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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita
Metų prospektas – ataskaita parengtas už 2005 metus.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Bendrovės pavadinimas
Kodas
Įstatinis kapitalas
Adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninis paštas
Interneto tinklapis
Teisinė – organizacinė forma
Įregistravimo data ir vieta
Registras, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie bendrovę

Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“
1219 22783
15 545 068 Lt
Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius
(8~5) 252 57 00
(8~5) 231 11 30
baldai@vilniausbaldai.lt
www.vilniausbaldai.lt
akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatusis
juridinis asmuo
1993 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto valdyba
Juridinių asmenų registras

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis
Bendrovė priklauso baldų pramonės šakai. Pagrindinės jos veiklos kryptys – biuro, miegamojo, svetainės
bei prieškambario baldų projektavimas, gamyba ir pardavimas.

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais
naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas
Su šia ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti
bendrovės buveinėje Savanorių pr. 178, Vilniuje, bei AB FMĮ „Finasta“, Konstitucijos pr. 23, Vilniuje.
AB „Vilniaus baldai“ visuomenės informavimo priemonės – dienraštis „Verslo žinios“, Lietuvos
telegramų agentūra ELTA bei naujienų agentūra BNS.

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją
5.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas
Viktoras Majauskas, generalinis direktorius, tel. (8~5) 252 57 00, faks. (8~5) 231 11 30
Vygantas Didžiulis, vyriausiasis finansininkas, tel. (8~5) 252 57 20

5.2. Ataskaitą pagal bendrovės pateiktą informaciją parengė AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23,
Vilnius, tel. (8~5) 278 68 44, faks. (8~5) 210 24 74) bendrovių konsultantė Asta Krušnauskaitė.
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6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento
konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų
faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius
popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui
AB „Vilniaus baldai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Viktoro Majausko ir vyriausiojo
finansininko Vyganto Didžiulio, patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra
nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius
popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui

AB „Vilniaus baldai“ generalinis direktorius Viktoras Majauskas

AB „Vilniaus baldai“ vyriausiasis finansininkas Vygantas Didžiulis

AB FMĮ „Finasta“, atstovaujama bendrovių konsultantės Astos Krušnauskaitės, patvirtina, kad
ataskaitoje pateikta tiksli informacija, kurią AB FMĮ „Finasta“ pateikė AB „Vilniaus baldai “ darbuotojai
ir vadovai. AB FMĮ „Finasta“ atsako už jai pateiktos informacijos tinkamą įforminimą. Už informacijos
teisingumą atsako AB „Vilniaus baldai“.

AB FMĮ „Finasta“ bendrovių konsultantė Asta Krušnauskaitė

Ataskaitos pasirašymo data – 2006 m. gegužės 12 d.
Parengimo vieta – AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius)
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS
POPIERIUS

7. Emitento įstatinis kapitalas
7.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas
7.1. lentelė. Įstatinio

kapitalo struktūra

Akcijų rūšis
Paprastosios vardinės akcijos

Akcijų skaičius,
vnt.

Nominali
vertė, Lt

Bendra nominali
vertė, Lt

Dalis įstatiniame
kapitale, proc.

3 886 267

4

15 545 068

100,00

Visos AB „Vilniaus baldai“ paprastosios vardinės akcijos yra pilnai apmokėtos.

7.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus
skolos ar išvestinius vertybinius popierius
Bendrovė nėra išleidęs skolos ar išvestinių vertybinių popierių, kurie būtų konvertuojami į akcijas.

8. Akcininkai
AB „Vilniaus baldai“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2006 m. balandžio 14 d.
Susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. balandžio 7 d. Bendras akcininkų skaičius – 1 205.
Akcininkai, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dieną nuosavybės teise turėję ar
valdę daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo

8.1. lentelė.

Akcininko vardas, pavardė
(įmonės pavadinimas, rūšis,
buveinės adresas, kodas)

Akcininkui nuosavybės
teise, priklausančių
paprastųjų vardinių
akcijų skaičius, vnt.

Turima
įstatinio
kapitalo dalis,
proc.

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų suteikiama
balsų dalis, proc.

Akcininkui su kartu
veikiančiais asmenimis
priklausančių balsų
dalis, proc.

2 592 888

66,72

66,72

----

291 938

7,51

7,51

----

AB „INVALDA“
Šeimyniškių g. 3, Vilnius
1213 04349
HANSABANK CLIENTS
Liivalaia 8, 15040 Tallinn,
Estonia
10060701

9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos
1994 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje įregistruota 2 340 592
paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės bendrovės akcijų emisija (vertybinių popierių įregistravimo
aktas Nr. AB–681, vertybinių popierių emisijos registracijos Nr. A01010270). Akcijos buvo išleistos
privatizuojant valstybinę įmonę ir didinant įstatinį kapitalą nuo 1 840 592 Lt iki 2 340 592 Lt.
1994 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija įregistravo 1 500 000 paprastųjų
vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų emisiją (vertybinių popierių įregistravimo aktas Nr. AB–1105,
vertybinių popierių emisijos registracijos Nr. A01020270). Vertybiniai popieriai išleisti didinant įstatinį
kapitalą nuo 2 340 592 Lt iki 3 840 592 Lt.
1996 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje 1996 m. kovo 22 d.
bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą padidinti akcijos nominalią vertė nuo 1
Lt iki 4 Lt įregistruota 3 541 985 paprastųjų vardinių 4 Lt nominalios vertės akcijų emisija (vertybinių
popierių įregistravimo aktas Nr. AB–3213, vertybinių popierių emisijos registracijos Nr. A0103070).




























































































!

Vertybiniai popieriai buvo išleisti privatizuojant valstybinę įmonę ir didinant įstatinį kapitalą nuo
1 840 985 Lt iki 14 167 940 Lt, tame skaičiuje iš pelno rezervo fondo – 500 000 Lt, papildomais įnašais –
1 500 000 Lt, iš perkainojimo rezervo – 10 625 955 Lt. Netekusiais galios pripažinti Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių komisijos 1994 m. gegužės 6 d. ir 1994 m. spalio 21 d. aktai Nr.
AB–681 ir AB–1105.
1996 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija įregistravo 344 282
paprastųjų vardinių 4 Lt nominalios vertės akcijų emisiją (vertybinių popierių įregistravimo aktas Nr.
AB–3493, vertybinių popierių emisijos registracijos Nr. A0104070). Vertybiniai popieriai išleidžiami
įstatinio kapitalo didinimui nuo 14 167 940 Lt iki 15 545 068 Lt 1996m. balandžio 25 d. Lietuvos
Respublikos vyriausybės nutarimo 493 nustatyta tvarka.

10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas
Neviešai išplatintų akcijų nėra.

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus
Akcijų pagrindu išleistų depozitoriumo pakvitavimų nėra.

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės
charakteristikos
Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, nėra.

13. Duomenys apie neviešai išplatintus skolos vertybinius popierius
Neviešai išplatintų skolos vertybinių popierių nėra.

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą
reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius
Vertybinių popierių, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja
Vertybinių popierių rinkos įstatymas, nėra.
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ANTRINĘ
APYVARTĄ

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus
AB „Vilniaus baldai“ paprastosios vardinės akcijos yra AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, toliau
vadinama VVPB, Oficialiajame prekybos sąraše.
15.1. lentelė.

AB „Vilniaus baldai“ akcijų pagrindinės charakteristikos

Akcijų rūšis

VP ISIN kodas

Akcijų skaičius, vnt.

Nominali
vertė, Lt

Bendra nominali vertė, Lt

Paprastosios vardinės akcijos

LT0000104267

3 886 267

4

15 545 068

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose
16.1. Prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje
Prekyba bendrovės akcijomis 2004 – 2005 m.

