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GENERALINIO  
DIREKTORIAUS  
ŽODIS
Brangūs skaitytojai, 
dėkoju, kad skyrėte laiko susipažinti su 
„ROL“ ir mūsų kelione tvaresnės ateities link. 
Šių metų ataskaitoje daugiausia dėmesio 
skiriama organizacijoje įdiegtoms naujo-
vėms, tolesnėms investicijoms į mūsų ateitį 
ir pagrindinėms iniciatyvoms, kurios leis 
mums geriau pasiruošti ateinantiems iššū-
kiams.

Dėl pasaulinės pandemijos, 2020-ieji įstrigs 
kiekvieno atmintyje. Daugeliui tai buvo stre-
so, sunkumų ir skaudžių netekčių paženk-
linti metai. Šie metai taip pat pakeitė dau-
gumos gyvenimo ir darbo ritmą, o tai leido 
žmonėms permąstyti, kaip yra naudojamos 
erdvės. Nesvarbu, ar ta erdvė yra namuose, 
ar biure, „ROL“ atsiduria šių pokyčių centre. 
Įmonėms į biurą ir darbo vietas žvelgiant 
nauju žvilgsniu pastebėjome padidėjusį 
susidomėjimą mūsų ergonominiais stalais 
bei „RIO“  – „ROL“ išmaniojo biuro sistema. 
2021-aisiais ir toliau sieksime kurti sauges-
nes ir motyvuojančias darbo vietas. 

2020  m. pakeitėme savo organizacijos 
struktūrą ir dabar esame „One ROL“. „One 
ROL“ turi aiškią viziją  – sukurti motyvuo-
jančias aplinkas, kuriose gyvename, dirba-
me, apsipirkinėjame ir bendraujame, ir jas 
sujungti tarpusavyje. Vizijos pagrindas  – 
turtinga mūsų įmonių grupės istorija ir 
daugybė kompetencijų. Šis bendras tikslas 
padeda sutelkti mūsų kolektyvines pastang-
as. 

Didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad 
2020-aisiais mes užsibrėžėme naujos tvaru-
mo strategijos tikslus. Strategija grindžiama 
išsamia svarbos analize ir tvarumo rizikos 
vertinimu, kuriuose aprašomi „ROL“ ir mūsų 
suinteresuotoms šalims svarbūs aspektai, 
tokie kaip aplinkos apsaugos praktikos. 
Tvarumo strategija padės mums tapti viena 
tvariausių įmonių sektoriuje. To siekdami 
pirmiausia imsimės tiekimo grandinės. 

Šiandien vis gausėja iniciatyvų, susijusių 
su produktų, paslaugų ir sukurtos aplinkos 
tvarumu ir žiediškumu. Dėl šios priežasties 
mūsų klientai analizuoja vertės grandinę, 
kad suprastų, kaip jų tiekėjai valdo išteklius, 

poveikį ir riziką. Jie mąsto apie pakartotinio 
naudojimo, remonto bei perdirbimo galimy-
bes. Žmonės vis dažniau vertina ne tik įsi-
gijimo, bet ir išlaikymo išlaidas, o tai skatina 
kurti naujas medžiagas, pakuotes, surinki-
mo metodus ir verslo modelius. 

Strateginis „ROL“ plėtros tikslas yra sukurti 
tvarią tiekimo grandinę. Mes siekiame būti 
tuo novatorišku partneriu, kurį rinktųsi kitos 
įmonės, kurioms svarbios tokios pat verty-
bės kaip ir „ROL“. Žengdami į 2021-uosius 
tikimės:

  sustiprinti tvarią tiekimo grandinę;

  parodyti, kad „ROL“ darbuotojams suteikia 
saugią darbo aplinką visose darbo vietose;

  identifikuoti ir apibrėžti mūsų vietą žie-
dinėje ekonomikoje; 

  ieškoti galimybių kartu su klientais ir part-
neriais išbandyti įvairias žiediškumą įgy-
vendinančias priemones. Pavyzdžiui, savo 
gamyklose Švedijoje naudosime išmanią 
programinę įrangą, kuri padės iš esmės 
suprasti, kaip naudojame energiją ir ištekli-
us. Tai leis racionalizuoti savo gamybos pro-
cesus ir pamatyti, kur reikia pokyčių. 

„ROL“ supranta, kad tvarumo reikia siekti 
nuolatos. Mes vis dar turime daug išmokti, 
tačiau džiaugiamės leidęsi į šią kelionę. Li-
kusioje šios ataskaitos dalyje mes išsamiai 
aprašome konkrečius pokyčius, rodiklius ir 
kitas iniciatyvas, kad padėtume mūsų suin-
teresuotosioms šalims ir partneriams ge-
riau suprasti mūsų kelią tvaresnės ateities 
link.

Ačiū, kad leidotės į šią kelionę drauge su 
mumis. 
Pagarbiai

Rod Walker
„ROL“ generalinis direktorius

Rod Walker
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01 | ŠVEDIJA
Jonšiopingas | Pagrindinė 
būstinė
Mariestadas
Malmė
Halmstadas
Stokholmas

02 | LIETUVA
Šiauliai

03 | KINIJA
Pinghu

04 | VOKIETIJA
Vicenhauzenas

05 | JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Notingamas 

06 | ITALIJA
Perudža

07 | NYDERLANDAI
Ter Aras
 
08 | DANIJA
Svendborgas

09 | JAV
Holandas (Mičiganas)

PRODUKTŲ GRUPĖS | 5  GRYNOJI APYVARTA | 1 584 MLN. SEK

ĮSISKOLINIMAI | 465 MLN. SEK   NUOSAVAS KAPITALAS | 380 MLN. SEK

MES ESAME 
„ROL“
„ROL“ 1985 m. įsteigė Kaj Hjelm Jonšiopinge, Švedijoje. Iki šiol tai 
yra šeimos verslo įmonė. Iš pradžių pagrindinė bendrovės veik-
la buvo projektų valdymas ir įvairių naudoti parengtų sprendimų 
kūrimas mažmeninės prekybos vietoms, tačiau netrukus duris 
atvėrė pirmoji įmonės gamykla,  kuri įmonei suteikė konkurencinį 
pranašumą ir leido augti gamybos, inžinerijos ir produktų kūrimo 
specialistų komandoms. Šiuo  metu šis pranašumas įgijo ypatingos 
svarbos, nes suteikė galimybę „ROL“ tęsti veiklą ir konkuruoti visame 
pasaulyje, aptarnaujant visapusiškai stiprias įmones rinkose, į kuri-
as orientuojamės. 

Mūsų dabartinė misija yra kurti ir tiekti produktus ir paslaugas, kurie 
aplinkas, kuriose gyvename, dirbame, apsipirkinėjame ir bendrau-
jame, paverstų motyvuojančiomis ir jas sujungtų į harmoningą vi-
sumą. Šią misiją per šioje ataskaitoje aprašytas verslo sritis padeda 
įgyvendinti visame pasaulyje įsteigti padaliniai. Mūsų tarptautinę 
platformą sudaro keturios gamybos ir surinkimo vietos, centra-
lizuotai valdoma įmonės išteklių valdymo sistema, regioninių biurų 
tinklas ir 890 darbuotojų 9 šalyse.

Ši ataskaita parengta vadovaujantis Švedijos metinių  ataskaitų įsta-
tymo nuostatomis. Jai panaudoti duomenys iš pagrindinių mūsų 
veiklos šalių: Kinijos, Lietuvos, Švedijos ir JAV. Mūsų padalinių iš-
sidėstymas pavaizduotas pasaulio žemėlapyje.
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Manufacturing
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Manufacturing Quality
Purchasing

Engineering
Software Development
Testing and Certification

Finance
Project Management Office
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CEO

Experience Team
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OUR 
QUADRANT  
BUSINESS MODEL

Performance Manager Operations Manager Experience Manager Innovation Manager

MES ESAME 
„ONE ROL“
2020 m. „ROL“ įgyvendino didžiausius kada nors vykusius pokyčius 
įmonės struktūroje. Pertvarkos tikslas buvo užtikrinti  mūsų verslo 
ateitį ir racionalizuoti mūsų tvarumo pastangas. Per savo augimo 
kelionę tobulinome savo produktų ir paslaugų pasiūlą ir aplinkas, 
kuriose gyvename, dirbame, apsipirkinėjame ir bendraujame, pa-
vertėme motyvuojančiomis ir sujungtomis į harmoningą visumą. 
Nuolat besikeičiančiame pasaulyje, kuriame skaitmenizacija turi 
vis didesnės reikšmės, kuriame verslai kenčia nuo trikdžių tiekimo 
grandinėse, o suinteresuotosios šalys turi vis didesnių lūkesčių tva-
rumo atžvilgiu, mes įžvelgėme būtinybę sutelkti savo patirtį, įgūdži-
us ir pajėgumus ir sukurti tai, ką vadiname „One ROL“.

