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NeprtKlaUS0ln0 aUdltorlaUS lŠVada

AB ,,Vilniaus baldai" akcininkams

Mes atlikome AB ,,Vilniaus baldai" (toliau - lmonė) atskirųjų finansinių ataSkaitų ir AB ,,Vilniaus baldai" ir jos

patronuojamųjų jmonių (toliau - Grupė) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą. lmonės atskirąSias ir Grupės

konsoliduotąsias f inansines ataskaitas sudaro:

. 2018 m. rugpjūčio 31 d. atskiroji ir konsoliduotojifinanSinės būklės ataskaita,

. tą dieną pasibaigusių metų atskiroji ir konsoliduotoji pelno (nuostolių) ir kitų bendrų1ų pajamų ataskaita,

. tą dieną pasibaigusių metų atskiroji ir konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,

r tą dieną pasibaigusių metų atskiroji ir konsoliduotoji pinigų sraUtų ataskaita, tr

. atskirųJų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raŠtas, jskaitant reikŠmingų apskaitos metodų

santrauką.

Mūsų nuomone, pridėtos atskirosios ir konsoliduotosios finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą Vaizdą

apie 20 1 8 m. rugpjūčio 31 d. nekonsoliduotąją lmonės bei konsoliduotąją GrUpėS finansinę būklę ir tą dieną

pasibaigusių metų jų nekonsoliduotuosius ir konsoliduotuosius finansinius veiklos rezultatus ir pinigų SraUtUs

pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Auditą atlikome pagal tarptautiniUs audito Standartus (toliau - TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus

išsamiai apibūdinta Šios iŠvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių

ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomi nuo,|monės ir Grupės pagal Tarptautinių bUha|terių etikos

standartų valdybos iŠleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau _ TBESV kodeksas) ir Lietuvos

Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomės kitų etikos reikaIavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos audito jstatymu ir TBESV kodeksu.

Mes trkime, kad mūsų surinkti audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.

Pagrindiniai audito dalykai _ tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant einamojo

laikotarpio atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą. Šie datyt<ai buvo nagrinėjami atsižVelgiant j atskirų

ir konsoliduotų finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikŠtą dėl Šių atskirų ir

konsoliduotų finansinių ataskaitų, todėl atskiros nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame. Kiekvienas

audito dalykas ir mūsų atsakas j jj yra apraŠytas toliau.

Nuomonė

Pagrindas nuomonei pareikšti

Pagrindiniai audito dalykai

@2o18,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos ētsakomybės imonė ir
neoriklausomų KPlMG imonių narių, priklaUsančių Šveicarijos jmonei

,,KirMG lntērnational cooperative" (,,KPMG Įnternationēl"), tinklo narė'
Visos teisės saugomo5.
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Žr' 2.14 pastabą ,,lŠmokos darbuotojams'' ir 14 pastabą ,,Atidėjiniai darbuoto1ų iŠmokoms"

Kaip dalykas buvo sprendžiamas audito metuPagrindinis audito dalykas

Be kitų, mes atlikome tokias procedūras:

. apsvarstėme,|monės ir Grupės apskaitos
politikos tinkamUmą, jskaitant apskaitos politiką,

taikomą atidėjiniams darbuotojų iŠmokoms, ir
jvertinome apskaitos politikos atitikti taikomiems
apskaitos standartams;

r patikrinome, ar darbuotojų duomenys (jskaitant

amŽių, darbo stažą, atlyginimą), naudo1ami
atidėjinių skaičiavimuose, yra iŠsamūs ir tikslūs;

. jtraukėme SaVo vidaus aktuarą, kuris mums
padėjo:

o jvertintilmonės metodologiloS,
taikomos apskaičiuojant atidėjinius
darbuotojų iŠmokoms, tinkamumą,
palyginant jj su lprastai rinkoje
naudojamomis ir pagal finansinės
atskaitomybės sistemą taikytinoms
metodologijomis,

o patikrinti modelio matematinjtikslumą,

o jvertinti modelyje taikomų pagrindinių
prielaidų pagrjstumą (jskaitant susi1usias
su darbo užmokesčio augimo rodikliu,
darbuotojų kaita ir diskonto norma)
lyginant jas su jmonės istoriniais
duomenimis bei viešai prieinamais
finansų rinkos duomenimis ir
makroekonominėmis prognozėmis,

o atlikome retrospektyvią peržiūrą palygindami
pagrindines prielaidas (jskaitant darbo
uŽmokesčio augimo rodiklj, darbuotojų kaitą ir

diskonto normą), taikytas apskaičiuojant
atidėjinius darbuotojų išmokoms 2017 m'
rugpjūčio 31 d., su faktiniais turimais
duomenimis audito dieną;

. apsvarstėme, ar lmonės atidėjinių darbuoto1ų
iŠmokoms atsk|eidimai (i4 pastaba) yra
pakankami.

Atidėjinius pensijoms ir iŠmokoms 1ubiliejaus proga

sudaro pagal lmonėte galiotančią kolektyvinę darbo
SUtartj apSkaičiuotos sUmos. Kiekvienas darbUotojaS

turi teisę j iŠmoką jubiliejaus proga ir 2-3 mėnesių
atlyginimo iŠmokoms lygią pensijos iŠmoką, kurią
gauna nutraukus darbo sutarti sulaukus pensinio

amžiaus.

2018 m. rugpjūčio 31 d. konsoliduotosiose ir

atskirosiose finansinėse ataskaitose bUVo apskaitytas
B15 tūkst. eurų atidėjinys darbuotojų iŠmokoms.

Vertinant atidėjinius darbuotojų iŠmqkoms reikalingas
reikŠmingas vadovybės jvertini mas, daugiausiai
susijęs su pagrindinėmis prielaidomis dėl darbo
užmokesčio augimo rodiklių, dėl numatomų
darbuotojų kaitos rodiklių pagal amžiaus grupes ir dėl

diskonto normos. lŠsamesnė informacija apie
vadovybės taikomas pagrindines prielaidas pateikiama

14 pastabole,,Atidėjiniai darbuotojų iŠmokoms".

Dėl pagrindinių prielaidų subjektyvumo reikėjo
reikšmingo audito vertinimo ir pastansų. Šių prielaidų
pasikeltimai gali lemti reikŠmingą atidėjinių darbuotojų
iŠmokoms ir susijusių kitų bendrųjų pajamų

pasikeitimą. Atitinkamai, mes manome, kad Ši sritis
yra pagrindinis mūsų audito dalykas.

Atidėjiniai darbuotojų iŠmokoms

4
o2o18.KPMG Baltics", UAB, yra Li€tuvos ribotos atsakomybė9 imonė ir
nėprikIaUsomŲ KPMG jmonių narių, priklausančiŲ Švoicarijos jmonei

,,KPMG lntern8tional cooperative" (,,KPMG lnternational"). tinklo narė.
visos t6isės s€Ugomos.



Žr' 2'6 pastabą ,,llgalaikis materialusis tUrtas" ir 5 pastabą ,,llgalaikis materialusis tUrtas"

Kaip dalykas buvo sprendžiamas audito metuPagrindinis audito dalykas

Be kitų, mes atlikome tokias procedūras:

. apsvarsteme lmonės ir Grupės apskaitos
politikos, susijusios su ilgalaikio materialioio
turto naudingo tarnavimo laikotarpio nustatymu,
tinkamumą ir jvertinome apskaitos politikos
atitiktj taikomiems apskaitos standartams;

o jvertinome lmones ir Grupės jdiegtos kontroles
tinkamumą nUstatant ir perŽiūrint ilgalaikio
materialiojo tUrto Vienetų naudingo tarnavimo
laikotarpj;

o atlikome retrospektyvią vadovybės jvertinimų dėl
reikŠmingų ilgalaikio materialiojo tUrto Vienetų
naudingo tarnavimo laikotarpio tikslumo perŽiūrą
palyginant faktinj visiŠkai nudėvėto ir

tebenaudojamo turto naudingo tarnavimo
laikotarpj su pradiniu apskaičiuotu naudingo
tarnavįmo laikotarpiU, jskaitant vėlesnj jo
tikslinimą;

. palyginome reikŠmingų ilgalaikio materialiojo
turto vienetų naudingo tarnavimo laikotarpj, kurj
taikė lmonė ir Grupė, su kitų gamybos jmonių
taikomu naudingo tarnavimo laikotarpiu;

o atsirinkę jsigyto materialiojo ilgalaikio turto
vienetus, patikrinome, ar jiems nustatytas
naudingo tarnavimo laikotarpis atitiko vadovybes
atliktus laikotarpio jvertinimus;

o uŽklausėme vadovybės apie planus parduoti ir

nurašyti arba pakeisti reikŠmingus ilgalaikio
materiaIiojo tUrto Vienetus, kurių naudingo
tarnavimo laikotarpis baigsis ateinančiais
finansiniais metais, ir jvertinome Šių planų
nuoseklumą su vadovybės jvertintu tokio turto
naudingo tarnavimo laikotarpiu;

o apsvarstėme, ar jmones ir Grupės ilgalaikio
materialiojo turto atskleidimai (2.6 ir 5 pastabos)
yra pakankami.

2O18 m. rugp1ūčio 31 d. atskirosiose finansinėse
ataskaitose apskaityta ilgalaikio materialiojo turto
suma sudare 1B 609 tūkst. eurų, o konsoliduotosiose
finansinese ataskaitose -20 629 tūkst. eurų.

Vadovybes ilgalaikio materialiojo turto vertinimas
apima reikŠmingą jvertinimą, daugiausiai susijusj su
naudingo tarnavimo laikotarpiu. lŠsamesne informaci1a

apie vadovybės taikomas pagrindines prielaidas
pateikiama 2.6 pastaboje,,llgalaikis materialusis
turtas " .

Del pagrindin ių prielaidų sub.|ektyvu mo reikejo

reikŠmingo audito vertinimo ir pastangų' Šių prielaidų
pasikeitimai gali lemti reikšmingą nusidėvėjimo ir

metų rezultato pasikeitimą. Atitinkamai, mes
manome, kad ši sritis yra pagrindinis mūsų audito
dalykas.

I lgalaikis materialusis turtas

@2018 ,,KPMG Ballics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės imonė ir
nėpriklausomŲ KPMG įmonių narių, prikIausančių Šveicariios imonei
,,KPMG lnlernational cooperative" (,,KPMG lntērnation€|"), tinklo narė.
Visos tēisės saUgomos.
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Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta konsoliduotame metiniame praneŠime, jskaitant praneŠimą apie

lmonių valdymo kodekso laikymąsi ir socialinės atsakomybės ataskaitą, tačiau ji neapima atskirųjų ir

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir auditoriaus iŠvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos

pateikimą.

Mūsų nuomonė apie atskirąsias ir konsolrduotąsias frnansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes

nepateikiame jokios formos uŽtikrinimo iŠvados apie 1ą, iŠskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataSkaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą

informaciJą ir apsvarstyti , ar Yra reikŠmingų neatitikimų rnformacijai, pateiktai atskirosiose ir konsoliduotosiose

finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrjstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikšmingai

iŠkraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikŠmingą kitos informacijos iŠkraipymą, mes turime

atskleisti Šj faktą. Mes neturime SU tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome jvertinti, ar konsoliduotame metiniame praneŠime, jskaitant pranešimą apie lmonių
valdymo kodekso laikymąsi, ar informacija pateikiama už metus, už kuriuos parengtos atskirosios ir

konsoliduotosios finansinės ataskaitos, atitinka finansinių metų atskirąsias ir konsoliduotąsias finansines

ataskaitas bei ar konsoliduotasis metinis pranešimas, jskaitant praneŠimą apie lmonių valdymo kodekso

laikymąsi, buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrjsta atskirų ir

konsoliduotų finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

o Konsoliduotame metiniame praneŠime, jskaitant pranešrmą apie lmonių valdymo kodekso laikymąsi,

pateikiama informacija uŽ metus, uŽ kuriuos parengtos atskirosios ir konsoliduotosios finansinės

ataskaitos, atitinka atskirųjų lr konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenis; ir

. Konsoliduotasis metinis praneŠimas, jskaitant praneŠimą apie lmonių valdymo kodekso laikymąsi, buvo

parengtas laikantis Lietuvos Respublikos jmonių konsoliduotosios finansinėS atskaitomybės jstatymo

reikalavimų.

Be to, mes privalome patikrinti, ar buvo pateikta Socialinės atsakomybės ataskaita. Jei nustatome, kad

Socialinės atsakomybėS ataskaita nebuvo pateikta, mes turime atskleisti Šj faktą. Mes neturime sU tuo

susiJusių paStebėjimų.

Vadovybė yra atsakinga už Šių atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą

vaizdą, parengimą ir teisingą pateikimą pagal tarptautiniUS finanSinės atskaitomybės standartus, priimtus

taikyti EUropos Sąjungo]e, lr tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina atskirosioms ir

konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti be reikŠmingų rŠkraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama atskirąsias ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas vadovybė privalo jvertinti ,|monės ir Grupės
gebėjimą tęsti veiklą ir atskleiSti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo

apskaitos principo taikymu, iŠskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti lmonę ar Grupę ar nutraukti

veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakrngi asmenys privalo prižiūrėti ,|monės atskirųjų ir Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų

rengimo procesą.

@2o18 ,,KPMG Baltics"' UAB, yrĒ Liėtuvos ribotos atsakomybės jmonė ir
n€priklausomų KPMG jmonių nērių, priklausančių Svēicarijos imonėi
,,KPMG lntērnational cooperstivē" (.,KPMG lntērnational"), tinklo narė.
Visog tsisės saugomos,
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Auditoriaus atsakomybė už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėI to, ar atskirosios ir konsoliduotosios finansinės ataskaitos

kaip visuma nėra reikšmingai iŠkraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir iŠleisti auditoriaus iŠvadą, kurioje

pateikiama mūsų nuomonė' Pakankamas užtikrinimas - tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad

reikŠmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS.

lŠkraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikŠmingais, jeigu galima pagrjstai numatyti,

kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės jtakos vartoto1ų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis

atskirosiomis ir konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio

skepticizmo principo. Mes taip pat:

o Nustatome ir jvertiname atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų reikŠmingo iŠkraipymo dėI

apgaulės arba klaidų riziką, pIanuojame ir atlrekame procedūras kaip atsaką j tokią riziką ir surenkame
pakankamų tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. ReikŠmingo iŠkraipymo dėl apgaulės

neaptikimo rizikayra didesnė nei reikŠmingo iŠkraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule galibūti

sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiŠkinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.

o lgyjame supratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis

aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikŠti nuomonę apie lmonės ar

Grupės vidaus kontrolės veiksmingumą.
o lvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių Vertinimų bei su jais

susijusių atskleidimų pagrjstumą.
o Padarome iŠvadą dėl taikomo verklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis

surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susi1ęs reikŠmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali

kilti reikŠmingų abejonių dėl jmonės ar Grupės gebėjimo tęstiveiklą. Jeigu padarome iŠvadą, kad toks

reikŠmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesjl susijusius
atskleidrmus atskirosiose ir konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų
nepakanka, turime modifikuoti savo nUomonę. Mūsų iŠvados yra pagrjstos audito jrodymais, kuriuos

surinkome iki auditoriaus iŠvados datos. Tačiau būsimi jvykiai ar sąlygos gali lemti, kad lmonė ar Grupė

negalės toliau tęsti savo veiklos.
r lvertiname bendrą atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinj, jskaitant

atskleidimUS, ir tai, ar atskirosiose ir konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys

sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.
o Surenkame pakankamų tinkamų audito jrodymų apie jmonių finansinę informaciją ar versIo veiklą Grupėje,

kad galėtume pareikŠti nuomonę apie Grupės konsoliduotas finansines aįaskaitas. Atsakome uŽ

vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Mes atsakome tik uŽ mūsų pareikŠtą audito nuomonę.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtj ir atlikimo

laiką bei reikŠmingus audito pastebėjimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nUstatome

audito metu.

Taip pat pateikiame už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmės atitinkamų etikos

reikalavimų dėI nepriklausomUmo, ir 1uos informuojame apie visus santykius ir krtus dalykus, kurie galėtų būti

pagrjstai vertinami kaip turintys 1takos mūsų nepriklausomumui, ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos

priemones.

lš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, iŠskiriame tuos dalykus, kurie buvo

svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi

pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apraŠome auditoriaus iŠvadoje, jeigu pagaljstatymą arba teisės

aktą nedraudžiama vieŠai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad

dalykas neturėtų būti pateikiamas mūSų iŠvadoje, nes galima pagrjstai tikėtis, jog neigiamos tokio pateikimo

pasekmės perSVerS visuomenės gaUnamą naudą iŠ tokios komunikacijos.

@2o18,.KPMG Baltics", UAB, yra Listuvos lįbotos atsakomybės įmonė i.
nopriklaUsomų KPMG įmonįų narių, priklausančių Švoicarijos įmonēi
,,KPMG lnternational cooperatiVe" (,,KPMG lnternational"), tinklo narė.
Visos teisės saugomos,
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lšvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2O14 m' spalio 8 d. buvome prrmą kartą paskirti atlikti lmonėS
atskirųjų ir Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą. Mūsų paskyrimas atlikti lmonės atskirųJų ir Grupės

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu atnaujinamas kas 2 metus

ir bendras nepertraukiamas paskyrimo laikotarpis yra 5 metai.

Patvirtiname, kad skyriuje ,,Nuomonė" pareikŠta mūsų nuomonė atitinka finansinių ataskaitų audito ataskaitą,

kurią kartu su Šia auditoriaus iŠvada pateikėme lmonei, Grupei ir jos Audito komitetui.

Patvirtiname, kad mūsų žiniomis ir jsitikinimu neteikėme jokių draudŽiamų ne audito paslaugų, nurodytų Europos

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 53112014 5 straipsnio 1 dalyje.

Audrto metu nesuteikėme tokių kitų paslaugų, iŠskyrus atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.

,,KPMG Baltics", UAB vardu

Do
pp

otas auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2018 m. lapkričio 29 d.

@2018,,KPMG Baltics". UAB, yra Liotuvos ribotos ētsakomybės imonė ir
nepriklaUsomų KPl\iG jmonių narių, priklėusančiŲ Sveicarijos imonėi
,,KPlMG lntērnational cooperative" (,,KPMG lntornational"), tinklo narė.
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AB ,,Vilniaus baldai", imonės kodas 121922783, Savanorių pr' 178B, Vilnius, Lietuva
KoNsoLlDUoTAs METlNls PRANEŠlMAs UŽ 2018 M., PAslBAlGUsIUs 2018 M. RUGPJŪclo 31 D.
(tūkst. euru. iei nen kitaio)

Patvirtinta 2018 m. 

- 

d

Valdybos posedyje

IMoNlŲ GRUPĘ SUDARANČlos BENDRovĖS

AB ,,Vilniaus baldai" (toliau _ Bendrovė) rengia tiek Bendrovės, tiek ir konsoliduotas finansines ataskaitas, Grupę (toliau - Grupe)

sudaro AB ,,Vilniaus baldai" bei jos dukterines įmonėS UAB,,ARl-LUX" ir UAB ,,Trenduva", kuriose Bendrovė tiesiogiai kontroliuoja

10O proc. valdomų akcijų.

BENDRA lNFoRMAclJA APlE BENDRoVĘ:

BENDRA INFORMACIJA APIE DUKTERINES BENDROVES:

Pavadįnimas Akcinė bendrovė''Vilniaus baldai"

Teisinė forma Akcinė bendrovė

Kodas 121922783

PVM moketojo kodas LT219227811

LEI kodas 5299OOMJDB8L13ZF6G26

įstatinis kapitalas 4 50B 069,72 eurai, padalintas į 3.886.267 paprastąsias
vardines 1,16 euro nominalios vertės akcijas

Buveinės adresas Savanorių pr. 178B, LT-03154 Vilnius

Telefonas (8-5) 252 57 0O

Faksas (8-5) 231 11 30

Elektroninis paŠtas info@vilniausbaldai.lt

lnterneto tinklalapis www.viln iausbaldai. lt

įregistravimo data ir vieta 1993 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto valdyba

Reg istras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę Juridinių asmenų registras

Pagrindinės veiklos pobūdis Baldų projektavimas, gamyba ir pardavimas

Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė,,ARl-LUx" Uždaroji akcinė bendrovė
,,Trenduva"

Teisinė forma UŽdaroji akcinė bendrovė UŽdaroji akcinė bendrovė

Kodas 1 2098961 9 304438643

PVM moketojo kodas 1T2098961 1 3 1T2098961 1 3

Įstatinis kapitalas 2 896 eurų 2 50O eurų

Buveinės adresas Savanorių pr. 178B, LT-03154 Vilnius T. Narbuto g. 5, LT- 08101 Vilnius

Telefonas (8-5)2s257 44 (8-5) 252 57 00

Faksas (8-5)25257 44 (8-5)231 11 30

Elektroninis paštas aleksas. rimkus@ari-lux. lt info@vilniausbaldai.lt

lnterneto tinklalapis

įregistravimo data ir vieta 199'l m. spalio 28 d. Vilniaus miesto
valdyba

20'16 m. gruodŽio 23 d. Vilniaus
miesto valdyba

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie Bendrovę

Juridinių asmenų registras Juridinių asmenų registras

Pagrindinės veiklos pobūdis Fasavimo ir pakavimo veikla Nekilnojamojo turto operacijos
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AB ,,Vilniaus baldai", įmonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B, Vilnius, Lietuva-
KoūsoLlDUoTAs METlNls PRANEŠlMAs UŽ 2o18 M., PAslBAlGUslUs 2018 M' RUGPJUclo 31 D.
(tūkst. euru. iei nenurodvta kitaip)

1. oBJEKTwllMoNlU GRUPĖs BŪKLĖs, vElKLos vYKDYMo lR PLĖTRos APŽvALGA, PAGRlNDlNlŲ RlzlKos RŪŠlŲ lR
NEAPIBRĖŽTu'MŲ, sŪ KURlAls įMoNĖ sUslDURlA, APlBŪDlNlMAs

AB ,,Vilniaus baldai" yra viena didŽiausių korpusinių baldų 9amybos !monių Lietuvoje. Akcine bendrovė,,Vilniaus baldai" - puoselejanti

senas tradicijas, taikanti modernias technologijas ir stabiliai bei nuosekliaį auganti Bendrovė.

AB ,,Vilniaus baldai" pardavimų pajamos per 2018 m. sudarė 69 mln. eurų. 2O18 metais Bendrovė toliau didino gamybinius

pajėgumus, sekmingai augino prioritetinių gaminių gamybos apimtis.

Bendrovė daug dėmesio skyre gaminių kokybei gerinti, procesams optimizuoti bei automatizuoti' darbo našumui didinti naudojant

LEAN metodikas.

Svarbiausiais Bendrovės prioritetais išlieka tolimesnis aukštos gaminių kokybės uŽtikrinimas, veiklos efektyvumo gerinimas bei

lankstumas įvedant naujus produktus.

Pagrindinės rizikos, su kuriomis susiduria Grupė:

Ekonominiai rizikos veiksniai. Per 2018 m. AB ,,Vilniaus baldai" pardavimai pagrindiniam pirkejui Švedijos koncernui ,,lKEA" sudare

apie 97 proc. visų Bendrovės pardavimų (per 2017 m. _ 99 proc.). Bendrovės pardavimo pajamas 2018 m. sudarė: baldų pardavimai

97 proc. (2017 m. - 99 proc.) ir Žaliavų bei Žaliavų atliekų pardavimai.

Pasaulinės ekonomikos vystymosi tendencijos lemia Bendrovės pagrindinio kliento plėtros tempus ir Bendrovės gaminamų baldų

paklausos svyravimus.

Bendrovė konkuruoja su pasaulio baldų gamintojais.

Politiniai rizikos veiksniai. Kintanti geopolitinė situacija tur| itakos pasaulinės prekybos srautams, tuo pačiu darydama įtaką
Bendrovės sąnaudoms bei grynojo pelno dydŽiui. Valstybes nustatytų reikalavimų ir apribojimų emitento veiklai nėra.

Socialįniai rizįkos veiksniai. Demografinė situacija bei migraciniai procesai neigiamai veikia Lietuvos darbo rinką, todėl, sįekdama

eliminuoti susijusias rizikas, Bendrovē nuolat tobulina organizacinę struktūrą, siekia didinti darbo našumą, daug demesio skiria darbo

sąlygų gerinimui bei darbuotojų mokymams, kvalifikaēijos kelimui. Bendrovėje aktyviai veikia profesinė sįunga, atstovaujanti

darbuotojų interesus.

Tiekimas. Žaliavųtiekime Bendrove siekia ilgalaikių santykių su patikimais tiekejais bei tureti alternatyvas pagrindinių Žaliavų

tiekimui.

Techniniaį ir technologiniai rizikos veiksniai. Bendrovėje yra įdįegta moderni gamybine irangaj AB ,,Vilniaus baldai" daug dėmesio

skiria gamybines 1rangds prieŽiūrai' techno|oginių procesų optimizavimui, darbo našumo didinimui. Fizinė ir moralinė pagrindinių

priemonių būklė yra gera ir rizikos Bendrovės veiklai nekelia'

Ekologiniai rizikos veiksniai. Bendrovėje idiegta kokybės, aplinkos apsaugos ir FSC gamybos grandies vadybos sistema,

atitinkinti lso 9001, lso 14OO1 ir FcS-sTD:40-b0ą standartų reikalavimus. Šios sistemos tikslas _ gaminti kokybjškus, kliento

poreikius atitinkančius gaminius; naudoti FSC sertifikuotąŽaliavątausoti aplinką: maŽinti tarŠą' iŠteklių naudojimą, rūŠiuoti atliekas.

2otg m' vasario men. buvo aflikįas kasmetinis FSc ir 2Oi8 m. |iepos mėn. kokybės vadybos ir aplinkos vadybos sistemų prieŽiūros

auditai. Audito metu neatitikčių bei pastabų nenustatyta.2018 m. AB,,Vilniaus baldai" aplinkos terŠimo mokesčiai sudarė 2 tūkst.

eurų, o atliekų utilizavimo paslaugos - 46 tūkst. eurų. Gamybos apribojimo del aplinkos terŠimo nebuvo.

Paskolų grąžinimas. Paskolų grąŽinimai atliekami pagal sutartinius paskolų grąŽinimo grafikus. Visi mokejimai bankui atliekami

taiku. lnioimįcija apie Grupes iiBendrovės finansinius įsipareigojimus, grąŽinimo terminus-ir_sąlygas, kredito ir palūkanų normos

rizikas pateikta'2O1'8 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (3n 24 pastabos).

Bendrovės ir įmonių Grupės vidaus kontrolės ir rizikos vaIdymo sistemų, susijusių su konsoliduotų finansinių ataskaitų

rinkinio sudaįmu, įagrinainlai poŽymiai. Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą' vidaus kontrolės ir finansinės rizikos

valdymo sistemas, teisėĮ aktų, reglamentuojančių konsoliduotŲų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, laikymąsi priŽiūri 2013 m.

rugsėjo '16 d. sudarytas Audito komitetas.
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AB ,,Vilniaus baldai", imonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B' Vilnius, Lietuva
KoNsoLlDUoTAs METlNls PRANEŠIMAS UŽ 2o18 M., PAslBAlGUslUs 2018 M. RUGPJŪclo 31 D.
(tūkst. euru, ie i nenurodvta kitaio)

1. oBJEKTwl |MoNlŲ GRUPĖS BŪKLĖS, VElKLos VYKDYMo lR PLĖTRos APŽVALGA, PAGR|NDlNlŲ RlzlKos RŪŠlŲ lR
NEAP|BRĖŽTu'rr,lų, sū KURlAls įMoNĖ suslDURlA, APlBŪDlNlMAS (tęsinys)

Audito komitetas

Danutė Kadanaitė

Pareigos
Audito komiteto narė, išrinkta 2017-12-20, kadencijos pabaiga _2021 m

Darbo patirtis
Nuo 2014 m. UAB ,,Verus sensus" vadovė
2009 m. UAB ,,Legisperitus" teisininkė
2008 - 2009 m. AB FMį ,,Finasta" teisininkė
2008 m. AB ,,lnvalda" teisininkė
1999 - 2Oo2 m' advokato Artūro Šukevičiaus kontora administratorė
1 994 _ 1 999 m. UAB FMį ,,Apyvarta" teisės konsultantė
lŠsilavinimas
M. Romerio universiteto Finansų teisės magistro laipsnis, Teisės universiteto teisininko bakalauro laipsnis, Tarptautinė vadybos

Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale Akcijų ir balsų skaičius

Bendrovės finansų skyriaus vadovas yra atsakingas uŽ konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą, uŽtikrina informacijos

surinkimą iš Grupes įmonių, savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir parengimą finansinėms ataskaitoms.