16.1.1. lentelė.

Kaina, Lt

Ataskaitinis
periodas

didž.

maž.

2004 m. I ketv.

24,98

18,65

2004 m. II ketv.

25,81

2004 m. III ketv.

30,81

2004 m. IV ketv.
2005 m. I ketv.

Apyvarta, Lt
pask.
sesijos

didž.

maž.

Bendra apyvarta

pask.
sesijos

Data pask.
prekybos
sesijos

14 902,50

2004-03-31

164 915 3 637 618,25

vnt.

Lt

24,80

326 724,30

-

22,50

24,40

333 106,50

-

73,20

2004-03-30

53 141 1 297 702,15

23,00

29,00

204 930,95

-

11 772,00

2004-09-30

43 235 1 121 881,94

37,20

29,30

37,00

76 855,40

-

2 368,00

2004-12-31

42 663 1 375 668,84

47,50

36,00

40,85

227 964,00

-

6 060,20

2005-03-31

63 967 2 585 964,57

2005 m. II ketv.

41,00

37,20

37,80

309 131,95

-

7 560,00

2005-06-30

34 423 1 353 014,37

2005 m. III ketv.

39,00

34,00

36,50

402 632,50

- 402 632,50

2005-09-30

66 328 2 417 988,16

2005 m. IV ketv.

37,00

33,33

36,00

413 720,80

-

2005-12-30

53 487 1 925 289,47

16.1. pav.
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16.2. Prekyba kitose biržose
AB „Vilniaus baldai“ akcijomis kitose biržose neprekiaujama.

16.3. Prekyba kitose organizuotose rinkose
AB „Vilniaus baldai“ akcijomis kitose organizuotose rinkose neprekiaujama.

17. Vertybinių popierių kapitalizacija
17.1. lentelė.

Bendrovės akcijų kapitalizacija

Paskutinės prekybos
sesijos data

Kapitalizacija, Lt

2004-03-31

96 379 421,60

2004-03-30

94 824 .914,80

2004-09-30

112 701 743,00

2004-12-31

143 791 879,00

2005-03-31

158 754 006,95

2005-06-30

146 900 892,60

2005-09-30

141 848 745,50

2005-12-30

139 905 612,00
158.754.006,95

160.000.000

146.900.892,60
141.848.745,50
139.905.612,00

143.791.879,00

112.701.743,00

Kapitalizacija, Lt

120.000.000

96.379.421,60 94.824.914,80

80.000.000

40.000.000

0
2004-03-31

2004-03-30

17.1. pav.

2004-09-30

2004-12-31

2005-03-31

2005-06-30

2005-09-30

2005-12-30

Bendrovės akcijų kapitalizacija, Lt

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų
Kadangi AB „Vilniaus baldai“ paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į VVPB Oficialųjį prekybos
sąrašą, akcijų pirkimo – pardavimo sandoriai gali būti sudaromi tik VVPB. Už biržos ribų sudaromi
mainų, dovanojimo, pavelėjimo, atskaitymo už įsiskolinimą, atpirkimo (repo) sandoriai.
18.1. lentelė. Už biržos

ribų sudaryti sandoriai AB „Vilniaus baldai“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis
Atsiskaitymas pinigais

Ataskaitinis periodas

Kaina, Lt
didž.

VP kiekis, vnt.

maž.

Atsiskaitymas ne pinigais

Suma, Lt

Sandorių
Sandorių
VP kiekis, vnt.
skaičius
skaičius

2004 m. I ketv.

18,11

8,80

50 966

645 851

20

660

6

2004 m. II ketv.

17,00

7,00

223 828

2 049 466

15

127

1
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18.1. lentelės tęsinys
Atsiskaitymas pinigais
Ataskaitinis periodas

Kaina, Lt

VP kiekis, vnt.

Atsiskaitymas ne pinigais

Suma, Lt

Sandorių
Sandorių
VP kiekis, vnt.
skaičius
skaičius

2004 m. III ketv.

17,80

11,22

4 056

57 453

4

1 357

6

2004 m. IV ketv.

22,75

7,18

141 861

2 298 467

15

1 596

5

2005 m. I ketv.

31,50

11,82

32 137

632 016

8

646

2

2005 m. II ketv.

28,60

17,01

53 073

1 396 781

12

121 615

8

2005 m. III ketv.

33,07

19,47

78 529

1 816 214

8

81

1

2005 m. IV ketv.

28,30

24,00

126 704

3 253 683

18

150

1

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą
AB „Vilniaus baldai“ savų akcijų nesupirkinėjo.

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas
2005 m. oficialus pasiūlymas įsigyti AB „Vilniaus baldai “ paprastųjų vardinių akcijų skelbtas nebuvo.
Bendrovė taip pat neskelbė oficialaus pasiūlymo įsigyti kitų asmenų išleistų vertybinių popierių.

21. Emitento mokėjimo agentai
AB „Vilniaus baldai“ ir AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. (8~5) 278 68 33) yra
pasirašiusios sutartį dėl dividendų mokėjimo bendrovės akcininkams už 2002–2005 finansinius metus.

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
Bendrovė yra pasirašiusi sutartis su AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. (8~5) 278 68
33) dėl bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkymo ir periodinių ataskaitų rengimo bei dividendų
mokėjimo bendrovės akcininkams už 2002–2005 finansinius metus.
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai
Bendrovė veikia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, vertybinių popierių rinkos įstatymų, kitų teisės
aktų bei savo įstatų nustatyta tvarka.

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms
AB „Vilniaus baldai“ priklauso šioms asocijuotoms struktūroms:
-

Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“. Asociacija įsteigta 1993 m.
gegužės mėn. Ji vienija Lietuvos medienos produkcijos gamintojus bei pardavėjus. Pagrindinis
Asociacijos tikslas – užtikrinti sėkmingą Lietuvos medienos pramonės vystymąsi.
AB „Vilniaus baldai“ dalyvauja Asociacijos veikloje, moka nario mokestį. Bendrovės generalinis
direktorius Viktoras Majauskas yra Asociacijos prezidentas.

-

Lietuvos pramoninkų konfederacija. Steigiamasis Lietuvos pramonininkų asociacijos
suvažiavimas įvyko 1989 m. birželio 17 d. 1993 m. asociacija buvo reorganizuota į Lietuvos
pramonininkų konfederaciją, toliau vadinama LPK. Šiuo metu LPK vienija 37 šakines ir 8 regionines
asociacijas, jungiančias daugiau negu 2 700 įvairaus profilio įmonių.
Svarbiausi Konfederacijos tikslai:
- atstovauti ir ginti LPK narių interesus vyriausybinėse, socialinėse bei tarptautinėse
organizacijose;
- stiprinti Lietuvos ekonomiką, padėti įmonėms rasti naujas rinkas bei sudaryti kuo
palankesnes sąlygas lietuviškų gaminių eksportui;
- siekti, kad Lietuvoje būtų laikomasi ekologinių reikalavimų;
- ginti socialinius ir teisinius Lietuvos darbdavių interesus, stiprinti socialinį dialogą;
- plėtoti ryšius su tarptautinėmis pramonės, verslo ir darbdavių organizacijomis.
AB „Vilniaus baldai“ dalyvauja LPK veikloje bei moka nario mokestį.

