bendrovių viešai pateikiamose metinėse ataskaitose. 

Pasirodo, kad 44% (32 iš 72) visų Baltijos reguliuojamos rinkos bendrovių atskleidžia, kokias ne audito paslaugas yra 

suteikusi audito įmonė arba tiesiog konstatuoja, kad tokių paslaugų audito įmonė nėra suteikusi bendrovei. 

Daugiausia tokia informacija yra randama Lietuvos bendrovių ataskaitose, t.y. 65% (20 iš 31), atitinkamai Estijoje – 

47% (7 iš 15) ir Latvijoje – 19% (5 iš 26) visų bendrovių. 
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