11

Tomas Bubinas

Pareigos
Audito komiteto nepriklausomas narys, iŠrinktas 2013-09-16, kadencijos pabaiga -2o20 m

Darbo patirtis
Nuo 2013 m. UAB,,Biotechpharma" vykdomasis direktorius
2010-2012 m. ,,TEVA Biopharmaceuticals USA" vyresnysis direktorius

2001_2010 m. ,,SlCoR Biotech / TEVA Baltic" finansų direktorius
'1 999-2001 m.,,PricewaterhouseCoopers" vyresnysis vadybininkas

1994-1 999 m. ,,Coopers & Lybrand" vyresnysis auditorius, vadybininkas

lšsilavįnimas
Vilniaus universiteto ekonomikos magistras, ,,Baltic Management lnstitute" (BMl) verslo administravimo magistras, LicencijuotŲų
ir atestuotŲų apskaitininkų asociacijos (Association of Chartered Ceftified Accountants, ACCA ) narys ir Lietuvos atestuotasis

auditorius
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale Akcijų ir balsų skaičius

Vaidas Savukynas

Pareigos
Valdybos narys, išrinktas 2014-10-08, perrinktas 2016-07-05, kadencijos pabaiga -2Q20 m

Audito komiteto narys, iŠrinktas 2013-09-16, kadencijos pabaiga -2020 m

Darbo patirtis
Nuo 2013 m. AB,,lnvalda privatus kapitalas" vyr. finansininkas

2o11 - 2013 m. prekybos tinklo Kirgizijoje ,,Narodnyi" finansų direktorius

2o1O - 2010 m. AB ,,Žemaitijos pienas" administracijos vadovas
199B _ 2009 m. koncerno ,,MG Baltic" ir jo įmonių (,,MG Ba|tic Trade", ,,Apranga", ,,Minvista") vyr. finansininkas ir analitikas

1993 _ 1995 m. finansų maklerio įmonės,,Bankoras" direktorius
'1990 - 1993 m. AB,,Lietuvos birŽa" rinkodaros vadybininkas

lšsilavinimas
Vilniaus universiteto ekonomisto diplomas, Stokholmo universiteto (Švedija) socialinių mokslų magistras, Leeds universitetas
(D1pĘŲ1Ęrit41Q Finansinio sektorizus schemos įvadiniai kursai

Dalyvavimas imonės istatiniame kapitale Akcijų ir baūskaičius



AB ,,Vilniaus baldai", įmonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B' Vilnius, Lietuva-
KoūsoLlDUoTAs METlNls PRANEŠIMAs UŽ 2018 M., PAslBAGUslUs 2018 M. RUGPJUclo 31 D.

(tūkst. eu iei nenurodvta kitaip)

5,50 % 4,92 0/o 7,73 0/o3,25 0/o 7,02 0/oGrynasis pelningumas - grynasis pelnas /

pardavimai * 100

8,32 0/o 19,88 %7,10 0/o 17,10 0/o 12,43 0/o
Vidutinė turto gąža RoA = grynasis pelnas /

(turtas laikotarpio pradŽioje + turtas laikotarpio
pabaigoje) l2*100

18,17 0/o 49,01 0/o30,38 % 28,79 0/o14,21 0/oNuosavybės grąŽa RoE = grynasis pelnas /

nuosavas kapitalas * 100

0,83 0,56 1,230,58 1,15Grynasis pelnas akcijai EPS = grynasis pelnas /

akcĮų skaičius
0,610,55 0,560.57 0,45Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas

1,28 1,550,84 1,221,32Skolos _ nuosavybės koeficientas =

įsipareigojimai / akcinis kapitalas

0,991 ,16 1,07 1,031,48Bendras likvidumo koeficientas = trumpalaikis
turtas / trumpalaikiai isipareigojimai

2,492,35 2,35 1,621,89Turto apyvartumas = pardavimai / turtas

2,512,90 3,064,08 3,77vertė = nuosavas kapitalas /AkcĮos buhalterinė
akc|jų skaičius

61.70858.953 43.90069.322 63.423eurų)Apyvarta
7.9498.838 7.657 4.7176.447Bendrasis (tūkst. eurų)

2.160 4.7724.450 3.2432.252pelnas (tūkst. eurų)G
3,84 7,156,39 5,224.23EB|TDA (mln. eurų)
2,60 5,315,02 3,922.65EBlT (mln. eurų)

2,55 eurų1,00 eurų0'26 eurų 0,27 eurųDividendai vienai akcijai (uŽ praejusį ataskaitinį

12,511,6 '16,8 27,318,81Kainos ir pelno vienai akcijai PlĖ
15'20 eurų 13,10 eurų12,80 eurų 13,50 eurų10'70 eurųŽemiausįa akcijų kaina
17,30 eurų 16,90 eurų14,50 eurų 15,60 eurų13'60 eurųAukščiausia akcijų kaina
15,30 eurų 15,30 eurų10'90 eurų 13,30 eurų 14'00 eurųUŽdarymo kaina

59.46254.408 59.45942.360 51.687Kapitalizacija (tūkst. eurų)

2{r'i i,; r.,r

l:i;Įįlllii:,
l l{! r]]|.]i]L! į i l ''

2iil'1 /r turl'{r;'i i:r riir; ,2Įį]']]a;: į]rr '/'\r'11/',1, \tl

2. FlNANslNlŲ lR NEFlNANslNlŲ vElKLos REZULTATŲ ANALlzĖ, sU APLlNKos lR PERsoNALo KLAUslMAls suslJUsl
INFORMACIJA

Gru vei rodiklįai 2014_2018 m.
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AB ,,Vilniaus baldai", įmonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B, Vilnius, Lietuva
KoūsoLlDUoTAs METlNls PRANEŠ|MAS UŽ 2018 M" PASlBAlGUslUs 2018 M. RUGPJUclo 31 D.
(tūkst. euru. iei nenurodvta kitaio)

GAMYBA IR PARDAVIMAI

AB ,,Vilniaus baldai" projektuoja ir gamina korpusinius baldus. Bendrovės produkcija gaminama iŠ medŽio droŽlių plokŠtes, naudojant

korinio uŽpildo technoiogiją, pagįt kurią gaminami baldai yra lengvesni, tačiau solidŽiai atrodantys. Taikant Šią technologiją

sunaudojama maŽiau zaliavį, produkcijoskokybe išlieka siabili. Kuriant naujus bei tobulinant esamus gaminius Bendrove visų pirma

atsiŽvelgia į galutinių vartotojų poreikiūs bei naujausias technologijų tendencijas. Bendrovėje įdiegta gamybos planavimo sistema

nuolat tobulinama siekiant didesnio gamybos lankstumo bei efektyvumo.

Moderni įranga, įsigyta iŠ visame pasaulyje Žinomų gamintojų, tokių kaip ,,Homag", ,,Holzma", ,,Burkle", ,,Weeke", ,,Wikoma", ,,Biesse",

,,Wemhoįe/'lr kt., ieidŽia gaminti įvairios rūŠies droŽtine fanera, daŽais bei plėvele dengtus baldus.

Bendrovės vertine išraiŠka 2014_2018 m

20'14m

Produkcija

2018 m. 2017 m 2016 m.
2015 m.
sausis-
rugpjūtis

tūkst. eurų tūkst' eurų tūkst' eurų tūkst' eurų tiikst. eurų

Baldai 65.969 61.341 58.1 81 46.'199 60.224

Kita produkcija

lš viso 65.969 61.341 58.181 46.199 60.224

Pagaminta produkcija, tenkanti vienam darbuotojui, dirbančiam darbo sutarties pagrindu, 2014_2018 m. (tūkst eurų per metus):

120

100

80

60

40

20

LĮ2.t5 113.38

10s.59

73.33

92.0L

2018 m
0

2014 m. 2015 m. 2016 m 2017 m

Pardavimai pagal rinkas 2014-2018 m

Pardavįmai
2018 m. 2017 m. 2016 m.

2015 m. sausis-
rugpjūtis. 2014m

tūkst.
eurų proc.

tūkst.
eurų proc.

tūkst'
eurų proc.

tūkst.
eurų proc.

tūkst.
eurų

proc.

Lietuvoje 1.993 2,90 640 1,01 658 1,12 612 1,39 '1 068 1,73

UŽsienyje 67.329 97,10 62.783 98,99 58.295 98.88 43.288 98,61 60.640 98,27

lš viso 69.322 100 63.423 100 58.953 100 43.900 100 6't.708 100

Bendrovės pardavimus Lietuvoje sudarė ne tik baldų, bet ir Žaliavų bei Žaliavų atliekų pardavimai
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AB ,,Vilniaus baIdai", įmonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B, Vilnius, Lietuva
KoūsoLlDUoTAs METINIs PRANEŠIMAS UŽ 20l8 M., PAslBAlGUslUs 2018 M. RUGPJUclo 31 D.

(tūkst. eu iei nenurodvta kitaip)

GAMYBA lR PARDAVIMAI (tęsinys)

Bendrovės pardavimai 2014_2018 m., tūkst. eurų.

80 000
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60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

69322

63 423
61708

58 953 67 329
62783

60 640 s8 295

43 900

43 288

1 068 6t2 5s8 640 1 993

2014 m. 2015 m. 2016 m 2017 m 2018 m.

a|igįųygję ąrŲįgignyje +lšviso

TIEKIMAS

AB ,,Vįlniaus baldai,'yra įdiegta efektyvi Žaliavųir paslaugų pirkimo sistema. Bendrovė palaiko strateginius santykius su tiekėjais bei

nuoiat ieŠko naujų įalimybių paslaūgų ir Žaliavų rinkošė. AB ,,Vilniaus baldai" pirkimo procesą yra iŠskaidŽiusi i strateginius ir

operacinius pirkiririrš aenordv'ė siekiĮ valdyti tieįimo riziką, todėl pagrindinems tiekiamoms Žaliavoms yra parinkti pagrindiniai ir

aiternatyvūs'tiekėjai. AB ,,Vilniaus baldai" ldiēgta ir nuolat tobulinama tiekejų vertinimo sistema, atliekami tiekejų auditai.

Bendrovė su pagrindiniais tiekėjais sudaro ilgalaikes sutartis. Pagrindines Žaliavas Bendrove isŲyja iš Lietuvos, Lenkijos ir Slovakijos

tiekejų. Pagrindiniai tiekejai: uAg ,,tren lnūustry Lietuva", ,,lKĖA Components" S.R.o, ,,IKEA lndustry Polska" Sp.z.o.o, Homanit

xrosirį odizanskie SP, ūAB ,,Sherwin - Williamš Baltic". Lokalus Žaliavų tiekimas sąlygotas maŽesnių transportavimo sąnaudų bei

gerų sanŲkių su pagrindiniais tiekejais.

ENERGETIKA

AB ,,Vilniaus baldai" per 2018 m. Bendrovė sunaudojo 21.625 tūkst. kWh elektros energĮos (2017 m. - 18.284 tūkst. kWh). 2018 m.

vienam pagamintos produkcĮos eurui sunaudota 0,328 kWh elektros energijos (2017 n' _ 0'298 kwh).

Sunaudota elektros energiia,
tūkst' kWh per r"trg,, 

ozu
19 900

,17 521 18284

14 143

I tuxst. rwn

0.330

Pagamintos produkciios vienam eurui
sunaudota elektros energija, kwh

0.328

0.306 0.301 0.298

rkwh
2014 2015 2016 20',|.7 2018 2014 2015 2016 2017 2018
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AB ,,Vilniaus baldai", įmonės kodas 'l21922783, Savanorių pr. 178B, Vįlnius, Lietuva
KoūsoLlDUoTAs METlNls PRANEŠIMAS UŽ 2o18 M., PAslBAlGUslUs 2018 M. RUGPJUclo 31 D'
(tūkst. eurų, iei nenurodvta kitaįp)

DARBUOTOJAI

Bendrovė daug dėmesio ir lėŠų skiria darbo sąlygų gerinimui bei darbuotojų mokymams' kvalifikacijos kelįmui, taupiosios sistemos

LEAN prin6pį bei metodų įgįvendinimui. AB ,,Vilniaus baldai" nuolat investuoja į gamybinę įrangą ir technologinių procesų

automatizavimį siekdama pa-gĮrinti darbo sąlygas bei sumaŽinti darbuotojams tenkantį fizinį krūvį. lnvesticijos i darbuotojų saugą ir

sveikatą Bendrčveje formuojJnaują darbo t<ūitūrą, kuri leidŽia siekti geresnių darbo rezultatų bei išlikti konkurencinga tarptautinėse

rinkose.

2018 m. rugpjūčio 31 d. Grupeje ir Bendrovėje padidėjo darbo vietų skaičius, kurį lėme gamybos pajegumų didinimas, bei pardavimų

augimas. žoia n. rugpjūčio gi o. Grupeje įiroo zzo darbuotojai, Bendrovėje _ 717 darbuotojai (2017 m. rugpjūčio 31 d. Grupeje

dirbo 636 darbuotojai, Bendrovėje - 586 darbuotojai). Vidutinis darbuotojų amŽius _ 40 metų.

Vidutinis inis darb di sutarties rindu skaičius 201 18m

Bendrovės darbuotojų darbo uŽmokestį sudaro bazinė ir kintama darbo uŽmokesčio dalys. Kintama darbo uŽmokesčio dalis priklauso

nuo Bendrovės veiklos rezultatų.

Bendrovės d vidutįnis mėnesinis darbo uŽmokestįs 20'l4_2018 m eurats.:

Darbuotojų grupavimas pagal iŠsilavinimą.

Pagrindinis; 9%
Nepristatė

dokumentų; 12% Vidurinis; 49%

Aukštasis
universįtetinis; 1 1%

Aukštasis
neuniversitetinįs; 9%

Profesįnįs; 10%

4 46 85Vadovaujantis personalas
36 3636 3647Specialistai

497507 590s44 499Darbininkai
630 537541 551596lš viso

4.9534.189 5.3396.355 5.599Vadovaujantis personalas
1.4451.369 1.7001.569 1.482Specialistai

962 8291.077 9221.091Darbininkai
9041.151 999 1.0301.',172Iš vįso
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AB ,,Vilniaus baldai", imonės kodas-121922783, Savanorių pr. 178B, Yi!|ųąli9tų?-- .._.-._
KoūsoLlDUoTAs METlNls PRANEŠIMAS UŽ 2o18 M., PAslBAGUslUs 2018 M. RUGPJUclo 31 D'
(tūkst. eurų' iei nenurodvta kitaip)

DARBUOTOJAl (tęsinys)

Bendrovėje yra sudaryta Kolektyvine sutartis, kuri privaloma visiems Bendrovės darbuotojams. Kolektyvine sutartis atnaujinta

20.18 m. iugįjueio 3t į' Šios suįarties tikslas yra uŽtikrinti darnią kolektyvo veiklą,garantuotiįvairių kategorijų darbuotojų darbo'

oarbo uŽmoĮėsčio ir kitų darbo sąlygų aukŠtą tyū! oei suteikti papildomas, nei numatyta LR įstatymų' socialines garantijas Bendroves

ūirbuotojams. Kolektyvine sutarĮiJipima o'aiĒ'o sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo tvarką, darbo ir poilsio laiką, darbo

apmokejimo sąlygas, darbuotojų kvalifikacijos kelimą, 2monių saugumą darbe ir medicininį aptarnavimą, socialinę rūpybą'

piotsąungos uėirIos oei renkamį darbuotojį garantijas. Jei Kolektyvinės sutarties sąlygos yra palankesnės nei darbo sutarties

sąlygos, vadovaujam asi Kolektyvine sutartim i.

3. NUoRoDos lR PAPILDoMl PAAIŠKlNlMAlAPlE METlNĖsE FlNANslNĖsE lrlsxllTosE PATE|KTUS DUOMENls

Visa informacija yra pateikta metinių finansinių ataskaitų rinkinyje ir aiškinamajame rašte.

4. INFORMACIJA APIE SAVAS AKCIJAS

Bendrovė ataskaitiniu periodu savų akcĮų neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5. lNFoRMAClJA APlE lMoNĖs FlLlALUs lR ATsTovYBEs

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

6. svARBūs IVYK;A;, ;VYKĘ PA5IBAIGU s ATASKA1TI N lAM LAl K9TARPI Ul

Nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki konsoliduoto metinio praneŠimo patvirtinimo svarbių įvykių Bendroveje neįvyko.

7. GRUPĖS vElKLos PLANA| lR PRoGNozĖs

Kitais finansiniais metais Bendrovėje iŠ dalies keisis gaminamos produkcijos asortimentas (bus diegiami nauji, bei atnaujinami esami

gaminiai), planuojami keletas gamybos automatizavimo projektų.

Kaip ir kasmet Bendrovė daugiausia dėmesio skirs darbo našumui, vidinių procesų tobulinimui, kokybes uŽtikrinimui bei naujų

gaminių gamybai.

2O18 metais AB,,Vilniaus baldai" ir |KEA AG pasiraŠė ilgalaikę sutartį, numatančią gamybos ir pardavimų apimties didinimą.

Siekdama 1gyvenointi sutartyje numatytus įsipaieigojimus bei pasJruoŠti tvariam tolimesniam augimui akcinė bendrove ,Vįlniaus
baldai. per'Įrtimiausius s mėįus ptanuoja investuoti so mtn. eurų. Šią sumą sudarys Žemės sklypai esantys Trakų r. sav., Guopstų

k., kuriį bendras plotas 18,5 ha, naujos-gamybinės ir produkcijos sandėliavimo pata|pos, įranga ir kitos technologijos. Planuojamos

investicijos leis bendrovei Ženkliai paĮiciiti gimybines bazes pajegumą, sumaŽinti tiesiogines bei netiesiogines sąnaudas, tuo pačiu

uŽtikrinant konkurencingą gaminių savit<ainį. oalį esamų gamybos linijų taip pat planuojama perkelti į naują gamyk|ą.

8. lNFoRMAGIJA APlE įMoNĖs TYR|MŲ lR PLĖTRos vElKLĄ

Bendrovė tyrimų ir pletros veiklos nevykdė. Bendrovė naudojo uŽsakovų tyrimų rezultatus.

9. KAl GRUPĖ ruluooJl FlNANslNEs PRlEMoNEs lR KAl TAI YRA SVARBU VERT|NANT lMoNEs TURJĄ'_ryųosAvĄ
rletul4, lslPAREIGoJlMUs, FlNANSlNĘ BŪKLĘ lRvElKL-os BE_zŲLTATUS, !!9!E ĄI9KLEIDŽIA FlNANslNEs RlzlKos
VALDYMo TlKsLUs, NAUDoJAMAS NU'į,lATo]Į,įŲ sANDoRlŲ PAGRINDIN|Ų GRUPIŲ APslDRAUDlMo PRlEMoNEs'
KURloMs TA;K9MA APslDRAUD;Mo sANDoRlŲ APSKAITA,lRlMoNĖs KAINŲ RlzlKos, KRED|TO RlzlKos, LlKvlDUMO
RlzlKos lR PlNlGŲ SRAUTŲ RlzlKos MASTĄ

Grupė finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant Grupės turtą, isipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezu|tatus,

nenaudojo.

1o. lNFoRMAclJAAPIE sUTARTls sU VERTYBINlŲ PoPlERlŲ uEŠoslos APWARToS TARPINlNKAls

Visus Bendroves įsipareigojimus pagal sudarytas vertybinių popierių apskaitos sutartis bei dividendų iŠmokejimą akcininkams vykdo

AB Šiaulių bankas (ŠeimyniŠkių g. 1A, Vilnius).
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AB,,Vilniaus baldai", imonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B' Vilnius, Lietųva-
KoūsoLIDUoTAs METINIS PRANEŠlMAs UŽ 2o18 M., PAslBAlGUslUs 2018 M' RUGPJUclo 31 D
(tūkst. eurų, iei nenurodvta kitaio)

11. EMlTENTo IsTATlNlo KAPITALo STRUKTŪRA

AB Vilniaus baldai" struktūra

Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į3.886.267 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominalivertė 1,16 euro. Bendrovės

akcijos yra nemateriaiios. loĮ fiksuojamos irašais'akĮininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos

verŲbinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustaŲta tvarka.

Akciių suteikiamos teisės ir pareigos

Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, iŠskyrus isipareigojimą nustaMa tvarka apmokėti visas pasiraŠytas akcijas

emisijos kaina.

Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų inaŠais, tai

akc]nįnkai, balsavę ,,uŽ", privalo juos mokeįi. Akciniįkai, kuriė nedaŲūavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieŠ tokį

sprendimą, turi teisę papildomų įnaŠų nemokėti.

Akcininkas turi grąŽinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo iŠmokėtas paŽeidŽiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymo
imperatyvias normas ir Bendrovė irodo, kad akcininkas tai Žinojo ar turejo Žinoti.

Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

Bendrovės akcininkai turi šias turtines ir neturtines teises:

1. gauti Bendrovės pelno dali (dividendą);
2' Įauti Bendroves iesų, kai Ėendrovės įstatinis kapitalas maŽinamas, siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

3. iemokamai gauti akcĮų' kai įstatiniĮ kapitalas didinamas iŠ Bendrovės lėšų, iŠskyrus Lietuvos Respublikos akcinių

bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
4' pirmumoĮėiselsigyti Benįrovės iŠleidŽiamų akcijų ar konvertuojamŲų obligacijų' iŠskyrus atveji, kaivisuotinis akcininkų

susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatyme nustatyta tvarka nusprendŽia pirmumo teisę visiems

akcininkams atšaukti;
5. lstatymų nustatytais būdaįs skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iŠ savo akcininkų, neturi teisės įkeisti

įrciįint<_ams saūo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo

vietoje esančių komercinių bankų vidutines pa|ūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu

atveju Bendrovei ir akcininkams draudŽįama susitarti dėl didesnių palūkanų dydŽio;

6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dali;
7. kitas įstaŲmų nustatytas turtines teises;
8. teiseš, nurodytas 1_4 punktuose, turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai deŠimtos darbo dienos po atitinkamą

sprendimą prĖmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau _ teisių apskaitos dienos pabaįgoje);

9. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
1O. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susĮusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes klausimais;

11. pagal arcijų suteįkiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji Vardinė akcija suteikia

Įrčininrui'vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime, iŠskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendroūų įstatyme
nustatytas iŠimtiš. Teisē balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ga|i būti uŽdrausta ar apribota Lietuvos Respublikos

akciniį bendrovių įstatymo ir kitų istatymų nustatytais atvejais, taip pat, kai ginčĮama nuosavybės teisė į akciją;

12. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istaŲme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
,l3. Ēreiptis įteismą su ieškįniu, praŠydami atlyįinti bendrovei Žalą' kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir va|dybos narių

parėigų,'nustatyių Lietuvos Rėspūotiros akėinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose,
hevyĒoymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais istatymų nustaŲtais atvejais;

14. 1gatibti iizin1 ar juridinį asmenį atstovauti jam, palaikant santykius su Bendrove ir kitais asmenimis,
15. 'rjtas 

Lietuvbs Respu-otitos akcinių bendiovių įstatyme, kitų įstatymų ar Bendrovės įstatų nusta!įas neturtines teises.

100,004.508.069,723.886.267 1 ,16Paprastosios vardinės akcijos

/,'lli'jjįl,ūį"iį,
ii']lį. jIįJ ::.iiijlil1 iirį !,

\'1ir1;

llįJj jll iįr: ]il \ril]]i a]],

(r til l,lj i li i i

l:li.t l(įi l;l ii{]1l1lj rijį]ii
\'/{'.1 i l'" rjt l l:įllI ',

!r;1.l]i]į: ii.l;1,l;iiiįl,ll i:t ll(l]
i';, 1;,r.(:l,ii,. lrl r't,.;

17



AB ,,Vilniaus baldai", įmonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B' Vilnįus, Lietuva
KoūsoLlDUoTAs METlNls PRANEŠ|MAS UŽ 2o18 M., PAslBAlGUslUs 2018 M. RUGPJUclo 31 D
(tūkst. eurų, iei nenurodvta kitaip)

Balsų dalis, proclstatinio kapitalo dalis,
proc.

Nuosavybės teise
priklausančių akcijų

kiekis, vnt.
|monių pavadinimai, buveinės adresai,
kodai

86,00 86,003.342.160AB ,,lnvalda privatus kapitalas",

i. k. 303075527, Šeimyniškių 9 1 A, Vilnius

12. AKCININKAI

Bendras akcininkų skaičius 201B m. rugpjūčio 31 d. _ 1 '293.

2018 m o31d.n

Įstatinio kapitalo dalis, proc.

14

teise ar iau 5 Bendrovės nio lo

AB ,,Vilniaus baldai" akcininkų skaičiaus pasiskirstymas pagal Šalis,
201 8-08-31

Estija - 21

Latvija. 6
Kitos šalys -

13

86

nAB "lnvalda privatus kapitalas"

; Kiti

Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra.

Balsavimo teisių apribojimų nėra.

Bendrovei nėra Žinomi akcininkų tarpusavio susitarimai, del kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba)

ba|savimo teisė.

13. DUoMENYS APlE PREKYBĄ EMlTENTo VERTYBINlAls PoPlERlAls REGULlUoJAMosE RlNKosE

Bendrovės paprastosios vardinės akcijos yra vertybinių popierių birŽos AB ,,NAsDAQ Vilnius" papildomame prekybos sąraŠe.

rindinės charakteristikos

Akcijų rūšis VP lSlN kodas Trumpinys
Akcijų

skaičius, vnt.
Nominali vertė,

EUR

Bendra
nominali veĖė'

eurais

Paprastosios vardinės akcijos 1T00001 04267 VBLl L 3.886.267 1,16 4.508.069,72
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AB ,,ViIniaus baldai", įmonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B, Vilnius, Lietuva
KoūsoLlDUoTAs METINls PRANEŠlMAs UŽ 2o18 M., pAšleAlcuslUs 2018 M. RUGPJŪčIo 31 D.
(tūkst. eurų, iei nenurodvta kitaip)

13' DUoMENYS APlE PREKYBĄ EM|TENTo VERTYB|NlAls PoPlERlAls REGULIUoJAMoSE RlNKosE (tęsinys)

Bendrovės

AB ,,Vilniaus baldai" akcijų apyvarta ir kaina 2014 - 20't 8 08 31

r VELIL
tE.g00r

17.00fi0

1Ē.aIBoŪ

į51000

14,0000

13.ū00Ū

12.0m0

11"0Ē0Ū

10.ūŪū&

-e2,ūEį

3{lt4.0l

r KiĖltit

2815"įl'l 2018,0',1 2Ū17,01 mlĒ.01

5"0

0"s

10"0 !!li
{į
P

Akcijų kaina, EUR:
14,0015,60 15,4013,10 13,70- atidarymo

17,30 16,90
14,5

0 15,6013,60- aukŠčiausia
15,20 13,1012,80 13,5010,70- zemrausra

14,00 15,30 15,3013,30- uŽdarymo 10,90

28.982 88.12446.829 29.41423.834Akcijų apyvarta, vnt.
466.216 1.360.026622.789 424.861294.980AkcĮų apyvarta, EUR

1.488535 610344 637Bendras sandorių skaičius, vnt.
59,4654,41 59,4642,36 51,69Kapitalizacija, mln. EUR

;.'įt'1 l',lrl, 1lijĮJl j(J

! l lrl l',jltį',]tl. l l tr'l r

?\tili 1"" r 
".

21tr'1tt; it r,,r(Jlj,1, t ri ,lĮl;']11 11;
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AB ,,Vilniaus ba!dai", įmonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B' Vilnius' Lietuva
KoūsoLlDUoTAs METlNls PRANEŠ|MAS UŽ 2o18 M., PAslBAlGUslUs 2018 M. RUGPJUclo 31 D.
(tūkst. euru. iei nenu rodvta kitaio)

13. DUoMENYS APIE PREKYBĄ EMlTENTo VERTYB|NlAls PoPlERlAls REGULlUoJAMosE RlNKosE (tęsinys)

AB,,Vilniaus baldai" akcijų kainos pa|yginimas su oMXBB ir oMXV indeksu 2014_2017 0831:

r OMXtsBGI T OMXV T VLP1L
į€09i

2509į

!įį9į
?30įį

2209į

?tį%

?001į

lĖ01į

tB0įe

tlį'į
l809į

1509į

,ljloįi

1gįtt

1įį}'lį

l't09t

l009į

t0i6

i09į
201į.ol ?013.01 ?0t€3l ?017.01 2018.01

-OMX Baltic Benchmark Gl

-OMX Vilnius

.VBL1 L

613,5

421,6

1,57 EUR

956,99

700,3

3,,I4 EUR

55,99
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14. DIVIDENDAI

Sprendimą moketi dividendus ir mokamų dividendų dydį nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė paskirtus

oivioenous išmoka per 1 mėnesį nuo spiendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos- Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie

buvo Bendroves akcininkai deŠimtos darbo dienos, po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susįrinkimo, pabaigoje.