-

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai buvo
įregistruoti 1996 m. balandžio 25 d. ir veikia Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Tai savanoriškas
juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuota ekonomine
veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
informuoja Rūmų narius apie užsienio firmų verslo pasiūlymus, parodas ir muges užsienyje, rengia ir
leidžia Lietuvos firmų verslo pasiūlymų rinkinį užsieniui (anglų ir rusų kalbomis), konsultuoja ir
teikia pagalbą Rūmų nariams, norintiems susirasti verslo partnerių užsienyje, parenka ekspertus
prekių kokybei, kiekiui ir kompleksiškumui tirti, konsultuoja arbitražo klausimais, konsultuoja
įmonių steigimo klausimais, atlieka rinkos tyrimus pagal Lietuvos ir užsienio firmų užsakymus ir t.t.
AB „Vilniaus baldai“ dalyvauja Rūmų veikloje bei moka nario mokestį.

Bendrovė minėtų organizacijų įstatiniame kapitale nedalyvauja. Minėtos organizacijos bendrovė akcijų
taip pat neturi.

25. Trumpa emitento istorija
Bendrovės misija – tai masinė kokybiškų korpusinių baldų gamyba.
Bendrovės vertybės – tradicijos, įsipareigojimai, našumas.
Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, seniausios Vilniaus baldų gamybos įmonės, istorija prasideda 1883
metais. Pramonės baldų gamyba Vilniuje kūrėsi po antrojo pasaulinio karo kelių senųjų miesto lentpjūvių
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vietoje. Baldų gamybai 1941 m. pradžioje buvo pritaikytos buvusio odų fabriko patalpos Užupio rajone.
Ten trisdešimt metų ir dirbo dabartinė bendrovė. Jai priklausė ir 1883 m. įsteigta, 1940 m. nacionalizuota
Lentpjūvių gatvėje (dabartinio Seimo vietoje) buvusi I. Vainiko lentpjūvė. 1960 m. bendrovė turėjo 3 900
kv. m. gamybinio ploto. Naujoje vietoje (Savanorių pr. 178), pradedant 1963 m. per du kartus buvo
pastatyta 31 tūkst. kv. m gamybinių ir administracinių patalpų, sumontuota daug modernių įrengimų,
keliolika automatinių linijų.
1998 m. bendrovė pradėjo bendradarbiauti su Švedijos koncernu IKEA ir vienintelė Lietuvoje įsisavino
korinio skydo gamybą. Dėl to sparčiai padidėjo gamybos apimtys, žmonių skaičius, bendrovė tapo viena
didžiausių baldų eksportuotojų Lietuvoje.
2004 m. balandžio mėn. pakeistas įmonės pavadinimas iš akcinės bendrovės „Vilniaus baldų kombinatas“
į akcinę bendrovę „Vilniaus baldai“. Sprendimą keisti pavadinimą ir jį sutrumpinti nulėmė įmonės vizija
ir užsibrėžti tikslai siekti aiškumo, lankstumo, noras atsikratyti primestų sovietinių stereotipų bei siekis
sparčiai žengti vakarėjančios rinkos kryptimi.
Akcinėje bendrovėje „Vilniaus baldai“ jau keletą metų sėkmingai dirbama pagal sertifikuotą kokybės
vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 9001 reikalavimus. Bendrovė sistemingai dirba siekdama
gerinti baldų kokybę – analizuoja ir vertina vartotojų lūkesčius, ieško priemonių ir būdų, kad gamybos
procesas būtų kuo efektyvesnis, lankstesnis, o visi klientų poreikiai patenkinti.
Įmonė ypatingą dėmesį skiria aplinkos apsaugai, todėl bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos
sistema, atitinkanti ISO 14001 reikalavimus. Šios sistemos esmė – aplinkos apsaugos valdymas ir
nuolatinis gerinimas. Įmonėje kryptingai dirbama siekiant ekologizuoti gamybą, valdyti naudojamų
medžiagų ir žaliavų poveikį aplinkai, užtikrinti, kad produktų ar paslaugų tiekėjai laikytųsi aplinkos
apsaugos vadybos reikalavimų.
2005 m. bendrovei buvo ypatingai svarbūs. Pavasarį buvo užbaigtas gamybinių pajėgumų išplėtimas,
pradėtas 2004 m. Atidarytas naujas baldų gamybos cechas, leidęs padidinti baldų gamybos apimtis bei
pardavimus, taip pat lanksčiau tenkinti vartotojų poreikius, gaminant kuo įvairesnę produkciją – biuro,
miegamojo kambario, korpusinius baldus iš laminuotos medžio drožlių plokštės bei drožtinės faneros.
Bendrovės įsigyti laminato baldų gamybos įrengimai iš bankrutuojančio Anglijos baldų fabriko buvo
sumontuoti naujame ceche įrengtame nupirktose likviduojamos akcinės bendrovės „Vilmakas“ patalpose.
Naujojo cecho patalpose buvo atliktas kapitalinis remontas, jos rekonstruotos, pilnai sukomplektuota
korinio skydo gamybos technologija, įsigyjant naujus įrengimus iš žinomų Europos gamintojų (Burkle,
Homag, Wikoma ir kt.). Visas Bendrovės valdomas gamybinis plotas sudaro 48 tūkst. kv. m.
26. Gamybos charakteristika
AB „Vilniaus baldai“ projektuoja, gamina ir prekiauja biuro, miegamojo, svetainės bei prieškambario
baldais. Bendrovės produkcija gaminama iš drožlių plokštės, naudojama moderniausia ir populiariausia
Vakarų šalyse korinio užpildo technologija, pagal kurią gaminami baldai lengvesni, tačiau solidžiai
atrodantys. Tarptautinėje parodoje „Baldai 2005“ bendrovės architektė Birutė Čeponienė buvo
apdovanota Didžiuoju prizu už svetainės, valgomojo baldus „VIVA“. Kasmet kurdama naują kolekciją
bendrovė vis daugiau atsižvelgia į vartotojų poreikius ir tendencijas.
Moderni įranga, įsigyta iš visame pasaulyje žinomų gamintojų, tokių kaip Holzma, Homag, Burkle,
Weeke, Wikoma ir kt., leidžia gaminti įvairios rūšies drožtine lakuota fanera dengtus baldus; nedidelę
dalį produkcijos sudaro baldai iš laminuotos medžio drožlių plokštės.
Bendrovė, gamindama korpusinius baldus, orientuojasi į stambiaserijinę ir masinę gamybą, o produkciją
parduoda per prekybinius partnerius, kuriems keliamas pagrindinis reikalavimas užtikrinti didelius
pardavimus išlaikant neplatų asortimentą.

































































26.1. lentelė.
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Bendrovės gamybos apimtys vertine išraiška 2003–2005 m.
2003 METAI

PRODUKCIJA

TŪKST.

Baldai

26.2. lentelė.

TŪKST.

LT

2005 METAI

PROC.

TŪKST.

LT

PROC.

99,53

98 413

99,54

110 502

99,65

412

0,47

459

0,46

388

0,35

88 135

100,00

98 872

100,00

110 890

100,00

Bendrovės gamybos apimtys natūrine išraiška 2003–2005 m.

GAMINIO PAVADINIMAS

2003 METAI

Stalai
Spintos
Spintelės
Lovos
Komodos
Knygų lentynos ir stelažai

2004 METAI

2005 METAI

2 819

2 561

184

119 115

125 012

108 463

2 984

3 310

687

Sekcijos

26.3. lentelė.

2004 METAI

PROC.

87 723

Kita produkcija
Iš viso

LT

544

306

34

69 450

107 746

113 538

15 708

11 237

22 523

220 805

29 975

36 614

Bendrovės gaminamos produkcijos kainos 2003 – 2005 m. (pardavimo kainos be PVM)

GAMINIŲ PAVADINIMAS

2003 METAI

2004 METAI

2005 METAI

455

455

455

Rūbų spinta
Miegamojo lova

-

-

188,52

Lentyna

10

10

10

Stelažas

-

-

192,73

26.4. lentelė.

Įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai 2003–2005 m.