„One ROL“ verslo modelį sudaro keturios sritys, kaip  pavaizduota 
paveikslėlyje dešinėje. Kiekvienoje srityje buvo aiškiai apibrėžtos jai 
 priskirtos užduotys, atsakomybė ir galimybės. Šis pokytis  vis dar 
vykdomas. Tikimės, kad visi reorganizaciniai tikslai bus pasiekti 
2021-aisiais. Esame įsitikinę, kad mūsų išskirtos 13 tvarumo temų 
(14 psl.), tvarumo strategija (19 psl.) ir vizija 2025-iesiems metams 
(19 psl.) suteiks „One ROL“ galimybių bei įgalins įveikti bet kokius 
laukiančius iššūkius ir prisiimti atsakomybę.
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„ROL“ 
ELGESIO  
KODEKSAS
Mūsų elgesio kodeksas nustato „ROL“ darbuotojų elgesio pagrin-
dus, nesvarbu, kur esate ir kokias pareigas užimate: šio kodekso 
nuostatos taikomos visiems darbuotojams, taip pat „ROL“ atsto-
vams. Elgesio kodeksas sukurtas remiantis dešimčia Jungtinių 
Tautų Pasaulinio susitarimo principų ir apibrėžia mūsų rūpinimąsi ir 
rūpestį aplinka, pagarbą žmogaus teisėms ir darbo teisei, bei mūsų 
atsidavimą kovai su visų formų korupcija ir neetiška verslo praktika 
(daugiau informacijos rasite skyriuje apie tiekimo grandinės tva-
rumą). Visi „ROL“ darbuotojai, įskaitant vadovybę ir valdybos narius, 
turi susipažinti su elgesio kodeksu ir visada jo laikytis. 2020 m., pa-
dedami specializuotos tvarumo konsultacijų bendrovės, peržiūrėjo-
me elgesio kodeksą ir jį atnaujinome, kad atitiktų daugiau tvarumo 
reikalavimų, kuriuos išreiškė mūsų klientai. Tolimesnis tikslas – su-
rengti mokymus, kurių metu mūsų elgesio kodekso nuostatos būtų 
išsamiai paaiškintos visiems darbuotojams, kad jie puikiai suprastų, 
ką reiškia atstovauti „ROL“. Apie elgesio kodekso pažeidimus (pvz., 
apie korupcijos atvejus) galima pranešti anonimiškai specialioje 
sistemoje. 2020  m. įmonėje nebuvo fiksuota jokių patvirtintų su 
korupcija susijusių incidentų.
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SVARBOS 
ANALIZĖ 

„ROL“ yra pasiryžusi dėti visas savo pastang-
as tvarumui užtikrinti. Būtent todėl supranta-
me, kad turime stiprinti savo pastangas, kad 
pasiektume naudos mūsų įmonei, aplinkai ir 
suinteresuotosioms šalims.

2020 m. į pagalbą pasikvietėme tvarumo ek-
spertus, su kuriais atlikome išsamią svarbos 
analizę, kurios tikslai:

  surinkti tiesioginę informaciją iš vidaus ir 
išorės suinteresuotųjų subjektų grupių apie 
jiems svarbiausias tvarumo temas;

  nustatyti prioritetines tvarumo sritis, kuri-
oms „ROL“ turėtų skirti daugiausiai dėmesio 
ir išteklių, kad pasiektų dar geresnių rezultatų; 

 padėti suinteresuotosioms šalims dalyvauti 
priimant sprendimus dėl „ROL“ tvarumo stra-
tegijos.

Suinteresuotųjų šalių grupės buvo nustatytos 
pagal AA1000 suinteresuotųjų šalių dalyvavi-
mo standartą (AA1000SES). Norėdami pasie-
kti kuo daugiau suinteresuotųjų šalių, taikė-
me hibridinį metodą, t. y. atlikome apklausas 
internetu, pusiau struktūruotus interviu, taip 
pat diskutavome tikslinėje grupėje. Suinte-
resuotųjų šalių grupės, įtraukos formos ir 
pagrindinės joms rūpimos temos pateiktos 
1 lentelėje. 

Atliekant svarbos analizę, suinteresuotosios 
šalys apžvelgė 21 tvarumo temą. Jų paprašė-
me išrikiuoti tvarumo temas pagal svarbą ir 

pakomentuoti su jomis susijusias rizikas ir 
galimybes. Užbaigę pokalbius su suinteresuo-
tosiomis šalimis, rezultatus palyginome su tva-
rumo rizikos vertinimo rezultatais ir rinkos ana-
lize. Lygindami duomenis daugiausia dėmesio 
skyrėme tvarumui. Dalį temų sujungėme ir iš 
21 temos gavome 13. 

13 prioritetinių tvarumo temų buvo vertin-
amos pagal dvejopo reikšmingumo per-
spektyvą, atsižvelgiant į: 1) kaip įmonė veikia 
aplinką ir 2) faktinį ir (arba) galimą tvarumo 
poveikį verslo sėkmei. Prioritetinės tvarumo 
temos buvo pristatytos ir aptartos vadovybės 
susirinkime, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų 
bendruosius verslo prioritetus. 

Suinteresuotosios šalys mums atskleidė 
du svarbius dalykus. Pirma, kad mūsų pas-
tangos siekiant tvarumo yra vertinamos, o 
ypatingai vertinama iniciatyva atlikti svarbos 
analizę ir paklausti suinteresuotųjų šalių, kas 
joms svarbu. Su kai kuriomis suinteresuo-
tosiomis šalimis (pavyzdžiui, savo klientais) 
mes nuolat bendraujame tvarumo temomis, 
nes tai yra būtina sąlyga norint palaikyti 
verslo santykius. Antra, kad yra labai svarbu 
atlikti plataus masto analizę. Tokie aspektai 
kaip interneto infrastruktūra, galimybė nau-
dotis kompiuteriais ir (arba) išmaniaisiais te-
lefonais ir kalbos barjeras turi įtakos dalyvavi-
mo rodikliams. Ateityje apsvarstysime, kaip 
galėtume pasiekti daugiau suinteresuotųjų 
šalių ir sudaryti joms galimybę išreikšti savo 
nuomonę mums atliekant svarbos analizes. 

1 LENTELĖ. DIALOGAS SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS.

– Kaip pritraukti, išlaikyti ir mokyti darbuotojus
– Energijos vartojimo efektyvumas gamyboje 
– Tvarumas ir kokybės valdymas gamyboje
– Atliekų ir išteklių valdymas gamyboje
– Saugios darbo vietos ir sąžiningos darbo sąlygos

– CO2 išmetimo mažinimas gamyboje
– Skaidri komunikacija, rinkodara ir atskaitomybė
– Saugios darbo vietos ir sąžiningos darbo sąlygos
– Saugūs, ergonomiški ir aukštos kokybės produktai
– Jokio vaikų darbo ar priverstinio darbo

– Aplinkai nekenksmingų, socialiai atsakingai gaunamų išteklių paieška
– Veiksmingas ir tvarus tiekimo grandinės valdymas
– Energijos vartojimo efektyvumas gamyboje
– Atliekų ir išteklių valdymas gamyboje
– Žiedinės ekonomikos principus atitinkantys produktai ir paslaugos

– Aplinkai nekenksmingų, socialiai atsakingai gaunamų išteklių paieška
– Tvarumo strategija ir valdymas
– Saugūs, ergonomiški ir aukštos kokybės produktai

– Veiksmingas ir tvarus tiekimo grandinės valdymas
– Aplinkai nekenksmingų, socialiai atsakingai gaunamų išteklių paieška
– Žiedinės ekonomikos principus atitinkantys produktai ir paslaugos
– Tvarumo strategija ir valdymas

– Saugūs, ergonomiški ir aukštos kokybės produktai 
– Veiksmingas ir tvarus tiekimo grandinės valdymas
– Žiedinės ekonomikos principus atitinkantys produktai ir paslaugos

„ROL“ pagr. 
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VADOVAUTI 
01 |   Veiksmingas ir tvarus tiekimo grandinės valdymas

02 |  Išmanūs sprendimai, skatinantys tvarų elgesį ir 
           efektyvų išteklių valdymą

03 |   Sveikatą tausojanti ir saugi darbo vieta ir sąžiningos darbo sąlygos

KURTI IR SPARTINTI 
04 |   Saugūs ir ergonomiški, aukščiausios kokybės produktai, atitinkantys žiedinės  
            ekonomikos principus

05  |  Efektyvios tvarumo ir kokybės valdymo sistemos mūsų gamyboje

06 |   Pritraukti, išlaikyti ir mokyti darbuotojus

07 |   Skatinti lyčių lygybę, įvairovę ir įtrauktį

08 |   Klientų privatumas ir duomenų saugumas

09 |   Mažai anglies dioksido išskirianti ir energiją taupanti gamyba

10 |   Skaidri komunikacija, rinkodara ir atskaitomybė

VALDYTI IR STEBĖTI 
11  |   Nedidelį poveikį klimatui darantys biurai, transportas ir verslo kelionės

12 |   Kova su visų formų korupcija

13 |   Partnerystės siekiant tvaraus vystymosi

13 „ROL“ 
TVARUMO TEMŲ
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RIZIKOS  
VERTINIMAS
2020 m. atlikome rizikos vertinimą, kad geriau suprastume, kokia 
rizika tvarumui kyla mūsų veiklos srityje ir aplinkoje. Vertinimo metu 
išanalizavome 168 vidaus ir išorės rizikos veiksnius – nuo pasauli-
nių  makrolygio rizikos tvarumui veiksnių iki konkrečiam sektoriui ir 
šaliai būdingų rizikos veiksnių – ir tai, kokią įtaką šie veiksniai gali 
turėti „ROL“  veiklos tvarumui. 

Atlikus vertinimą nustatėme, kad didžiausia tvarumo rizika, su kuria 
susiduria „ROL“, yra susijusi su tiekimo grandinės valdymu ir gamy-
bos procesais. Kad išvengtume bet kokios formos vaikų darbo, 
korupcijos atvejų ir netinkamo aplinkos tvarkymo incidentų, apsau-
gotume visų darbuotojų žmogaus teises ir užtikrintume jų sveika-
tos bei saugos poreikių patenkinimą, turime nuolatos bendrauti su 
mūsų tiekimo grandinėje dalyvaujančiais tiekėjais ir subtiekėjais. 
Matome, kad korupcijos rizika ir su ja susiję iššūkiai labai priklau-
so nuo šalies, kurioje vykdoma veikla, ir jos situacijos. Jau dabar 
aktyviai dirbame, kad užkirstume kelią korupcijai savo viešųjų pir-
kimų ir tiekėjų paieškos procesuose, ir ieškosime būdų, kaip geriau-
siai aprūpinti visus darbuotojus tinkamomis priemonėmis, kad jie 
galėtų atpažinti ir kovoti su visų formų korupcija. 