AB baldai" 5 metus:

15. EMITENTo lsTATŲ PAKEITIMŲ TVARKA

Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu didesne nei 2l3 balsų dauguma.

16. EMITENTO ORGANAI

Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmeni valdymo organą - Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) bei kolegialų

valdymo organą - valdybą. Stebetojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 narių. Ją ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovą

renka ir atšaukia bei atleidŽia iš pareigų, nusįato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės

valdyba. 
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16. EMITENTO ORGANA| (tęsinys)

Bendrovės valdyba ir administracija:

Valdybos pirmininkas, išrinktas 2007 -04'1 2' perri nktas

Nuo 2O13 m. geguŽės mėn. AB,,lnvalda privatus kapitalas" patarėjas, valdybos pirmininkas

2006-2013 m. gėguŽes mėn. AB ,,lnvalda" pataĄas, valdybos narys (valdybos pirmininkas nuo

2007 m. geguŽes mėn. iki 2013 m. geguŽės men.)
2006ą007 m. AB ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" direktorius
2000_2006 m. AB ,,SEB bankas" valdybos narys, prezidento pavaduotojas, finansų tarnybos direktorius,

m
2008-04-29, 2012-04-27 ir 20 1 6-07-05,

Andersen" auditori

patirtis

lT tarnybos direktorius
ininkas1992-2000 m. UAB

ir
Akciių ir balsų

63Yo
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje

irmininkasAB val
0.00 %UAB ..Bordena" valdvbos pirmininkas

\i\v]i)-į liį l]įi.' |,;l ;į,į,r:.l

Pareigos
Valdyūos narys, išrinkta s 2010-04-29, perrinktas 2012-04-27 ir 201 6-07-05, kadencijos pabaiga _ 2020

m
Darbo patiĖis
Nuo 2013 m. geguŽės mėn. AB ,,lnvalda privatus kapitalas" direktorius, valdybos narys
2012-2013 m. geguŽes mėn. AB,,lnvalda" prezidentas, valdybos narys (iki 2012-04-30)
2008_201 1 AB,,lnvalda" valdybos narys, pataĄas
2008-2009 m. AB bankas ,,Finasta" generalinis direktorius

1 YoAB I

ti maklerioFinasta" fi1996_2008 m. vasario mėn. AB
ir balsų skaičiuskitų įmonių

trdi
0,00 %ininkystės bandymų stotis"

rmininkas
UAB,,Lauko

0,00 %AB Vernitas"
0,00 %ininkasAB ,,lnvetex"
0,00 %
0 o/o

UAB,,Šwteiimas" valdvbos pirmįninkas

il}:ljįĮ:r|::l 1'(:7 jĮl tlįlĮ.'

Pareigos
Valdybos narys, išrinktas 2014-10-08, perrinktas 2016-07-05, kadencijos pabaiga 2020 m

Audito komiteto išrinktas 2013-09-1 -2020 m

Darbo patirtis
Nuo 2013 m. AB,,lnvalda privatus kapitalas" vyr. finansininkas
2O1 1 _2013 m. prekybos tinklo Kirgizijoje,,Narod nyi" finansų direktori us
2o1O_2o1O m. AB ,,Žemaitijos pienas" administracĮos vadovas
1998_2oo9 m. koncerno ,,MG Baltic" ir jo įmonių (,,MG Baltic Trade", ,,Apranga", ,,Minvista") vyr
finansininkas ir analitikas
1 993_'1 995 m. finansų maklerio įmonės,,Bankoras" direktorius
1990-1993 m. AB birŽa" rinkodaros ninkas

0 00 o/o
Akcijų ir balsų skaičiusDalyvavimas kitų įmonių veikloje

finansininkasAB lnvalda
0,00 %naAB lnvetex"
0,00 %UAB
0,00 %UAB ,,Bordena" valdybos narys
0,00 %vaUAB
0,00 %tink|as" direktorįusUAB
0,00 %ustum" direktoriusUAB
0,00 %UAB
0,00 0/oUAB'Adruva" direktorius

\Yll,ii,ji,il, l,;,1q r J1ų:1'i;l..
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1 6. EMlTENTo oRGANAl (tęsinys)

Bendrovės generalinis direktorius ir finansų vadovas yra Įaikomi pagrindine Bendrovės vadovybe. 2O1B m. vadovybės darbo

uŽmokestis įidutinist<ai per mėnesį sudarė 7,3 tūkst. eurų (2O'1 7 m' _ 10,71tūkst. eurų). Bendrovė valdybos nariams darbo

užmokesčio nemoka.

Bendrovės vadovybės darbo uŽmokestis (tūkst. eurų)

2018 m. 2017 m. 2016 m.
2015 m.sausio -
rug ūčio mėn.

A
l:qęr''

,f
-:. 

I

įrl .,-{

Jonas Krutinis

Pareigos
Finansų departamento vadovas nuo 2015-02-23, Finansų vadovas nuo 2015-10-'12, Generalinis
direktorius nuo 201 8-05-'1 5
Da o patirtis
2014-20
vadovas

1 Ą m AB SEB ban ko Baltijos šal ų pagal bos verslui grupės vers lo informacijos val dym o

2006-2014 m. OAO ,,SEB Bank" Rusijoje valdybos pirmininko pavaduotojas, pagalbos verslui tarnybos
direktorius, finansų direktorius
2002-2006 m. AB,,SEB Vilniaus bankas" planavimo grUpės vadovas
1999-2002 m. UAB Arthur Andersen" verslo konsultantas
1997-1999 m. UAB FMI ,,VB Vilfima" analitikas
1995-1997 m. LCVPD listas
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
UAB ..Autoverslas" valdvbos narys

Akcijų ir balsų s us
00%

Darbo uŽmokestis
Socįal inio draudimo imokos

lš viso 271 257 219 191

Per 2018 m. Bendrovė valdybos nariams, Bendroves vadovui, finansų vadovui turto neperleido, taip pat nesuteikė garantijų ir

laidavimų, kuriais būtų uŽtikrintas jų prievolių įvykdymas.

17. RElKŠMlNGl sUslTARlMAl, KURIŲ Šalts yęa BENDRovĖ lR KURIE |slGALloTŲ, PASlKElsTŲ AR NUTRŪKTŲ,
PASIKEITUS EM ITENTO KONTROLEI

Per 2018 m. reikŠmingų susitarimų, kurių Šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų, pasikeitus emitento kontrolei,

nesudafia. Taip paiįer 2018 m. ne6uvo sudaryta tarp BendrovėS ir jos organų narių, darbuotojų susitarimų, numatančių

kompenšacijas, 1ei 1ie atsistaŲdintų arba būtų atleisti be pagrįstos prieŽasties arba jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės

pasikeitimo.

18' suslJUslŲ ŠALlŲ sANDoRlAl

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena Šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikŠmingą įtaką kitai Šaliai priimant

finahsihius ir veiklos sprēndimus. Bendrovės susijusios Šalys 2018 m. rugpjūčio 31 d. buvo: UAB ,,AR|-LUX" (dukterine įmone), UAB

,,Trenduva" (dukterine įmone), AB ,,lnvalda privatus kapitalas" (kontroliuojantis akcininkas) bei visos Šios bendrovės kontroliuojamos

!'ones (2o17 m. rugp1ūeio ai o. uūvo: UAB ,,AR|-LUX" (dukterine įmone), AB ,,lnvalda privatus kapitalas" (kontroliuojantis akcininkas)

bei visos Šių bendrovių kontroliuojamos įmones).

Grupės susijusios Šalys, su kuriomis buvo vykdomi sandoriai 2018 m. ir 2017 m. bei susiję likučiai 2018 m. ir 2o17 m. yra atskleisti

2017 m. Grūpes ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinyje, aiŠkinamajame raŠte (26 pastaba).

19. tNFoRMAclJA APIE LlsTlNGUoJAMŲ BENDRovlŲ VALDYMo KoDEKso LAlKYMĄsl

Bendrovė laikosi vertybinių popierių birŽoje AB ,,Nasdaq Vilnius" listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytų esminių

valdymo principų. Benbrovių valdymo kodekso laikymasis pagal biržos patvirtintą formą yra atsklelstas Šio metinio praneŠimo priede.

20. DUoMENYs APlE vlEŠAl SKELBTĄ lNFoRMAclJĄ

Su AB,,Vilniaus baldai" 2O18 m. vieŠai skelbta informacija galima susipaŽinti Bendrovės internetiniame tinklalapyje

www.vilnįausbaldai.lt.

207
64

196
61

167
52

146
45
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PRIEDAS PRIE KoNsoLlDUoTo METlNlo PRANEŠIMo

AB ,,VlLNlAUs BALDA|" PRANEŠlMAs APIE VERTYB|NlŲ PoPlERlŲ BlRŽoJE NASDAQ vlLNlus LlsTlNGUoJAMŲ
BENDRoV|Ų VALDYMo KoDEKso LAlKYMĄsl 2018 METAls

AB Vilniaus ba|dai (toliau - Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir

Vertybinių popie1ų įirzos Ra Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 24.5. punktu, atskleidŽia' kaip ji laikosi patvirtinto bendrovių, kurių

vertįoiniaid pbpieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo

nuoltatų nesįlaikoma, nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių prieŽasčių:

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP /
NE/

NEAK.
TUALU

KOMENTARAS

l principas: Pagrindinės nuostatos

Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės
vertės didinimą.
1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbtį bendrovės pletros
strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti
akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.

Taip Ateinančiais metais Bendrovė daugiausiai dėmesio
skirs darbo naŠumui' vidinių procesų tobulinimui'
kokybės uŽtikrinimui bei naujų gaminių gamybai-
Šiuos uŽdavinius |gyvendinti ji tikisi taikydama LEAN
metodiką gamybos procesų, veiklos valdymo,
darbuotojų igūdŽių ir jų isitraukimo į nuolatinio
tobu mo vei

1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota i
strateginių tikslų įgyvendinimą'
akcininku nuosawbe.

atsiŽvelgiant į poreikį didinti
Taip Bendrovės valdymo organų veikla sukoncentruota į

pagrindinių tikslų ir uŽdavinių igyvendinimą.

1.3. Bendrovės prieŽiūros ir valdymo organa i turetų glaudŽiai
bendradarbiauti' sįekdamį kuo didesnės naudos bendrovei ir

akcininkams.

Taip Visais svarbiausiais klausimais sprendimus priima

Bendrovės valdyba. Eiliniai Bendrovės valdybos
posedŽiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
Neeiliniai - valdybos pirmininko arba valdybos nario
pasiūlymu dėl svarbių klausimų aptarimo ir sprendimo
priėmimo. Bendrovės valdyba bendradarbiauja su

ovu

1.4. Bendrovės ir valdymo organai turėtų uŽtikrinti,

kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų
bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių
asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekejų, klientų, vietos
bendruomenės) teises ir interesai.

Taip Bendrovė gerbia visų pagrindinių suinteresuotŲų
grupių teises ir interesus
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pas: Bendrovės va o

Bend roves va ldymo s istema turėtų užtikrinti strategi nį vadovavt ą bend rovei, efektyvią bendrovės va ldymo organų

tin r fu bendrovės akcini inte a

2'1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatyme
numatytų priva|omų organų _ visuotinio akcininkų susirinkimo ir

bendrovės vadovo' rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek
kolegialų prieŽiūros organą, tiek kolegialų Valdymo organą
Kolegialių prieŽiūros ir valdymo organų sudarymas uŽtikrina
valdymo ir prieŽiūros funkcijų aiŠkų atskyrimą bendroveje,
bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę' o tai savo ruoŽtu

ir skaidres bendrovės

Ne Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų
susirinkimas, valdyba ir vadovas.
Bendrovėje stebetojų taryba nesudaroma. Valdybos
kontrolę atlieka visuotinis akcininkų susirinkimas,
kuriam valdyba atsiskaito.

2 .2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas uz strateg nį

vadovavimą bend rovei bei vykdo kitas esm nes bend roVės
valdymo funkcijas. Kolegialus prieŽiūros organas yra
atsakingas uŽ efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos

Taip Bendrovėje
valdyba.

aromas kolegialus valdymo organas -

2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų
organą, rekomenduojama, kad tai būtų prieŽiūros organas, t. y.

stebetojų taryba. Tokiu atveju stebetojų taryba yra atsakinga uŽ

efe bendrovės vadovo funkci

Ne Bendrovė nesilaiko šios rekomendacĮos. Sudaromas
tik kolegialus valdymo organas - valdyba.

2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus
prieŽiūros organas turetų būti sudaromas ir turetų veikti lll ir lV
principuose išdestyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų
nesudaryti kolegialaus prieŽiūros organo, tačiau sudarytų
kolegialų valdymo organą - valdybą, lll ir lV principai turėtų būti

taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir

Ne Bendrovė laikosi didŽiosios daugumos lll principe
nustatytų nuostatų' Nesilaiko lV principe numatytų
nuostatų del komitetų sudarymo.

2 5. Bendrovės valdymo ir p rieŽiūros or9anus turėtų suda ryti
toks valdybos nan ų (vykdomųų d rektorių) ir stebetojų tarybos
na ų (direktorių konsu ltantų) skaičius' kad atskiras asmuo arba
nedidele asmenų grupė negalėtų dominuoti Šiems organams
riimant tmus.

Taip Bendrovės valdyba sudaroma iŠ 3 narių' Visi 3 nariai
atstovauja akcininkų interesams ir siekia naudos
Bendrovei.

2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų
būti skiriami apibreŽtam laikotarpiui, su galimybe būti

individ ualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos
teises aktų leidŽiamaįs intervalais, tam, kad būtų uŽtikrintas
būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai daŽnas jų

statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turetų būti numatyta
galimybe juos atleisti' tačiau ta procedūra neturetų būti
lengvesne uŽ vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario
atleidimo

Ne Bendrovėje nera stebetojų tarybos narių ir direktorių
konsultantų.

2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo koleg ialaus
organo pirmininku ga|i būti toks asmuo, kurio esamos arba
buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir neŠaliŠkai
prieŽiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebetojų taryba,
bet sudaroma valdyba, rekomenduojama' kad bendrovės
valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats

asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat

skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo
kolegialaus organo Pirmini nko postą. Kai bendrovė nusprendŽia
nesilaikyti Šių rekomendacijų , turėtų būti pateikiama informacija
apie priemones, kurių įmtasi neŠališkumui uŽtikrinti.

Taip Bendrovės Vadovas nėra valdybos narys. Bendrovės
valdybos pirmininkas nėra ir nebuvo Bendrovės
vadovu. Nėra kliūčių nepriklausomai ir nešališkai
prieŽiūrai.
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Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės
smulkių|ų akcininkų interesų atštovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos

va

tvarkakolegialaus organolll principas: Vis akcininkų susirinkimo

Valdybos sudarymo mechanizmas leidŽia uŽtikrinti

tinkamą Bendrovės prieŽiūrą. Valdybos nariais gali

tapti tik tinkamą kvalifikaciją turintys asmenys.
Bendrovės valdybą sudaro Bendrovėje nedirbantys
nariai.

Taip3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus
organo (toliau šiame principe - kolegialus organas) sudarymo
mechanizmas turėtų uŽtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir

nešaliŠka bendrovės valdymo organų prieŽiūra, taip pat

tinkamai ismul interesai.
Taip lnformacija apie esamus Bendrovės

pateikiama Bendrovės periodinėse ataskaitose
valdybos narius3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius

informacija apie jų iŠsilavinimą, kvalifikaciją'
einamas pareigas, kitus svarbius profesinius
potencialius interesų konfliktus turetų būti atskleista bendrovės
akcininkams dar prieŠ visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant
akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, uŽ kurį kandidatą
balsuoti. Taip pat turetų būti atskleistos visos aplinkybes,
galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų

sąraŠas pateiktas 3.7 rekomendacijoje)- Kolegialus organas
turetų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte
nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas
kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus
duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame

Vardai' pavardės,
profesinę patirtį,

įsipareigojimus ir

ranesrme.
lnformacija apie valdybos sudetį skelbiama meti niame
pranešime

Taip3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų
nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu
kolegialiame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galetų

įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama' kolegialus
organas kiekviename bendrovės metiniame praneŠime turėtų

skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų
savo narių kompetencr1ą, tiesiogiai susijusią su jų darbu

būti

įaliame
Taip Bendrovės valdybos nariai ir Audito komiteto nariai

patirties bendrovių valdyme, įvairiapusių Žinių ir
patirties savo uŽduotims at|ikti.

turi3.4. Siekiant iŠlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių
kvalifikacĮos pusiausvyrą, kolegialus organas savo norlmą
sudėtį turetų nustatyti atsiŽvelgdamas i bendrovės struktūrą ir

veiklos pobūdi ir periodiŠkai tai vertinti. Kolegialus organas
turėtų uŽtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turetų įvairiapusių
Žinių, nuomonių ir patirties savo uŽduotims tinkamai atlikti.
Audito komiteto nariai, kaip visuma, turetų turėti naujausių Žinių
ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos

turimos

lr audito
Taip Bendrovės valdybos nariai turi bendrovių valdymo

patirties. Bendrovės valdybos nariai susipaŽino su
Bendrovės organizacija, jos veikla, valdymo
ypatumais.

3.5. Visiems naujiems kolegialaus
siūloma individuali programa, skirta

organo nariams turetų būti
supaŽindinti su pareigomis,

bei VE kla ia sUKodrovėsben turetųorganasJa legorganrzacl
ku riosekad joatlikti nustatytos srityskrinimą'pati būtųmetinį

Žinias.trann rerams atnkia
Ne Bendrovėje nebuvo Vertinamas renkamų valdybos

narių nepriklausomumas ir nebuvo aptartas
nepriklausomų narių pakankamumo sąvokos turinys.

nt uŽtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu

susiję esminiai interesų konfliktaį būtų sprendŽiami tinkamai, i
bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas

3.6

skaičius
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3.7. Kolegialaus organo narys
nepriklausomu tik tais atvejais, kai

turetų būti |aikomas
jo nesaisto jokie verslo,

giminystes arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu
akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti
interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi
visų atvejų, kada kolegia|aus organo narys gali tapti
priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose
bendrovėse santykiai arba aplinkybes, susijusios su
nepriklausomumo nustatymu, ga|i skirtis, o geriausia šios
problemos sprendimo praktika susiklostys laikui begant, tai
kolegialaus organo nario nepriklausomumo ivertinimas turėtų
būti grindŽiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma.
Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali
būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:

1) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės
vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio
akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas _
stebetojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti
ėjęs tokių pareigų;
2) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės
darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių
pareigų, iŠskyrus atvejus, kai kolegialaus organo naryS
nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo iŠrinktas i
kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas;
3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikŠmingo papildomo
atlyginimo iš bendrovės arba susĮusios bendrovės'
išskyrus uŽmokestį, gautą uŽ kolegialaus organo nario
pareigas. Tokįam papildomam atlyginimui priskiriamas ir
dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose
nuo veiklos rezultatų priklausančiose uŽmokesčio
sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą
nustatytų kompensacijų iŠmokos (įskaitant atįdetas
kompensacijas) uŽ ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga'
kad tokia iŠmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis
pareigomis),
4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi
atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal
Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalD;
5) jis negaliturėti ir per praėjusius metus neturi būtiturėjęs
svarbių verslo ryŠių su bendrove arba susĮusia bendrove
nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryŠius subjekto
partneris, akcininkas, direktorius arba virŠesnis
darbuotojas. Turinčiu verslo ryŠių laikytinas subjektas, kuris
yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikejas (įskaitant
finansines, teisines, patarlamąsias ir konsultacines
paslaugas), reikŠmingas klientas ar organizacija, kuri
gauna reikŠmingas imokas iŠ bendrovės arba jos grupės;
6) jis negali būti ir per paskutinius tĘus metus neturi būti
buvęs bendrovės arba susĮusios bendrovės dabartinės
arba ankstesnės iŠorės audito įmonės partneriu arba
darbuotoju;
7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos
nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis
direktorius arba va|dybos narys (ei visuotinio akcininkų
susirinkimo renkamas kolegialus organas - stebėtojų
taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos
narys, taip pat jis negali tureti kitų reikšmingų ryšių su
bendrovės vykdomaisiais direktoriais' kurie atsiranda jiems
dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje;
8) jis neturi būti ejęs kolegialaus organo nario pareigų
iloiau kaio 12 metu,

Ne Visuotinįame akcininkų susirinkime valdybos nariais
iŠrinkti tie asmenys, kurie yra savarankiški bei
veikdami siekia naudos Bendrovei, tačiau neatitinka
Šios kodekso rekomendacĮos dėl nepriklausomumo.
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9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos
nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas
kolegialus organas _ stebetojų taryba), arba 1_8
punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu
šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis)'
vaikai ir tėvai.

3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iŠ esmės nustato pats
kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam
tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus
nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas
nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių

3.9- Turėtų būti atskleidŽiama reikiama informacija apie iŠvadas'
prie kurių priejo koleg ialus organas aiŠkindamasis' ar tam tikras
jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai sįūloma paskirti

kolegialaus organo narĮ, ben drovė turėtų paskelbti, ar laiko ji

nepriklausomu. Kaį konkretus kolegialaus organo narys
neatįtinka vieno ar kelių Šiame kodekse nustatytų
neprik|ausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti
prieŽastis, kodel tą narį ji vis delto laiko nepriklausomu. Be to,

bendrovė kiekviename savo metiniame praneŠime turetų
paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko
neoriklausomais

Ne Bendrovėje nebuvo taikoma valdybos
nepriklausomumo vertinimo ir skelbįmo praktika

narių

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti
nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisus
metus, bendrovė turėtų paskelbti prieŽastis, kodel konkretų
kolegialaus organo nari laiko nepriklausomu. Kad būtų
uŽtikrintas informacijos, pateikiamos del kolegialaus organo
narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti,
kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo
nepriklausomumą.

Ne Bendrovėje nebuvo taikoma valdybos narių
nepriklausomumo vertinimo ir skelbimo praktika.

3.11. Nepriklausomiems kolegialaus
darbą ir dalyvavimą koleg|alaus organ

organo nariams uŽ jų
o posėdŽiuose ga|i būti

atlyginama iš bendrovės lešų. Tokio atlyginimo dydį turetų
tvirtinti bendrovės visuotinis susirinkimas.

Taip Bendrovės akcininkų susirinkimas tvirtina valdybos
nariams skiriamų metinių tantjemų sumą. 2017 m.

akcininkai nusprendė uŽ darbą valdyboje visiems
nariams mokėti

lv prir'cipa,3Į/isįlotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė

Bendrovės valdymo sistema turėtų uŽtikrinti, kad visuotinio akcinlnkų susirinkimo renkamas kolegialus organas
tįnkamai ir efektįviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą
ir visų bendrovės akcininkų interesų uoa.
4.1. Vįsuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus
organas (toliau šiame principe - kolegialus organas) turėtų
uŽtikrinti bendrovės finansįnės apskaitos ir kontrolės sistemos
vientisumą bei skaidrumą. Kolegia|us organas turetų nuolat
teikti rekomendacrjas bendrovės valdymo organams ir priŽiūrėti
bei kontroliuoti vei valdant

Taip Bendrovės vadovas ne rečiau kaip kartą per mėnesį
atsiskaito Bendrovės valdybai bei gauna jos
rekomendacijas. Bendrovės valdyba tvirtina vadovo
parengtą metinį praneŠimą.

4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąŽiningai' rūpestingai ir

atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais,
atsiŽvelgdami i darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę.
Nepriklausomi ko|egialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis
sąlygomis iŠ|aikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir

veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių
nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų

nepriklausomumą; c) aiŠkiai reikšti savo prieŠtaravimą tuo
atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali
pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs
sprendimų, del kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių'
tokiu atveju Šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu
nepriklausomas narys atsistatydintų, prieŽastis jis turetų
paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei

reikia' atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui
(instituciiai)

Taip Bendrovės valdybos nariai Bendrovės atŽvilgiu veikia
gera valia, vadovaujasi Bendrovės interesais,
stengdamiesi iŠlaikyti savo nepriklausomumą priimant
sprendimus.
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4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys
turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas
kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus
savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas
kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti
kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo
narys dalyvavo maŽiau nei puseje kolegialaus organo posėdŽių
per bendrovės finansinius metus' apie tai turėtų būti
informuoiamį bendrovės akcininkai.

Taip Valdybos nariai jiems skirtas funkcĮas vykdo tinkamai:
aktyviai dalyvauja posėdŽiuose ir skiria pakankamai
laįko savo, kaip valdybos narių, pareigų vykdymui.
Valdybos posėdŽiuose dalyvauja visi nariai.

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti
bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais
turetų elgtis sąŽiningai ir neŠaliŠkai. Jis turetų uŽtikrintį, kad
akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus,
jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą.
Bendrovėje turėtų būti aiŠkiai nustatytas kolegialaus organo
narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant
akcininkams.

Taip Bendrovė laikosi nurodytų rekomendacijų.

dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis
vykdant įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir
jos akcininkų, prieŽiūros ar valdymo organų narių, ar kitų
bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar
juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo.
Sprendimas del tokių sandorių tvirtinimo turetų būti laikomas
priimtu tik tuo atveju, kai uŽ tokį sprendimą balsuoja dauguma

4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus maŽareikšmius

kol o nari

Taip Sandoriai tarp Bendrovės ir jos akcininkų, prieŽiūros
ar valdymo organų narių, ar kitų Bendrovės valdymui

įtaką darančių ar galinčių dafii fizinių ar juridinių

asmenų yra tvirtinami vadovaujantis Bendrovės

įstatais.

4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas
sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai.
Be kita ko, kolegialus organas turetų būti nepriklausomas nuo
bendrovės valdymo organų. Kolegialaus organo narių darbui ir

sprendimams neturėtų daryti itakos juos iŠrinkę asmenys.
Bendrovė turetų uŽtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai
būtų aprūpinti pakankamais iŠtekliais (tarp jų ir finansiniais),
reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti - ypač iš
bendrovės darbuotojų _ visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis
nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės,
apskaitos ar kįtokius specialistus kolegialaus organo ir jo

kom klausimais

Taip Bendrovės valdyba savo darbui turi visas finansines
sąlygas ir nepriklauso nuo Bendrovės vadovų.

taikomos, kai tinka, visam

4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad
nepriklausomi kolegialaus organo nariai ga|etų tureti didelę įtaką
itįn svarbiose sriŲse, kuriose interesų konfliktų galimybe yra
ypač dide|e. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su
bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės
direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei

įvertinimu. Todel tuo atveju, kai kolegialaus organo
kompetencijai yra priskirti mineti klausimai, Šiam organui
rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų įr audito
komitetus. Bendrovės turetų uŽtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir

audito komįtetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos
gali tas funkcijas sujungti ir sukurti maŽiau neį tris komitetus.
Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiŠkinti, kodel jos
pasirinko alternatyvų poŽiūrį ir kaip pasirinktas poŽiūris atįtinka
trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse,
kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims komitetams
skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis

atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu Šiuo
klausimu atskleidŽia atitinkamą informacĮą. Tokiu atveju šio
kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais
(ypač del jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti

organul.

Ne Dėl Bendrovės valdymo struktūros paprastumo
Skyrimo ir Atlyginimų Komitetai nėra sudaromi.
Klausimas apie Skyrimo ir Atlyginimų Komitetų
steigimą bus sprendŽiamas ateityje' iŠnagrinejus
situaciją, ivertinus finansines iŠlaidas ir kitus veiksnius,
pasinaudojant geriausia rinkos praktika.
Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą,
vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo
sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių
konsoliduotŲų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą,
laikymąsi priŽiŪri 2013 m. rugsėjo '16 d. sudarytas
Audito komitetas.
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4.8' Pagrindinis komitetų tikslas _
darbo efektyvumą uŽtikrinant, kad

didinti kolegialaus organo
sprendimai būtų priimami

juos tinkamai apsvarsčius, ir padeti organizuoti darbą taip' kad
kolegialaus organo sprendimams nedarytų itakos esminiai
interesų konfliktai. Komitetai turėtų teikti kolegialiam organui
rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu,
tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas.
Rekomendacija steigti komitetus nesiekiama susiaurinti
kolegialaus organo kompetencĮos ar perkelti ją komitetams.
Kolegia|us organas išlieka visiŠkai atsakingas uŽ savo
kom us rend

Ne Dėl Bendrovės valdymo struktūros paprastumo
Skyrimo ir Atlyginimų Komitetai nėra sudaromi.
Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą,
vidaus kontrolėS ir finansįnės rizikos valdymo
sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių
konsoliduotŲų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą'
laikymąsi priŽiūri 2013 m. rugsėjo 16 d. sudarytas
Audito komitetas.