Veiklos rodikliai

2005 METAI

2004 METAI

2003 METAI

Grynasis pelningumas = grynasis pelnas /
pardavimai * 100

3,11%

8,02%

8,17%

Vidutinė turto grąža = grynasis pelnas / (turtas
laikotarpio pradžioje + turtas laikotarpio
pabaigoje) /2 *100

3,48%

11,78%

13,35%

Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas

0,70

0,55

0,43

Skolos-nuosavybės koeficientas =
įsipareigojimai / nuosavas kapitalas

2,34

1,23

0,77

Bendras likvidumo koeficientas = trumpalaikis
turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

0,88

0,81

1,32

Turto apyvartumas = pardavimai / turtas

0,94

1,26

1,56

Akcijos buhalterinė vertė = nuosavas kapitalas
/ akcijų skaičius

9,12

9,23

8,28

Grynasis pelnas akcijai = grynasis pelnas /
akcijų skaičius

0,89

2,07

1,86

27. Realizavimo rinkos
2005 m. bendrovės pardavimai, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 10,3 proc. ir pasiekė 110,8 mln. Lt
(2004 m. – 100 mln. Lt). AB „Vilniaus baldai“ produkciją parduoda per prekybinius partnerius, kuriems
keliamas pagrindinis reikalavimas užtikrinti didelius pardavimus išlaikant neplatų asortimentą.
Bendrovės produkcija dažniausiai realizuojama pagal ilgalaikes sutartis. Su pirkėjais taip pat sudaromos
ir trumpalaikės sutartys.
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Nuo 2005 m. vidurio pardavimai Lietuvoje vykdomi per prekybinį partnerį UAB „Baldai plius“.
Didžiąją dalį (apie 75 proc.) savo produkcijos 2005 m. bendrovė pardavė stambiausiam savo partneriui
Švedijos koncernui IKEA, turinčiam vieną didžiausių mažmeninių tinklų pasaulyje.
Panašūs kriterijai lėmė prasidėjusį bendradarbiavimą su vienu didžiausių baldų didmenininku Didžiosios
Britanijos kompanija NEXT.
Šiuo metu nemažą ir vis dar augančią pardavimų dalį sudaro eksportas į Angliją, Vokietiją. Bendrovė
aktyviai dirba siekdama pateikti savo produkciją perspektyviose JAV ir Rusijos rinkose.
27.1. lentelė.

Produkcijos realizavimas pagal rinkas 2002–2004 m.
2003 METAI
TŪKST.

Pardavimai Lietuvoje

LT

2004 METAI

PROC.

3 536

- firminiuose salonuose

TŪKST.

4,0

LT

3 958

PROC.

3,9

2005 METAI
TŪKST.

LT

PROC.

2 829

2,6

2 065

58,3

1 990

50,3

804

28,4

Užsienyje

84 973

96,0

96 514

96,1

108 020

97,4

Iš viso

88 509

100,0

100 472

100,0

110 849

100,0

120000
100472
88509

90000

110849
108020

96514

82175
84973
78347

62180
60000
57503

30000

4677

3828

3536

3958

0
2001 m.

2002 m.

2003 m.

Lietuvoje

27.1. pav. Bendrovės

2004 m.

Užsienyje

2829
2005 m.

Iš viso

pardavimai 2001–2005 m., Lt

28. Tiekimas
AB „Vilniaus baldai“ su tiekėjais sudaro ilgalaikes sutartis. Kiekvienai tiekiamai medžiagai parinkti
alternatyvūs tiekėjai.
28.1. lentelė.

Žaliavų tiekimas pagal šalis

ŽALIAVŲ PAVADINIMAS

MATO

KIEKIS

VIENETAS

METAMS

tūkst. m2

Drožtos faneros briauna

3

PAGRINDINIAI TIEKĖJAI (ŠALYS)

177

Vokietija (80 proc., Lietuva 20 proc.)
Lietuva (99 proc.), Vokietija (1 proc.)

Medžio drožlių plokštė

m

28 846

Medžio plaušo plokštė

tūkst. m2

3 776

Lietuva (100 proc.)

Laminuota medžio drožlių plokštė

2

tūkst. m

700

Lietuva (100 proc.)

Drožtas lukštas

tūkst. m2

2 903







































Vokietija (17 proc.), Prancūzija (29 proc.), Suomija
(8 proc.), Estija (29 proc.), Italija (2 proc.), Lenkija
(12 proc.), JAV (1 proc.), Latvija (2 proc.)
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28.1. lentelės tęsinys
ŽALIAVŲ PAVADINIMAS

MATO

KIEKIS

VIENETAS

METAMS

ABS briauna
Gofrotara

PAGRINDINIAI TIEKĖJAI (ŠALYS)

tūkst. m

3 964

Vokietija (100 proc.)

2

2 760

Lietuva (100 proc.)

Pakavimo popierius

tūkst. m
t

82

Lietuva (100 proc.)

Lakai

t

108

Švedija (30 proc.), Vokietija (70 proc.)

Klijai „Cascorit“

t

562

Švedija (100 proc.)

Kietiklis klijams

t

123

Švedija (100 proc.)

Skiedikliai, tirpikliai

t

16

Švedija (100 proc.)

Klijai – lydalai

t.

89

Lietuva (100 proc.)

Emalė

t.

133

Švedija (100 proc.)

Baldų stiklas

m2

1 150

Lietuva (100 proc.)

Veidrodžiai

m2

2 000

Lietuva (100 proc.)

Šlifavimo popierius

2

m

30 934

Švedija (100 proc.)

Šlifavimo audeklas

m2

5 351

Švedija (100 proc.)

1 020

Italija (100 proc.)

2

Korinis užpildas

tūkst m

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės
Bendrovė užima 7,95 ha žemės sklypo plotą adresu Savanorių pr. 178 ir 3,52 ha adresu Savanorių pr.
197. Sklypai yra judrioje vietoje, Vilniaus miesto pietvakariniame rajone. Bendrovė turi patogius
privažiavimo kelius, geležinkelio atšaką.
29.1. lentelė.

Pagrindiniai bendrovės statiniai ir jų vertė 2005-12-31
PASTATYMO

PASTATAI, STATINIAI
Baldų gamybos korpusas 3G1/b (CNr.1)

METAI

PRADINĖ VERTĖ,
TŪKST. LT

LIKUTINĖ VERTĖ,
TŪKST. LT

NUSIDĖVĖJIMAS,
PROC.

1973

2 831,6

2 413,8

14,8

Baldų gamybos korpusas 3G1/b (CNr.3)

1973

4 251,3

3 304,3

22,3

Baldų gamybos korpusas 3G1/b (CNr.9)

1973

1 023,7

709,2

30,7

Medžio apdirbimo cechas 8P1b

1977

4 126,8

4 024,7

2,5

Medžio apdirbimo cechas 2P1b

1966/1978

1 274,9

1 237,9

2,9

Admin. buit. Pastatas 14B2b

1977

1 424,4

1 354,7

4,9

Produkcijos sandėliai 5F1b

1976

1 107,3

874,9

21,0

Administracinis korpusas 1B 9/b

1973

5 559,7

3 092,8

44,4

Administracinis korpusas 17E 3pb

1973

2 633,1

1 548,9

41,1

24 232,8

18 561,2

PRADINĖ VERTĖ,
TŪKST. LT

LIKUTINĖ VERTĖ,
TŪKST. LT

Briaunų apdirbimo linija „BIESSE“

2865,2

2 583,2

9,8

Gręžimo staklės BST 500

502,1

148,8

70,4

Linija „Holzma“

983,0

834,5

15,1

Kraštų laminavimo staklės IMA

586,9

469,6

20,0

Iš viso
29.2. lentelė. Pagrindiniai

įrengimai ir jų vertė 2005-12-31

TECHNOLOGINIŲ ĮRENGIMŲ PAVADINIMAS

Presas Senerskov



NUSIDĖVĖJIMAS,
PROC.