Be to, suvokiame, kad klimato kaita yra viena didžiausių grėsmių 
žmonijai ir pasaulio ekonomikai. Todėl mes pripažįstame poreikį 
mažinti mūsų tiesiogiai ir netiesiogiai daromą neigiamą įtaką klima-
to kaitai ir efektyviau valdyti grėsmes, su kuriomis susiduria mūsų 
įmonė dėl klimato pokyčių. Pavyzdžiui, turime atsižvelgti į tai, kaip 
ekstremalūs oro reiškiniai gali sutrikdyti mūsų tiekimo grandinę ir 
 gamybą. Be to, turime suprasti, kaip nauji įstatymai, kuriais siekia-
ma pažaboti klimato kaitą, gali lemti gamyboje naudojamų neatsi-
naujinančių išteklių ar iš jų gaunamos elektros energijos brangimą, 
ir sukurti naujus būdus, kaip sušvelninti  šį  poveikį siekiant ilgalaikės 
naudos visoms suinteresuotosioms šalims ir  aplinkai.
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MŪSŲ 
TVARUMO  
STRATEGIJA
Naujosios „ROL“ tvarumo strategijos kūrimas baigtas 2020 m. Stra-
tegija sukurta remiantis svarbos analizės rezultatais ir atsižvelgiant 
į didžiausias tvarumo grėsmes, su kuriomis susiduria įmonė. Ši 
tvarumo strategija taip pat padės „ROL“ pasiekti tikslus, užsibrėžtus 
2025-iesiems metams: 

 tapti pasauline įmone, siūlančia įvairias paslaugas ir produktus, 
kurie aplinkas, kuriose gyvename, dirbame, apsipirkinėjame ir ben-
draujame, paverstų motyvuojančiomis ir jas sujungtų į harmoningą 
visumą;

 integruoti savo produktus ir paslaugas į debesų kompiuterijos 
platformą, kuri renka duomenis ir atlieka jų analizę, kad pagerintų 
dizainą ir sprendimų priėmimą;

 drauge su klientais ir partneriais sukurti naujas tvarumo ir žie-
diškumo principais pagrįstas galimybes gerinti mūsų aplinką;

 būti atsakinga įmone, turinčia stiprias vertybes, taikančia įtraukią 
žmogiškųjų išteklių politiką, palaikančia etiškus santykius tiekimo 
grandinėje ir taikančia tvarius gamybos metodus. 

Sukūrėme detalų planą, kaip mūsų įmonė gali prisidėti prie Darnaus 
vystymosi plano iki 2030  m. ir mūsų įmonei svarbiausių darnaus 
vystymosi tikslų. 2021 m. ir toliau sieksime suprasti, kokių veiksmų 
galime imtis, kad pasiektume šių tikslų. Savo planais būtinai pasida-
lysime, kai tik jie bus paruošti. 

2021  m. paspartinsime tvarumo strategijos viešinimą ir įgyvendi-
nimą tiek įmonės viduje, tiek išorėje. Skaidri komunikacija ir rinkoda-
ra yra mūsų prioritetai ir mes toliau stengsimės suinteresuotosioms 
šalims pateikti jiems svarbią informaciją. Ši tvarumo ataskaita yra 
vienas iš būdų pasidalyti savo veiklos rezultatais. Mūsų tikslas  – 
užtikrinti, kad visos „ROL“ suinteresuotosios šalys būtų visiškai in-
formuotos apie mūsų tvarumo misiją, tikslus ir pastangas tai įgy-
vendinti.

TVARIOS VEIKLOS SISTEMA | ROLGROUP.COM | 19



MŪSŲ ĮMONĖ 
YRA MŪSŲ  
DARBUOTOJAI
Reorganizacijos į „One ROL“ metu, mes ir toliau pirmenybę skirsi-
me savo vertingiausiam turtui – darbuotojams. „ROL“ sėkmę lėmė 
darbuotojų įgūdžiai, ryžtas ir žinios. Kad ir toliau įkvėptume savo 
darbuotojus ir paskatintume tolesnį „ROL“ augimą, sieksime:

 užtikrinti saugias ir sveikatą tausojančias darbo vietas bei sąži-
ningas darbo sąlygas darbuotojams;

 pritraukti geriausius darbuotojus kiekvienoje darbo vietoje ir juos 
išlaikyti nuolat tobulinant jų įgūdžius; 

 skatinti lygybę, įvairovę ir įtrauktį, nuolat vertinant, kaip šiuos prin-
cipus galima pritaikyti įdarbinant naujus žmones. 

Nors veikiame keliose šalyse, esame Švedijos įmonė ir vadovauja-
mės mūsų Elgesio kodeksu bei vietiniais teisės aktais, reglamen-
tuojančiais darbo aplinkos sąlygas. Mūsų kasdienę veiklą taip pat 
reglamentuoja pranešimų apie pažeidimus politika, įvairovės ir lygy-
bės politika bei kovos su diskriminacija politika, kuri buvo atnaujinta 
2020  m. Ateinančiais metais peržiūrėsime visas vietines gaires ir 
politikos įgyvendinimą, kad užtikrintume jų suderinamumą su mūsų 
tvarumo strategija.

2 LENTELĖ. ĮVAIROVĖ.
ĮVAIROVĖ PAGAL LYTĮ IR AMŽIŲ (%)

Pareigos <30 metų 30–50 metųVyrai >50Moterys

Padalinių vadovai

*Duomenys iš pagrindinių mūsų veiklos šalių: Kinijos, Lietuvos, Švedijos ir JAV. 
Kad bendra suma būtų lygi 100 %, skaičiai suapvalinti.

4 % 83 %67 % 13 %33 %

Darbuotojai

Vadovų komanda

Direktorių valdyba

25 % 54 %70 % 21 %30 %

0 % 25 %

0 % 40 %

100 % 75 %

60 % 60 %

0 %

40 %

Vadovai 2 % 65 %84 % 33 %16 %
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3 LENTELĖ. DARBUOTOJŲ 
PASISKIRSTYMAS PAGAL SUTARTIES TIPĄ IR REGIONĄ.

Iš viso 8838890

Regionas
Terminuota  

sutartis
Neterminuota 

sutartis 
Darbuotojų 

skaičius

Švedija

Italija

Slovakija

*Į bendrą šioje lentelėje pateiktą darbuotojų skaičių (890) įtraukti visi darbuotojai vi-
sose šalyse, kuriose vykdome veiklą. Nuolatinių ir laikinųjų darbuotojų pasiskirstymas 
pateiktas remiantis darbuotojų mūsų pagrindinėse veiklos šalyse (Kinijoje, Lietuvoje, 
Švedijoje ir JAV) skaičiumi (iš viso 846 darbuotojai).

0182182

21

1

JAV

Nyderlandai 

JK

Kinija

Danija

36164

6

13

06767

1

Lietuva

Vokietija

5528533

2

*Nurodytas darbuotojų skaičius

4 LENTELĖ. DARBUOTOJŲ 
PASISKIRSTYMAS PAGAL DARBO SUTARTIES TIPĄ, PAREIGAS IR LYTĮ

Iš viso 595251846

Darbo sutarties tipas VyraiMoterysDarbuotojų 
skaičius

Pilnas etatas

*Darbuotojų skaičius Kinijoje, Lietuvoje, Švedijoje ir JAV. Duomenys apie 
darbuotojų pasiskirstymą kitose šalyse (102-8) nepateikiami. 

591249840

Nepilnas etatas

Nuolatiniai darbuotojai

426

591247838

Laikini darbuotojai 448

5 LENTELĖ. DARBUOTOJŲ 
KAITA IR NAUJŲ DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS PAGAL LYTĮ, AMŽIŲ IR REGIONĄ 

Iš viso 16 %137 20 %173

Darbuotojų 
kaita (%)

Darbuotojų 
kaita (skaičius)

Nauji darbuo-
tojai (%)

Nauji 
darbuotojai  
(skaičius)

<30 metų

Lietuva

JAV

*Naujų darbuotojų skaičius ir darbuotojų kaita pateikta remiantis 
duomenimis apie darbuotojus Kinijoje, Lietuvoje, Švedijoje ir JAV (iš viso 846 
darbuotojai). 

7 %56

9 %77

4 %31

9 %80

15 %126

1 %11

30–50 metų

Švedija

Moterys

>50 metų

7 %57

2 %19

9 %74

3 %23

3 %22

3 %24

6 %54

2 %19

Vyrai

Kinija

14 %115

1 %10

14 %119

2 %13
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 BENDRAS SU DARBU SUSIJUSIŲ UŽREGISTRUOTŲ SUŽALOJIMŲ 

SKAIČIUS | 18

*2020 m. mūsų įmonėje neįvyko jokių nelaimingų atsitikimų, pasibaigusių mirtimi ar rim-
tomis traumomis. Pagrindinės su darbu susijusių sužalojimų rūšys yra smulkios pjautinės 
žaizdos ir sužeidimai suklupus ar nukritus.

SAUGIOS 
DARBO VIETOS
Bet kurioje gamybos įmonėje yra didelė  nelaimingų atsitikimų ri-
zika. Dėl šios priežasties daug dėmesio skiriame darbuotojų sau-
gai ir sveikatai ir visose savo įmonėse diegiame procesus, kurių 
tikslas yra sumažinti bendrą nelaimingų atsitikimų riziką. Didiname 
pastangas atlikti šį darbą ir užtikrinti, kad visų darbuotojų darbo 
užduočių atlikimas atitiktų nacionalinius įstatymus ir visas „ROL“ 
gaires. Visose savo veiklos vykdymo vietose įdiegėme profesinės 
sveikatos ir vadybos sistemas (DSS), numatytas įstatymų, galio-
jančių Kinijoje (įvairių Kinijos Liaudies Respublikos darbo įstatymų), 
Švedijoje (darbo aplinkos įstatymo) ir JAV (OSHA, MIOSHA ir LARA). 
Filialas Lietuvoje 2020  m. įgijo ISO45001 sertifikatą. Sprendimas 
siekti ISO sertifikato buvo priimtas siekiant įrodyti savo ryžtą kurti 
saugią aplinką darbuotojams. DSS sistemose apibrėžti reikalavimai 
keliami visų aukščiau paminėtų šalių darbuotojų ir darbininkų sau-
gos ir sveikatos vadybos sistemai, išskyrus JAV darbuotojus, kur 
reikalavimus nustato darbdaviai. 