4.9 Kolegialaus organo SU komitetai tu rėtų susidėtį bent ts

trijų narlų. Bendrovėse kuriose kolegialaus organo narlų Yra
nedaug, tstmties tvarka kom itetai gali būti suda Mi tik iŠ dviejų
narių. Kiekvieno komiteto narių daugu mą turėtų sudaryti
nepriklausomi koleg ialaus orga no na riai Tuo atveju kai

bendrovėje stebetojų taryba nesudaroma, atlyg nrm ų ir aud ito

komitetai tu būti išimti nal ts d ko

Ne Dėl Bendrovės valdymo struktūros paprastumo
Skyrimo ir Atlyginimų Komitetai nėra sudaromi.
Akcinės bendrovės ,,Vilniaus baldai" audito komitetą
sudaro du nariai, iŠ kurių vienas yra nepriklausomas'

4 I 0. Kiekvi eno iku rto kom iteto igalioj mus turėtų nustatyti pats
kolegialus organas. Komitetai turetų vykdyti savo pareigas
laikyda mrest nustatytų iga ioj mų reguliariai inform uoti
kolegia|ų organ ą apre savo veiklą ir jos rezu Itatus Kiekvieno
komiteto igaliojim ar, apibreŽiantys jo vaidmeni r nurodantys jo

teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus
(kaip dalis informacĮos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie
savo valdymo struktūrą ir praktiką)- Bendrovės taip pat kasmet
savo metiniame praneŠime turėtų skelbti esamų komitetų
pranešimus apie jų sudetį, posedŽių skaičių ir narių da|yvavimą
posėdŽiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines
savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį

tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai apraŠyti
veiksmus, kurių buvo imtasį tam' kad būtų prieita prie tokios
išvados.

Ne Dėl Bendrovės valdymo struktūros paprastumo
Skyrimo ir Atlyginimų Komitetai nėra sudaromi.

4'11. Siekiant uŽtikrinti komitetų savarankiškumą ir

objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto
nariai, paprastai turetų tureti teisę dalyvauti komiteto
posėdŽiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti
arba reikalauti, kad posedyje dalyvautų tam tikri darbuotojai
arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turetų būti

sudafios sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais.
Atvejūs' kuriems esant tai turėtų būti daroma, reiketų nurodyti

komiteto veįkla reqla taisyklėse

Ne Dėl Bendrovės valdymo struktūros paprastumo
Skyrimo ir Atlyginimų Komitetai nėra sudaromi.
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4.1 2. Skyrimo komitetas.
4'12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcĮos turėtų būti Šios:

1) parinkti kandidatus i laisvas valdymo organų narių vietas ir

rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo
komįtetas turetų įvertinti įgūdŽių' Žinių ir patirties pusiausvyrą
valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebejimų, kurių reikia
konkrečiam postui, apraŠą ir įvertinti ipareigojimui atlikti
reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti
bendrovės akcininkų pasiū|ytus kandidatus į kolegialaus organo
narius;
2) reguliariai vertinti prieŽiūros ir valdymo organų struktūrą, dydi'
sudetį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip
siekti reikiamų pokyčių;
3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdŽius' Žinias bei patirti

ir apie tai pranešti kolegialiam organui;
4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui;
5) perŽiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios
vadovybės rinkimo ir skyrimo.
4'12.2' Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų,

įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai
sprendŽiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriaįs arba
valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas
kolegialus organas - stebetojų taryba) ir vyresniąja vadovybe,
turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam

teise teikti pasiūlvmus Skvrimo komitetui.

Ne Dėl Bendrovės valdymo struktūros paprastumo
Skyrimo ir Atlyginimų Komitetai nėra sudaromi.

4.1 3. Atlyginimų komitetas.
4'13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti

šios:
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo
organų narių ir vykdomŲų direktorių atlyginimų politikos. Tokia
politika turetų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą
atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo
sistemas' pensijų modelius ir iŠeitines iŠmokas. Pasiūlymai,
susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo
sistemomis, turetų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis
dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas -
tinkamai suderįnti vykdomŲų direktorių ir valdymo organų narių
atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais
ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais;
2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dė| individualių
atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų
nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką ir

šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas Šią funkciją'
komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlyginimą'
kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iŠ kitų

susijusių bendrovių;
3) teikti kolegialiam organui pasiūlymus de| tinkamų sutarčių su
vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų;
4) padeti kolegialiam organui priŽiūreti, kaip bendrovė laikosi
galiojančių nuostatų dėl informacijos, susĮusios su atlyginimais,
skelbimo (ypač dėl ga|iojančios atlyginimų politikos ir
direktoriams skiriamo indįvidualus atlyginimo),
5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams
bendras rekomendacijas del vyresniosios vadovybes (kaip

apibreŽta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydŽio ir

struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybes atlyginimų
dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia
vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.
4'13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį
su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis
susĮusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos
direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų:

1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką'
ypatingą demesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų

Ne Dėl Bendrovės valdymo struktūros paprastumo
Skyrimo ir Atlyginimų Komitetai nėra sudaromi.
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pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo
susĮusius pasiūlymus;
2) iŠnagrineti informaciją, kuri pateikta Šiuo klausimu bendrovės
metiniame praneŠime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų
susirinkimui;
3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo
sandorių pasiraŠant akcĮas arba pasirinkimo sandorių perkant
akcĮas alternatyvos apibrėŽiant tokios alternatyvos suteikimo
prieŽastis ir pasekmes.
4.13.3. Atlyginimų komitetas, spręsdamas jo kompetencijai
priskirtus klausimus, tUrėtų pasidomėti bent kolegialaus
valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo
nuomone del kitų vykdomŲų direktorių ir valdymo organų narių

4.1 4. Audito komįtetas.
4'14'1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turetų būti Šios:
1) stebeti bendrovės teikiamos finansinės informacijos
vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupes
naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui
(įskaitant bendrovių grupės finansinių ataskaitų konsolidavimo
kriterijus);
2) maŽiausiai kartą per metus perŽiūreti vidaus kontrolės įr

rizikos valdymo sistemas, siekiant uŽtikrinti, kad pagrindines
rizikos (įskaitant riziką' susijusią su galiojančių įstatymų ir

taisyklių iaikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas

atskleidŽiama informacija;
3) uŽtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko'

teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo
parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir del Šio
padalinio biudŽeto, taip pat stebint, kaip bendrovės
administracĮa reaguoja i Šio padalinio iŠvadas ir

rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito funkcĮos,
komitetas poreikį tureti šią funkcĮą turėtų ivertinti bent kartą per

metus;
4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su
iŠores audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir

atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis akcininkų
susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis.
Komitetas turetų iŠtirti situacijas, del kurių audito įmonei ar
auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti

rekomendacijas del tokiu atveju būtinų veiksmų;
5) stebeti iŠores audito imonės nepriklausomumą ir

objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmone atsiŽvelgia

į reikalavimus' susijusius su audito partnerių rotacija, taip pqt
_butina 

patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei,
dydį ir panaŠius dalykus. Siekiant uŽkirsti kelią esminiams
interesų konfliktams' komitetas, remdamasis inter alia įŠorės
audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus at|yginimus'
kuriuos audito įmonei bei jos tink|ui moka bendrovė ir jos grupė,

turėtų nuolat priŽiūreti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą'
Komitetas, vadbvaudamasis 2002 m. geguŽės 16 d. Komisijos
rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairemis,
turėtų nustatyti ir taikytiformalią politiką, apibreŽiančią ne audito
paslaugų rūŠis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra; a)

neleidŽiahas; b) leidŽiamas komitetui iŠnagrinejus ir c)

leidŽiamas be kreipimosi i komitetą;
6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos
reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia ĮaiŠke

Taip Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio reng imą,

vidaus kontrolės ir finansinės rizįkos valdymo
sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių
konsoliduotŲų finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą,
laikymąsi priŽiūri 2013 m. rugsėjo 16 d. sudarytas
Audito komitetas.

Pagrindinės akcinės bendrovės,,Vilniaus baldai"
audito komiteto funkcijos:
1. teikti valdybai rekomendacijas, susijusias su iŠorės
audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu

skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito imone
sąlygomis;
2. stebėti iŠorės audito atlikimo procesą;
3. stebėti, kaip iŠores auditorius ir audito įmonė
laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
4. stebėti finansinių ataskaitų rengimo procesą;
5. stebeti vįdaus kontrolės ir rizikos va|dymo sistemų
veiksmingumą bei kartą per finansinius metus įvertinti
vidaus audito funkcĮos poreikį.
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4.14'2' Visi komiteto nariai turetų būti aprūpinti iŠsamia
informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos,
finansiniais ir veiklos ypatumais- Bendrovės administracija turėtų
informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių
apskaitos būdus' kai apskaita gali būtivykdoma skirtingais būdais.
Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės
veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties

įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos
pateisinimui.
4.14'3' Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdŽiuose turi
dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo
pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba
virŠesni darbuotojai, atsakingi uŽ finansus bei apskaitą), vidaus
auditorius ir iŠorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę
prireikus susitikti su atitinkamaįs asmenimis, neda|yvaujant
vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams.
4.14.4' Vidaus ir išorės auditoriams turetų būti uŽtikrinti ne tik
veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos
galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Siuo tikslu audito
komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryŠiams su
vidaus ir iŠorės auditoriais palaikyti.
4.14'5' Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus
auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba
periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turetų būti
informuotas apie iŠorės auditorių darbo programą ir turetų iš
audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų apraŠomi visi ryŠiaitarp
nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės.
Komitetas turetų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės
auditu susijusius klausimus.
4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi
galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę
pateikti skundą arba anonimiŠkai praneŠti apie itarimus, kad
bendrovėje daromi svarbūs paŽeidimai (daŽniausiai praneŠama
nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų uŽtikrinti, kad
būtų nustaŲta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių
klausimų tyrimui ir atįtinkamiems tolesniems veiksmams.
4.14.7' Audito komitetas turėtų teikti kolegia|iam organui savo
veiklos ataskaitas bent kartą per ŠeŠis mėnesius, tuo metu, kai
tvirtinamos metinės ir ataskaitos.
4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo
veiklos ivertinimą. Jis turetų apimti kolegialaus organo struktūros,
darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupe vertinimą, taip
pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos
ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą' ar kolegialus organas
pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Ko|egialus organas turėtų bent
kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė
kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką)

atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizacųą ir veiklos
procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė
koleqialaus orqano atliktas savo veiklos ivertinimas.

Ne Tokia praktika nebuvo taikoma.
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Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo
sprendimu priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organ

V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka

organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir
u bendradarbiavima.

5.1. Bendrovės kolegialiems prieŽiūros ir valdymo or9anams
kolegialius(Šiame principe sąvoka kolegialūs organai apima tiek

prieŽiūros, tiek valdymo organus) vadovauja Šių organų
pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas uŽ

kolegialaus organo posėdŽių tinkamą suŠaukimą. Pirmininkas
turėtų uŽtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą
apie Šaukiamą posėdį ir posedŽio darbotvarkę. Jis taip pat turetų
uŽtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdŽiams bei

ird metu

Taip Bendrovėje šią nuostatą įgyvendina kole9ialus
valdymo organas - valdyba.

5.2. Bendroves kolegialių organų posėdŽius rekomenduojama

o bendrovės va - bent m

rengti atitinkamu periodiŠkumu' pagal iŠ anksto patvirtintą grafiką.

Kiekviena bendrovė pati sprendŽia, kokiu periodiškumu Šaukti
kolegialių organų posėdŽius' tačiau rekomenduojama juos rengti
tokiu periodiškumu, kad būtų uŽtikrintas nepertraukiamas esminių
bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebetojų
tarybos posėdŽiaiturėtų būti Šaukiami bent kartą per metų ketvirtį'

Taip Bendrovės valdybos posedŽiai rengiami ne rečiau
kaip kartą per mėnesį.

neatidė|iotinai reikia svarbius bendrovei klausimus.

5.3. Kolegialaus organo nariai apie Šaukiamą posedį tu

informuojami iŠ anksto, kad turetų pakankamai laiko
pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galetų
vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami
sprendimai. Kartu su praneŠimu apie Šaukiamą posėdį
kolegialaus organo nariams turetų būti pateikta visa reikalinga, su
posedŽio darbotvarke susijusi medŽiaga. Darbotvarkė posedŽio
metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, iŠskyrus atvejus, kai
posedyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai

rėtų būti
tinkamai

Taip Bendrovė |aikosi Šioje rekomendacijoje iŠvardintų
nuostatų.

5-4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei
uŽtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės
kolegialių prieŽiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų
tarpusavyje derinti Šaukiamų posėdŽių datas, jų darbotvarkes,
glaudŽiai bendradarbiauti spręsdami kitus su bendrovės valdymu
šusijusius klausimus. Bendrovės stebetojų tarybos posedŽiai
turetų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais'
kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių
atŠaukimu n U

Ne Bendrovė Šio principo įgyvendinti negali, nes
Bendrovėje sudaromas tik kolegialus organas _
valdyba,

ū principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smuIkiuosius bei uŽsieniečius'
traktavimą' Bendrovės valdymo sistema akcini teises
6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios
akcijos, kurios jų tUrėtojams suteikia vienodas balsavimo,
nuosawbės. dividendų ir kitas teises

Taip Bendrovės kapitalą sudaro paprastosios vardinės
akcijos, visiems Bendrovės akcijų savininkams
suteikiančios Vienodas teises.

iŠleįstu akcįiu suteikiamomis teisėmis

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iŠ anksto,
t. y. prieŠ perkant akcijas, susipaŽinti su iŠleidŽiamų naujų ar jau

Taip Bendrovė pilnai laįkosi Šioje rekomendacijoje
išvardintų nuostatų.

sorendimus. iskaitant paminėtŲ sandorių tvirtinimą.

6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai' tokie kaip
bendrovės turto perleidimas, investavįmas, ikeitimas ar kitoks
apsunkinimas, turetų gauti visuotinio akcininkų susirinkįmo
pritarimą. Visiems akcininkams turetų būti sudarytos vienodos
galimybes susipaŽinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius

Ne Bendrovė nesilaiko Šios nuostatos dėl
nusistovėjusios praktikos, kurią leme greitesnis
sprendimų priėmimas bei operatyvumas.
Sprendimus šiais klausimais priima Bendrovės
valdyba.
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6 4 Visuoti nlų akcininkų sust n nkimų susau kimo ir ved imo
procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias gal mybes
da lyvauti sust nnkim r neturėtų paŽe isti akci nįn kų teisių be
interesų. Pasirin kta visuoti n to akcininkų usiri nkimo vieta, data r

lai kas netUrėtų uŽkįrsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavi mu
susirinkime. Visiems bendrovės akcininkams dar iki visuotinio
akcininkų susirinkimo turėtų būti suteikta galimybė uŽduoti
bendrovės prieŽiūros ir valdymo organų nariams klausimus'
susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, ir gauti

us

Taip Visi Bendrovės akcinįnkai informuoja mi apie
vįsuotinio akcininkų susirinkimo datą, vietą ir laiką.
Visiems Bendrovės akcininkams dar iki visuotinio
akcininkų susirįnkimo sudaroma galimybe gauti
informaciją, susijusią su vįsuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarke.

6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcininkų sus irinkimui
parengtus dokumentus, įskaitant susirinkimo sprendimų
projektus, iŠ anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės
interneto tinklalapyje. Vįsuotinįo akcininkų susirinkimo protokolą
po jo pasirašymo ir (aį priimtus sprendimus taip pat

rekomenduojama paskelbti viešai prieinamaį bendrovės interneto
tinklalapyje. Siekiant uŽtikrinti uŽsieniečių teisę susipaŽinti su
informacija, esant galimybei, šioje rekomendacijoje pamineti

dokumentai turėtų būti skelbiami ir anglų kalba ir (aį kitomis
uŽsienio kalbomis- Bendrovės interneto tinklalapyje vieŠai
prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis' jei jų
vieŠas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų

atskleistos bendrovės komercinės

Taip Visuotiniam akcininkų susirįnkimui parengtus
dokumentus, iskaitant susirinkimo sprendimų
projektus, Bendrovė atskleidŽįa per vertybinių
popierių birŽos AB ,,NASDAQ Vilnius" informacijos
atskleidimo sistemą. Kiekvienam to
pageidaujančiam akcininkui informacija iŠsiunčiama
elektroniniu paštu. Si informacija skelbiama ir

Bendrovės interneto tinklalapyje.

6.6- Akcininkams turėtų būti suda
akcininkų susirinkime asmeniŠkai
nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų

rytos galimybės balsuoti
jame dalyvaujant arba
būti daroma jokių kliūčių

batsuoti iŠ anksto raštu, uŽpildant bendrąį balsavimo biuletenį.

Taip lyvauti
niškai'

tiek per atstovą, jeigu asmuo turitinkamą igaliojimą.
Bendrovė taip pat sudaro sąlygas akcininkams
balsuoti uŽoildant bendraii balsavimo biuletenj.

6.7. Siekiant akcininkų galimybes akcininkų
susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama balsavimo
procese plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu
sudaryti akcininkams galimybę balsuoti akcininkų susirįnkimuose
naudojantis telekomunįkacijų galiniais įrenginiais. Tokiais atvejais
turi būti uŽtikrintas telekomunikacijų įrenginių saugumas, teksto
apsauga' galimybė identifikuoti balsuojančio asmens paraŠą. Be
to, bendrovės galetų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač
uŽsieniečiams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant
moderni ėmis.

Neak-
tualu

Bendrovėje iki Šiol nebuvo poreikio igyvendinti Šią
rekomendaciją. Bendrovės akcininkai gali balsuoti
per įgaliotą asmenį ar uŽpildydami bendrįį
balsavimo biuletenį-

Vll principas: lnteresų konfliktų vengimas ir atskleidimas

Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir

efektvvu bendrovės orqanų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.
7.1. Bendrovės prieŽi ūros ir valdymo organo narys turėtų vengti
situacijos, kai jo asmen iniai interesai prieštarauja ar gali

prieŠtarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis delto
atsirado, bendrovės prieŽiūros ar valdymo organo naryS turėtų per
protingą terminą praneŠti kitiems to paties organo nariams arba jį

išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie
tokią interesų prieŠtaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir'

ieiou imanoma. verte.

Taip

Bendrovė laikosi šių rekomendacĮų.

7.2. Bendrovės prieŽiūros ir valdymo organo narys negali painioti

bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas'
su savo turtu arba naudoti ji arba informaciją, kurią jis gauna
būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo
asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio akcininkų
susirinkimo ar io iqalioto kito bendrovės organo sutikimo

Taip
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7.3. Bendrovės prieŽiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti
sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį
(išskyrus maŽareikšmius del nedideles jų vertės arba sudarytus
vykdant iprastinę bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis)
jis privalo nedelsdamas raŠtu arba ŽodŽiu, įrašant tai i posėdŽio
protokolą, praneŠti kitiems to paties organo nariams arba ji

iŠrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams.
Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat

taikoma 4.5 rekomendaciia.

Taip Bendrovė laikosi Šių rekomendacijų.

7.4. Bendrovės prieŽiūros ir valdymo organo narys turetų
susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar
kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu
interesu

Taip Bendrovės valdybos nariai yra supaŽind inti su
šiomis nuostatomis ir turi laikytis Šių rekomendacijų.

Vll| principas: Bendrovės atlyginimų politika

Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peĖiūĄimo ir paskelbimo tvarka turėtų
uŽkirsti tĮtią galimlems-iĒteresį konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat uŽtikrinti
bendrovės atlyginimų politikos bei direktoriu atlvqinimu įr skaidruma
8. Bendrovė tu rėtų paskelbti SAVO atlyginimų politi kos ataskaitą
(tol ta u atlyginimų ataskaita) Š ataskaita tu retų būti paskel bta
kai p bend roVės metinio pranesrm o dalis. Atlyginimų ataskaita taip
pat turėtų būti skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.

Ne Bendrovė nerengia atlyginimų politikos ataskaitos.
Bendrovė metineje informacijoje skelbia vadovybės,
specialistų ir darbininkų vidutinį darbo uŽmokestį.
lnformacija pateikiama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos istatymais ir Bendrovėje nusta$a
tvarka.

8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti

skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o
kur tinka _ ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turetų būti

apŽvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama
praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti

skiriamas esminiams bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams,
su finansiniais metais

Ne Bendrovė nerengia atlyginimų ataskaitos, kadangi
dauguma Vlll principo punktų yra neaktualūs
dabartinei Bendrovės struktūrai.

8.3. Atlyginimų ataskaitoje turetų būti pateikta
1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų

bent Ši informacija:
sudedamŲų dalių

santykis ir jo paaiškinimas;
2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų kriterijus, kuriais
grindŽiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į
akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis;
3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryŠį;
4) pagrindiniai metinių premijų sistemos įr bet kurios kitos ne
pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas;
5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo iŠejimo

į pensiją schemos pagrindinių savybių apraŠymas; tačiau
atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu poŽiūriu

neskelbtinos informaciios.

Ne Bendrovė nerengia atlyginimų ataskaitos' kadangi
dauguma Vlll principo punktų yra neaktualūs
dabartinei Bendrovės struktūrai.

8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turetų būti apibendrinama ir

paaiŠkinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su
vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis.
Tai turetų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su
vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę,
taikomus praneŠimo apie iŠejimą iŠ darbo terminus ir išsamią
informaciją apie iŠeitines ir kitas iŠmokas, susijusias su sutarČių
sU vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais
nutraukimu pirma laiko

Ne Bendrovė nerengia at|yginimų ataskaitos, kadangi
dauguma Vlll principo punktų yra neaktualūs
dabartinei Bendrovės struktūrai.
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8.5. Be to, turėtų būti atskleidŽiama i

parengiamuoju ir sprendimų priėmimo

turetų apimti
įgaliojimus ir
paslaugomis

nformacija, susijusi su
procesu, kurio metu

nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. lnformacija
duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto
sudetį, su bendrove nesusijusių konsultantų, kurių
naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir

bei metinio visuotinio akcini mo

Ne Bendrovė nerengia atlyg
dauguma Vlll principo

inimų ataskaitos' kadangi
punktų yra neaktualūs

dabartinei Bendrovės struktūrai

nustatymą' vaidmens atlyg
8.6 Nemenkinant organų ktori ų atlyginim ų

bet
atsakingų uŽ dire

inimų politika arba ku s esmrn tsn

atlyginim politikos pokytis būtiturėtų įtraukiamas metinioų
visuoti o akci nkų susirinkimo darbotva rkę. Atlyginimų ataska itan ni
turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti

arba

Ne Bendrovė nerengia atlyginimų ataskaitos, kadangi
dauguma Vlll principo punktų yra neaktualūs
dabartinei Bendrovės struktūrai.

bendrovė atitinkamais finansiniais metais.

8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems
direktoriams atitinkamais finansinįais metais, turetų būti išsamiai
paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti
pateikta bent 8.7.1-8.7.4 punktuose nurodyta informacija apie
kiekvieną asmeni, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet
kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu.
8.7.1. Turetų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba)

tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:
1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui uŽ
paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei
taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame
visuotiniame akcininkų susirinkime;
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iŠ bet kurios imonės,
priklausančios tai pačiai grupei;
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei
prieŽastys, del kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo
paskirtos;
4) jei tai leidŽiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis
papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams uŽ specialias
paslaugas, kurios nepriklauso iprastinėms direktoriaus
funkcijoms;
5) kompensacĮa, gautina arba sumokėta kiekvienam vykdomajam
direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iŠ savo
pareigų praėjusiais finansiniais metais;
6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir

suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti
nurodyta pagal 1-5 punktus.
8.7.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis
ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir

(arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis
sistemomis:
1) praejusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų
pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo
sąlygos;
2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius
finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei
realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo
akcijomis sistemoje vertė finansinių metų pabaigoje;
3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo
sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, realizavimo data ir
pagrindinės teisių igyvendinimo sąlygos;
4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai
ateinančiais finansiniais metais.
8-7.3. Turetų būti pateikiama Ši su papildomų pensijų schemomis
susijusi informacija:
'1) kai pensijų schema yra apibreŽtų išmokų, pagal ją direktorių
sukauptų iŠmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais;
2) kaipensijų schema yra apibreŽtų įmokų, iŠsami informacija apie

imokas, kurias uŽ direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti

Ne Bendrovė nerengia atlyginimų ataskaitos, kadangi
dauguma Vlll principo punktų yra neaktualūs
dabartinei Bendrovės struktūrai.
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8. 7 4. Tu retų būti nurodytos sumos kurias bendrovė arba bet kuri
dukterinė be nd rovė r įmonė įtraukta I bend roVės konsoliduotas
metines fįnansines ataskaitas, Šmokėjo kaip paskolas
iŠankstines iŠmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo
direktorįaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų

nt nesumokėtas sumas ir

Bendrovė nerengra atlyg n mų atas kaitos, kada ng

dauguma Vlll principo punktų yra neaktualūs
dabartineį Bendrovės struktūrai.

8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis,
akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba
būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo
pradŽios turetų pritarti akcininkai metiniame visuotiniame
akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas
turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti
dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos
akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų
pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti

akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame
akcininkų susįrinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti
informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti
paaiŠkinima apie siūlomų pakeitimų poveikį.

Neak-
tualu

Bendrovė schemų, pagal kurias dire ktoriams
atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais
ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti

atlyginamam remiantis akcĮų kainų pokyčiais'
netaiko.

8.9. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas tu retų būti

9aunamas Šiais klausimais;
1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis
pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius;
2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės akcijų
suteikimo tvarkos sąlygos;
3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti;
4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos
pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu istatymai tai leidŽia;
5) visos kitos ilgalaikes direktorių skatinimo schemos, kurios
panašiomis sąlygomis nėra siūlomos vįsiems kitiems bendrovės
darbuoŲams.
Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti
nustatytas galutinis terminas, per kuri uŽ direktorių atlyginimą
atsakingas organas gali paskirti Šiame punkte išvardytų tipų
kompensaciias atskiriems direktoriams.
8.10. Jeigu leidŽia naciona line teise arba bendroves įstatai'
kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, Pagal kuri
yra suteikiamos teisės pasiraŠyti akcijas Žemesne nei rįnkos
kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine
rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieŠ realizavimo kainos
nustatvma, taip pat turetų pritarti akci ninkai.
8.11. 8.8 ir 8.9 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose
da|yvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės
darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams,
kurie turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta

metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
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8'12' PrieŠ metini visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame
ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams
turėtų būti suteikta galimybe susipaŽinti su sprendimo projektu ir

su juo susijusiu informaciniu praneŠimu (Šie dokumentai turetų
būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Siame praneŠime turėtų
būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas
reg|amentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų
apraŠymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės.
PraneŠime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros
direktorių atlyginimų politikos ryŠys. Sprendimo projekte turėtų
būti aiŠki nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos
sąlygų santrauka. Akcinįnkams taip pat turėtų būti pateikta
informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis'
kurios reikalingos isipareigojimams pagal skatinimo schemas
įgyvendinti: turėtų būti aiŠkiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti
reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar iŠleisti naujų
akcĮų. Taip pat turėtų būti pateikta schemos iŠlaidų, kurias patirs
bendrovė dėl numatomo schemos taikymo, apŽvalga. Siame
punkte nurodyta informacija turetų būti paskelbta bendrovės
interneto tinklalapyie

Neak-
tualu

Bendrovė schemų, pagal kurias direktoriams
atlyginama akcĮomis, akcijų pasirinkimo sandoriaįs
ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti
atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais'
netaiko.

lX principas: lnteresų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme

Bendrovės valdymo sistema turėtų pripaŽinti interesų turėtojų teises, itvirtintas įstaŲmuose, ir skatinti akŲvų bendrovės
ir interesų turetojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę' darbo vietas ir finansini stabilumą Sio principo
kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos
bendruomenęirkitusasmenis'turinčiusinteresųkon
9.1. Bendrovės valdymo sistema turetų uŽtikrinti, kad būtų
oerbiamos tos interesu turetoiu teisės, kurias gina istatymai.