2 397,0

1927

19,6

Šlifavimo staklės „HEESEMANN“

538,6

443,3

17,7

Gręžimo staklės BST 500 D

536,2

403,8

24,7
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29.2. lentelės tęsinys
TECHNOLOGINIŲ ĮRENGIMŲ PAVADINIMAS
Gręžimo linja „BIESSE“ FDT CNC

PRADINĖ VERTĖ,
TŪKST. LT

LIKUTINĖ VERTĖ,
TŪKST. LT

NUSIDĖVĖJIMAS,
PROC.

293,3

279,1

4,8

Gręžimo linija BST-500

517,8

222,2

57,1

Apdailos linija „CEFLA“

1 751,3

586,5

66,5

Daugiašpindelinės gręžimo staklės BST500 D

517,8

222,2

57,1

Pjaustymo linija SELCO WN 600

822,0

737,4

10,3

809,9

551,3

31,9

4 316,0

4 145,9

3,9

Plokščių supjovimo linija „OPTIMAT“
Briaunų apdirbimo linija „HOMAG“
Gręžimo staklės BST 500 D

547,7

513,4

6,3

Lakavimo spausdinimo linija Buerkle

2668,6

2 625,6

1,6

Lakavimo linija Buerkle uni-color

2591,0

2 591,0

Nauja

Šlifavimo staklės Heesemann LSM8

637,6

637,6

Nauja

23 882,0

19 922,4

Iš viso

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla
Ekonominiai rizikos veiksniai. Bendrovės pardavimų apimtį vidaus rinkoje sąlygoja gyventojų
perkamoji galia, importuojamų baldų kiekis ir konkurentų galimybės. ,
Pagrindiniai bendrovės konkurentai – AB „Klaipėdos baldai“, AB „Freda“, UAB „Narbutas ir Ko“, AB
„Šilutės baldai“ ir kitos baldus gaminančios bendrovės.
2005 m. AB „Vilniaus baldai“ pardavimai pagrindiniam pirkėjui Švedijos koncernui „IKEA“ sudarė apie
75 proc. visų bendrovės pardavimų (2004 m. – 80 proc., 2003 m. – 91 proc.).
AB „Vilniaus baldai“ jau keletą metų sėkmingai dirba pagal sertifikuotą kokybės vadybos sistemą,
atitinkančią standarto ISO 9001 reikalavimus. Bendrovė sistemingai dirba siekdama gerinti baldų kokybė
– analizuoja ir vertina vartotojų lūkesčius, ieško priemonių ir būdų, kad gamybos procesas būtų kuo
efektyvesnis, lankstesnis, o visi klientų poreikiai patenkinti.
Su žaliavų tiekėjais AB „Vilniaus baldai“ sudaro ilgalaikes sutartis. Kiekvienai tiekiamai medžiagai yra
parinkti alternatyvūs tiekėjai.

Politiniai rizikos veiksniai. Esminiai pokyčiai verslo aplinkoje yra susiję su šalies mokesčių reforma.
Dvejus metus šalies įmonių pelnas bus papildomai apmokestinamas socialiniu mokesčiu. Tai numato
2005 m. priimtas Lietuvos Respublikos laikinojo socialinio mokesčio įstatymas. Pagal šį įstatymą nuo
2006 m. įmonių pelnas bus papildomai apmokestinamas 4 proc., 2007 m. – 3 proc. Tai tiesiogiai įtakos
bendrovės grynojo pelno dydį. Valstybės nustatytų reikalavimų ir apribojimų emitento veiklai nėra.

Socialiniai rizikos veiksniai. Bendrovė daug dėmesio skiria darbo sąlygų gerinimui bei darbuotojų
mokymams, kvalifikacijos kėlimui. Didėjantys gamybiniai pajėgumai, augantys pardavimai leidžia
didinti darbo užmokestį. 2006 m. darbo užmokestis bendrovėje vidutiniškai išaugo 8 proc.

Techniniai ir technologiniai rizikos veiksniai. Fizinė ir moralinė pagrindinių priemonių būklė yra gera
ir rizikos bendrovės veiklai nekelia.AB „Vilniaus baldai“ nuolat investuoja į įrengimų atnaujinimą ir
pažangiausių technologijų diegimą.

Ekologiniai rizikos veiksniai. Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO
14001 reikalavimus. Šios sistemos esmė – aplinkos apsaugos valdymas ir nuolatinis gerinimas.
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Bendrovėje kryptingai dirbama siekiant ekologizuoti gamybą, valdyti naudojamų medžiagų ir žaliavų
poveikį·aplinkai, užtikrinti, kad produktų ar paslaugų tiekėjai laikytųsi aplinkos apsaugos vadybos
reikalavimų. 2005 m. AB „Vilniaus baldai“ sumokėjo 25,1 tūkst. litų aplinkos teršimo mokesčių, bei 85,7
tūkst. litų už atliekų utilizavimo paslaugas. Metinės bendrovės išlaidos gamtos apsaugai 2005 m. sudaro
1,94 tūkst. litų. (didžiausią išlaidų dalį sudarė oro valymo filtrų sistemos įrengimo išlaidos).
Gamybos apribojimo dėl aplinkos teršimo nebuvo.

Paskolų grąžinimas. 2005 m. gegužės 13 d. AB „Vilniaus baldai“ pasirašė 2003 m. vasario 25 d. kredito
sutarties su AB Sampo banku papildymą. Maksimalus kredito limitas yra 14 474 tūkst. Lt ir turi būti
grąžintas iki 2007 m. vasario 25 d. Kredito palūkanos – 6 mėn. Vilibor + 1,5 proc. Kreditas skirtas AB
SEB Vilniaus banko paskolos refinansavimui, apyvartiniam kapitalui ir garantijų dėl dalyvavimo
konkursuose suteikimui.
2005 m. rugpjūčio 8 d. bendrovė pasirašė kredito sutartį su AB Sampo banku. Maksimalus kredito limitas
yra 4 650 tūkst. Lt. Kreditas skirtas investicijoms į pastatus, pastatų ir įrengimų finansavimui bei dalies
atliktų investicijų refinansavimui. Už paskolą mokamos palūkanos – 6 mėn. Euribor + 1,5 proc. Paskola
turi būti grąžinta iki 2011 m. gruodžio 28 d. Paskola grąžinama ketvirtiniais mokėjimais „baliono“
principu, numatant paskutinį grąžinimą,. Lygų 1 679 tūkst. Eur.
2005 m. rugpjūčio 8 d. AB „Vilniaus baldai“ pasirašė kredito sutartį su AS Sampo pank. Maksimalus
kredito limitas yra 4 924 tūkst. Eur. Kreditas skirtas UAB „Girių bizonas“ 25 proc. akcijų įsigijimui. Už
paskolą mokamos palūkanos – 6 mėn. Euribor + 1,5 proc. Paskola turi būti grąžinta iki 2012 m. liepos 1
d. Paskola grąžinama ketvirtiniais mokėjimais.
30.1. lentelė.