Visose padaliniuose taikomi sistemingi rizikos vertinimo procesai: 
pavyzdžiui, įtraukiami saugos komiteto atstovai, kas mėnesį rengi-
amos sveikatos ir saugos apžvalgos ir atliekami valdymo sistemos 
vidaus auditai.  Darbuotojai turi galimybę anonimiškai per trečiosios 
šalies valdomą platformą, žodžiu, o kai kuriose vietose ir praneši-
mu pašto dėžutėje, pranešti apie darbo aplinkoje pastebėtą pavojų. 
Mūsų pranešėjų apie pažeidimus politika, o kai kuriose vietose ir 
nacionaliniai įstatymai, saugo darbuotojus nuo galimų prieš juos 
nukreiptų atsakomųjų veiksmų. Nustačius profesinės sveikatos ir 
saugos užtikrinimo neatitikimų, jų priežastys bus kruopščiai ištirtos, 
o atvejis bus užfiksuotas dokumentuose. Pranešimus apie inciden-
tus rašo darbuotojas kartu su savo vadovu ir saugos atstovu. Kad 
visada būtų užtikrinta darbuotojų sveikata ir sauga, atlikus atvejo 
tyrimą gali būti priimtas sprendimas pakeisti veiklos procedūras ir 
procesus. Visi mūsų darbuotojai turi teisę pasitraukti iš situacijų, ku-
rios, jų manymu, gali baigtis trauma ar sveikatos sutrikdymu. Mes 
skirsime išteklių, kad tai būtų iškomunikuota mūsų vietinėse darbo 
aplinkos gairėse.  

Kontroliuoti, kaip laikomasi darbuotojų sveikatos ir saugos užtikri-
nimo reikalavimų, galime tik savo pačių atliekamų procesų metu. 
Tiems atvejams, kai negalime kontroliuoti proceso ar darbo vietos, 
darbo saugos reikalavimus aiškiai aprašėme Tiekėjų elgesio kodek-
se. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai užtikriname ir stebime, 
rasite 33 puslapyje.
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VISAPUSIŠKAI 
SAUGIOS 
DARBO VIETOS
Saugumas darbo vietoje susijęs ne tik su fiziniais, bet ir su psichoso-
cialiniais aspektais. Siekiame, kad mūsų darbuotojai darbe jaustųsi 
saugūs ir vertinami bei apsaugoti nuo visų diskriminacijos formų. 
Mūsų kovos su diskriminacija politika apima septynis draudžiamos 
diskriminacijos pagrindus, nurodytus Švedijos įstatymuose. 

Mūsų tikslas – toliau tobulinti savo darbuotojų įgūdžius organizuo-
jant mokymus, skirtus darbuotojų saugos ir sveikatos praktikai 
visuose „ROL“ padaliniuose stiprinti. Mokymų apimtis ir pobūdis 
kiekvienoje šalyje skiriasi priklausomai nuo padalinio pobūdžio ir 
vietos įstatymų. Pavyzdžiui, JAV dirbantiems darbuotojams rengi-
ami mokymai apie darbo vietoje galimus nelaimingus atsitikimus ir 
jų valdymą, pirmosios pagalbos teikėjus, produktyvumo ir saugos 
darbo vietoje („6S“) taisykles, asmenines apsaugines priemones, 
klausos apsaugos priemones, evakuaciją gaisro atveju, slėpimąsi 
nuo tornado, pirmąją pagalbą, saugos duomenų lapus, ergono-
miką ir konkrečiam skyriui būdingus pavojus. Be šių mokymų dar 
organizuojame saugos mokymus krautuvų ir sunkvežimių vairuo-
tojams, krovikams bei mokome darbuotojus apie triukšmo taršos 
standartus. Mokymai kartojami kasmet, kaip ir priešgaisrinės pra-
tybos. Darbuotojai gali naudotis pirmosios pagalbos vaistinėlėmis, 
o avariniai išėjimai niekada nebūna užstatyti. Darbuotojų visuomet 
reikalaujame naudotis asmens apsaugos priemonėmis, kai tai būti-
na dėl aplinkos ar atliekamo darbo specifikos.

 2020 M. NEBUVO UŽREGISTRUOTA JOKIŲ DISKRIMINA-

CIJOS ATVEJŲ.
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6 LENTELĖ. DARBUOTOJŲ, GAVUSIŲ JŲ DARBO REZULTATŲ BEI 
PROFESINIO TOBULĖJIMO VERTINIMĄ, SKAIČIUS.

Darbo sutarties tipas VyraiMoterysIš viso

Darbuotojai

*Duomenys iš pagrindinių mūsų veiklos šalių: Kinijos, Lietuvos, Švedijos ir JAV.

406202608

Vadovai 19322

Tiesioginiai vadovai 13720

SUDAROME GERAS 
SĄLYGAS DARBUO-
TOJAMS
Skirtingose šalyse kolektyvinių sutarčių reglamentavimas skiriasi, 
todėl mes stengiamės, kad mūsų vidinės nuostatos papildytų vieto-
je jau galiojančius įstatymus. Švedijoje su visais savo darbuotojais 
(100 %) esame sudarę kolektyvines sutartis. Kinijoje su visais savo 
darbuotojais (100 %) esame sudarę profesinės sąjungos kolektyvi-
nes sutartis. Su darbuotojais Lietuvoje ir JAV nesame sudarę kolek-
tyvinių sutarčių, tačiau čia savo darbuotojams stengiamės taikyti 
aukščiausius darbo standartus ir geriausias sąlygas. 

Profesinės sveikatos tarnybos paslaugas teikia trečiosios šalys, 
su kuriomis sudarytos sutartys, o kai kuriais atvejais  – apmokyti 
įmonės darbuotojai. Šių paslaugų apimtis kiekvienoje šalyje skiriasi. 
Pavyzdžiui, Kinijoje kasmet tikrinama darbuotojų sveikata, o Švedi-
joje profesinės sveikatos priežiūros paslaugos apima ir prevencinę 
priežiūrą. Be to, Švedijoje darbuotojams siūlome papildomą išmoką 
įsigyti sveikatinimo paslaugas, o darbuotojams JAV skiriame pinigų 
sveikatos draudimui, kuris apima ir odontologų bei akių gydytojų 
paslaugas. Visi darbuotojai turi teisę gauti metinį jų darbo įvertini-
mą. Dėl pandemijos Švedijoje nebuvo parengta nei viena 2020 m. 
darbo vertinimo ataskaita. Darbo rezultatų vertinimai vėl bus atlie-
kami nuo 2021-ųjų metų pradžios.
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TVARUMAS 
TIEKIMO GRANDINĖJE
„ROL“ glaudžiai bendradarbiauja su savo tie-
kėjais, siekdama užtikrinti, kad mūsų gami-
niai būtų gaminami iš saugiausių ir kokybiš-
kiausių medžiagų ir komponentų. Mes turime 
savo gamybos ir surinkimo linijas, todėl pilnai 
išmanome visą gamybos procesą ir galime jį 
valdyti. 

Nepaisant to, priklausymas nuo pasaulinės 
tiekimo grandinės visada neša tam tikrą ri-
ziką. Nors visą gamybos procesą vykdome 
patys, esame priklausomi nuo daugybės 
tiekėjų ir subtiekėjų. Tai reiškia, kad jei žalia-
vas įsigyjame iš šalių, pasižyminčių aukštu 
korupcijos indeksu, mes aiškiai suprantame 
padidėjusią neetiško elgesio riziką ir imamės 
atitinkamų priemonių šiai rizikai sumažinti.

Stengiamės užtikrinti 
tvarumą įsigydami išteklius 
Pirkimų komanda priklauso „ROL“ operacijų 
skyriui. Joje yra įsteigtos tokios pareigybės 
kaip kategorijų lyderiai, strateginių pirkimų 
vadybininkai, operatyviųjų pirkimų vadybi-
ninkai ir tiekėjų kokybės užtikrinimo vadybi-
ninkai. Strateginių pirkimų vadybininkai yra 
įsikūrę mūsų veiklos šalyse. Jie atlieka poten-
cialių tiekėjų analizę ir užmezga su jais ryši-
us. Informacija apie strateginių pirkimų va-
dybininkų atrinktus potencialius tiekėjus yra 
perduodama kategorijų lyderiams, kurie turi 
priimti galutinį sprendimą. Esame įsitikinę, 
kad atskyrus pirminės tiekėjų atrankos bei 
galutinio sprendimo pasirinkti tiekėją priėmi-
mo procesus įgyjame daugiau galimybių su-

mažinti galimą neetiško elgesio ir korupcijos 
riziką.
2020  m. atlikę svarbos analizę ir rengdami 
tvarumo strategiją, nustatėme, kad mūsų 
tiekimo grandinė yra sritis, kuriai turime skirti 
daugiau išteklių. Tam, kad sukurtume tvarią 
tiekimo grandinę, reikia laiko, tačiau mes 
imamės konkrečių veiksmų, kad pasiektume 
savo tikslą.

 2020  m. pabaigoje atlikome 113 iš 200 
nuolatinių tiekėjų tvarumo rizikos vertinimą. 
Nustatėme didelės rizikos tiekėjus, kurie bus 
peržiūrimi ir toliau vertinami siekiant užtikrin-
ti, kad jie atitiktų „ROL“ tvarumo reikalavimus. 

 Sukūrėme tvarumo patikros kriterijų rinkinį, 
kurį dabar naudojame naujiems potencia-
liems tiekėjams atrinkti. 