Taip Bendrovė laikosi visų įstatymuose numatytų
reikalavimų, uŽtikrinančių interesų turetojų teises-
Bendrovės darbuotojai daro įtaką Bendrovės
valdymui per profesinę sąjungą, santykiai su
kreditoriais, tiekejais, klientais apibrėŽiami su jais
sudafiose sutartyse.

9.2. Bendrovės valdymo sįstema turėtų sudaryti sąlygas interesų
turėtojams dalyvauti bendrovės va|dyme įstatymų nustatyta
tvarka. lnteresų turetojų dalyvavimo bendrovės valdyme
pavyzdŽiai galetų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant
svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų
kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais'
darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių

įtraukimas į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir
kt.

9.3. Kai interesų turetojai dalyvauja bendrovės valdymo procese,
jiems turetų būti sudaromos sąlygos susipaŽinti su reikiama
informaciia.
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X principas: lnformacijos atskleidimas

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti,
finansine situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą'

kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant
būtų atskleidžiama ]aiku ir tiksliai

10.1. Bendrovė turetų atskleisti informaciją apie:
1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus,
2) bendrovės tikslus;
3) asmenis, nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą

ar jį valdančius;
4) bendrovės prieŽiūros ir valdymo organų narius, bendrovės

vadovą bei jų atlyginimą;
5) galimus numatyti esminius rįzikos veiksnius;
6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius,

kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje;
7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais

interesų turetojais;
8) bendroves valdymo struktūrą ir strategĮą.
Šis sąraŠas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos
neapsiriboti tik informacijos, nurodytos Šiame sąraŠe, atskleįdimu.
10.2. AtskleidŽiant 10.1 rekomendacĮos 1 punkte nurodytą
informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie visos
įmonių grupės, kuriai priklauso bendrovė, konsoliduotus
rezultatus.
10.3. AtskleidŽiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą
informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės
prieŽiūros ir valdymo organų narių, bendrovės Vadovo profesinę
patirti, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų
paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti
bendrovės prieŽiūros ir valdymo organų narių' bendrovės vadovo
iŠ bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai
detaliau reglamentuojama Vlll principe.
10.4. AtskleidŽiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą
informaciją, rekomenduojama atskleisti informacĮą apie
bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai' kreditoriai,
tiekėjai, vietos bendruomenė' santykius, iskaitant bendrovės
politiką ŽmoniŠkŲų iŠteklių atŽvilgiu, darbuotojų dalyvavimo
bendrovės akci mas ir

Taip acija apie Bendrovę, nurodyta šiose
rekomendacijose, atskleidŽiama Šiuose Šaltiniuose:
Bendrovės konsoliduotame metįniame pranešime,
finansinėse ataskaitose, pranešimuose apie akcijų
paketų igijimą / netekimą, praneŠimuose apie
esmįnius įvykius, skelbiant Šią informaciją per
vertybinių popierių birŽos AB ,,NASDAQ Vilnius"
informacijos atskleidimo sistemą bei pateikiant
Bendrovės interneto tinklalapyje.

1O.5. lnformacija turetų būti atskleidŽiama tokiu būdu, kad jokie

akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos
gavimo būdo ir apimties atŽvilgiu. lnformacija turėtų būti

atskleidŽiama vįsiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad
pranešimai apie esminius ivykius būtų skelbiami prieŠ arba po

Vilniaus verŲbinių popierių birŽos prekybos sesijos, kad visi
bendrovės akcįninkai ir investuotojai turetų vienodas galimybes
susipaŽinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius
sprendimus.

Taip lnformacija per vertybinių popierių birŽos AB
,,NASDAQ Vi|nius" informacijos atskleidimo sistemą
pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis vienu metu.
BirŽa gautą informaciją paskelbia savo interneto
tinklalapyje ir prekybos sistemoje, tokiu būdu
uŽtikrinant vienalaiki informacijos pateikimą visiems.
Bendrovė stengiasi informaciją skelbti prieŠ arba po
birŽos prekybos sesĮos. Bendrovė informacijos,
galinčios tureti įtakos jos akcĮų kainai, neatskleidŽia
komentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia
informacija vieŠai paskelbiama per birŽos
informaciios sistema.
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10.6. lnformacijos skleidimo būdai turėtų uŽtikrinti informacijos
naudotojams neŠaliŠką, savalaiki ir nebrangų priejimą prie

informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu
mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdŽiui' skelbti
informaciją bendrovės interneto tinkla|apyje. Rekomenduojama
informaciją skelbti ir deti i bendrovės interneto tinklalapi ne tik
lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis
kalbomis

Taip Bendrovė praneŠimus vienu metu siunčia Lietuvos
bankui ir vertybinių popierių birŽai AB ,'NASDAQ
Vilnius". Tokiu būdu uŽtikrinamas neŠališkas,
savalaikis priejimas prie informacijos.
lnformacija apie esminius ivykius pateikiama lietuvių
ir anglų kalbomis.

bendrovės metini praneŠimą, metų prospektą _ ataskaitą bei kįtas
bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į
tinklalapi dėti bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei

10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti

bendrovės kain VE bi

Taip Bendrovė interneto tinklalapyje skelbia metinę
informaciją ir kitas Bendrovės rengiamas periodines
ataskaitas, pranešimus apie esminįus įvykius bei
Bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių
biržoie.

Xl principas; Bendrovės audįto įmonės parinkimas

Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų uŽtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės
nepriklausomumą.
11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės tarpinių
finansinių ataskaitų, bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir

metinįo pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito

įmone.

Ne

ataska auditas

Nepriklausoma audito imone atlieka Bendrovės
metinių finansinių ataskaitų auditą ir patikrina' kad
metiniame pranešime nebūtų reikŠmingų jame
pateiktos finansinės informacijos neatitikimų'
lyginant su audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

11'2' Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą
visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebetojų

o u nesudarom _ bendrovės

Taip Bendrovė laikosi šios nuostatos. Audito įmones
kandidatūrą visuotinįam akcininkų susirinkimuį siūlo
Bendrovės valdyba.

akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės
stebetojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės
valdyba, svarstydama, kurią audito imonės kandidatūrą pasiūlyti

11.3. Jei audito įmonė yra iš bendrovės uŽmokesti uŽ

suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turetų tai atskleisti

visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Taip Akcininkai yra informuojami apie kitus uŽmokesčius,
mokamus audito įmonei uŽ ne audito paslaugas'
jeigu tokių būna.
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Finansinės būklės ataskaita
Grupė Bendrovė

2018 m.
Pastabos ruqpiūčio 31 d.

2017 m.
ruooiūčio 31 d.

2018 m.
ruqpiūčio 31 d

2017 m.
ruopiūčio 31 d.

TURTAS
llgalaikis tuĖas
llgalaikis nematerialusis turtas

I lgalaikis materialusis turtas

Žeme ir pastatai

Mašinos ir irengimai
Transporto priemonės

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

l|galaikio materialiojo turto iš viso

lnvesticijos į dukterines įmones
Atidetojo pelno mokesčio turtas

llgalaikio turto iš viso

Trumpalaikis turtas

Atsargos
lŠ pirkejų gautinos sumos

lšankstiniai apmokejimai

lŠ anksto sumokėtas pelno mokestis

Suteiktos paskolos

Kitos gautinos sumos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Trumpalaikio turto iš viso

TuĖo iš viso

7j34
6.457

178

248

7.134
6.504

162

248
2.160
1.055

627

4

5

6

22

7

8

42

4.345
15.406

2

876

34

2.252

10.522

4

587

42

2.328
15.406

2

873

34

2.252
10.522

4

586

20.629

115

13.365

126

18.609

7

115

13.364

5

126

20.786 13.525 '18.773 13.529

6.493

4.607

194

6.493

4.607

193

I
10

11

1.102

843

506

664

888

506

694

954

15.962 13.M8 17.890 13.351

36.748 26.973 36.663 26.880

(tęsinys kitame puslapyje)
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Priskirtina Bendrovės akcininkams

Grupė

Pastabos

14

14

lstatinis
kapitalas

Privalomasis
rezervas

Nepaskirstytasis
pelnas Iš viso

2016 m. rugpjūčio 31 d' likutis

Grynasis ataskaitinio laikotarpio
pelnas

Kitos bendrosios pajamos

Bendrųjų pajamų iš viso
Operacijos su savininkais
Paskelbti dividendai

lš viso operacijų su savininkais
2017 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Grynasis ataskaitinio laikotarpio
pelnas

Kitos bendrosios pajamos

BendrŲų pajamų iš viso
Operacijos su savininkais
Paskelbti dividendaį

lš vįso operacijų su savininkais
2018 m. rugpjūčio 31 d. Iikutis

4.508 451 6.307 1r.266

4.450 4.450

Q1\Q1

4.429

(1.049)

4.429

(1.049)

n fi.049)

4.508 451 9.687 14.646

2.263 2.263
(9)

2.254 2.254

( (1.049)

(1 (1.049)

4.508 45'l 10.892 15.851

(tęsinys kitame puslapyje)
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Pinigų srautų ataskaita
Pastabos Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 20'17 m'

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Pelnas prieŠ apmokestinimą

Koregavimai:
Nusidevejimas ir amortizacija

Atidejinių darbuotojų išmokoms pasikeitimas

Rezultatas iš ilgalaikio materialiojo turto per|eidimo

llgalaikio materialiojo turto nurašymas

Palūkanų sąnaudos (pajamos)

Kita

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:

Atsargų (padidejimas) sumaŽėjimas

lŠankstinių apmokejimų (padidejimas) sumaŽėjimas

lŠ pirkejų gautinų sumų (padidėjimas) sumaŽėjimas

Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumaŽėjimas
Kitų trumpalaikių moketinų sumų ir įsipareigojimų

padidėjimas (sumaŽejimas)

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
(Sumoketas) pelno mokestis

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

lnvesticinės veiklos pinigų srautai
Susijusiai šaliai suteiktos paskolos

Susijusios šalies grąŽintos paskolos

lnvesticija į dukterinę įmonę
Gautos palūkanos

l|galaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas

Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo

Gautos dotacijos

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

2.584 4.970 2.599 4.942

4,5 1 .616

107

35

11

1.347

65
(22)

8

53

3

1 .616

107

35

11

1.346

65
(22)

8

53

3

4.353 6.424 4.368 6.395

(641)

16

(1.850)

(410)

't15

(5)

261

(585)

528

(641)

31

(1.8e7)

(410)

115
(4)

261

(575)

3.750 4.060 520

5.218 6.738 5.511 6.712

(665)

4.553 6.738 4.846 6.712

500

19

(8.8e1)

(500)

(2.ee4)

68

(2.160)

500
(2)

19

(6.872)

(500)

(2.ee3)

68

Į8'372| (3.426) (8.515) (3.425)

(tęsinys kitame pusl apyje)
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Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

AB ,,Vilniaus baldai" (toliau - Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinė yra adresu

Savanorių pr. 178B, Vilnius, LT-03154, Lietuva.

Bendrovė uŽsiima baldų gamyba ir prekyba. Bendrovė lregistruota 1993 m. vasarįo 9 d., jos akcijomis prekiaujama akcinės

bendrovės,,NASDAQ Vilnius" papildomajame prekybos sąraŠe.

2O18 m. rugpjūčio 31 d. ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. Grupės ir Bendrovės akcininkai buvo:

2018 m.
Turimų balsų

skaičius
Balsų dalis

2017 m.

proc
Turimų balsų

skaičius
Balsų dalis

proc.

AB ,,lnvalda privatus kapitalas"

Kiti akcininkai
lš viso

3.342.160
544,107

86,00
14 00

3.342.160
544.107

86,00
4.00

3.886.267 '100,00 3.886.267 100,00

2018 m. rugpjūčio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 4'508.069,72 eurų, padalintas į3.886.267 paprastąsias

vardines arĮijias.2O18 m. rugpjūčio 31 d. bei 2017 m. rugpjūčio 31 d. visos akcijos, kurių kiekvienos nominaliverte 1,16

euro, buvo pilnai apmokėtos._įsiatinis kapitalas 2O18 m. n 2017 m. nesikeitė. Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų.

PaprastŲų akcljų turėtojai turi teisę gauti dividendus, kai jie paskelbiami, ir vieno balso teisę vienai akcijai Bendroves
metiniuošė ir višūotiniuoše akcininkį šusirinkimuose. UŽ kiekvieną akciją suteikiama vienoda teisė dalyvauti skirstant likusį

turtą Bendrovės likvidavimo atveju.

Grupę sudaro AB ,,Vilniaus baldai" ir jos dukterinės imonės UAB ,,AR|-LUX" ir UAB ,,Trenduva" (toliau - Grupe). UAB ''ARl-
LUX" ir UAB ,,Trenduva" duomenys 2018 m, rugpjūčio 31 d.:

lmonė
Imonės buveinės

adresas kaoitalas

Bendrovės
valdomų

akcijų dalis
(proc.)

lstatinis

Ataskaitinių
metų

pelnas
(nuostoliaį)

Nuosavas
kapitalas Paorindinė veikla

UAB,,ARI-LUX'
Savanorių pr. 178 B,

Vilnius
20 78

(35) (35)

Furnitūros
pakavimas

Nekilnojamojo
turto operacijos

100 3

UAB ,,Trenduva" 100

2018m. rugpjūčio 31 d' Grupės ir Bendrovės darbuotojų skaičius atitinkamai buvo 776 lr717 (2017 m. rugpjūčio 31 d'

Grupės ir Bendrovės _ 636 ir 586).

Šios finansinės ataskaitos apima Grupės konsoliduotas ir Bendrovės atskiras fįnansines ataskaitas.

Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2018 m. lapkričio 29 d. Bendrovės akcinįnkai turi teisę arba
patvirtinti šias finansines ataskaitas, arba nepatvirtinti jų ir reikalauti naujų finansinių ataskaitų parengimo.

T. Narbuto g. 5, LT-
08101 Vilnius

3
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2 Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį' yra šie:

2.1. Parengimo pagrindas

Šios finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (toliau - TFAS)'
priimtais taikyti Europos Sąungoje (toliau _ ES). Šios finansinės ataskaitos parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu.

Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, priimtų taikyti ES, reikalavimus, reikia atlikti svarbius apskaitinius vertinimus.

Taip pat vadovybei tenka priimti sprendimus, susijusius su Bendrovės taikomais apskaitos principais. Sritys, kuriose tenka
priimii reikšmingus ir sudetingus sprendimus, arba sritys' kuriose daromos prielaidos ir taikomi apskaitiniai vertinimai turi

ieikŠmingos įtakos finansinems ataskaitoms, apraŠytos 2'26-oje pastaboje. Nors Šie vertinimai remiasi vadovybės turimomis

Žiniomis apie esamą padetį ar veiksmus, faktiniai rezultatai galiausiai gali skirtis nuo Šių vertinimų.

Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai

Grupė ir Bendrovė nuosekliai taikė apskaitos politiką, iŠdestytą 2 pastaboje, visiems Šiose finansinėse ataskaitose pateiktiems

laikotarpiams.

Apskaitos politika taikyta Grupės ir Bendrovės Šiose finansinėse ataskaitose yra ta pati kaip ir apskaitos politika taikyta

metinėms finansinėms ataskaitoms, kurių laikotarpis baigėsi 2017 m. rugpjūčio 31 d.

2017 m. rugsėjo 1 d. Grupe ir Bendrovė pradėjo taikyti toliau nurodytus naujus standartus ir standartų pataisas' įskaitant
atitinkamas kitų standartų pataisas.

To|iau pateikiami nauji standartai ir standartų pataisos, galiojančios nuo 2017 m. sausio 1 d., neturejo itakos Šioms
konsoliduotoms įr atskiroms finansinėms ataskaitoms:

- atskleidimo iniciatyva (7 TAS pataisos)

- Nerealizuotų nuostolių atidetojo mokesčio turto pripaŽinimas (12 TAS pataisos)

- Tarptautinis finansinės atskaitomybes standartas maŽoms ir vidutinėms imonėms (TFAS MVl)

_ Metinės finansinės atskaitomybės metinių patobulinimų ciklas (12 TFAS pakeitimai)

Neisigalioję nauji standartai ir standartų išaiškinimai

Toliau nurodyti nauji standartai, standartų pataisos ir išaiŠkinįmai taikomi metiniams ataskaitiniams laikotarpiams,
prasidedantiems nuo ar po 2018 m. sausio 1 d. ir nebuvo taikomi rengiant Šias finansines ataskaitas. Grupei ir Bendrovei
aktualūs nauji standartai, standartų pataisos ir iŠaįškinimai nurodyti toliau. Jų taikyti anksčiau Grupė ir Bendrovė neketina.

(i) 9-asrs IFAS ,'Finansinės priemonės'' (2ūam.) (galioja 2018m. sausio 7 d. arba vėliau prasidedantiems
'metiniams 

ataskaitiniams taikotarpiams; taikoma retrospektyviai su tam tikromis išimtimis. Nereikalaujama taisyti ankstesnių
taikotarpių informacijos; taisyti ankstesnių taikotarpių informaciją galima, bet tik jei tai įmanoma nesiremiant vėliau įgytomis
žiniomis. LeįdŽiama pradėti taikyti anksČiau.)

Šiuo standartu pakeičiamas 39_asis TAS ,,FinansinėS priemonės. PripaŽinimas ir vertinimas", tačiau toliau taikoma 39-ojo

TAS iŠimtis del finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų portfelio palūkanų normos pozicĮos tikrosios vertės apsidraudimui.
Ūkio subjektai gali pasirinkti apskaitos politiką: taikyti 9-ajame TFAS nustatytus apsidraudimo apskaitos reikalavimus ar
toliau taikyti esamus, 39-ajame TAS nustatytus, apsidraudimo apskaitos reikalavimus visai apsidraudimo apskaitai.

Nors leistini finansinio turto vertinimo pagrindai - amortizuota savikaina, tikroji vertė kitų bendrŲų pajamų ataskaitoje, tikroji

vertė pelne (nuostoliuose) _ yra panašūs i 39-ajame TAS nustatytus vertinimo pagrindus, grupavimo į atitinkamas vertinimo
grupes kriterijai labai skiriasi.

Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina, jei tenkinamos abi Šios sąlygos:

. finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas _ laikyti finansinį turtą siekiant surinkti sutartyje numatytus

pinigų srautus; ir

. dėl finansinio turto sutarties są|ygų nustatytomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie yra tik pagrindines sumos ir

pagrindinės nepadengtosios sUmos palūkanų mokėjimai.

Be to, del ne prekybos nuosavybės priemonių bendrovė gali pasirinkti neatšaukiamai teikti vėlesnius tikrosios vertės
pokyčius (įskaitant ūzsienio valiutos keitimo pelną ir nuostolius) kitų bendrŲų pajamų ataskaitose- Šie 1ot<iomis aplinkybemis
nėra perklasifikuojami į pelną ar nuostolius.

50



AB ,,Vilniaus baldai", įmonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B, Vilnius, Lietuva

KoNso-LlDUoTŲ lR BENDRoVĖS FlNANslNlŲ ATASKAlTŲ RlNKlNYs UŽ20'18 M., PAslBAlGUslUs 2018 M.

RUGPJUCIO 31 D.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Skolos priemonių' lvertintų tikrąja verte kitų bendrŲų pajamų ataskaitoje, palūkanų pajamos, tikėtini kredito nuostoliai ir

uŽsienio valiutos kėitimo pelnaJir nuostoliai pripaŽįstami pelnu arba nuostoliais taip pat kaip ir finansinio turto, apskaityto

amortizuota savikaina' atveju. Kitas pelnas (nuostoliai) pripaŽįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, o nutraukus
pripaŽinimą perklasifikuojamas I pelną ar nuostolius.

9-ajame TFAS nustatytame vertės sumaŽėjimo modelyje 39-ojo TAS patirtų nuostolių modelis pakeičiamas tikėtinų kredito

nuostolių modeliu; tai reiškia, kad nebėra būtina, kad nuostolįo įvykis būtų įvykęs prieŠ pripaŽįstant vertės sumaŽėjimo
atidejinius.

9-ajame TFAS yra pateikiamas bendrasis apsidraudimo apskaitos modelis, pagal kuri apsidraudimo apskaita yra labiau

sucierįnta su 1žikos valdymu. Apsidraudimo sandorių rūšys - tikrosios Vertės apsidraudimo sandoris, pinigų srautų

apsidraudimo sandoris ir grynosios investicijos i uŽsienyje veikiantį ūkio subjektą apsidraudimo sandoris - nesikeičia, tačiau

Įmonės vadovybė tures priimti papildomus vertinimo sprendimus.

Standarte nustatoma naujų reikalavimų siekiant taikyti apsidraudimo apskaitą, ją tęsiant ar nutraukiant; pagal Šį standartą
prie apdraustŲų objektų taip pat galima priskirti papildomas pozicijas.

Būtina iŠsamiai atskleisti papildomą informacĮą dėl ūkio subjekto rizikos valdymo ir apsidraudimo veiklos.

Grupė ir Bendrovė nemano, kad 9-asis TFAS (2014 m.) turės reikŠmingos itakos finansinėms ataskaitoms. Dėl Grupės ir

Ben'drovės veiklos pobūdŽįo ir turimų finansinių priemonių rūŠių nemanoma, kad finansinių priemonių grupavimas ir

vertinimas pagal 9-ąį TFAS keisis. Vis dė|to Grupė ir Bendrovė mano, kad turto, kuris patenka įtiketinų kreditoluostolių
vertės sumįŽē1imo mboelio taikymo sritį, vertės sumaŽėjimo nuostoliai gali padideti ir tapti nepastoviais. Grupė ir Bendrovė

kol kas nėra pėrengusios galutinės vertės sumaŽėjimo metodikos, taikytinos pagal 9-ąįTFAS.

(ii) 75-asls TFAS ,,Pajamos pagal suįadis su klientais" (galioja metiniams ataskaitiniams laikotarpiams,

prasidedantiems 2018 m. sausio 7 d. arba veliau' LeidŽiama taikyti anksČiau.)

Naujajame standarte nustatyta sistema, kuria pakeičiamos esamos pajamų pripaŽinimo gaires pagal TFAS. Ūkio subjektai

taikys'penkių Žingsnių mooėt1, kad nustatytų, kada pajamas pripaŽinti ir kokia suma. Naujajame modelyje nustatyta, kad

pa16m6s turetų nūti piipaŽįstamos, kada įei) ūkio subjektas prekės ar paslaugos kontrolę perduoda klientui tokia suma, į

i<uiią oxio subjēktas tikisi tūrėti teisę. Priklausomai nuo to, ar yra tenkinami tam tikrį reikalavimai, pajamos pripaŽistamos:

r pēl tam tikrą laikotarpi tokiu būdu, kuriuo parodoma ūkio subjekto veikla, arba

r tokiu momentu, kai prekių ir paslaugų kontrolė perduodama klientui.

1s-ajame TFAS taip pat įtvirtinti principai' kuriuos ūkio subjektas turi taikyti atskleisdamas kokybinę ir kiekybinę informaciją'

finansinių ataskaitų naūdoto,jams pranešdamas naudingą informaciją apie pajamų ir pinigų srautų, atsirandančių dėl

sutarties su klientu, pobūdį, sumą, laiką ir neapibrėŽtumą.

Grupė ir Bendrovė ivertino galimą naujojo 15_ojo TFAS itaką Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms ir mano, kad

standartas' pirmą kartą ji pūtaikiu!, netures reikŠmingos įtakos. Dė| Grupės ir Bendrovės veiklos pobūdŽio ir uŽdirbamų

pajamų tipo jų pajamų pripaŽinimo laikas ir sumos pagal 15-ąjį TFAS reikŠmingai nesikeis.

(iii) 16-asis TFAS ,,Nuoma" (galioja 2019 m' sauslb / d. arba vėliau prasidedantįems metįniams ataskaitiniams

taikotarpiams. LeidŽiama taikyti anksČiau, jeigu Ūkio subjektas taiko ir 15-ąjįTFAS)'

16-uoju TFAS pakeičiamas 17-asis TAS,,Nuoma" ir susĮę aiŠkinimai. Šiuo standartu panaikinamas Šiuo metu taikomas

nuomininkų dvigubos apskaitos modelis; vietojjo įmonių reikalaujama didŽiąją dalį nuomos sandorių apskaityti finansinės

būklės ataskaitoje pagal vieną modeli, panaikinant atskirtį tarp veiklos ir finansinės nuomos.

Pagal 16-jį TFAS sutartis yra nuoma arba ją apima, jeigu ji suteikia teisę valdyti identifikuoto turto naudojimą tam tikrą laiką

maTnais u2 attygį. Pagal naująjį modelį reiĖalaujama, kad tokioms sutartims nuomininkas pripaŽintų teisę naudoti lurtą ir

nuomos įsįpaieiįojimįs. Teisē naudoti turtą yra nudėvima, o nuomos įsipareigojimui kaupiamos palūkanos. Dėl to
daugumoš nuomos sandorių atvejais daugiau sąnaudų bus pripaŽįstama ankstesniais sutarties laikotarpiais, net tuo atveju,

kai nuomininkas moka pastovius metinius nuomos mokesčius.

Naujuoju standartu nustatoma ribotos apimties išimčių nuomos sandoriams' kurie apima:

o nuomos sandorius, kai nuomos laikotarpis nevirŠija 12 mėnesių, o sandoris nesuteikia galimybių pirkti; ir

. nuomos sandorius, kuriuose pagrindinis turtas yra maŽavertis (angl. small-tickef /eases).

Nuomotojo apskaita pritaikius naująį standartą didŽiąa dalįmi liks nepakitusi, o atskirtis tarp veiklos ir finansinės nuomos

bus iŠlaikyta.

Grupe ir Bendrovė Šiuo metu vertina naujojo standarto įtaką finansinėms ataskaitoms pirmą kartą jį pritaikius.
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Būsimieji Grupės ir Bendrovės mokejimai pagal 2018 m. rugpjūčio 31 d. galiojusias veiklos nuomos sutartis yra atskleisti
finansinių ataskaitų 27 pastaboje.

(iv) 1T-ojo TFAS ir 28ojo IAS pafaisos ,,Tutto pardavimas ar įnaŠai tarp investuoŲo ir jo asocijuotoslos ar bendrosios

įmonės" (TASV kol kas nenustatė įsigaliojimo datos, tačiau leidŽiama taikyti iŠ anksto')

Pataisose smulkiau paaiškinama, kad sandoriuose su asocijuotąja ar bendrąja įmone pelno ir nuostolių pripaŽinimo dydis
priklauso nuo to, ar parduotas turtas ar turto įnaŠas laikomas verslu, pvz.:

- visas pe|nas ar nuostoliai yra pripaŽistami' kai investuotojo ir jo asocijuotosios ar bendrosios įmonės sudaromas
sandorįs apima turto ar kelių turto vienetų, kurie sudaro verslą (nesvarbu, ar jis yra patronuojamojoje įmoneje, ar ne),

perleidimą;
pelnas ar nuostoliai pripaŽįstami iš dalies, kai investuotojo ir jo asocijuotosios ar bendrosios įmonės sandoris apima

turtą, kuris verslo nesudaro, net jei Šis turtas yra patronuojamojoje įmonėje.

Grupė nemano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, turės reikŠmingos itakos Grupės finansinėms ataskaitoms. Tačiau
kiekybine pataisų priėmimo itaka gali būti įvertinta tik pirmaisiais pataįsų taikymo metais, kadangi tai priklauso nuo turto

arba veiklos pertėidimo asocijuotai įmonei arba bendrai įmonei, o perleidimas turi ivykti tuo ataskaitiniu laikotarpiu.

Nėra daugiau jokių kitų naujų standartų ar jų pataisų ar aiškinimų, kurie dar neįsigaliojo ir kurie galetų tureti reikšmingos

įtakos Grupei ar Bendrovei.

2.2 Funkcinė ir finansinių ataskaitų pateikimo valiuta

Grupės ir Bendrovės funkcinė ir finansinių ataskaitų pateikimo valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos
tūkstančių eurų tikslumu.

2.3 Finansiniai metai

Bendrovės ir Grupės finansiniai metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi kitų metų rugpjūčio 31 d. Finansiniai metai buvo

pakeisti nuo 2015 m. rugpjūčio 3'l d. pagal 2014 m. spalio 8 d. Bendrovės akcininkų sprendimą.

2.4 Konsolidavimo princiPai

Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos apima AB ,,Vilniaus baldai" ir jos dukterines įmones. Grupe kontroliuoja įmonę'
kaiji gali arba turi teisę gauti kintamą graŽą iš dalyvavimo imoneje ir gali naudotis savo galia valdyti įmonę, kad darytų įtaką
grąŽos dydŽiui.

Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos pradedamos konsoliduoti nuo tos datos, kai Bendrovė perima jų valdymo kontrolę ir

nebekonsoliduojamos nuo datos, kai Bendrovė praranda kontrolę. Konsoliduojant buvo eliminuoti visi Grupės jmonių tarpusavio
atsiskaitymai' likučiai bei nerealizuotas tarpusavio sandorių pelnas ir nuostoliaį.