Ilgalaikės paskolos, tūkst. Lt
PASKIRTIS

PASKOLOS LIKUTIS
2005-12-31

PASKOLOS LIKUTIS
2004-12-31

Apyvartinis kapitalas

14 275

6 412

PASKOLOS TEIKĖJAS
AB Sampo bankas
AB Sampo bankas

Skolų refinansavimas

5 525

5 525

AB Sampo bankas

Gamybinių įrengimų įsigijimo finansavimas

3 246

3 246

AB Sampo bankas

Gamybinių įrengimų įsigijimo finansavimas

16 055

3 107

AB Sampo bankas

25 proc. UAB „Girių bizonas“ akcijų įsigijimui

17 002

AB „Invalda“

25 proc. UAB „Girių bizonas“ akcijų įsigijimui

7 998

AB „Invalda“

Apyvartinis kapitalas

2 593

Minus: ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

(1 700)

Paskolos, atėmus einamųjų metų dalį

64 994

18 290

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento veiklos
rezultatams per 2 pastaruosius finansinius metus
Bendrovė gamybos nutraukusi ar sumažinusi nebuvo.

32. Patentai, licencijos, kontraktai
Su pirkėjais bei tiekėjais bendrovė dirba su jais pasirašytų sutarčių pagrindu.

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai
Per ataskaitinį laikotarpį teismo ar trečiųjų teismo (arbitražo) procesų, turėjusių ar galinčių turėti esminės
įtakos AB „Vilniaus baldai“ finansinei padėčiai nebuvo.
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34. Darbuotojai
Per 2005 m. bendrovėje išaugo darbo vietų skaičius. 2004 m. pabaigoje įmonėje dirbo 981 darbuotojas, o
2005 m. gruodžio 31d. – 1 086 darbuotojai. Tą sąlygojo naujojo gamybinio cecho atidarymas.

34.1. lentelė.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2003– 2005 m.
2003 metai

Darbuotojų skaičius
Vadovaujantis personalas ir specialistai
Darbininkai

2004 metai

2005 metai

847

879

1 061

97

100

116

750

779

945

Vidutinis darbuotojų amžius – 40 metų. Didėjantys įmonės gamybiniai pajėgumai, augantys pardavimai
leidžia didinti darbo užmokestį, kuris per 2005 m. vidutiniškai išaugo 8 proc.. Kaip ir kiekvienais metais,
įmonė daug dėmesio ir lėšų skyrė darbo sąlygų gerinimui bei darbuotojų mokymams, kvalifikacijos
kėlimui.

34.2. lentelė.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2003– 2005 m.
2003 metai

2004 metai

2005 metai

Vadovaujantis personalas ir specialistai

2 258,5

2 392,4

2 525,3

Darbininkai

1 003,0

1 114,9

1 223,0

Iš viso

1 208,3

1 328,2

1427,6

11%

11%

19%

18%

17%
7%

21%

21%

30%

37%

37%

12%

13%

17%
11%

2003 m.

2004 m.

2005 m.

100%
80%
60%
40%
20%

18%

0%

Aukštasis

Specialusis vidurinis

Specialybės

Vidurinis

Nebaigtas vidurinis

Nepristatė dokumentų

34.1 pav.

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą

35. Investicijų politika
Bendrovė nuosekliai didina investicijas įrengimų atnaujinimui ir pažangiausių technologijų diegimui.
Investicijos į gamybinius įrengimus bendrovei sudarė galimybes tvirtai užimti didžiausio Lietuvoje baldų
gamintojo pozicijas.
2004 m. bendrovės kapitalinės investicijos sudarė 17,7 mln. litų. 2004 metais AB „Vilniaus baldai“ iš
firmos BIESSE įsigijo briaunų apdirbimo liniją, suteikiančią galimybė apdirbti baldinių skydų kraštus iš
keturių pusių, taip pat dvejas gręžimo linijas BIESSE FDT CNC su automatiniu pakrovimu ir nukrovimu,
dėl kurių sumažėja rankinio darbo ir padidėja gręžimo našumas. Naujos gręžimo staklės OPTIMAT
BST500D yra praeinamo tipo, leidžiančios gręžti detales iki 80 mm storio. Šlifavimo staklės
HESSEMAN LSM8 C/L/L/L yra įdiegtos į jau veikiančią UV lakavimo liniją kaip priedas, užtikrinantis
aukštą lakuotų baldų detalių paviršiaus kokybę.
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2005 m. investicijoms skirta 17,2 mln. litų. Daugiausiai buvo investuota į naują baldų gamybos cechą.
Jame sumontuoti našūs nauji įrengimai, įsigyti iš žinomų Europos gamintojų. Didžiausią investicijų dalį
sudarė įsigytos iš Burkle dvi apdailos ir viena presavimo linijos. Į jas bendrovė investavo 10,2 mln. Lt.
Sumontuotos ir sėkmingai dirba daugiapjūklės K340800 bei skersavimo staklės Paul.
Bendrovė daug dėmesio skiria gamtos apsaugai ir sveikų darbo sąlygų darbuotojams sudarymui. Įsigyti ir
sumontuoti nauji oro valymo filtrai bei išplėsti seni. Tam prireikė daugiau kaip 1 mln. investicijų. 2006
m. bus sumontuotos dvejos klijų užnešimo ir dvejos dulkių valymo staklės bei dažymo kabinos su
džiovyklomis.
2006 m. biudžete patvirtintos 2 mln. Lt investicijos.
Informacija apie AB „Vilniaus baldai“ investicijas į kitas įmones
UAB „Girių bizonas“
2005 m. liepos 7 d. AB „Vilniaus baldai“ įsigijo 116 664 paprastąsias vardines 100 Lt nominalios vertės
UAB „Girių bizonas“ (kodas 1657 46963, buveinės adresas Gedimino g. 1, LT-69401 Kazlų Rūda)
akcijas. Bendra įsigytų akcijų nominali vertė – 11 666 400 Lt.
Pagrindinė UAB „Girių bizonas“ veikla – medienos drožlių plokštės ir apdailintos medienos drožlių
plokštės gamyba. Pagrindinis šios AB „Vilniaus baldai“ investicijos tikslas – užsitikrinti stabilų
kokybiškos pagrindinės bendrovėje naudojamos medžiagos – medžio drožlių plokštės – tiekimą.
Įsigytos akcijos sudaro 25 proc. visų UAB „Girių bizonas“ akcijų. Už akcijas AB „Vilniaus baldai“
sumokėjo 25 mln. Lt.
2005 m. UAB „Girių bizonas“ uždirbo 5855 tūkst. Lt grynojo pelno. 2005 m. gruodžio 31 d. trumpalaikių
įsipareigojimų ir viso turto santykis – 81,98 proc., visų įsipareigojimų ir viso turto santykis – 56,36 proc.

UAB „Ari – Lux“
Pagal 2005 m. lapkričio 17 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutartį AB „Vilniaus baldai“ įsigijo 100
paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB „Ari – Lux“ (kodas 1209 89619, buveinės adresas
Savanorių pr. 178, Vilnius) akcijų. Bendra įsigytų akcijų nominali vertė yra 10 000 Lt. AB „Vilniaus
baldai“ dalis bendrovėje sudaro 100 proc. UAB „Ari – Lux“ veiklą vykdyti pradėjo tik 2005 m. gruodžio
mėn. Jos veiklos pobūdis – furnitūros komplektavimas ir pakavimas.

36. Konkurentai
Pagrindiniai bendrovės konkurentai – AB „Klaipėdos baldai“, AB „Freda“, UAB „Narbutas ir Ko“,
AB „Šilutės baldai“, kitos baldus gaminančios bendrovės.

37. Išmokėti dividendai
37.1. lentelė. Dividendai
UŽ FINANSINIUS

DIVIDENDAI, LT

METUS

2000
2001
2002
2003
2004
2005

















1 165 880
3 886 267
3 886 267
3 886 267























DIVIDENDŲ SUMA, TENKANTI
VIENAI AKCIJAI, LT

NOMINALIOS VERTĖS, PROC.