 Aktyviai dirbame su esamais tiekėjais, ku-
riems reikia patobulėti siekiant atitikti elgesio 
kodekso nuostatas. Sutikimą laikytis mūsų 
tiekėjų elgesio kodekso 2020  m. pasirašiu-
siems tiekėjams tenka 90  % bendros mūsų 
pirkimų apimties. Tikslas – iki 2022 m. pasie-
kti 95 %. 

 Reikalaujame, kad visi nauji tiekėjai pasi-
rašytų sutikimą laikytis mūsų tiekėjų elgesio 
kodekso nuostatų ir patvirtintų, kad laikosi 
atitinkamų tvarumo reikalavimų, kuriuos kelia 
konkretūs klientai. 
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7 LENTELĖ. PAGRINDINIŲ PRODUKTŲ IR PAKUOČIŲ GAMYBAI NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS.

Metrinės tonos

Perdirbtų medžiagų, naudojamų pirminių produktų 
gamybai, procentinė dalis

*Duomenys iš mūsų verslo sistemos, kuriuose atsižvelgta ir į pirmines medžiagas. 

8 %

Neatsinaujinančios medžiagos 19 134

Atsinaujinančios medžiagos

Iš viso

911

20 045

2021 m. mūsų tikslas yra ne tik paversti „ROL“ tvaresne įmone, bet 
ir prisidėti prie mūsų tiekėjų ir jų suinteresuotųjų šalių tvarumo pro-
gramų įgyvendinimo. Todėl esame įsipareigoję:

 peržiūrėti mūsų Tiekėjų elgesio kodeksą ir užtikrinti, kad jis būtų 
atnaujintas ir kad jo būtų lengva laikytis;

 vesti mokymus apie tvarumą mūsų kategorijų vadovams, strate-
ginių pirkimų vadybininkams ir tiekėjų kokybės užtikrinimo vadybi-
ninkams;

 gerinti įgūdžius ir gebėjimus atlikti padalinių patikrinimus ir  tva-
rumo auditą (atslūgus pandemijai);

 įdiegti naują tiekėjų valdymo sistemą, kurioje būtų galima lengvai 
pamatyti įsivertinimo klausimynų bei audito rezultatus, neatitikimus 
standartams ir korekcinių veiksmų planus, laiką, skirtą jiems įgyven-
dinti, ir stebėti  tiekėjo kokybės rodiklius.

Uoliai dirbame, kad visoje organizacijoje įdiegtume naujos kartos
tvarumo praktiką. Mūsų padalinys Lietuvoje yra sertifikuotas pagal 
ISO28000 standartą. Taip pat rengiamės sertifikuoti savo veiklą 
Švedijoje. Tiekimo grandinės valdymo srityje siekiame sukurti ir pa-
laikyti tvirtus bei rezultatyvius santykius su savo klientais. Tačiau, 
kad santykiai būtų įmanomi, skatiname juos vykdyti veiklą atsižvel-
giant į žiedinės ekonomikos principus. Pagrindinės „ROL“ perkamos 
medžiagos yra plienas, plastikas, mediena ir elektronika, o tai yra 
ganėtinai sunku suderinti su tvarumo ir žiedinės ekonomikos prin-
cipais. Suprantame, kad mūsų laukia ilgas kelias, tačiau esame pa-
siryžę stiprinti mūsų pirkimų skyriaus ir produktų kūrėjų gebėjimus, 
įgalinančius prisidėti prie mūsų ir mūsų klientų sėkmės siekiant 
ilgalaikio  tvarumo.
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EFEKTYVI 
TVARUMO 
IR KOKYBĖS 
VADYBA
„ROL“ yra pasiryžusi kuo labiau sumažinti 
neigiamą savo poveikį aplinkai, įskaitant 
bet kokį antropogeninį poveikį, priside-
dantį prie klimato kaitos. Savo veikloje 
vadovaujamės atsargumo principu, kuris 
ypač svarbus kuriant gaminius, kad apsau-
gotume žmonių sveikatą ir aplinką. Be to, 
kad vadovaujamės nacionaliniais ir regio-
niniais teisės aktais (pavyzdžiui, Švedijos 
aplinkos apsaugos kodeksu (Miljöbalken) 
ir ES REACH reglamentu), veiklą vykdome 
vadovaudamiesi „ROL“ aplinkos apsaugos 
politika ir elgesio kodeksu. 2021  m. inve-
stuosime į aplinkosaugos politikos kiekvie-
noje mūsų veiklos šalyje suderinimą tiek su 
vietos lygmens aplinkosaugos gairėmis, 
kurios apima vidaus teisės aktus, tiek su 
visa apimančia aplinkos politika. 

„ROL“ tvarumo pastangas iš būstinės 
Jonšiopinge (Švedijoje) koordinuoja 
įmonės Tvarumo ir fondo skyriaus vado-
vas, kuris yra tiesiogiai pavaldus įmonės 
finansų direktoriui. Kiekvienoje šalyje, ku-
rioje turime gamybos ir surinkimo padali-
nius, yra paskirti darbuotojai, atsakingi už 
aplinkosaugos problemų identifikavimą ir 
valdymą. Mūsų didžiausią poveikį aplinkai 
lemia:

 energijos, išteklių, vandens ir cheminių 
medžiagų naudojimas;

 šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija;

 atliekų ir nuotekų susidarymas.
Kokybės valdymui visuomet skyrėme daug 

dėmesio, nes, mūsų nuomone, tai yra 
mūsų verslo pagrindas. Be to, kokybės val-
dymas yra labai glaudžiai susijęs su mūsų 
tvarumo vizija. „ROL“ gamyklos Švedijoje, 
Lietuvoje ir JAV yra sertifikuotos pagal 
ISO14001 ir ISO9001 standartus, o 2020 m. 
pasiekėme savo tikslą gauti ISO9001 serti-
fikatą savo gamyklai Kinijoje. Visuose pa-
daliniuose yra įsteigtos kokybės kontrolės 
pareigybės: pavyzdžiui, kokybės technikai. 
Savo gamykloje Švedijoje kasdien atlieka-
me kokybės patikrinimus, kad įvertintume 
situaciją ir nustatytume galimas neatitiktis 
mūsų kokybės protokolui. Nustačius nea-
titiktį, problema yra sprendžiama ir yra pa-
siūlomi galimi sprendimai, kad būtų išveng-
ta tokių neatitikčių ateityje. 2020 m. nebuvo 
fiksuota jokių teisės aktų ir (arba) įmonės 
vidaus kodeksų, susijusių su mūsų gaminių 
poveikiu sveikatai ir saugai, nesilaikymo 
atvejų. Naudojame aukščiausios kokybės 
medžiagas, o jų tvarumą stengsimės sti-
printi ir toliau. Siekdami naudoti daugiau 
perdirbto plieno, mes patys sau keliame 
didžiulį iššūkį, nes tokio plieno pasiūla yra 
vis dar labai ribota. Be to, reikia atlikti pa-
pildomų tyrimų, kaip galėtume padidinti 
perdirbto plieno dalį savo gaminiuose, ne-
pakenkdami jų kokybei ir funkcionalumui. 
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2020 m. mūsų aplinkosaugos grupė, įsikūrusi bendrovės būstinėje, 
sprendė su cheminėmis medžiagomis ir atliekomis susijusius klau-
simus. Aplinkosaugos  grupės tikslai:

 skatinti ir remti sistemingą „ROL“ indėlį aplinkosaugos srityje;

 palaikyti vidaus procesus, aprašytus mūsų aplinkosaugos vady-
bos sistemoje;

 šviesti komandos narius; 

 vykdyti informacijos sklaidą visoje organizacijoje;

 identifikuoti tobulintinas sritis ir būtinus neatidėliotinus veiksmus.

Aplinkos apsaugos grupę sudaro 13 asmenų, jai vadovauja mūsų 
Tvarumo ir fondo skyriaus vadovas. Visi kiti komandos nariai dirba 
gamyboje, kur patys kiekvieną dieną mato, su kokiomis aplinkosau-
gos problemomis susiduriama, ir gali pateikti įžvalgų, kaip jas būtų 
galima spręsti. Taip šie komandos nariai padeda nukreipti koman-
dos dėmesį ir resursus ten, kur jų reikia labiausiai. 

2020 m. buvo surengti trys grupės susirinkimai. Vieno iš jų metu 
vyko cheminių medžiagų rizikos valdymo mokymai. Grupė nustatė 
poreikį atlikti koordinavimo funkciją, o vienam grupės nariui buvo 
paskirta atsakomybė, pasitelkiant programinę įrangą „EcoOnline“, 
valdyti su cheminėmis medžiagomis susijusią riziką. Ši programinė 
įranga suteikia prieigą prie tikslios informacijos apie konkrečias 
chemines medžiagas, įskaitant saugos duomenų lapus su išsamiu 
jų rizikos vertinimu. Grupė ir toliau pirmiausia prižiūrės veiklos pro-
cesus Švedijoje, tačiau grupei priskyrus koordinavimo funkciją, mes 
artėjame prie savo tikslo tobulinti cheminių medžiagų tvarkymo 
procesą visoje organizacijoje.
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8 LENTELĖ. ATLIEKOS.

Metrinės tonos

*Ateinančiais metais surinksime daugiau duomenų apie atliekas, įskaitant jų šalini-
mo būdus. 

Pavojingos atliekos 1211

Nepavojingos atliekos 4180

Iš viso 5391

ŽIEDIŠKAS 
ATLIEKŲ 
TVARKYMAS
Siekdami kurti tvarią ateitį, suprantame tvaraus atliekų tvarkymo 
svarbą. Taip pat turime keisti požiūrį į atliekas ir jas matyti kaip iš-
teklius, kuriuos galima panaudoti žiedinėje sistemoje, o ne kaip ne-
reikalingas sankaupas. Pagrindiniai „ROL“ susidarančių atliekų šalti-
niai yra produktų gamybos atliekos ir produktų pakuotės. Visuomet 
reikia atminti, kad vienoje „ROL“ gamybos vietoje naudojamos 
pakuotės gali tapti atliekomis kitoje „ROL“ gamybos vietoje. Mūsų 
gamybos procesų metu susidaro metalo atliekos, o didžioji dalis su 
pakuotėmis susijusių atliekų (pavyzdžiui, mediena, popierius, karto-
nas ir plastikas) yra susijusi su žaliavų tiekimo procesu. 