Konsoliduotos finansįnės ataskaitos yra parengtos taikant vienodus apskaitos principus panaŠiems sandoriams ir kitiems

įvykiams panaŠiomis aplinkybėmis. Dukterinės lmonės finansinės ataskaitos yra to paties ataskaitinio laikotarpio kaip ir

Bendrovės.

2'5 Nematerįalusis turtas

Nemateria|usis turtas iŠ pradŽių yra pripaŽįstamas įsigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripaŽįstamas, jei yra tiketina,

kad Grupe ir Bendrovė gaUS su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir, jei turto verte gali būti patikimai įvertinta.
Po pradinio pripaŽinimo nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo Verte' atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus
vertės sumaŽejimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per

numatytą naudingo tarnavimo laiką.

Proqraminė įranqa

Naujos programinės irangos lsigijimo iŠlaidos yra kapitalizuojamos ir pripaŽistamos nematerialiuoju ilgalaikiu turtu, iei Šios
iŠlaiįos neia kompiuierines įrangos sudedamoji dalis. Programinė įranga yra amortizuojama per ne ilgesnį nei 3 metų

laikotarpį.

lšlaidos, patirtos atstatant arba iŠlaikant numatomą ekonominę naudą iŠ turimų programinių sistemų veiklos, yra

pripaŽįstamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir prieŽiūros darbai, sąnaudomis.
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2.6 llgalaikismaterįalusisturtas

llgalaikis materialusis turtas apskaitomas isigĮimo verte, atėmus sukauptą nusidevejimą ir įvertintus vertės sumaŽėjimo
nuostolius.

Kai turtas parduodamas arba nuraŠomas, jo isigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra eliminuojami, o

pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelne (nuostoliuose).

Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro !sigijimo kaina, įskaitant negrąŽinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai
priskirtiiral iŠlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti arba perkėlimu i jo naudo1imo vietą. lŠlaidos, tokios kaip

iemonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio,

kai jos buvo patirtos, pelne (nuostoliuose).

Nusidevejimas ska|čiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius:

Pastatai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

10-66 metai
6-15 metų
5_10 metų
2-6 metai

Likutines turto Vertės ir naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai perŽiūrimas siekiant uŽtikrinti, kad nusidėvėjimo terminas
atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei kitos tiesiogiai priskirtinos

išlaidoį. Nebjigtos statybos nusiūevėjimas neskaičiuojamas tol, ko| statyba nėra baigta, ir turtas nepradėtas naudoti.

Skolinimosi iŠlaidos, tiesiogiai susijusios su turto, kurio parengimas naudojimui arba pardavimui ilgai trunka, įsigijimu,
statyba ar gamyba, kapitalizuojamos kaip to turto savikainos dalis.

Skolinimosi išlaidos kapitalizuojamos prie ilgalaikio turto tol, iki kol ilgalaikis turtas yra pilnai parengtas naudojimui ar
pardavimui.

Grupė ir Bendrovė kapitalizuoja skolįnimosi iŠlaidas, kurių būtų galima iŠvengti, jeigu nebūtų įsigyjamas kriterijus tenkinantis

turtas (tas, kurio paiengimaš naudojimui ar pardavimui užtrunka reikšmingą dalį laiko). Skaičiuojant kapitalizuojamas
skolinįūosi iŠlaįdas nauūojama Grupēs ir Bendrovės vidutinė skolinimosi norma (su kriterijus tenkinančiu turtu susijusioms
iŠlaidoms taikoma vidutinėsvertinė palūkanų norma), iŠskyrus lėŠas, kurias skolinamasi būtent kriterĮus tenkinančiam turtui

įsigyti. Pastaruoju atveju kapitalizuojamos tik faktines skolinimosi iŠlaidos, atėmus investicines pajamas iŠ laikino Šių

pasiskolintų lėŠų investavimo.

2.7 Finansinės priemonės - tuĖas

Finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą, vertinamą tikrąa verte per pelną (nuostolį), suteiktas paskolas ir gautinas

sumas bei finansinį turtą, skirtą parduoti. Finansinio turto priskyrimas priklauso nuo finansinio turto rūŠies ir tikslo ir yra

nustatomas pirminio pripaŽinimo metu.

Finansinis turtas apskaitoje atvaizduojamas sandorio sudarymo dieną, kai finansinio turto pirkimas ar pardavimas vJksta
pagal sutartį, kurios są|ygos reikalauja finansinio turto pateikimo atitinkamos rinkos nustatytu terminu. Pirminio pripaŽinimo

meitu finansinis turtas yiJįvertinamas tikrąa verte, pridedant, tuo atveju, jei investicijos apskaitytos ne tikrąja verte per pelną

(nuostol}' tiesiogines iŠlaidas' susijusias su sandoriU.

Grupės ir Bendrovės finansinis turtas apima pinigus, terminuotus indėlįus, iŠ pirkejų ir kitas gautinas sumas bei paskolas'

Finansinio turto apskaita po pirminio pripaŽinimo priklauso nuo to, kuriai grupei finansinis turtas yra priskirtas, ir yra tokia:

Paskolos ir qautinos sumos

Paskolos ir gautinos sumos yra neiŠvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais,

kuriuo neprēkiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas amortizuota savikaina naudojant apskaičiuotų palūkanų

normos metodą. Pelnas arba nuostoliai pripaŽįstami pelne (nuostoliuose) tada, kai sumaŽeja tokio turto vertė ar jis yra

amortizuojamas. Paskolos ir gautinos sumos pradŽioje pripaŽįstamos įsigijimo savikaina (sumokėto atlygio tikrąa verte).

Veliau trumpalaikės gautinos sumos apskaitomos įsigijimo savikaina' atėmus vertės sumaŽėjimo nuostolius, o ilgalaikes
gautinos sumos ir pJskolos _ amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus vertės sumaŽėjimo
nuostolius.

Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, iŠskyrus tuos atvejus, kuomet jų terminas yra ilgesnis nei

12 menesių nuo finansinės būklės ataskaitos parengimo dienos. Pastaruoju atveju jos priskiriamos prie ilgalaikio turto.
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Prekvbos qautinos sumos

Prekybos gautinos sumos yra sumos, gautinos iš pirkejų uŽ prekių pardavimus ar suteiktas paslaugas, vykdant iprastinę
verslb veikią. Jei tikimasi, jog sumos buĮ gautinos per vienerius metus ar trumpesnį laikotarpį (ar per įprastą verslo veiklos

laikotarpį, jėi veliau), preryĮos gautinoš sumos yra klasifikuojamos prie trumpalaikio turto. Kitu atveju, šios sumos

klasifikuojamos prie ilgalaikio turto.

Gautinos sumos pradŽioje yra apskaitomos tikrąja verte, o vėliau amortizuota savikaįna, taikant apskaičiuotų palūkanų

normos metodą, sumaįinįa vertės sumaŽėjimo nuostolių suma. Trumpalaikės prekybos gautinos sumos nėra

diskontuojamos.

Piniqai ir oįniqų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, |abai likvidŽios investicĮos, lengvai

konūertuojamos iŽinomą pinigų sumą. iokių investicijų terminas nevirŠija trĮų menesių, o vertės pokyčių rizika yra labai

neŽymi.

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banke ir kasoje, trumpalaikiai indeliai, kurių pradinis

terminas ne iigesnis nei 3 mėnesiai ir kitos trumpalaikės |abai likvidŽios investicijos.

Aoskaičiuotų palūkanų normos metodas

Apskaičiuotų palūkanų normos metodas _ tai finansinio turto amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų

pĮskirstymo'per atitinkĮmą laikotarpį metodas. Apskaičiuotų palūkanų norma _ tai palūkanų norma, kuri tiksliai diskontuoja

įvertintus ateities pinigų srautus per numatytą finansinio turto laikotarpį.

Finansinio turto pripaŽinimo nutraukimas

Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panaŠaus finansinio turto grupes) pripaŽinimas yra

nutraukiamas, kai:
- baigiasi teisės įfinansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas;
- Grūpe ir Bendrove iŠlaiko teisę i įihigų srauįus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal

perleidimo sutarti per trumpą laiką; arba
] Grupe ir Bendrove perleidiia saūo teisę gauti pinigines iplaukas iŠ turto irlarba (a) perleidŽia iŠ esmės visą su finansinio

turto huosavybe susijusią riziką ir naudą, arba (b) nėi perleidŽia, nei išlaiko su finansiniu turtu susĮusios rizikos ir naudos,

bet perleidŽia Šio turto kontrolę.

2.8 Finansinės priemonės - isipareigojimai

Grupės ir Bendrovės fįnansinės priemonės apima finansines skolas, prekybos skolas ir kitas mokėtinas sumas.

Finansinės skolos

Skolos iŠ pradŽių pripaŽįstamos gautų lešų tikrąa verte' atėmus sandorio sąnaudas. Vėliau jos apskaitomos amortizuota

savikaina, o skirtūmas tarp gautųieŠų ir sumos' kurią reikės sumokėti per skolos terminą, yra įtraukiamas į |aikotarpio pelną

ar nuostolį naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

Skolinimosi išlaidos pripaŽįstamos sąnaudomis, kai patiriamos, nebent jos yra tiesiogiai priskiriamos atitinkamo ilgalaikio

turto įsigĮimui' statybai ar gamybai.

Sumokėtos palūkanos pinigų srautų ataskaitoje yra klasifikuojamos prie finansinės veiklos.

Prekvbos skolos

Prekybos skolos yra isipareigojimas apmokėti uŽ prekes ar paslaugas, kurios buvo įsigytos iŠ tiekejų, vykdant įprastinę
verslo veiklą.

Prekybos mokėtinos sumos yra pripaŽistamos, kuomet kita Šalis įvykdo savo isipareigŲimus pagal sutartį, ir pradžioje

pripa21stamos tikrąa verte, o veiiau vertinamos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

Trumpalaikės prekybos skolos nediskontuojamos.

Finansinių įsipareigoiimų pripaŽinimo nutraukimas

Finansinio isipareigojimo pripaŽinimas nutraukiamas, kai jis yra įvykdomas, atŠaukiamas ar baigiasi jo terminas.
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Kai vienas esamas finansinis įsipareigojimas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skolinŲui, tačiau iš esmes
skirtingomis sąlygomis, arba kįi esamį lsipareigojimo sąlygos iŠ esmes pakeičiamos, toks apkeitimas arba pakeitimas

laikomįs pirmiirič lsipareigojimo pripaŽinimo nutraukimu ir naujo isipareigojimo pripaŽinimu, skirtumą tarp jų atitinkamų

apskaitinių verčių pripaŽįstant pelnu ar nuostoliais.

2'g lnvesticijos į dukterines imones Bendrovės atskirose finansinėse ataskaitose

Atskirose Bendrovės finansinėse ataskaitose investicijos į dukterines imones yra apskaitomos įsigijimo savikaina. lnvesticijų

vertė maŽinama pripaŽįstant investicijų vertės sumaŽėjimą.

Vertes sumaŽėjimas yra nustatomas įvertinant įplaukas kuriančio vieneto atsiperkamąą vertę. Kai pinigų įplaukas kuriančio

vieneto atsiperkamoji vertė yra maŽesne uŽ apskaitinę vertę Bendrovės finansinės būklės ataskaitoje, pripaŽįstami vertės

sumaŽėjimo nuosto|iai.

2.10 Atsargos

Atsargos pirminio pripaŽinimo metu yra apskaitomos įsigijimo savikaina. Vėlesniais laikotarpiais atsargos apskaitomos

Žemešniąja iš savikainos ir grynosioš galimo realizavimo vertės. Grynoji galimo realizavimo verte yra pardavimo kaina,

esant ipĖstinėms verslo sįtygoms, atemus uŽbaigimo ir priskiriamas rinkodaros ir paskirstymo išlaįdas. Savikaina

apskaiĮiuojama FlFo metodū.-fpagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos savikainą įtraukiamos pastovios ir kintamos
pricetines ištaioos, esant normįlioūs gamybos apimtims. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nuraŠomos-

2.11 Akcinis kapitalas

Paprastosios vardinės akcĮos apskaitomos akciniame kapitale. Paprastosios vardinės akcijos apskaitomos jų nominalia

verte.

2.'12 Dividendai

Bendrovės finansinėse ataskaitose dividendai yra apskaitomi tuo laikotarpiu, kai jie yra patvirtinami akcininkų. lŠmoketi

dividendai pinigų srautų ataskaitoje yra klasifikuojami prie finansinės veiklos.

2.13 Nuoma ir Iizingas

Bendrovė ir Grupė yra nuomininkės

(a) Finansine nuoma (lizingas)
ilįalairio materialiojo turto nuoma, kai Bendrovei ir Grupei perduodama iŠ esmės visa su turto nuosavybe susijusi rizika ir

nžuda, laikoma finjnsine nuoma (lizingu). Lizingas kapitalizuojamas lizingo pradŽioje maŽesne iš dviejų verčių: lizingo būdu

įsigyto ilgalaikio materialiojo turto tikrįa verte įrba įvertinta minimalių lizingo imokų dabartine verte. Nuomos mokestis
'pčt<irstoimas 

tarp isipareiįojimų bei finansavimo sąnaudų taip, kad sudarytų pastovią palūkanų normą likusiam lizingo

įsipareigojimų likūčiūi. Atitinįamaį, nuomos mokesčiai, atėmus finansavimo sąnaudas' yra apskaitomi ilgalaikių moketinų sumų

itiaipsrivjį, išskyrus mokėjimus, kurie turi būti atliekami per 12 mėnesių, ir tokiu atveju jie apskaitomi trumpalaikiuose

isipareigojimuose.

Lizingo būdu įsigytas ilga|aikis materialusis turtas yra nudėvimas per jo naudingo tarnavimo arba nuomos laikotarpį'

priklausomai nuo to, kuris yra trumpesnis.

(b) Nuoma
itgalaixio materia|iojo turto nuoma, kai nuomotojui lieka reikŠminga rizikos dalis ir nuosavybės teikiama nauda, laikoma

nįoma. Nuomos lmokos (atėmus bet kurias iŠ nuomotojo gautas nuolaidas) pripaŽįstamos sąnaudomis pelne (nuostoliuose)

proporcingai per visą nuomos laikotarpį.

Bendrovė ir Grupė yra nuomotojos

(c) Nuoma
Ėigat nuomos sutartis gaunami mokėjimai (atėmus bet kurias nuomininkui suteiktas nuolaidas) pripaŽįstami pelnu ar

nuostoliais tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį.
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2J4 lšmokosdarbuotojams

(a) Socialinio draudimo įmokos
Ėendrove ir Grupė moka socialinio draudimo imokas i ValsŲbinį socialįnio draudimo fondą (toliau - Fondas) uŽ savo

darbuotojus pagal nustatytų !mokų planą ir vadovaujantis šalies įstatymų reikalavimais. Nustatytų įmokų planas - tai planas,

pagal kui! Bend}ove ir Grupe moka nustatyto dydŽio įmokas ir ateityje neturės jokio teisinio ar konstruktyvaus įsipareigojimo
ir tĮtiau moketi šias lmokas, jeigu Fondas neturės pakankamai turto, kad galėtų visiems darbuotojams sumokėti iŠmokas,

susijusias su tarnybi dabartįniūar ankstesnįais laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal

kaupimo principą ir priskiriamos darbuotojų darbo uŽmokesčio sąnaudoms.

(b) lšeitines kompensacijos
iseitines kompensacijos ūarbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki jo iprasto iŠejimo i pensiją

arba darbuotojui priemus sprendimą savo noru išeiti iŠ darbo mainais į tokias išmokas. Grupė ar Bendrovė pripaŽista

iŠeitines išmokas tada, kai ji yra akivaizdŽiai įpareigota nutraukti darbo santykius su esamais darbuotojais pagal detalų

oficialų darbo santykių nutrduximo planą be galimybes jo atsisakyti arba ipareigota mokėti iŠeitines iŠmokas po to, kai jos

buvo įasiūlytos uŽ iŠējimą iŠ darbo savo noru. Jei iŠeitinės iŠmokos tampa mokėtinos vė|iau nei per 12 mėnesių nuo

finansinės būklės ataskaitos datos, jos yra diskontuojamos iki dabartinės Vertės.

(c) PremĮų planai
ēiupe ir Ėendrove pripaŽlsta įsipareigojimą ir premijų sąnaudas, kuomet turi sutartinį įsipareigojimą arba praeityje buvo

taikoma praktika, sukūrusi konstruktyvų isipareigojimą.

(d) Pensijų ir jubiliejų iŠmokos
kiet<vienas oaįbuotojas pagal Grupeje ir Bendrovėje galiojančią kolektyvinę darbo sutartįturiteisę gautijubiliejų išmokas

bei, išeidamas iŠ darbo prašide1us pehsiniam amŽiui, 2 arba3 mėnesinių atlyginimų dydŽio iŠmoką. Aktuariniai skaičiavimai
yra atlikti siekiant ivertinti tokių išmokų įsipareigojimą. įsipareigojimas apskaitomas dabartine verte, diskontuota naudojant
rinkos palūkanų normą.

Grupė ir Bendrovė iŠejimo į pensiją iŠmokų įsipareigojimo pakartotinius vertinimus pripaŽįsta kitose bendrosiose pajamose,

ku1bs velesniais laikoĮarpiiii neouį pergrūpuotos į pelną arba nuostolius. Šios bendrosiomis pajamomis pripaŽintos sumos
apskaitomos nuosavybės dalyje. Jubiliejų išmokas bei išmokas uŽ iŠdirbtus metus Grupė ir Bendrovė apskaito pelne

(nuostoliuose).

2'15 Atidėjiniai

Atidejinys apskaitomas tada' kai del ivykio praeityje Grupė ir Bendrovė turi teisini įsipareigojimą ar neatŠaukiamą
pasizįoejimį, ir tiketina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys iŠtekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti

patikimai'ivertinta. Atidejiniai yra perŽiūrimi kiekvienos finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą ir koreguojami, kad

htspindetrj tiksliausią da6artin! įvertinimą. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikŠmingas, atidėjinio suma.y|a
iŠlaidų, kūrių, tiketina, reikės įsipareigojimui padengti' dabartinė vertė. Kai naudojamas diskontavimas, atidejinio
padidejimas, atspindintis praejusį laiko tarpą, yra apskaitomas kaip palūkanų sąnaudos.

2.16 Pelno mokestis

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidetąjį pelno mokesti. Pelno mokestis skaičiuojamas
pagal Lietuvos mokesčių istaŲmų reikalavimus'

2018 m. standaįinis Lietuvos Respublikos imonėms taikomas pelno mokesčio tarifas buvo 15 proc. (2017 m. _ 15 proc.).

Mokestinio laikotarpio nuostolius, iŠskyrus nuostolius del vertybinių popierių ir (arba) iŠvestinių finansinių priemonių
perleidimo (ne finansų įstaigų), galima perkėlineti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas
nebetęsia veiklos, oėt xurloš Šie nuostoliai susidarė, iŠskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia del nuo jo
neprikiausančių prieŽasčių. Nuo 2014 m. panaudojamų mokestinių nuostolių suma negali būti didesne kaip 70 procentų

mokesčio mot<etojo mokeštinio laikotarpio apmokestinamojo pelno' apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias
pajamas' leidŽiarius atskaitymus ir ribojamų dydŽių leidŽiamus atskaitymus, iŠskyrus ankstesnių metų mokestinių
iaikotarpių nuostolius. Nuo 2O1O m. mokestiniai nuostoliai gali būti perkeliami neatlygintinai arba uŽ atlygį tarp Grupės

įmonių, jei tenkinamos tam tikros sąlygos.

Nuostoliai dėl vertybinių popierių ir (arba) iŠvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų) perkeliami ne ilgiau

kaip penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kuris eina po to
mokestinio laikotarpio, kurį Šie nuostoliai susidarė. lŠ mokestinio laikotarpio VP perleidimo pelno atskaitomiems ankstesnių
mokestinių laikotarpių VP perleidimo nuostoliams ribojimas (iki 70 procentų nuo VP perleidimo pelno) netaikomas.
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Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami lsipareigojimų metodu. Atidetasis mokestis atspindi laikinŲų skirtumų tarp turto ir

isipareiįojimų apskaitines vertei ir jų mokesčių bazes grynąą mokestinę įtaką. AtidetŲų mokesčių turtas ir isipareigojimai
įra veūinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriame bus realizuojamas tuįas ar

įadengiamas įsipareigojimas, atsiŽvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iŠ esmės priimti ataskaitų datą.

Atidetojo mokesčio turtas yra pripaŽįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek Grupes ir Bendrovės vadovybė tikisi,

kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje atsiŽvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tiketina, kad dalis

atideiojo mokesčio nebus realizuota, Ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripaŽįstama finansinėse ataskaitose.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir lsipareigojimai sudengiami tarpusavyje, kai jie yra susiję su mokesčiais, nustatytais tų

pačių institucijų, ir kuomet egzistuoja teise padengti einamojo laikotarpio mokėtinus mokesčius grynąa Verte.

Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis uŽ ataskaitini laikotarpi

Pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos ar nauda apskaitomos per pelną (nuostol), iŠskyrus tuos atvejus, kai
jos susijusios su straipsnįais, apskaitomais nuosavame kapitale. Tuomet atidetieji mokesčiai apskaitomi kitose bendrosiose
pajamose.

2.17 Pajamų pripažinimas

a) Prekių ir paslaugų pardavimai
Ėa;amos pripaŽįstamos, kai tikėtina, jog Grupė ir Bendrovė gaus sU sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima
patikimai įvertinti pajamų sumą- Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas-

Pajamos iš prekių pardavimo pripaŽįstamos pristačius prekes ir perdavus riziką bei prekių nuosavybės teikiamą naudą.

b) Palūkanų pajamos
Ėalūkanų pajaūos pripaŽįstamos pelne (nuostoliuose), taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Kuomet sumaŽėja
gautinoslumos veįe, Grupe ar Bendrove sumaŽina jos apskaitinę vertę iki atsiperkamosios vertės, kurią sudaro įvertinti
ūusimi pinigų srautai, diskontuoti apskaič!uotų palūkanų norma, ir vėliau diskontavimo itaka yra apskaitoma kaip palūkanų
pajamos. Ēituranų pajamos iŠ sumaŽėjusios vertės paskolos ir gautinų sumų yra pripaŽistamos taikant pradinę

ipixaieiuotų palukdnį normą. Gautos palūkanų pajamos pinigų srautų ataskaitose yra klasifikuojamos prie investicinės
veiklos pinigų srautų.

2.'l8. Sąnaudų pripažinimas

Sąnaudos apskaitoje pripaŽįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai

uŽįirbamos su jomiš susiiusios pajamos, neatsiŽvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį
patirtų iŠlaidų n61manoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uŽdirbimu, ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų'

šios iŠlaidos pripaŽįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis paprastai lvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neiskaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas
it9Įs atsist<iitymo iaikotarpis ir palūkanos nėra iŠskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaiŲmo sumą rinkos
palūkanų norma.

2.19. Sandoriai užsienio valiuta

UŽsienio valiuta išreikŠti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą. Pelnas ir

nuostoliai iŠ tokių sandorių bei iš uŽsienio valiuta iŠreikŠto finansinio turto ir isipareigojimų likučių perkainojimo finansinės
būklės ataskaitoš dieną yra apskaitomi pelne (nuostoliuose). Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio
pabaigos valiutų keitimo kursą. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai uŽsienio valiuta, kurie apskaitomi istorine savikaina, yra

įvertinĮmi euraiš sandorio dieną ga|iojančiu oficialiu valiutos keitimo kursu. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai -uŽsienio
įaliuta, apskaitomi tikrįa verte, įvertinami eurais valiutos keitimo kursu, kuris buvo jų tikrosios vertės nustatymo dieną.

2.20. Turto vertės sumažėjimas

Finansinįs turtas

Finansinio turto vertės sumaŽėjimas Vertinamas kiekvienai finansinės būklės ataskaitos datai'
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Kai paaiŠkeja, kad Grupė ir Bendrovė neatgaus visų suteiktų paskolų ir gautinų sumų pagal sutartus apmokėjimo terminus,

finansinio turto, apskaityto amortizuota savikaina, vertės sumaŽėjimo ar beviltiŠkoms priskirtų gautinų sumų nuostoliai yra

pripaŽlstami pelne (nuošto|iuose). lŠ pirkejų gautinų sumų ir kitų gautinų sUmų Vertės sumaŽėjimas yra apskaitomas tuomet,

i<aiobjektyvios aplinkybės (tokios kaip nemokumo tikimybė ar kliento dideli finansiniai nesklandumai) parodo, kad Grupė ir

Bendrove' negalės sūsirįnkti visų joms priklausančių gautinų sumų pagal sąskaitose nurodytas sąlygas. ReikŠmingi

skolininko finansiniai sunkumai, tikimybe, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdyta finansinė reorganizacija, taip pat

mokejimų nevykdymas ar uŽdelsimas (daugiau negu 30 dienų) - tai prekybos gautinų sumų vertės sumaŽėjimo poŽymiai.

Gautinų sumų, apskaitomų amortizuota savikaina, atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip būsimų pinigų srautų dabartine
verte, diskontuota taikant pradinę palūkanų normą (t. y. apskaičiuotų palūkanų normą, apskaičiuotą pradinio Šių gautinų

sumų pripaŽinimo momentu).

Ankstesniais laikotarp|ais pripaŽinto vertės sumaŽėjimo nuostolių atstatymas apskaitomas, kai Šių nuostolių sumaŽejimas
gali būti objektyviai pagrįstas po Vertės sumaŽėjimo apskaiŲmo atsitikusiais įvykiais. Toks atstatymas apskaitomas pelne

įnuostoliuoie)'tamė ūa'eiamė straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertes sumaŽėjimo nuostoliai. Tačiau padidėjusi

ipskaitine verte yra padidinama tik tiek, kad nevirŠytų amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi, jei vertės sumaŽėjimas
nebūtų buvęs apskaitytas.

Nefinansinis turtas

Nefinansinio turto, iŠskyrus atsargas ir atidetąiį mokesti, vertės sumaŽėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar

aplinkybes parodo, kad turto vertė gali neatsipirkti. Jeigu tokių poŽymių yra, įvertinama turto atsiperkamoji vertė.

Atsiperkamoji vertė yra turto tikroji vertė, atėmus pardavimo iŠlaidas, arba naudojimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš jų

yra didesne.'Kai apsttaitine verte ūirŠi1a turto atsiperkamįą vertę, Vertės sumaŽėjimas apskaitomas pelne (nuostoliuose).

Vertės sumaŽėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra poŽymių, kad pripaŽinti nuostoliaj

del turto verteš sumaŽejim6 nebeegzistuoja ar reikŠmingai sumaŽėjo. Atstatymas yra apskaitomas pelne (nuostoliuose)

tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumaŽėjimo nuostoliai. Turto vertės sumaŽėjimo vertinimo tikslais
visa Grupė yra laikoma vienu pinigus kuriančiu vienetu.

2.21. Segmentai

Veikiantis segmentas yra Grupės ir Bendrovės dalis, dalyvaujanti ekonomineje veikloje, iŠ ]<urios ji gali uŽdirbti pajamas ir

patirti sąnauĮas. Veiįiančio segmento veiklos rezultatus reguliariai tikrina Grupes ir Bendrovės vadovai, priimdami

iprenoinią del iŠtek|ių, kuriuos ieikia paskirti segmentui ir įvertinti jo veiklos rezultatus, ir kurie teikia atskirą finansinę
informaciją.

Bendrovės vadovybė apibreŽe verslo segmentus, remdamasi Valdybos, t. y. pagrindinių sprendimus priimančių asmenų,
perŽiūrimomis veislo valdymo ataskaitomis, kurios naudojamos strateginių spendimų priemimui. Remiantis tuo buvo
nuspręsta' kad Bendrovė ir Grupė turi tik vieną verslo segmentą * baldų gamyba ir pardavimas.

2.22. Susi|usios šalys

Susijusiomis su Bendrove ir Grupe Šalimis pripaŽistami akcininkai' darbuotojai, Valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmones,
kurios tiesiogiai ar netiesiogiai (per tarpininką) kontroliuoja Grupę ir Bendrovę arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su

kita šalimi, ūuri taip pat piipaŽįstama susĮusia Šalimi, galiojant sąlygai, kad Šis ryšys suteikia galimybę vienai iš Šalių

kontroliuoti kitą Šalį arba daryti reikŠmingą itaką kitai Šaliai, priimant finansinius ir valdymo sprendimus.