DALIS NUO VIENOS AKCIJOS

0,30
1,00
1,00
1,00

7,5
25,0
25,0
25,0
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V. FINANSINĖ PADĖTIS

38. Finansinės ataskaitos
Balansinė ataskaita
tūkst. Lt
2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialus turtas
Nematerialus turtas
Investicijos

68 939
419
24 804

58 538
254
752

40 641
200
501

Iš viso ilgalaikio turto

94 162

59 544

41 342

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Prekybos skolos
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir jų ekvivalentai

14 325
6 998
2 811
8

11 433
5 598
3 039
258

9 577
3 540
2 305
102

Iš viso trumpalaikio turto

24 142

20 328

15 524

118 304

79 872

56 866

AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Kapitalas ir rezervai
Akcinis kapitalas
Perkainavimo rezervas
Įstatymų numatyti
Nepaskirstytas pelnas

15 545
8 773
1 049
10 064

15 545
8 987
637
10 684

15 545
9 482
326
6 828

Iš viso kapitalo ir rezervų

35 431

35 853

32 181

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas
Paskolos ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos

2 046
53 435

2 261
16 590

2 348
10 603

Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų

55 481

18 851

12 951

Trumpalaikiai įsiskolinimai
Paskolos ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos
Įsiskolinimai tiekėjams
Kiti įsiskolinimai

11 559
12 894
2 939

1 700
20 114
3 354

8 292
3 442

Iš viso trumpalaikių įsiskolinimų

27 392

25 168

11 734

Iš viso įsipareigojimų

82 873

44 019

24 685

118 304

79 872

56 866

IŠ VISO TURTO

IŠ VISO AKCININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ
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Pelno (nuostolių) ataskaita
tūkst. Lt
2005

2004

2003

110 849
(97 093)

100 472
(81 096)

88 509
(72 226)

Bendrasis pelnas
Distribucijos išlaidos
Administracinės išlaidos
Kitos veiklos pajamos, grynąja verte

13 756
(1 756)
(5 547)
(341)

19 376
(1 957)
(7 580)
249

16 283
(1 507)
(6 194)
251

Veiklos pelnas
Finansinės pajamos, grynąja verte
Asocijuotos įmonės veiklos rezultatas

6 112
(1 654)
(208)

10 088
(248)

8 833
(304)

Pelnas prieš mokesčius
Pelno mokestis

4 250
(804)

9 840
(1 786)

8 529
(1 294)

Grynasis metų pelnas

3 446

8 054

7 235

0,89

2,07

1,86

Apyvarta
Gamybos savikaina

Pelnas akcijai
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Pasikeitimų akcininkų nuosavybėje ataskaita
ĮSTATYMŲ
TŪKST. LITŲ

AKCINIS

NUMATYTAS

PERKAINOJIMO

NEPASKIRS-

KAPITALAS

REZERVAS

REZERVAS

TYTAS PELNAS

KAPITALAS IR REZERVAI
2002 M. GRUODŽIO 31 D.
Dividendai
Apskaitos principų pasikeitimas
Pervedimas iš perkainojimo rezervo
Pervedimas į įstatymų numatytą
rezervą
2003 m. grynasis pelnas

15 545

KAPITALAS IR REZERVAI
2003 M. GRUODŽIO 31 D.
Pradinio balanso koregavimas
Dividendai
Pervedimas į įstatymų numatytą
rezervą
2004 m. grynasis pelnas

15 545

KAPITALAS IR REZERVAI
2004 M. GRUODŽIO 31 D.
Perkainojimo rezervo atstatymas
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo
pokytis
Dividendai
Pervedimas į įstatymų numatytą
rezervą
2005 m. grynasis pelnas

15 545

KAPITALAS IR REZERVAI
2005 M. GRUODŽIO 31 D.

15 545







































234

11 379

(1 673)
(224)
92

326

9 482

IŠ VISO

627

27 785

(1 166)

(1 166)
(1 673)

224
(92)
7 235

7 235

6 828

32 181

(495)
311

637

8 054

8 054

8 987

10 684

35 853

(232)
18

232

0
18

(3 886)
(412)

(3 886)
0

3 446

3 446

10 064

35 431

412

1 049

(495)
(3 887)

(3 887)
(311)

8 773
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Pinigų srautų ataskaita
tūkst. Lt
2005
Rezultatas po mokesčių
Koregavimai:
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Parduotas, nurašytas ir t.t. ilgalaikis materialus turtas
Atidėtieji mokesčiai
Atidėjimas pasenusioms atsargoms
Atidėjimas abejotinoms gautinoms sumoms
Suma, sukaupta mokėtiniems mokesčiams
Atostoginių rezervas
Asocijuotos įmonės pelno (nuostolių) dalis
Finansinės pajamos ir sąnaudos

2004

2003

3 446

8 054

7 235

6 862

5 142
867

4 260
77
(361)
(75)

(197)

1 000
295
208
1 654

(47)
(8)
1 786
(221)

1 655
170

248

304

13 268

15 821

13 265

(1 172)
(2 892)
(6 789)

(1 725)
(1 809)
10 607

(2 378)
(267)
(3 572)

2 415
(2 874)

22 894
(398)

7 048
(291)

(459)

22 496

6 757

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas
Investicijų įsigijimas / pardavimas
Ilgalaikio nematerialaus turto kapitalizavimas
Ilgalaikio materialaus turto pardavimas
Gauti dividendai, palūkanos

(17 141)
(24 260)
(333)
46

(24 272)
(1 751)
(193)
441
33

(7 424)
(498)
(160)
222

GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS

(41 688)

(25 742)

(7 860)

Sumokėti dividendai
Gautos paskolos
Sumokėtos palūkanos

(3 886)
47 154
(1 371)

(3 886)
7 687
(399)

(1 129)
1 780
(474)

GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSAVIMO, GRYNĄJA VERTE

41 897

3 402

177

GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTAI IŠ ĮMONĖS VEIKLOS, INVESTICINĖS

(250)

156

(926)

258

102

1 028

8

258

102

Grynųjų pinigų srautai iš įprastinės veiklos iki pasikeitimų
apyvartinėse lėšose
Pasikeitimas prekybos ir kitose gautinose sumose
Pasikeitimas atsargose
Pasikeitimas įsiskolinimuose tiekėjams ir kituose
įsiskolinimuose
Grynųjų pinigų srautai iš įprastinės veiklos
Sumokėtas pelno mokestis
GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTAI IŠ ĮMONĖS VEIKLOS

VEIKLOS IR FINANSAVIMO

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d.
GRYNIEJI PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI GRUODŽIO 31 D.

39. Pateikti finansinių ataskaitų komentarus
AB „Vilniaus baldai“ finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas pateikiamas prie metų prospekto –
ataskaitos (1 priedas – AB „Vilniaus baldai“ 2005 m. metinės ataskaitos, 9 – 25 psl.).

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta ataskaita
AB „Vilniaus baldai“ veiklos ataskaita pateikiama prie metų prospekto – ataskaitos (2 priedas – AB
„Vilniaus baldai“ 2005 metų veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada, 2 – 6 psl.).
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41. Informacija apie auditą
AB „Vilniaus baldai“ 2005 m. gruodžio 31 d. balanso ir 2005 m. susijusių pelno (nuostolių), pasikeitim7
akcininkų nuosavybėje ir pinigų srautų ataskaitų auditą atliko bei bendrovės 2005 metų veiklos ataskaitą
peržiūrėjo „KPMG Baltics“, UAB atestuota auditorė Ieva Voverienė.
Informaciją apie auditą atlikusią audito įmonę
Adresas

Vytauto g. 12, LT-08118 Vilnius

Telefonas

(8~5) 210 26 00

Faksas

(8~5) 210 26 59

Elektroninis paštas

vilnius@kpmg.lt

Interneto tinklapis

www.kpmg.lt

Įmonės kodas

1149497

Audito įmonės licencija Nr. 49
Auditas atliktas pagal Tarptautinius audito standartus.
Auditas bei bendrovės veiklos ataskaitos peržiūra buvo baigti 2006 m. balandžio 4 d.
Auditoriaus išvados pateikiamos prie metų prospekto – ataskaitos (1 priedas – AB „Vilniaus baldai“
2005 m. metinės ataskaitos, 4 psl., 2 priedas – AB „Vilniaus baldai“ 2005 metų veiklos ataskaita ir
auditoriaus išvada, 1 psl.).
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS

42. Valdymo organų nariai
AB „Vilniaus baldai“ turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą − bendrovės
vadovą (generalinį direktorių) bei kolegialų valdymo organą − valdyba. Stebėtojų taryba bendrovėje
nesudaroma.
Valdybą 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba sudaryta iš 3
narių.
Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius
nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba.