Glaudžiai bendradarbiaujame su savo tiekėjais ir taikome griež-
tesnius reikalavimus pakuočių medžiagoms, kad sumažintume 
pakuočių atliekų kiekį. Tai ilgas procesas, kuris iš dalies priklauso 
nuo medžiagų prieinamumo, vietos infrastruktūros ir reikalingos 
medžiagų kokybės, kad mūsų gaminiai nebūtų pažeisti gabenimo 
proceso metu. Visas atliekas surenka patikimos trečiosios šalys – 
atliekų tvarkymo ir perdirbimo įmonės. 

Švedijoje ir Lietuvoje perdirbimo infrastruktūra jau seniai išvystyta ir 
gana pažangi, o Kinijoje ir JAV situacija šiek tiek kitokia. Įvertinsime, 
kaip galėtume dar labiau sumažinti bendrą susidarančių atliekų kie-
kį ir kaip būtų galima pakartotinai panaudoti ar perdirbti kuo didesnę 
dalį mūsų veikloje susidarančių atliekų.
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VANDENS 
TVARKYMAS
Nors mes nenaudojame daug vandens, 
atsakingas vandens išteklių tvarkymas 
išlieka vienu iš mūsų aplinkosaugos val-
dymo prioritetų. Visuose savo objektuose 
įdiegėme sistemingus darbo procesus, 
atitinkančius vietos teisės aktus ir klientų 
reikalavimus. Tačiau tapo akivaizdu, kad 
turime pagilinti žinias apie tai, kokia mūsų 
sąveika su vandeniu, ir kokių dar veiksmų 
galėtume imtis, jog užtikrintume tvarų van-
dens tvarkymą. „ROL“ puikiai supranta, kad 
klimato kaita ir vandens naudojimas yra 
glaudžiai susiję. Todėl ir toliau gilinsime 
savo žinias apie vandens suvartojimą ir už-
sibrėšime dar didesnius tikslus. 

Lietuvoje esančioje atnaujintoje ir pertvar-
kytoje gamykloje laikomasi aukščiausių 
aplinkosaugos standartų, susijusių su 
energijos vartojimu, cheminių medžiagų 
tvarkymu, atliekų ir vandens stebėsena bei 
tikslių aplinkosaugos duomenų teikimu kli-
entams. Dažymo procese naudojamą van-
denį tiekia komunalinė įmonė, o dažymo 
proceso metu užterštą vandenį kasdien 
tikrina „ROL“ inžinieriai. Vanduo yra recir-
kuliuojamas ir pakartotinai naudojamas 
dažymo proceso metu tol, kol jo užterštu-
mas neviršija nustatytų ribų. Pirmiausia 

vandens nuotekos valomos vietiniuose 
valymo įrenginiuose. Užterštumui pasiekus 
įstatymais leidžiamą lygį,  nuotekos išleid-
žiamos į bendrą nuotekų sistemą, kad būtų 
galutinai išvalytos miesto nuotekų valymo 
įrenginiuose. 

Mūsų vandens suvartojimas nuolat stebi-
mas ir apie jį pranešama. 2020  m. keturi-
ose mūsų gamybos ir surinkimo įmonėse 
iš viso sunaudota 15,5 megalitrų vandens. 
Savo gamykloje Švedijoje turime rezervu-
arą, kuriame laikomas dažymo proceso 
metu užterštas vanduo. Už rezervuaro 
ištuštinimą ir užteršto vandens tinkamą 
išvalymą pagal aplinkosaugos teisės aktus 
atsako paslaugų teikėjas. Mūsų gamykla 
Kinijoje miltelinio dažymo linijoje naudoja 
šiek tiek vandens, o užterštas vanduo val-
omas pačioje gamykloje, laikantis aplin-
kosaugos teisės aktų. Gamyklos įrenginių 
išvalytas vanduo yra išleidžiamas į cen-
tralizuotą savivaldybės nuotekų sistemą. 
Mūsų gamykla JAV yra prijungta prie savi-
valdybės vandens tiekimo sistemos, kuri 
vandenį ima iš Mičigano ežero. Ši gamykla 
vandenį naudoja tik higienos ir asmeninio 
vartojimo tikslais.
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10 LENTELĖ. BENDRAS IŠMETAMŲ TERŠALŲ KIEKIS*, METRINĖS TONOS 
CO2 EKVIV.

Iš viso

*2 lygio išmetamųjų teršalų kiekis apskaičiuotas pagal AIB 2019, o 1 ir 3 lygio išmetamųjų teršalų kiekis 
apskaičiuotas pagal DEFRA 2020. Į 3 lygio išmetamų teršalų kiekį įtraukti teršalai, susidarę dėl verslo 
kelionių (45 metrinės tonos) ir logistikos. 
Logistikos duomenys apibendrinti naudojant tiekėjų duomenis (WTW) ir įverčius, pagrįstus tonkilometri-
ais. 
Bendradarbiaujame su savo logistikos partneriais, kad ateinančiais metais galėtume pateikti išsamius ir 
tikslius duomenis.  

**2 lygio išmetamųjų teršalų kiekis apskaičiuotas remiantis vietovės metodu: 3547 metrinės to-
nos. 

2 lygio (rinkos principu pagrįstas metodas)** 848

3 lygio 13603

1 lygio išmetamieji teršalai 1481

Iš viso 15932

*Šiuo metu neturime duomenų apie įmonės transporto priemonėse naudojamus degalus. Šie 
duomenys bus pateikti kitais metais. Nesisteminiai energijos vienetai buvo konvertuoti pagal įprastai 
taikomus standartus.

9 LENTELĖ. ENERGIJOS SUVARTOJIMAS, MWh

Energijos suvartojimas organizacijoje Iš visoNeatsinaujinantiAtsinaujinanti

Elektra 

Garai 

Iš viso

8189

0

11041

3475

0

5916

4714

0

5125

Kuro sąnaudos

Centrinis šildymas

1006

1435

1006

1435

0

0

Savaiminiu būdu gaunama energija (saulės energija)

Centrinis vėsinimas

411

0

0

0

411

0

APLINKOSAUGOS 
PROCESŲ 
GERINIMAS
2020  m. vyko mūsų gamyklos Švedijoje 
atnaujinimo darbai, kurių metu įrengėme 
naujus, efektyvesnius dujų degiklius ir 
pradėjome naudoti energiją taupančius 
šildymo procesus. Be to, mes nuolat to-
buliname visų mūsų nuomone reikšmingų 
aplinkosauginių parametrų stebėseną ir 
vertinimą. Turime tikslą 2021-aisiais Švedi-
joje esančiose gamyklose įdiegti naują sis-
temą, kuri, padedant tiekėjui, leistų mums 
kas penkias minutes matuoti suvartoja-
mos energijos kiekį. Tai suteiks labai ver-
tingų duomenų apie mūsų daromą poveikį 
ir padės geriau suprasti, kokių veiksmų ga-
lime imtis, kad sumažintume energijos su-
vartojimą ir su tuo susijusį  šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą. 

Lietuvoje padarėme pažangą įdiegdami 
naują įrenginių sutepimo procesą, kuris 
anksčiau buvo naudojamas JAV. Naujoji 
tvarka ne tik užtikrina aplinkosaugos įsta-
tymų laikymąsi, bet ir padeda sutaupyti 
reikšmingą kiekį tepalų ir alyvos. Numato-
ma,  kad iniciatyva bus galutinai įgyvendin-
ta 2021  m. 2020  m.  ant gamyklos stogo 
esančios saulės baterijos tiekė 8 % energi-
jos, o likusi dalis gaunama iš nacionalinių 
tinklų.

Kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą, mes susiduriame su dideliais 
iššūkiais, susijusiais su energetikos infra-
struktūra JAV ir Kinijoje, nes jose iškastinis 
kuras tebėra pagrindinis energijos šaltinis.   
Šią problemą ketiname spręsti jau arti-

miausiais metais, nes vienu iš prioritetų nu-
sistatėme mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančios gamybos plėtrą. 2020 m. savo 
komplekse JAV įdiegėme įvairias  energijos 
taupymo priemones: pavyzdžiui, įrengėme 
LED šviestuvus, pagerinome pastatų izo-
liaciją ir sumontavome išmaniuosius ter-
mostatus, reguliuojančius temperatūrą, at-
sižvelgiant į tai, ar biure yra asmenų, ar ne. 
Kinijoje dėl pandemijos poveikio 2020  m. 
pavyko sumažinti dyzelino suvartojimą. 

2020  m. ėmėmės svarbių veiksmų, kad 
surinktume daugiau duomenų apie 3 ly-
gio išmetamuosius teršalus ir jų kiekius. 
Šių metų ataskaitoje galime su pasididži-
avimu teigti, kad gauti išsamūs logistikos 
duomenys padėjo mums geriau suprasti 
savo veiklos poveikį. Geriau suprasdami 
logistikos procesų metu išmetamų teršalų 
kiekį, galėsime ieškoti būdų, kaip opti-
mizuoti savo veiklą, kad sumažintume po-
veikį aplinkai ir tuo pačiu gautume didesnę 
naudą. Nepaisant jau pasiektų duomenų 
rinkimo rezultatų, dėsime visas pastang-
as, kad dar geriau suprastume, kiek iš-
metame 3 lygio išmetamųjų teršalų. Kad 
gautume išsamias ir patikimas ataskaitas 
apie poveikį aplinkai, stengsimės užmegzti 
glaudesnį dialogą su mūsų logistikos part-
neriais. Kad galėtume apskaičiuoti arba 
įvertinti su mūsų produktų gamyba susiju-
sių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, duomenų paprašysime iš savo 
tiekėjų.
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„ROL“ IŠMANUSIS  
BIURAS
Kad būtų pasiekti asmeniniai, įmonių ir ben-
druomenių tikslai, būtina palaikyti mūsų 
sukurtų aplinkų tvarumą ir suprasti, kad 
reikia racionaliai naudoti visus išteklius. 
Svarstant, kaip „ROL“ galėtų įveikti šį iššūkį, 
buvo prieita prie išvados, kad teisės aktai, 
įmonės vidaus taisyklės ir kolektyvinis ryž-
tas gali būti puikus derinys, padėsiantis vi-
siems judėti tinkama linkme.