Vykdydama iprastinę veiklą, Grupe ir Bendrovė atlieka sandorius su susijusiomis Šalimis. Siekiama šiuos sandorius ikainoti
pigai rinkos sąlygas. Priimami sprendimai siekiant nustatyti' ar sandoriai įkainojami pagal rinkos arba ne rinkos sąlygas,
i<učmet tokiemš-šandoriams neegzistuoja aktyvi r|nka. Priimamų sprendimų pagrindą sudaro panaŠaus tipo sandorių su

nesusijusiomis šalimis kainos.

2.23. NeapibrėŽtumai

NeapibreŽti isipareigojimai nera pripaŽįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra apraŠomi finansinese ataskaitose' iŠskyrus

tuos atvejus, kai tikimybe, kad ekonominę naudą duodantys iŠtekliai bus prarasti, yra labai maŽa.

NeapibrėŽtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripaŽistamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet,

kai yra tiketina, kad bus gauta ekonominė nauda.
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2'24' įvykiai pas i bai gus atas kaiti niam lai kotarpi ui

Pasibaigus ataskaitiniam |aikotarpiui įvykę įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupės ir Bendrovės padėtį

finansinēs būklės ataskaitos sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui įvykę įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra apraŠomi pastabose, kai tai yra reikŠminga.

2.25. Tarpusavio uŽskaitos

Sudarant finansines ataskaitas turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra uŽskaitomos tarpusavyje, iŠskyrus

atvejus, kai atskiras Tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas reikalauja būtent tokio uŽskaitymo. Finansinis turtas

ir įsiįareigojimai yra sudengiami, kai egzistuoja teisiŠkai pagrįstas pagrindas sudengti pripaŽintas sumas ir kai yra ketinimas
jas sudengti, ar realizuoti turtą ir sudengti isipareigojimą vienu metu.

2.26. |veĖinimų naudojimas rengiant finansinių ataskaitų rlnkinį

Parengiant finansinių ataskaitų rinkinį pagal TFAS, vadovybė turi priimti tam tikrus sprendimus, įvertinimus ir prielaidas,

kurie ūaro itaką atsįleidŽiamoms pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų sumoms bei neapibreŽtumų atskleidimams
finansinių aūst<iitų rinkinio parengimo dieną ir per ateinančius finansinius metus. Sprendimai nuolat vertinami ir yra paremti

vadovybės patirtiml bei kitais veikšniais, įskaitant būsimų ivykių prognozėmis, kurie, manoma, kad bus pagrįsti tam tikromis

aptint<įoemis. |vertinimų pasikeitimo itaka yra pripaŽlstama tame laikotarpyje, kuriame įvertinimas yra perŽiūrimas, jeijisturi

įtĮkos-tik Šiam laikotarpiui, arba įvertinimo perŽiūros laikotarpyje bei ateinančiuose laikotarpiuose, jei ivertinimas turiitakos
tiek perŽiūros, tiek ateinantiems laikotarpiams.

Šalia sprendimų, susijusių su apskaitinlais vertinimais, Vadovybė taip pat priima tam tikrus sprendimus' susijusius su

apskaitos princiįų taikymu. Tačiau Šių prielaidų ir ivertinimų neapibrėŽtumas gali paveikti rezultatus, o tai gali pareikalauti

turto ar įsipareigojimų sumų finansinės būklės ataskaitoje reikšmingo koregavimo ateityje.

lvertinimai ir prielaidos

Sritys, kuriose tenka priimti reikŠmingus ar sudėtingus sprendimus, arba sritys, kuriose daromos prielaidos ir taikomi

apskaitiniai ivertinimai turi reikŠmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, yra aptartos Žemiau:

llgalaikis materialusis turtas - naudingo tarnavimo laikotarpis
PĮgrindinės prielaidos, kuriomis remiantis nustatomas ilgalaikio materialiojo turto naudingojo tarnavimo laikotarpis, yra:

nuūatoma turto naudojimo trukmė, numatomas techninis, techno|oginis ar kitoks senėjimas del prekių naujovių ar pokyčių,

teisinių ar panaŠių aprūojimų turto naudojimui, tokių kaip finansinėS nuomos sutarčių galiojimo data. Detaliau tai apraŠyta

0. pastaboje.

PensĮų ir jubiliejų tŠmokos
Ragrihoines prielaidos, kuriomis remiantis skaičiuojami atidejiniai pensijų ir jubiliejų iŠmokoms, y.ra: darbuotojų tekamumas
paįal amŽiaus grupes, diskonto norma, darbo uŽmokesčio augimas. Grupės ir Bendrovės vadovybė priima sprendimus,
susijusius su Šių prielaidų taikymu. Detaliau tai apraŠyta 14 pastaboje.

Dukterines įmones įsigĮimas
2018 m' geguŽes tt į. na ,,Vilniaus baldai" sudarė 10O procentų UAB ,,Trenduva" akcijų įsigijimo (pirkimo - pat!9yim9)

sutartį. Akcįos įsigyjamos uŽ 2.5OO eurų sumą iŠ akcinės bendrovės ,,lnvalda privatus kapitalas" (kodas 303075527'
buveines adresjsViiniaus m. sav., Vilniaus m., ŠeimyniŠkių g-3, registras, kuriame kaupiami irsaugomi duomenys apie
bendrovę _ Juridinių asmenų registras), kuriai priklauso 86 proc. AB ,,Vilniaus baldai" akcijų. UAB_,Trenduva" nuosavybės
teise prikiauso du žemės sklypai, esantys Trakų r. sav., Guopstų k., kurių bendras plotas 18,5 ha. Zemės sklypųlaudojimo
paskirtis - pramonėS ir sandėliavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inŽinerinių tinklų koridorių teritorijos. AB ,,Vilniaus
baldai" pletrai reikiamų objektų statybą planuoja įsigytai bendrovei priklausančiuose Žemės sklypuose. Kito reikšmingo turto

UAB,,Tienduva" neturi, be to, nevykdo procesų ir negeneruoja pajamų. Todėl, Šiose konsoliduotose finansinėse ataskaitose
vadovybė dukterinės įmonės įsigĮimą laiko ne verslo jungimu, bet turto įsigijimu.

2.27. Tikrosios veĖės nustatymas

Kai kuriuose Grupės ir Bendrovės apskaitos principuose ir atskleidimuose reikalaujama nustatyti finansinio ir nefinansinio
turto ir įsipareigojimų tikrąą vertę.

Tikroji verte yra kaina, uŽ kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas isipareigojimas pagal iprastinį sandorį,
sudaiomą tarp rinkos da|yvių pagrindineje rinkoje, o jei jos nėra _ palankiausioje rinkoje, į kurią Grupe ir Bendrovė gali

patekti vertinimo dieną. įsipareigojimo tikroji vertė parodo jo prievolių neįvykdymo rizikos poveikį.
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Nustatydama turto ar įsipareigojimų tikrąą vertę, Grupe ir Bendrovė remiasi prieinamais rinkos duomenimis, kiek imanoma.
Tikrosi'os vertės yra pateikĒūos_ zemiju nurodytais trimis tikrosios vertės hierarchijos lygiais, remiantis vertinimo

metoduose taikomais kintamaisiais:

|ygis: aktyviosiose tokio paties turto arba įsipareigojimų rinkose kotiruojamos kainos (nepakoreguotos);

lygis: kiti kintamieji, iŠskyrus į 1 lygįitrauktas kotiruojamas turto arba isipareigojimų kainas, kurie stebimi tiesiogiai (t.

kaip kainos) arba netiesiogiai (t. y. iŠvesti iŠ kainų);

lygis: turto arba lsipareigojimų kintamieji, nepagrįsti stebimais rinkos duomenimis (nestebimi kintamieji).

Jei kintamieji, naudojami nustatant turto ar isipareigojimo tikrąą vertę, gali būti priskiriami skirtingiems tikrosios vertes

hierarchijos iygiams, iikrosįos vertės hierarchijos lygis, kuriam priskiriama visa nustatyta tikroji verte, turi būti nustatomas

remiantis Žemiausio lygio kintamuoju, reikšmingu nustatant visą tikrįą vertę.

Grupe ir Bendrovė pripaŽista tarp tikrosios vertės hierarchĮos lygių perkeliamas sumas to ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,

kada pokytis įvyko.

Tįkrosios vertės, nustatytos lvertinimo ir (arba) atskleidimo tikslais, skaičiuojamos remiantis pateiktais metodais. Ten, kur

taikytina, detalesnė inf6rmacija apie prielaidas, taikytas nustatant tikrąsias vertes' yra atskleista su konkrečiu turtu ar

įsipareigojimu susijusioje pastaboje (14 pastaba _ 14 Atidėjiniai darbuotojų iŠmokoms).
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3 Atskaitomybėje pateiktinisegmentai

Remiantis Valdybos, t. y. pagrindinių sprendimus priimančių asmenų, perŽiūrimomis vers|o valdymo ataskaitomis, kurios

naudojamos stūteginių'spenĮimų priemimu, Bendrovės vadovybė nusprendė, kad Bendrovė ir Grupė turi tik vieną verslo

segmentą _ baldų gamyba ir pardavimas.

4 llgalaikisnematerialusisturtas

Programinė iranga
Grupė Bendrovė

lsigijimo vertė:

2016 m. rugpjūčio 31 d. likutis

lsigijimai
2017 m. rugpjūčio 31 d. likutis

įsigijimai
2018 m. rugpjūčio 31 d. likutis

17 17

32

278

232 232

249 249

32

278

Amortizacija:
2016 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Amortizacija per metus

2017 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Amortizacija per metus

2018 m. rugpjūčio 31 d. likutis

2017 m' rugpjūčio 31 d. Iikutinė vertė

2018 m. rugpjūčio 31 d' likutinė vertė

189 189

26 26

215 215

25 25

236 236

34 34

42 42

Nematerialiojo turto amortizacĮos sąnaudos pelne (nuostoliuose) yra įtrauktos iveiklos sąnaudas. Grupės ir Bendrovės
nematerialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 2O18 m. rugpjūčio 31d. lygi 86 tūkst. eurų (2017 m. rugpjūčio 31 d. - 99 tūkst.

eurų), yra visiŠkai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.
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5 llgalaikis materialusis tuĖas

Mašinos ir

Kitas
ilgalaikis

materialusis
tuĖasntat lš viso

Žemė ir
pastatai

Transporto
priemonės

Grupė

|sigijimo vertė:

2016 m. rugpjūčio 31 d. likutis

įsigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas

PerraŠymai iŠ vieno straipsnio į kitą

2017 m. rugpjūčio 31 d. likutis

lsigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas

PerraŠymai iš vįeno straipsnio į kitą

2018 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Sukauptas nusidėvėjimas:

2016 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Nusidėvejimas per metus

Parduotas ir nuraŠytas turtas

2017 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Nusidėvejimas per metus

Parduotas ir nurašytas turtas

2018 m. rugpjūčio 31 d. likutis

2018 m' rugpjūčio 31 d. likutinė vertė

2017 m. rugpjūčio 31 d. likutinė vertė

4.374

141

27.462

2.404

(1.560)

163

177

(81)

1 .'t 99

432

(57)

1 63)

33.2',t2

2.977

(1.6e8)

4.515 28.469 96 1.411 34.491

2.255 6.210 394 8.859

6.770 34.679 96 1.805 43.350

2.111

152

18.414

1.064
(1.531)

145

6

781

99
(56)

21.451

1.321

(1.646)(59)

2.263 17.947 92 824 21.126

162 1.326 2 105 1.595

2.425 19.273 94 929 22.721

4.345 15.406 2 876 20.629

2.252 '.10.522 4 587 13.365
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5 llgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

Bendrovė

Kitas
ilgalaikis

materialusis
turtas lš viso

Žemė ir
pastatai

Mašinos ir
irenginiai

Transporto
priemonės

|sigijimo vertė:

2016 m. rugpjūčio 31 d. likutis

įsigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas

PerraŠymai iŠ vieno straipsnio Į kitą

2017 m. rugpjūčio 3'1 d. lįkutis

lsigljimai
Parduotas ir nurašytas turtas

PerraŠymai iŠ vieno straipsnio i kitą

2018 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Sukauptas nusidėvėjimas:

2016 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Nusidėvėjimas per metus

Parduotas ir nurašytas turtas

2017 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Nusidėvejimas per metus

Parduotas ir nurašytas turtas

2018 m. rugpjūčio 31 d. likutis

2018 m' rugpjūčio 31 d. Iikutinė vertė

2017 m. rugpjūčio 31 d. likutinė vertė

4.374

141

27.460

2.404

(1.560)

163

177

(81)

1.199

432

(57)

(1 63)

33.210

2.976
(1.698)

4.515 28.469 96 1.410 34.488

238 6.210 392 6.839

4.7s3 34.677 96 1.802 41.328

2.111

152

18.413

1.063

145

6
(59)

781

99

21.450

1.320

1.531 į56) Į 1.646

2.263 17.945 92 824 21.124

162 1.326 2 105 1.595

2.425 19.271 94 925 22.719

2.328 15.406 2 873 18.609

2.252 10.522 4 586 13.364

Nusidėvejimo sąnaudų pasiskirstymas pateiktas Žemiau.

Pagamintos produkcijos savikaina

Veiklos sąnaudos

Grupė
2018 m. 2017 m.

Bendrovė
2018 m. 2017 m.

1.514

81

1.265

56

1.514

81

1.264

56

1.595 1.321 1.595 1.320

Grupės ir Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo verte 2018m. rugpjūčio 3'l d. lygi 4.174 tūkst- eurų
(atitinkamai3.560tūkst. eurų2017 m. rugpjūčio 3'l d.), buvo visiškai nusidėvėjęs irvis dar naudojamas veikloje. DidŽiąją

dalį pilnai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo veikloje, turto sudaro mašinos ir irenginiai.

Bendrovė finansinio lizingo būdu įsigyto materialiojo turto 2018 m. rugpjūčio 31 d' neturejo (2017 m. rugpjūčio 31 d.

neturejo).

2018m. rugpjūčio31 d. Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutine vertė buvo lygi 17.013 tūkst.eurų, buvo

įkeistas bankui kaip paskolų uŽstatas (13 pastaba).
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6 lnvesticijos į dukterines įmones

2O18 m. rugpjūčio 31 d. ir 2017 m' rugpjūčio 31 d. Bendrovės investicijos idukterinę imonę įsigijimo savikaina pateikiama

Žemiau:
2018 m. 2017 m.

Akcinįs
kapitalas

lsigijimo
veĖė

Akcinis
kapitalas

lsigijimo
vertė

UAB,,ARI-LUX'
UAB,,Trenduva"

1O0 o/o

100 o/o

100 o/o

7

Dukterinės įmonės UAB ,,ARI-LUX" veiklos rezultataį prieŠ susijusių sandorių eliminavimą 2018 m. ir 2017 m

Finansinės būklės ataskaita

5

2

5

5

2018 m.
ruooiūčio 31 d.

2017 m.
ruooiūčio 31 d.

llgalaikis turtas

Trumpalaikis turtas

TuĖo iš viso

Nuosavas kapitalas ir rezervai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir isipareigojimai
Nuosavo kapitaIo ir įsipareigojimų iš viso

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Pardavimo pajamos

Pardavimo savikaina

Bendrasis pelnas

Veiklos sąnaudos

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis

Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)

2

165

1

1'16

'167 1',17

5878

89 59

167 117

2018 m. 2017 m.

386
(294\

306

e16\
92 90

72 (62)

20 28

20 28
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lnvesticijos i dukterines įmones (tęsinys)

Dukterinės imonės UAB ,,Trenduva" veiklos rezultatai prieš susijusių sandorių eliminavimą 2018 m

Finansinės būklės ataskaita
2018 m.

rugpjūčio 31 d.

llgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Turto iš viso

Nuosavas kapita|as įr rezervai

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Nuosavo kapitalo ir isipareigojimų iš viso

PeIno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Pardavimo pajamos

Pardavimo savikaina

Bendrasis pelnas
Veiklos sąnaudos
Finansinė ir investicinė veikla

Pelnas (nuostoliai) prieŠ apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)

Žeme
Kitos gautinos sumos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Paskola ir sukauptos palūkanos

Visas įsi gyjamas įdentif i kuojamas g rynasis turtas

2.018
'186

2.204

(35)

2.239
2.204

2018 m.

(3)

(32\

(35)

(35)

2018 m. geguŽės 11 d. Bendrove lsigijo visas UAB ,,Trenduva" akcĮas. UAB ,,Trenduva" nuosavybėS teise priklauso du

Žemės sklyūai, esantys Trakų r. siv.,-Guopstų k., kurių bendras plotas 18,5 ha. Žemes sklypų naudojimo paskirtis -
pramonės iį sandeliavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inŽinerinių tinklų koridorių teritorijos. AB ,,Vilniaus baldai"
plėtrai reikiamų objektų statybą planuoja įsigytai bendrovei priklausančiuose Žemės sklypuose.

Kaip atskleista2'26 paslaboje' Grupės ir Bendrovės vadovybė Šiose konsolidUotose ataskaitose dukterinės imonės UAB

,,Trenduva" įsigijimą vertina kaip turto isigijimą.

Toliau pateikiama lentelė apibendrina sumokėtą atlygi įsigijimo datai:

Pinigai
Visas sumokėtas atlygis

Toliau pateikiama lentelė apibendrina įsigyto turto ir prisiimtų įsipareigojimų įsigijimo dieną sumas:

2

2

1.983

36
154

e171),
2

UAB ,,Trenduva" nuosavybės teise priklausantys Žemės sklypai buvo įsigyti iŠ nesusijusių Šalių 2018 metų vasario mėnesį.

Visi ,,Trenduva", UAB, isipareigojimai yra tik AB ,,Vilniaus baldai".
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7 Atsargos
Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m 2018 m. 2017 m.

Žaliavos
Nebaigta gamyba

Pagaminta produkcija

Atsarginės dalys įrenginių remontui

Prekės, skirtos perparduoti

Atimti: nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės

7.134 6.493 7.134 6.493

Žaliavas sudaro: mediena, papildomos dalys, plastikas, cheminės medŽiagos ir kitos Žaliavos, naudojamos produkcijos

gamyboje.

Atsargos, kurių vertė 2O18 m. rugpjūčio 31 d. yra lygi 6.28a tūkst. eurų yra įkeistos bankui pagal paskolos sutartis ('t3

pastaba).

8 lš pirkėjų gautinos sumos
Grupė Bendrovė

2018 m. 20'|.7 m. 2018 m. 2017 m.

3.145
812

2.143
1.031

3

2.643
220

3.018

610

2

3.145

812
2.143
1.031

3

2.643
220

3.018

610

2

lš pirkejų gautinos sumos' bendrą|a verte

Atimti: abejotinų gautinų sumų Vertės sumaŽėjimas
6.457 4.607 6.504 4.607

lŠ pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų apmokejimo terminas yra 30 dienų'

Grupės ir Bendrovės iŠ pirkejų gautinoms sumoms vertės sumaŽėjimas 2018 m. rugpjūčio 31 d. ir 2017 m' rugpjūčio 31 d.

nebuvo apskaitytas.

Bendrovės iš pirkejų gautinų sumų vėlavimo laikotarpių analįzė 2018 m. rugpjūčio 31 d. ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. yra tokia:

Grupės gautinos sumos iŠ pirkejų:

lš pirkėjų gautinos sumos'
kurių laikotarpis nėra

praėjęs beijoms
neapskaitytas vertės

sumaŽėiįmas

6.457 4.607

lš pirkėjų gautinos sĮ.lmos' kurių laikotarpis jau praėjęs,
tačiau ioms nėra apskaitytas vertės sumažėjimas

6.504 4.607

mažįau
nei 30
dienų

60-90
dienų

90-120
dienų

daugiau
nei 120
dienu lš viso

30-60
dienu

Bendrovės gautinos sumos iš pirkejųl

171 162
3'lI

lš pirkėjų gautinos sumos' kurlų laikotarpis jau praėjęs'
tačiau ioms nėra apskaįtytas vertės sumaŽėjimas

2018 m.

2017 m.

6.124
4.s75

lŠ pirkėjų gautinos sumos'
kurių laikotarpis nėra

praėjęs beijoms
neapskaitytas veĖės

6.457
4.607

mažįau
nei 30
dienų

30-60 60-90
dįenU

90-120
dienų

daugiau
nei 120
dienu lš viso

2018 m.

2017 m.

6.171
4.s75

162
31

6.504
4.607

171
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9 Suteiktos paskolos
Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m

Susijusioms įmonėms suteiktos paskolos ir

sukauptos palūkanos

GrąŽintinas PVM
Kitos gautinos sumos

llgalaikės paskolos

Finansinės skolos
Kredito linija

Trumpalaikės paskolos

Finansinių skolų einamŲų metų dalis

Kredito linija

506 2.160 506

10

506 2.160 506

2018 m. vasario 19 d. Bendrovė pasiraŠė susitarimą su UAB ,,Trenduva" ir jos tuometine patronuojančia įmone AB ,,lnvalda
privatus kapitalas" del 2.160 tūkst. eurų sumos paskolos suteikimo UAB,,Trenduva". Metine fiksuota palūkanų norma sudare
'2,l 

proc' Šalys susitare, kad galimas arba paskolos grąŽinimas, arba Bendrovė isigys visas UAB ,,Trenduva" akcijas. 2018

m. įeguŽes 11 d. Bendrovē 1sigi;o visas UAB,,Trenduva" akcijas. Paskola yra iki pareikalavimo, todėl yra rodoma

trurripa-laikio turto dalyje. Bendrovė ir UAB ,,Trenduva" nėra sutarusios formalaus paskolos grąŽinimo grafiko.

Kitos gautinos sumos
Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.

802
300

612
82 253

612
52

802

1.102 694 1.055 664

Grupė ir Bendrovė 2018 m. rugpjūčio 31 d. ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. neturėjo kitų gautinų sumų, kurių laikotarpis yra praejęs

ar kurioms yra apskaitytas vertės sumaŽėjimas.

11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m

Pinigai banke 843 954 627 888

843 954 627 888

Bendrovės sąskaitos uŽsienio valiuta ir eurais Danske Bank A,/S Lįetuvos filiale bei būsimos piniginės įplaukos įjas yra

įkeistos bankui kaip uŽstatas uŽ paskolas (13 pastaba).

12 Rezervai

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teįsės aktus. įjį privaloma kasmet pervesti ne maŽiau

kaip 5 proc. grynojo peino tol, kol rezervas pasieks 1O proc. istatinio kapitalo. 2018 m. rugpjūčio 31 d. ir 2017 m. rugpjūčio

31 d. Bendrovės privalomasis rezervas yra pilnai suformuotas.

13 Finansiniai įsipareigojimai
Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.

2.373
5.500

2.373
5.500

7.873 7.873

966 810

3.000

966 810

3.000
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13 Finansiniai įsipareigojimai (tęsinys)

Kaip paskolų grąŽinimo uŽstatą Bendrovė yra įkeitusi savo nekilnojamįį turtą, įrangą ir;rengimus, kurių bendra likutine

uerie'zolg m.-ruįp1učio 31 d. buvo lygi 17.b13 tūkst. eurų (2017 m' rugpjūčio 31 d. _ 8.816 tūkst' eurų), dabartines bei

ate1ies pinigineš'plaukas įBendroves Danske Bank ĄS Lietuvos filįalo banko sąskaitas ir atsargas, kurių vertė

2018 m. rugpjūčio 31 d. buvo 6.284 tūkst. eurų.

Bendrovės ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų grąŽinimo terminai:

Grupė Bendrovė

2018 m. rugpjūčio 31 d
Kintama Fiksuotį
palūkanų palūkanų
norma norma

966

6.466

857

300
250

8.839 8.839

2018 m. sausio 2 d' Bendrovė pasirašė su Danske Bank ĄS Lietuvos filialu finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutarti dėl

suteikiamos paskolos. Sutartyje numatytos 3 finansavimo paslaugos:

1) Kredito linija, kurios maksimali kreditavimo suma 5.500 tūkst. eurų, grąŽinimo terminas _2019 m. gruodŽio 31 d.;

2) 1 .500 tūkst. eurų paskola, kurios grŽinimo terminas _ 2023 m. birŽelio 30 d.;

3) 2.000 tūkst. eurų paskola, kurios grŽinimo terminas _2021m. birŽelio 30 d.

Taikoma kintama palūkanų norma. 2O18 m. rugpjūčio 3'1 d. Grupės ir Bendrovės finansinių skolų metinių palūkanų normų

svertinis vidurkis iygus l,tis proc. (2017 m' rugpjūčio 31 d. _ 0,95 proc.). 20'18 m. lr 2017 m. kintamų palūkanų normų

perskaičiavimo periodai buvo 3 mėnesiai ir 6 mėnesiai.

Trumpalaikių ir ilgalaikių paskolų tikroji verte yra apytikriai lygijų apskaitineivertei, kadangi paskolų sutarties sąlygos atitinka

rinkos sąlygas.

Metų pabaigoje negrąŽintų paskolų palūkanų svertinis vidurkis:
Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m 2018 m. 2017 m

Fiksuota
palūkanų

norma

Kintama
palūkanų

norma

2018 I 2019
2019 I 2020
2020 I 2021

2021 12022
2022 I 2023

Kredito linija

Finansįnės skolos

NegrąŽintos paskolos metų pabaigoje valiutomis

Paskolos valiuta:
Eurai

Paskolų judėjimas

Paskolos 31-08-2017

Gauta paskolų

GrąŽinta paskolų

Paskolos 31-08-2018

Grupė Bendrovė
2018 m. 2017 m 2018 m. 2017 m

8.839 3.810 8.839 3.810

8.839 3.810 8.839 3.810

966

6.466

857

300
250

0,95 %

1,32 0/o

0

0

Yo

Yo

,95

,95

0,95 %
1,32 0/o

0,95 %
0,95 %

3,810
7,685

(2,656)

8,839

3,810
7,685

(2,656)

8,839
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14 Atidėjiniai darbuotojų iŠmokoms

Bendrovė
2018 m. 2017 m. 2018 m. 20'17 m.

Atidejiniai darbuotojų pensĮų iŠmokoms

Atidejiniai darbuotojų jubiliejų ir kitoms iŠmokoms

Diskonto norma

Darbo uŽmokesčio prieaugis

Darbuotojų tekamumas pagal amŽiaus grupes:

amŽiaus grupe iki 25 m.

amŽiaus grupė nuo 25 m. iki 45 m.

amŽiaus grupė nuo 45 m. iki 59 m.

amŽiaus grupė nuo 59 m. iki 75 m.

2018 m.

Diskonto norma
Darbo uŽmokesčio prieaugis

Diskonto norma
Darbo uŽmokesčio prieaugis

Toliau pateiktoje lentelėje atskleidŽiamas pensijų atidėjinių pokytis:

Grupe ir Bendrovė

Rugsejo 1 d.

EinamŲų metų prieaugis

lŠmokejimai

Pakartotiniai pensijų iŠmokų vertinimai

Rugpjūčio 31 d.

337

478
297
411

337

478
297

411

815 708 815 708

Atidėjinius pensijų ir jubiliejų išmokoms sudaro apskaičiuotos pagal Bendroveje galiojančią kolekŲvinę sutartį mokėtinos
sumos. Kiekvienaš darbuotojas turi teisę gauti jubiliejines iŠmokas bei, išeinant iŠ darbo prasidėjus pensiniam amŽiui, 2

arba 3 mėnesių atlyginimų iJydŽio iŠmoką. Pagrindinės prielaidos, kuriomis remiantis skaičiuojami atidejiniai pensijų ir

jubiliejų įŠmokoms, yra: darbuotojų tekamumas pagal amŽiaus grupes, diskonto norma' darbo uŽmokesčio augimas.

Pagrindinės aktuarinės prielaidos, kuriomis remiantis skaičiuojamiatidejiniaipensijų ir jubiliejų išmokoms:

2018 m. 2017 m.

1,5 0/o

6 o/o

0-40 Yo

10-15 o/o

10 o/o

O-10 o/o

1,5 0/o

6 o/o

040o/o
10-15 o/o

10 o/o

O-10 o/o

Toliau pateiktoje lentelėje atskleidŽiamas Grupės ir Bendrovės kitų bendrŲų pajamų jautrumas galimiems aktuarinių
prielaidų pokyčiams, visus kitus kintamuosius laikant konstantomis.

Padįdėjimas /

sumažėiimas, proc.

įtaka kitoms
bendrosioms

oaiamoms

+0,5 %

+0,5 %

-0,5 %

-0,5 0/o

(2e)

28

30
(27)

20'18 m 2017 m

297

37

(8)

11

259

34

(21)

25

337 257
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14 Atidėjiniai darbuotojų išmokoms (tęsinys)

Toliau pateiktoje lentelėje atskleidŽįamas atidėjinių darbuotojų jubiliejų ir kitoms išmokoms pokytis

Grupe ir Bendrovė 2018 m. 2017 m.

Rugsejo 1 d.

EinamŲų metų prieaugis

lŠmokejimai

Pakartotiniai jubiliejų ir kitų išmokų vertinimai

Rugpjūčio 31 d.

15 Prekybos skolos

Prekybos skolos yra beprocentės ir paprastai jų apmokejimo terminas yra 30-60 dienų

16 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir sukaupti isipareigojimai
Grupė

411

114

(47)

478

Bendrovė

20tB m. 20'17 m. 2018 m. 2017 m.

384

71

(44)

411

|sipareigojimai, susiję su darbo uŽmokesčiu

Mokėtini dividendai

Moketini veiklos mokesčiai

Kitos mokėtinos ir sukauptos sumos

1.770

1.011

115

20

1.717

1.011

109

20

2.052
1.015

0

60

2.032
1 .015

0

36

3.127 2.916 3.083 2.857

Kitos mokėtinos sumos yra be palūkanų ir vidutinis atsiskaitymo terminas yra 15_30 dienų. Paprastai dividendai yra

apmokami per vienerius metus.

17 Pardavimo paiamos
Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m 2018 m. 20'17 m

Prekių pardavimo pajamos

Suteiktų paslaugų pajamos

69322 63.423

Pardavimo pagal rinkas (prekių pristatymo vietas) analizė pateikta Žemiau:

#

69.322 63.422

1

69.322 63.422

69.322 63.423

Bendrovė
2018 m. 2017 m.

Europos Sąjungos šalys, išskyrus Lietuvą

Ne Europos Sąungos šalys

Lietuva

38.601

28.728

1.993

39.223
23.560

640

38.601

28.728

1.993

39.223

23.560

640

69.322 63.423 69.322 63.423

Prekių pardavimo pajamas 2018 m.ir2017 m. sudarė: baldų pardavimai 97 proc. ir 99 proc. atitinkamai, o likusią dalį sudare
Žaliavų bei atliekų pardavimai.

Pagrindinis Bendrovės pirkėjas yra,,IKEA Supply" AG. PardavimaiŠiam pirkejui2018 m. sudarė 67.381 tūkst. eurų, t. y.

szįroc. visų Bendrovėš parūaviinų (2017 m. - 62.855 tūkst. eurų, t. y. 99 proc. visų pardavimų) Bendrovė su šiuo pirkėju

dirbo ūumpalaikių sutarčių pagrindu nuo 1998 m., nuo 20't8 m. vasario 1 d. su Šia įmone sudaryta ilgalaike tiekimo sutartis

iki 2025 metų.
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18 Pardavimo savikaįna
Gruoė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.

MedŽiagos

Darbo uŽmokestis

Nusidevėjimas

Socialinis draudimas

Kitos gamybos sąnaudos

19 Pardavimo, paskirstymo sąnaudos ir administracinės sąnaudos

Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos:

46.263

7.863

1.500

2.428
4.821

40.522

6.879

1.278

2.128
3.778

46.263

7.643

1.500

2.360

5.201

40.522

6.716

1.278

2.078
4.081

62.875 54.585 62.967 54.675

Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m 2018 m. 2017 m.

Darbo uŽmokestis

Transportavimo ir sandėliavimo paslaugos

Konsultacinės sąnaudos

N usidevejimas ir amortizacija

Turto prieŽiūros, komunalinės ir komunikacijos sąnaudos

Komandiruočių sąnaudos
Kita

Administracinės sąnaudos.

Darbo uŽmokestis

Transportavimo ir sandėliavimo paslaugos

Valdybos narių tantjemos

Socialinis draudimas

Audito ir konsultacinės sąnaudos

Nusidėvejimas ir amortizacija

Turto prieŽiūros, komunalinės ir komunikacijos sąnaudos

Gamybos atliekų utilizavimo sąnaudos

Komandiruočių sąnaudos

Labdaros ir paramos išlaidos

Kita

372

208
69

110

46

74

1

685

361

208
69

110

46

74

6

1 .168

2

12

5

94

0

1.171

6

1 .168

2

12

5

0

171

1

11

5

1

57

1

11

5

1

57 94

1.287 '1.246 1.287 1.246

Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.

1 .195

92

1.241

17

90

389

221

71

93

55

55

2

485

1.157

92

1.204

17

90

378
220

71

93

55

55

I

475665

2.852 2.7',19 2.782 2.659
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20 Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018m. 2017 m.

Kitos veiklos pajamos

Nuomos ir komunalinių patarnavimų pajamos

llgalaikio materialiojo turto pardavimo pelnas

Šilumos pardavimo pajamos

Kitos pajamos
568 325 573

283
26

16

295

224

49

300

224

49

285
26

16

327

Kitos veiklos sąnaudos
Tiesiogines nUomos pajamų sąnaudos

Šilumos gamybos sąnaudos

llgalaikio materialiojo turto pardavimo (nuostolis)

21 Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės veiklos pajamos

Palūkanų pajamos

Teigiama valiutos kurso itaka

Finansinės veiklos sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo

22 Pelno mokestis

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos
Pelno mokestis nuo dividendų, iŠmoketų fiziniams
asmenims

Pelno mokesčio sąnaudos iš viso

LaikinŲų skirtumų pripaŽinimas ir atstatymas

Atidetojo pelno mokesčio (pajamos)

Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos pelne
(nuostoliuose)

(1 45)

(86)

(145)

(86)

(1 60) (1 60)

A\u\
(231) (164) Į231)- (164)

Gru
2018 m. 20'17 m. 2018 m. 2017 m.

Bendrovė

3 6 34

21

6

21

24 6 55 6

(63) (57)

13

(57)

(1 3)

(62)

(22)

(85) (70) (84) (70)

Gruoė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m

310 560 310 560

310 561 310 561

11 u1\ 11 u1\
11 u1\ 11

321321 520 520

2o18 m. ir 2017 m. atįdėtojo mokesčio turtas ir isipareigojimas buvo apskaitomas naudojant 15 proc- tarifą-

2018 m. Grupė ir Bendrovė vykdė investicinį pĄektą, kuriam priskyrė naują produktyvumo ir darbo naŠumo didinimui'

gaminamos produkcijos diverįifikavimui į naujus produktus bei gamybos proceso esminiam pakeitimui skirtą ilga|aikį

fiaterialŲį turtą. lnvesticinis projektas apemė 659 tūkst. eurų investicijų, susijusių su naujų galybos technologinių linijų

įsigijimu ii1oiegjimu, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimu. Grupe ir Bendrovė 2018 m. apmokestinamąį
pelną sumaŽino 659 tūkst. eurų investicinio projekto lengvata.

72



AB ,,Vilniaus baldai", imonės kodas 121922783, Savanorių pr. 178B' Vilnius' Lietuva

KoNso-LlDUoTŲ lR BENDRovĖs FlNANSINlŲ ATASKAITŲ RINKINYS uŽ2018 M., PASIBAIGUslUs 2018 M

RUGPJUCIO 31 D.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

22 Pe|no mokestis (tęsinys)

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrŲų pajamų ataskaitoje pateikta pelno mokesčio sąnaudų suma gali būti suderinta su pelno

mokesįio sąnaūdomis, apskaičiuotomis taikant įstatyme numatytą pelno mokesčio tarifą pelnui prieŠ pelno mokestį:
Grupė

2018 m. 2017 m

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą

Pelno mokesčio komponentai:
_ Apmokestinamojo pelno nemaŽinančios sąnaudos

- Neapmokestinamosios pajamos

- lnvesticįnio projekto lengvata
Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos pelne
(nuostoliuose)

Pe|nas (nuostoliai) prieŠ apmokestinimą

Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą

Pelno mokesčio komponentai:

- Apmokestinamojo pelno nemaŽinančios sąnaudos

- Neapmokestinamosios Pajamos
- lnvesticinio pĄekto lengvata
Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos pelne
(nuostoliuose)

Atidetojo pelno mokesčio turtas

Atidėtojo pelno mokesčio isipareigojimas

Grupė

15 o/o

2.584
388 15 o/o

4.970

746

19

(2)

eĘ\

1 o/o

0 o/o

(4o/o)

0 o/o

0 o/o

(5 %)

34
(2)

(99)

12% 321 10 o/o 520

Bendrovė
2018 m. 2017 m.

15 o/o

24

(2)

Q43\

2.599

390

32

(2)

(99)

15 o/o

4.942
741

1 o/o

0 o/o

(4 Y")

0%
0 o/o

(5Yo\

12 o/o 321 10 o/o 520

Atidetojo pelno mokesčio turto ir atidetojo pelno mokesčio isipareigojimo analizė pateikta Žemiau:

Grupė
2018 m. 2017 m.

Bendrovė
2018 m. 2017 m.

157 170

G4\
157 170

u4l42)
115 126 115 126

Grupės ir Bendrovės atidetojo pelno mokesčio turto ir įsipareigojimų pasikeitimas per metus (prieŠ ir po likučių sudengimo):

2016 m.

Pripažinta
pelno

mokesčio
sąnaudų

straipsnyie 2017 m

Pripažinta
pelno

mokesčio
sąnaudų

straįpsnyie 2018 m.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas
_ Sukauptos sąnaudos

Atidėtojo pelno mokesčio
įsipareigojimai
_ lnvesticĮų lengvata

Atidėtojo pelno mokesčio turtas'
grynąja veĖe

128 42 170 (1 3) 157

128 42 170 (1 3) 157

(47) 3 (44\ 2 (42\

(47\ 3 @4) 2 A2j

81

73

45 126 (1 1) 115
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22 Pelno mokestis (tęsinys)

Bendrovė

2016 m

PripaŽinta
pelno

mokesčįo
sąnaudų

Pripažinta
pelno

mokesčio
sąnaudų

straipsnvie2017 m. 2018 m.

Atidėtojo pelno mokesčlo turtas
_ Sukauptos sąnaudos

Atidėtojo pelno mokesčio
įsipareigojimai
_ lnvesticĮų lengvata

Atidėtojo pelno mokesčio turtas'
grynąja verte

128 42 170 (13) 157

128 42 170 (1 3) 157

(47\ 3 G4\ 2 (42\

@7) 3 A4) 2 u2\

81 45 126 (11) 115

23 Pagrindinis ir sumaŽintas vienai akcijai tenkantįs pelnas

Pagrindinis ir sumaŽintas vienai akcĮai tenkantis pelnas apskaičiuojamas, dalijant akcininkams priskiriamą grynąį pelną iŠ

metinio iŠleistų ir apmokėtų paprastŲų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio per metus. Jokių potencialių akcijų, kurios galėtų

būti išleistos, nėra, todėl pagrindinis ir sumaŽįntas vienai akcijai tenkantis pelnas sutampa

Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.

Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas

Vidutinis svertinis akcijų skaičius (tūkst.)

Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)

Finansiniai įsipareigojimai
Gautos paskolos

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

2.263
3.886

4.450
3.886

2.278

3.886

4.422

3.886

0,58 1,15 0.58 1,14

2018 m. ir 2017 m. nebuvo jokių akcinio kapitalo pokyčių, todėl akcijų skaičius metų pabaigoje ir vidutinis svertinis akcijų

skaičiaus vidurkis sutampa.

24 Finansinės rįzikos valdymas

Finansinės priemonės pagal grupes

Žemiau pateiktos finansinių priemonių grupės, kurioms taikomas finansinės rizikos valdymas
Grupė

Paskolų ir gautįnų sumų grupė

2018 m. 2017 m.

Finansinįs turtas
Suteįktos paskolos

Prekybos ir kitos gautinos sumos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
7.600 6.120

GruDē
Finansinių įsipareigojimų'

vertinamų amortizuota
savikaina. orUpė

2018 m. 2017 m

Bendrovė
Paskolų ir gautinų sumų grupė

2018 m. 2017 m.

6.757
843

506
4.660

954

2160 506

6.757 4.660

627 888
g.sM 6.054

Bendrovė
Finansinių įsipareigojimų'

vertinamų amortizuota
savikaina' grupė

2018 m. 2017 m.

8.839
9.139

3.810
5.857

8.839
g.111

3.810

5.875

17.978

74

9.667 17.950 9.685
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24 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)

Likvidumo rizika

GrupėS ir Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą srynųų pinigų ir grynųų pinigų ekviva|entų kiekį arba uŽsitikrinti

finahsavimą atitinkamo kiekio kredito |inijų ir paskolų pagalba, siekiant ivykdyti savo strateginiuose planuose numatytus

įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iŠ viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iŠ

viso) ir štunaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso - atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iŠ

viso)rodik|iai2oi8 m. iugpjūčio 31 d. atitinkamaibuvo 1,48 ir0,89, Grupės atitinkamai 1,31lr0,73 (Grupes ir Bendrovės

1,16 ir 0,60 2017 m. rugpjūčio 31 d.).

Žemiau pateiktos lentelės apibendrina Grupės ir Bendrovės finansinių isipareigojimų grąŽinimo terminus
2018 m. rugpjūčio 31 d. pagal nediskontuotus mokėjimus pagal sutartis (suplanuoti mokejimai ir palūkanos):

Pareikalavus
lki 3

mėnesiu

Nuo
3 iki 12

mėnesiu

Nuo
I iki5
metų Po 5 metu lš visoGrupė

Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos

Prekybos ir kitos mokėtinos
sumos

2017 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Paskolos ir įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos

Prekybos ir kitos mokėtinos
sumos

2018 m. rugpjūčio 31 d. likutis

Bendrovė

Paskolos ir isiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos

Prekybos ir kitos mokėtinos
sumos

2017 m' rugpjūčio 31 d.likutis

Paskolos irisiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos

Prekybos ir kitos mokėt|nos
sumos

2018 m. rugpjūčio 3l d. likutis

1.0'19

624

4.838

3.1 98 3.822

5.857

1.019 5.462 3.198 9.679

219

258

8.920

772 7.928 8.958

9.1 39

219 9.178 772 7.928 18.097

Pareikalavus
lki 3

mėnesiu

Nuo
3iki 12

mėnesiu

Nuo
1iki5
metų Po5 metu lš viso

1.019

624

4.856

3.1 98 3.822

5.875

1.019 5.480 3.198 9.697

219

258

8.892

772 7,928 8,958

9.111

219 9.150 772 7,928 18.069

Kredito rizika

Grupės ir Bendrovės prekybos partnerių koncentracija yra labai didelė. Gautinos sumos iŠ pagrindinio Grupės ir Bendrovės
pirkējo -,,IKEA Supply AG" _ 2018 m. rugpjūčio 31 d. sudarė apie 97 % Grupes ir Bendroves iŠ pirkejų gautinų sumų
'(2O1i n' rugpjūčio 31 d. - virŠ 97%). DidŽioji dalis Bendrovės pardavimų taip pat yra šiam pirkejui (17 pastaba).

Grupė ir Bendrovė nesuteikia garantijų uŽ kitų Šalių prievoles. DidŽiausią kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto

vieneto apskaitine verte. Todėl Grupės ir Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali rizlka yra lygi iŠ pirkėjų gautinų sumų

sumai finansinės būkles ataskaitos sudarymo dieną.

lš prekybos ir kitų gautinų sumų, kurių laikotarpis nėra praėjęs bei joms nėra nustatytas Vertės sumaŽėjimas, finansinių

ataskaiĮų dieną nėū jokių poŽymių, jog skolininkai neįvykdys SaVo mokėtinų įsipareigojimų, nes gautinų sumų likučiai yra

nuolat kontroliuojami. įsisenėjimo analizė pateikta 8 pastaboje.

75



AB,,Vilniaus baldai", įmonės kodas 121922783, Savanorių pr' 178B, Vilnius, Lietuva

KoNsoLlDUoTŲ lR BENDRovĖs FlNANSINlŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ2018 M., PAslBAlGUslUs 2018 M

RUGPJUCIO 31 D.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

24 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)

Kredito rizika (tesinvs)

Grupės ir Bendrovės pinigų ir pinigų ekvivalentų maksimali kredito riz|kayra lygi pinigų ir pinigų ekvivalentų, klasifikuojamų
kaip pinigai ir pinigų ekvivįlėntai, tikrajai vertei finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną. Grupės ir Bendrovės vadovybė
mano, jog rizika, Ėatiriama |aikant ir investuojant laisvas lėŠas bankų sąskaitose ir kitose trumpalaikio investavimo
instrumen1uose' yra nereikšminga, nes partneriais pasirenkami tik aukštus kredito reitingus turintys Europos Sąungos
bankai.

Nepradelsto ir nenuvertėjusio finansinio turto kredito kokybę galima įvertinti atsiŽvelgiant į informaciją apie šalių

isipareigojimų nevykdymą praeityje:

GruDE Bendrovė

Paskolų ir qautinu sumu oruoė Paskolu ir qautin u sumu oruoė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.

Nepradelstos prekybos ir kitos gautinos sumos
Pinigai bankuose, turinčįuose aukštus" kredito
reitingus

6.635

843

4.634

954

8.826

627

4.634

888

7.478 5.588 9.453 5.522
* Pagal Fitch ratings suteiktas reitingas A.

Grupe ir Bendrovė laisvas leŠas laiko bankų sąskaitose arba investuoja į kitus trumpalaikius investavįmo instrumentus tik

aukŠtus kredito reitingus turinčiuose Lietuvos komerciniuose bankuose.

Užsienio valiutos rizika

Valiutos rizika, su kuria susiduria Grupė ir Bendrovė, kyla del vykdomo importo ir eksporto veiklos. Grupės ir Bendrovės
politika yra suderinti pinigų srautus iš labai tikėtinų būsimų pardavimų su pirkimais kiekviena uŽsienio valiuta. Grupė ir
'Bendrovė 

nesinaudoja kokiomis nors finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti uŽsienio valiutos riziką, iŠskyrus

tai, kad stengiasi skolintis eurais.

2018 m. rugpjūčio 31 d. finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo tokie (eurų ekvivalentais):

Grupė Bendrovė

Turtas lsipareigoiimai TuĖas lsipareigoiimai

Eurais (EUR)

Lenkijos zlotais (PLN)

Rusijos rubliai(RUB)

2018 m.

EUR
EUR

2017 m.

EUR
EUR

7.600 17.713

108

157

9.544 7.685

108

157

7.600 17.978 9.544 '17.950

Palūkanų normos rizika

Grupės ir Bendrovės paskolas sudaro paskolos su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su EURIBoR ir sukuria
palūkanų normos riziką.2018 m' rugpjūčio 31 d- ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. Grupė ir Bendrovė neturėjo jokių finansinių
priemonių, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką.

Padidėjimas
/sumažėiimas, %

įtaka pelnui prieš
mokesčius

Padidėjimas
/sumažėiimas' %

(126)

110

įtaka pelnuiprieŠ
mokesčius

+1 o/o

-1 o/o

+1 o/o

-1 Yo

76

(58)
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24 Finansinės rizikos valdymas (tęsinys)

Finansinio turto ir isipareiqoiimų tikroii vertė

Finansinis turtas
Gruoė Bendrovė

Kategorija - Paskolos ir
gautinos sumos

Kategorija - Paskolos ir
qautinos sumos

2018 2017 2018 2017

Finansinis turtas
Lygis 3: Suteiktos paslaugos

Lygis 2: Prekybos ir kitos gautinos sumos

Lygis 1: Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Finansinįai įsipareigojimai
Lygis 3: Paskolos
Lygis 2: Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

506
4.660

954

506
4.660

888
6.757

843

2.160
6.757

627

7.600 6.120 9.544 6.054

Gruoė Bendrovė
KategorĮa _ finansiniai KategorĮa _ finansiniai

iimai lsrparel ooiimai

2018 2017 2018 20'17

8,839
9,139

3,810
5,857

8,839
9,111

3,810
5,875

17,978 9,667 17,950 9.685

Grupės ir Bendrovės finansinis turtas ir isipareigojimai apskaityti amortizuota savikaina yra prekybos ir kitos gautinos sumos'
prekybos ir kitos mokėtinos sumos, ilgalaikes ir trumpalaikės paskolos.

Prekybos ir kitos gautinos sumos' prekybos ir kitos mokėtinos sumos ir paskolos. Vadovybes nuomone, prekybos

ir kitį gautinų sumį, prekybos ir kitų mokėtinų sumų ir paskolų apskaitinė Vertė yra apylyge jų tikrajai vertei, kadangi
prerįos ir kįos gautinos sumos, prekybos ir kitos mokėtinos sumos yra mokėtinos per vienerius metus, o paskoloms

taikomos EURlBoR rinkos sąlygomis pagrįstos kintamos palūkanų normos.

25 Kapitalo valdymas

Grupės ir Bendrovės kapitalas apima įstatini kapitalą, priva|omąį rezeNą ir nepaskirstytą|į pelną. Pagrindinis kapitalo
valdymo tikslas yra garantuoti, kad Grupė ir Bendrovė atitiktų iŠorinius kapitalo reikalavimus.

Grupė ir Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsiŽvelgdamos i ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo
veiįlos rizikos ypatybes. Siekdama palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali pakeisti dividendų iŠmokėjimą

akcininkams, giąŽinti kapitalą akcininkams arba iŠleisti naują akcijų emisiją. 2018 m. rugpjūčio 3'l d. pasibaigusiais metais

nebuvo padaryta jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso pakeitimų'

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatyme reikalaujama, kad Bendrovės nuosavas kapitalas nesudarytų maŽiau negu

50 proc. jos įstatini kapitalo.

Grupė ir Bendrovė turi išorinių kapitalo reikalavimų iŠ banko. Banko paskoloms ir lizingo sutartims uŽtikrinti reikalaujama:

(a) kad nuosavo kapitalo (atėmus iš susijusių Šalių gautinas sumas ir susijusių Šalių Bendrovei suteiktas paskolas) ir viso
turto (atėmus iŠ susijusių šalių gautinas sumas ir susĮusių Šalių Bendroveį suteiktas paskolas) sanŲkis būtų ne

maŽesnis nei O,30;
(b) grynojo finansinio įsiskolinlmo ir EBITDA santykis uŽ paskutinius 12 mėnesių būtų ne didesnis nei 2'O0.
(ci ūaskotos suma neturi viršyti bendros 70 o/o Bankui įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertės, 50 % Bankui įkeistų

irengimų ir atsargų balansinės vertės sumos.

Vadovybė kontroliuoja' kad Bendrove atitiktų visus aukŠčiau paminėtus reikalavimus' Atitikimas reikalavimams yra

skaičiuojamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Jokių kitų kapitalo valdymo priemonių nėra naudojama.
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25 Kapitalo valdymas (tęsinys)

Žemiau pateikiami Bendrovės privalomų bankų rodiklių apskaičiavimai:

2018 m. 2017 m.

Nuosavas kapitalas
lŠ susĮusių šalių gautinos sumos
Bendrovei susijusių šalių suteiktos paskolos

Koreguotas nuosavas kapitalas iš viso

Turtas

lš susijusių šalių gautinos sumos

Bendrovei susijusių Šalių suteiktos paskolos

Koreguotas turtas iš viso
Nuosavo kapitalo ir turto santykis

Finansinis įsiskolinimas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grynasis finansinis įsiskolinimas

EB|TDA (paskutiniŲų 12 menesių)

Grynojo finansinio įsiskolinimo ir EB|TDA santykis

lkeistos atsargos
lkeista iranga
lkeisti pastatai
Viso

15.811
600

14.594
537

15.211 14.057

36.663 26.880

537600

36.063 26.343

0,42 0,53

2018 m. 2017 m.

8.839

$27')

3.810
(888)

8.212 2.922

4.209 6.360

1,95 0,46

Bendrovė ir Grupė
2018 m.*

6.284
6.096

10.917

50 Yo

50 o/o

70 o/o

3.142
3.048
7 642

13.832

Skola
* Taikoma tik nuo 2018 m.

8.839

Paskolos suma neviršija bendros 50 % ikeisto turto, 50 % įkeistos įrangos ir 70 o/o įkeisto ilgalaikio materialiojo turto sumos:
paskolos suma 8.393 < 13.832.

2018 m. ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. bei kiekvieno abiejų finansinių laikotarpių ketvįrčio pabaigoje Grupė ir Bendrovė tenkino
visus rodiklių reikalavimus banko paskoloms uŽtikrinti.

26 SusĮusių šalių sandoriai

Šalys yra laikomos susĮusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikŠmingą itaką kitai Šaliai

priimant 1nansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios Šalys 20'l8m. rugpjūčio 31 d. buvo: UAB ''AR|-LUX'
Įdut<terine įmonė), UAB,,Trenduva'' (dukterinė imone), AB,,lnvalda privatus kapitalas" (kontroliuojantis akcininkas) bei visos

šios bendrovės kontroliuojamos įmonės (2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo: UAB ,,AR|-LUX" (dukterinė imonė), AB ,,lnvalda
privatus kapitalas"(akcininkas) bei visos Šios bendrovės kontroliuojamos imonės (Kitos susijusios šalys)).
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25 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

Bendrovės ir Grupės susijusios šalys, su kuriomįs buvo vykdomi sandoriai 2018 m. ir 2017 m. bei susiję likučiai 2018 m. ir

2017 m. rugpjūčio 31 d. yra iŠvardinti Žemiau:

a) Prekių ir paslaugų pardavimai bei pir4imai ir balansiniaį sandorių likučiai

Gautinos Mokėtinos20'17 m
Grupė

AB ,,lnvalda privatus kapitalas"

Kitos susijusios šalys

2017 m.
Bendrovė

-UAB,,ARI-LUX"

AB ,,lnvalda privatus kapitalas

Kitos susijusios šalys

* Sandorįai su Bendrovės dukterine imone.

2018 m
Grupė

AB ,,lnvalda privatus kapitalas"

Kitos susijusios šalys

2018 m.
Bendrovė

-UAB,,ARI-LUX"
-UAB,,TRENDUVA'

AB ,,lnvalda privatus kapitalas"

Kitos susijusios šalys

Pirkimai Pardavimai sumos sumos

234

506

43

o

69 2

234 78 549 2

Pirkimai Pardavimai
Gautinos Mokėtinos
sumos sumos

506

43

306

234

2

9

69

19

2

540 80 549 21

Pirkimai Pardavimai sumos
Gautinos Mokėtįnos

sumos

3.315 1.388 569 647

3.315 1.388 569 647

Pirkimai Pardavįmai
Gautinos Mokėtinos
sumos sumos

386

3.315

4

31

3

1.385

2.191

28

647569

3.701 1.423 2.760 675

* Sandoriai su Bendrovės dukterinėmis imonėmis.

b) Paskolos, sufetkfos AB ,,lnvalda privatus kapitalas"

Rugsejo 1 d.
Paskolos, suteįktos per metus
Gauti paskolų mokejimai
Palūkanų pajamos
Gauti palūkanų mokejimai
Rugpjūčio 31 d.

2018 m. 2017 m.

506

506
500

6

5060
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25 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

c) Paskolos, suferkfos UAB ,,Trenduva"

Rugsejo'1 d.
Paskolos, suteiktos per metus
Gauti paskolų mokėjimai
Palūkanų pajamos
Gauti palūkanų mokejimai
Rugpjūčio 31 d'

Darbo uŽmokestis

Socialinįo draudimo įmokos

Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų

VirŠ penkerių metų

2018 m. 2017 m.

2.160

31
2.19',1

Vadovybės darbo uŽmokestis ir kitos iŠmokos

Bendrovės generalinis direktorius, finansų vadovas ir dukterįnės imonės dįrektorius yra laikomi pagrindine Grupės
vadovybe.

Grupė Bendrovė
2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m'

233 219
68

207

64

196

6172

305 287 271 257

Grupės ir Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų' nebuvo jokių kitų iŠmokėtų ar priskaičiuotų sumų

ar turto perleidimo.

27 Veiklos nuoma

Veiklos nuomos isipareiqojimai

Grupe ir Bendrovė yra sudariusios transporto priemonių ir patalpų veiklos nuomos sutartis. Nuomos sąlygose nėra numatyta

apribojimų Grupės ir Bendrovės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma.

Per 2018 m. Bendrovės ir Grupės nuomos sąnaudos, susijusios su transporto priemonių ir patalpų nuoma, sudarė 447

tūkst- eurų (2017 m' - 746 tūkst. eurų).

Būsimi nuomos mokėjimai pagal sudarytas veiklos nuomos sutartis:
Grupė Bendrovė

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m

Per vienerius metus
Transporto priemonių nuoma

Patalpų nuoma
561 740 558 740

34

527

160

580

31

527
160

580

Nuo vienerių iki penkerių metų

Transporto priemonių nuoma

Pata|pų nuoma
1.818

2.379

Veiklos nuomos qautinos sumos

Neatšaukiami nuomos įmokų gavimai pagal sudarytas veiklos nuomos sutartis:
Grupė

809 1.808 809

1.549 2.366 1.549

Bendrovė
2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.

47
1.771

341
468

37

1 .771

341

468

71 129 71 129

80

71 129 71 129
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