„ROL“ išmanusis biuras (dar žinomas kaip 
„RIO“) buvo kuriamas turint visai kitokius 
tikslus nei dabar. Pradžioje tiesiog norėjo-
me pagerinti išteklių naudojimo efekty-
vumą biuro aplinkoje. Kad to pasiektume, 
sukūrėme debesų kompiuterijos pagrindu 
veikiančią platformą, kurioje naudojantis 
paprastomis funkcijomis galima rezervuoti 
darbo vietą, sekti vietos užimtumą ir padėti 
darbuotojams bendradarbiauti naudojantis 
paprasta vartotojo sąsaja. 

Tikėtina, kad Covid-19 pandemija ir įvykę 
politiniai pokyčiai pastaraisiais metais tik 
sustiprino jau nusistovėjusias ilgalaikes 
tendencijas – ypač siekti dirbti iš bet kurios 
vietos – ir dėmesį tvarumui bei aplinkai.

„RIO“ ir toliau yra į naudotoją orientuota 
sistema, suteikianti naudotojams galimybę 
paprastai ir intuityviai valdyti savo laiką ir 
poreikius. Platformoje esantys duomenys 
saugomi pagal ISO27001 ir BDAR standar-
tus, tačiau dabar, pasitelkiant išmanias 
verslo duomenų rinkimo sistemas, galima 
sukurti duomenų ataskaitas, leidžiančias 
įmonėms pamatyti, ką reikia nuveikti, kad jų 
veikla būtų tvaresnė: pavyzdžiui, investuoti 

į naujus darbo organizavimo būdus arba 
racionalizuoti esamus išteklius.

2022  m. „ROL“ šią platformą pritaikys ir 
kitoms aplinkoms – pavyzdžiui, mažmeni-
ninkams, maisto prekybos tinklams ir švie-
timo įstaigoms  – kad būtų galima gauti 
daugiau duomenimis pagrįstų įžvalgų, ku-
rios padėtų priimti geresnius sprendimus ir 
geriau paskirstyti išteklius.
Mūsų klientai šiuo metu svarsto, kaip įveikti 
pandemijos padarinius. „ROL“ jiems bando 
padėti įvairiais būdais: kuria produktus, pa-
dedančius palaikyti sveikatą, teikia projektų 
valdymo paslaugas, kurios turėtų padėti 
paskirstyti patalpas darbuotojams atsiž-
velgiant į šių dienų poreikius, ir diegia „RIO“, 
kuris įmonėms suteikia įžvalgų, o darbuo-
tojams – daugiau galimybių. 

„RIO“ galėtų būti atspirties taškas įmonėms,  
padėsiantis ne tik įdiegti tvaresnius veiklos 
procesus, bet ir pamatyti galimybių, kur 
įmonė galėtų patobulėti ateityje. Tai taip 
pat yra „ROL“ ateities kertinis akmuo, nes 
sukurtos technologijos taikomos ir kitose 
aplinkose  – ten, kur gyvename, dirbame, 
apsipirkinėjame ir bendraujame.

Mūsų vizija yra sukurti motyvuojančias ir 
integruotas aplinkas, kurių pagrindas yra 
tvarumas ir žiediškumas. Tai sukuria naujo 
tipo partnerystę tarp „ROL“ ir mūsų klientų, 
todėl džiaugiamės galimybe aptarti šias 
idėjas su jumis ir pasiūlyti keletą įžvalgų, 
kurias galėtumėte apsvarstyti.
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SAUGOME 
KLIENTŲ PRIVATUMĄ
Vis labiau skaitmenizuotame ir duomenų 
gausa pasižyminčiame pasaulyje kiberne-
tinis saugumas ir klientų privatumo apsau-
ga yra labai svarbūs aspektai bet kuriame 
versle. Vis daugiau produktų ir paslaugų 
siūloma internetu, darbuotojai dirba nuoto-
liniu būdu, o didžiuliai informacijos kiekiai 
saugomi debesyse. Duomenų apsaugos 
srityje mūsų prioritetai yra šie:

 pelnyti ir išlaikyti visų suinteresuotųjų ša-
lių pasitikėjimą;

 apsaugoti klientų ir partnerių duomenų 
vientisumą;

 užtikrinti, kad mūsų verslas būtų apsau-
gotas nuo kenkėjiškos programinės įrang-
os ir veiklos.

„ROL“ duomenų privatumo ir kibernetinio 
saugumo praktiką reglamentuoja Asmens 
duomenų politika. Politikoje aprašoma, 
kaip tvarkome klientų duomenis, ir tai yra 
pagrindinis dokumentas, reglamentuojan-
tis mūsų Bendrojo duomenų apsaugos reg-
lamento (BDAR) procesus ir procedūras. Už 
politikos nuostatų laikymąsi yra atsakingas 
generaliniam direktoriui pavaldus finansų 
direktorius. Visi darbuotojai privalo griežtai 

laikytis politikos gairių ir BDAR reikalavimų. 
Nuolat įgyvendindami ir prižiūrėdami BDAR 
procesus ir procedūras, bendradarbiauja-
me su išorine teisininkų kontora, kad užti-
krintume, jog žinome naujausią informaciją 
apie teisės aktų bei jų pritaikymo veikloje 
pokyčius. Kartu kas ketvirtį rengiame su-
sitikimus dėl BDAR, kuriuose aptariame iki 
šiol padarytą pažangą ir ateityje būtinus 
veiksmus. 

Duomenų privatumo ir kibernetinio sau-
gumo stiprinimas yra pagrindinis „ROL“ 
tikslas. Nepaisant to, mes sukūrėme 
tvarką, leidžiančią pranešti apie visus įvy-
kius ir (arba) pažeidimus per įmonės val-
dymo sistemą. Visus įvykius, apie kuriuos 
pranešta, analizuoja mūsų pasaulinės IT 
komandos vadovas ir jos nariai, kurie yra 
atsakingi už būtinų veiksmų atlikimą pagal 
BDAR procedūras. Valdymo sistemoje visi 
darbuotojai gali lengvai rasti informaciją 
apie BDAR ir su BDAR susijusias rekomen-
dacijas. IT komandos sudarytos Švedijoje 
ir Lietuvoje. Kad patenkintume augančius 
verslo poreikius, 2021  m. norime išplėsti 
komandą ir įdarbinti kibernetinio saugumo 
specialistą. 2020  m. pagrįstų skundų dėl 
klientų privatumo pažeidimų ar klientų duo-
menų praradimo nustatyta nebuvo.
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TĘSIAME SAVO 
KELIONĘ
Mūsų tvarumo strategija orientuota į „ROL“ vertybes ir įmonės kas-
dienę veiklą, nes tikime, kad didžiausių pokyčių galime pasiekti 
keisdami ir stiprindami savo pačių veiklos praktiką. Tačiau tikime, 
kad teigiamų pokyčių galime pasiekti ir kitais būdais: pavyzdžiui, 
sudarydami partnerystes tvaraus vystymosi labui. Savo gimtajame 
mieste – Jonšiopinge – remiame socialinę įmonę „Circular Centre“, 
 kuri siekia į darbo rinką įtraukti iš jos išstumtas moteris. Prisidėda-
mi prie šios įmonės iniciatyvos, vienai moteriai pasiūlėme dirbti pas 
mus ne pilną darbo dieną (0,7 etato).

Savo kelionę tęsime kaip „One ROL“ ir sieksime dar labiau pagerinti 
savo tvarumo strategiją. Surinkti 2020  m. duomenys padėjo nus-
tatyti bazinius aplinkosaugos rodiklius, todėl dabar galime geriau 
įvertinti mūsų ateities kryptį. Vienas iš pagrindinių ateinančių metų 
prioritetų – apibrėžti ir nustatyti tikslus ir uždavinius, susijusius su 
mūsų 13 tvarumo sričių.  

Mūsų klientai ir užsakovai turėtų būti tikri, kad esame  pasiryžę 
išlikti vertingu ir patikimu partneriu, siūlančiu įvairius gaminius ir 
paslaugas, leidžiančias sukurti motyvuojančias  aplinkas, kuriose 
gyvename, dirbame, apsipirkinėjame ir bendraujame, ir jas sujungti 
tarpusavyje. Sutelksime jėgas, kad įdarbintume kompetentingų dar-
buotojų, kurie į „ROL“ atsineštų įgūdžių ir įžvalgų, reikalingų mums 
padėti atrasti, kaip geriausiai galėtume prisidėti prie žiedinės eko-
nomikos ir mažo  anglies dioksido kiekio technologijų visuomenės 
nepakenkdami savo produktų kokybei ir patikimumui.
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Rodiklis RodiklisPuslapio 
numeris

Puslapio 
numerisKomentaras Komentaras

102-1 Organizacijos pavadinimas

102-2 Veikla, prekės ženklas, produktai, paslaugos

102-3 Centrinė būstinė

102-4 Veiklos vieta

102-52 Atskaitomybės periodiškumas

102-53 Kontaktinis asmuo (klausimais, susijusiais su šia ataskaita)

102-54 Nuoroda į vadovavimąsi GRI standartais

102-55 GRI rodiklių lentelė

102-56 Išorinis užtikrinimas

54

6–7

7

59

55, 59

59

54–57

55

35, 41

35, 37, 41

35, 37, 41

35

35

42

55

42

55

37

37, 45

45

44

11, 16, 32

11, 32

11, 32

11

Žiedinės ekonomikos centras, Jönköping SIS, Švedijos standartizacijos institutas

Informacija koreguota nebuvo.

Tai pirmoji mūsų ataskaita pagal GRI standartus. Ataskaita pareng-
ta pagal bazinį variantą. Dėl šios priežasties ataskaitos struktūra ir 
turinys skiriasi nuo ankstesnių ataskaitų.

„ROL“ AB

Be pasaulio žemėlapyje nurodytų šalių, „ROL“ anksčiau veikė ir Slova-
kijoje, ten dirbo vienas darbuotojas. Slovakijoje patronuojamąją įmonę 
pardavėme 2020 m. pabaigoje.

8 puslapyje aprašyti organizaciniai pokyčiai neturėjo reikšmingos įtakos 
pokyčiams mūsų tiekimo grandinėje.

Norėdami gauti išsamios informacijos apie subjektus, žiūrėkite „ROL“ 
metinę ataskaitą už 2020 m. 
Informacijos apie tai, kurios bendrovės įtrauktos į ataskaitą, rasite skyriuje 
„Apie šią ataskaitą“. Atskyrimas atliktas techniniais ataskaitos teikimo 
tikslais, o įtrauktos bendrovės turi didžiausios reikšmės „ROL“.

102-45 Subjektai, įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę 54

GRI 102: BENDROJI INFORMACIJA GRI 102: BENDROJI INFORMACIJA

102-46 Ataskaitos turinys ir temų ribos

102-47 Pagrindinių temų sąrašas

102-48 Informacijos koregavimas

102-49 Ataskaitos rengimo pokyčiai

12–14

14

54

54

Ši tvarumo ataskaita nebuvo išoriškai patikrinta.

Nepildoma. Valdymo modelis bus aprašytas kitais metais.

Nepildoma. Valdymo modelis ir jo vertinimas bus aprašyti kitais metais.

info@rolgroup.com

303-3 Vandens gavimas

GRI 303: Vanduo ir nuotekos (2018)

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

Mes nenaudojame vandens iš tų vietų, kur yra vandens stygius. Visas 
naudojamas vanduo yra trečiųjų šalių gėlas vanduo.

GRI 301: Medžiagos (2016)

GRI 302: Energija (2016)

GRI 205: Korupcijos prevencija (2016)

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

301-1 Žaliavos, naudojamos pagal svorį arba tūrį

301-2 Naudotos perdirbtos žaliavos

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

302-1 Energijos vartojimas organizacijoje

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

205-3 Patvirtinti korupcijos atvejai ir taikytos priemonės

APLINKOS APSAUGA

EKONOMINIAI REZULTATAI

37

54 

5

11

8–9

13

29

12

12

13

8

7

6

6–7

7

23

32–35

102-11 Prevencijos principai ir metodai

102-12 Išorės iniciatyvos

102-14 Vyriausiojo sprendimus priimančio asmens žodis

102-16 Vertybės, principai, standartai ir elgesio normos

102-18 Valdymo struktūra

102-40 Suinteresuotosios šalys

102-41 Kolektyvinė sutartis

102-42 Suinteresuotųjų šalių nustatymas ir atranka

102-43 Požiūris į suinteresuotųjų šalių įtraukimą

102-44 Iškeltos aktualiausios temos

102-10 Reikšmingi pokyčiai organizacijoje ir jos tiekimo grandinėje

102-5 Savininkai ir teisinė forma

102-6 Rinkos

102-7 Organizacijos apimtis

102-8 Informacija apie darbuotojus ir kitus dirbančiuosius

102-9 Tiekimo grandinė

59

59

102-50 Atskaitomybės laikotarpis

102-51 Paskutinės ataskaitos data

42

42

303-1 Sąveika su vandeniu kaip bendru ištekliumi

303-2 Su vandens išleidimu susijusio poveikio valdymas

103-3 Valdymo modelio vertinimas

   GRI TURINIO RODYKLĖ | ROLGROUP.COM | 55



56 | ROLGROUP.COM | GRI TURINIO RODYKLĖ

16, 37, 45

37, 45

37, 45

44

44

44

41

41

41

41

41

41

32

32

32, 35

32

20, 32

20, 32

20

23

25

APLINKOS APSAUGA

Įdarbinimas (2016)  

Darbuotojų sveikata ir sauga (2018) 

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

401-1 Nauji darbuotojai ir darbuotojų kaita

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

403-1 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema

403-2 Pavojų nustatymas, rizikos vertinimas ir nelaimingų atsitikimų tyrimas

403-3 Priemonės, susijusios su darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimu

403-4 Darbuotojų dalyvavimas, konsultavimasis ir komunikavimas  
darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais

403-5 Mokymai, susiję su darbuotojų sveikata ir sauga

403-6 Darbuotojų sveikatos skatinimo priemonės

SOCIALINĖ SRITIS

Nepildoma. Dėl pandemijos ir su tuo susijusių sumažėjusių darbo 
apimčių, šiuo metu neturime duomenų apie dirbtą laiką, todėl negali-
me  apskaičiuoti šio rodiklio, kaip reikalaujama pagal 403–9.

2021 m. sieksime atnaujinti tiekėjų vertinimo  procesą, kad galėtume 
aprašyti GRI 308-2. 

403-9 Su darbu susiję sužalojimai

Emisijos (2016)  

Atliekos (2020)

Tiekėjo aplinkos vertinimas (2016)

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

305-1 Tiesioginė (1 lygio) ŠESD emisija

305-2 ŠESD emisija (2 lygio), nesusijusi su energijos gamyba

305-3 Kita netiesioginė ŠESD emisija (3 lygio)

403-7 Poveikio profesinei sveikatai ir saugai, tiesiogiai susijusio su 
verslo santykiais, prevencija ir švelninimas

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

306-1 Atliekų susidarymas ir reikšmingas su atliekomis susijęs poveikis

306-2 Reikšmingo su atliekomis susijusio poveikio valdymas

306-3 Susidarančios atliekos 

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

Įmonės PVR: tiekėjų rizikos vertinimas

25

25

25

25

25

25

25

25

26

32

20

20, 29

29

20

20

20, 26

20, 26

26

26

32

32

32, 35

32

37

37

37

37

51

51

51

51

SOCIALINĖ SRITIS

Mokymas ir švietimas (2016)

TVARUMO TEMOS, KURIŲ NEAPIMA GRI STANDARTAI

2021 m. stengsimės atnaujinti tiekėjų vertinimo procesą, kad galėtu-
me aprašyti GRI 414-2. 

Nediskriminavimas (2016) 

Tiekėjo socialinis vertinimas (2016)

Vartotojų sveikata ir sauga (2016)

Klientų privatumas (2016)   

Išmanūs sprendimai, darantys įtaką tvariai elgsenai ir leidžiantys efektyviau valdyti išteklius.

Partnerystės siekiant tvaraus vystymosi

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

406-1 Diskriminacijos atvejai ir veiksmai, kurių imtasi juos spręsti

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

Įmonės PVR: tiekėjų rizikos vertinimas

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

416-2 Nelaimingi atsitikimai, susiję su produktams ir paslaugoms 
nustatytų reikalavimų, siekiant išvengti neigiamo poveikio sveikatai 
bei saugai, nesilaikymu

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

418-1 Pagrįsti skundai dėl klientų 
privatumo pažeidimų ir klientų duomenų praradimų

Įvairovė ir lygios galimybės (2016)

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

103-2 Valdymo modelis ir jo struktūra

103-3 Valdymo modelio vertinimas

404-3 Procentinė dalis darbuotojų, gaunančių reguliarius veiklos ir
karjeros vertinimus

29

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos 

103-1 Iškeltų aktualiausių temų paaiškinimas ir ribos

48

20

20

52

405-1 Vadovaujančių asmenų ir darbuotojų įvairovė

Išnagrinėsime, kaip galėtume patobulinti savo valdymo modelio verti-
nimo procesą, kiek tai susiję su įvairove ir lygiomis galimybėmis.

Rodiklis RodiklisPuslapio 
numeris

Puslapio 
numerisKomentaras Komentaras

 GRI TURINIO RODYKLĖ | ROLGROUP.COM | 57



Tai yra „ROL AB“, įmonės kodas 559000-7224, tvarumo ataskaita 
už 2020 finansinius metus (nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31), teiki-
ama pagal įstatymų reikalavimus. Ši tvarumo ataskaita pateikia-
ma kaip atskira ataskaita prie metinės ataskaitos valdymo dalies, 
pagal Švedijos metinių ataskaitų įstatymą  (Årsredovisningslagen). 
Tvarumo ataskaitas skelbiame kasmet. Ankstesnė ataskaita buvo 
paskelbta 2020-05-25. Ataskaita parengta pagal GRI standartų ba-
zinius reikalavimus. Pateikiant žmogiškųjų išteklių duomenis yra 
nurodomas darbuotojų skaičius. Iš viso yra 890 darbuotojų, o visi 
kiti žmogiškųjų išteklių duomenys yra susiję su mūsų veikla  Kinijoje, 
Lietuvoje, Švedijoje ir JAV („ROL ERGO AB“, „ROL Production AB“, 
„ROL USA“, „ROL  Lithuania“, „ROL ERGO LT“, „KIH Hongkong“, „KH 
 China“, „ROL Fredbergs AB“, „ROL Retail AB“). Žmogiškųjų išteklių 
duomenys pateikti iš mūsų žmogiškųjų išteklių sistemų. Šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisija  apskaičiuota naudojant  AIB 2019 ir 
DEFRA 2020 išmetamųjų teršalų faktorius. Kai kuriuos duomenis 
apie 3 lygio emisijas pateikė tiekėjai. Mūsų  aplinkosauginės datos 
atskaitos taškas yra 2020 m.   

Turite klausimų apie ataskaitą arba tvarumą mūsų veikloje? 

Susisiekite su mumis 
 info@rolgroup.com arba apsilankykite mūsų svetainėje 

www.rolgroup.com

APIE ŠIĄ 
ATASKAITĄ
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