42.1.pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale
AB „Vilniaus baldai“ valdymo organų narių dalyvavimas emitento įstatiniame kapitale

42.1.1. lentelė.

Vardas, pavardė

Pareigos

Turima įstatinio
kapitalo dalis, proc.

Balsų dalis, proc.

VALDYBA
Alvydas Banys, a.k. 36807161508

Pirmininkas

0,01

4,30

Algirdas Bučas, a.k. 33904230960

Narys

2,84

4,30

Dailius Juozapas Mišeikis, a.k. 34308130021

Narys

1,45

4,30

ADMINISTRACIJA
Viktoras Majauskas, a.k. 35401280129

Generalinis direktorius

-

-

Vygantas Didžiulis, a.k. 37205210045

Vyriausiasis finansininkas

-

-

Vytautas Radžius, a.k. 34310100161

Technikos direktorius

0,0001

0,0001

Algirdas Zavistanavičius, a.k. 35404170546

Personalo direktorius

-

-

Virginijus Žibutis, a.k. 36004050124

Gamybos direktorius

0,01

0,01

Artūras Dovydėnas, a.k. 335510020024

Marketingo direktorius

-

-

42.2. Duomenys apie valdybos narius, administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką
Alvydas Banys – valdybos pirmininkas. Išsilavinimas – aukštasis, baigęs Vilniaus technikos universitetą,
inžinierius – ekonomistas. Iki 1996 m. dirbo UAB „Invalda-2“ direktoriumi, nuo 1996 m. AB „Invalda“
viceprezidentas.
Algirdas Bučas – valdybos narys. Išsilavinimas – aukštasis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos
fakultetas, socialinių mokslų daktaro laipsnis. Nuo 1998 m. dirba AB „Invalda“. Iki 2006 m. sausio 1 d.
prezidentas, nuo 2006 m. – patarėjas.
Dailius Juozapas Mišeikis – valdybos narys. Išsilavinimas – aukštasis, baigęs Vilniaus universitetą,
Ekonomikos fakultetą. nuo 1992 m. dirba AB „Invalda“. Iki 1998 m. nekilnojamojo turto direktoriumi,
nuo 1998 m. viceprezidentu, nuo 2005 m. patarėju.
Viktoras Majauskas – generalinis direktorius. Išsilavinimas – aukštasis, inžinerinis techninis.
Paskutinius 10 metų dirbo AB „Audėjas“ gamybos direktoriumi ir UAB „Audimpeksas“ komercijos
direktoriumi, nuo 2001 m. spalio 8 d. AB „Vilniaus baldai“ generalinis direktorius.
Vygantas Didžiulis – vyriausias finansininkas. Išsilavinimas – aukštasis, Finansai ir bankininkystė,
socialinių mokslų daktaro laipsnis. Nuo 1997 m. iki 2000 m. – AB „Ragutis“ Finansų ir personalo
direktorius; 2000–2002 m. UAB „Katra“ finansų direktorius, 2002m. – 2004 m. UAB „Forumo rūmai“
finansų direktorius, nuo 2004 m. kovo mėn. – AB „Vilniaus baldai“ vyriausiasis finansininkas.
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42.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale
42.3.1. lentelė. Duomenys

apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar
organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.)
Kitų įmonių kapitalo
ir balsų dalis didesnė
kaip 5 proc.

Vardas, pavardė

Organizacijos pavadinimas, pareigos

Alvydas Banys

AB „Invalda“ valdybos pirmininkas

12,76

UAB „Nenuorama“ prezidentas

25,4

AB „Klaipėdos konditerija“ valdybos pirmininkas

-

UAB „Invalda Real Estate“ valdybos narys

-

AB „Valmeda“ valdybos pirmininkas

-

UAB „PVP“
UAB „Kelio ženklai“ valdybos narys

Algirdas Bučas

-

UAB „Invalda Construction Management“ valdybos narys

-

AB „Minija“ valdybos narys

-

AB „Kauno tiltai“ valdybos narys

-

UAB „Girių bizonas“ valdybos narys

-

AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys

-

AB „Klaipėdos konditerija“ valdybos narys

-

UAB „Invalda Construction Management“ valdybos narys

-

UAB „Invalda Real Estate“ valdybos narys

-

UAB „Nenuorama“

33,3

UAB „Kelio ženklai“ valdybos narys

-

UAB „Hidroprojektas“ valdybos narys

-

AB „Invalda“ valdybos narys

16,28

AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys

-

UAB „Invalda Construction Management“ valdybos narys

-

UAB „Invalda Real Estate“ valdybos pirmininkas

-

AB „Klaipėdos konditerija“ valdybos narys

-

AB „Valmeda“ valdybos narys

-

AB „Sanitas“ stebėtojų tarybos narys

-

AB „Umega“ valdybos narys

-

UAB „PVP“

36,7

UAB „Nenuorama“

33,3

AB „Grigiškės“

5,11

AB „Vernitas“ stebėtojų tarybos narys

Viktoras Majauskas

-

UAB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos pirmininkas

AB „Valmeda“ valdybos narys

Dailius Juozapas Mišeikis

22,7

-

UAB „Hidroprojektas“ valdybos narys

-

UAB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos narys

-

UAB „Broner“ valdybos pirmininkas

-

UAB „Wembley – Neringa“ valdybos pirmininkas

-

AB „Minija“ valdybos narys

-

UAB „Aikstentis“ valdybos pirmininkas

-

Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“
prezidentas

-

AB „Minija“ valdybos pirmininkas

-

Kiti valdymo organų nariai kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje nedalyvauja, taip pat neturi
didesnės kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalies.
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42.4. Duomenys apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus nuosavybei,
ūkininkavimo tvarkai, finansams.
Bendrovės valdybos ir administracijos nariai neteisti už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai,
finansams.

42.5. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą
AB „Vilniaus baldai“ valdyba (iš 3 narių) išrinkta 2004 m. kovo 17 d. visuotiniame akcininkų
susirinkime. Valdybos kadencija 4 metai – nuo 2004 m. kovo 17 d. iki 2008 m.

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams
43.1. Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš
pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui
43.1.1. lentelė. Informacija apie emitento vadovams per 2005 m. išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų
išmokų iš pelno vidutinius dydžius, Lt
Priskaičiuoti atlyginimai

Tantjemos

Valdybos nariams
Vidutiniškai vienam valdybos nariui

Dividendai

180 000

167 010

60 000

55 670

Administracijos nariams

952 364

375

Vidutiniškai vienam administracijos nariui

158 727

63

43.2. Emitento stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų
atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame
kapitale sudaro daugiau kaip 20 proc.
Nebuvo.

43.3. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir
laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas.
Nebuvo.

44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis
2005 m. bendrovės sudaryti sandoriai su susijusiomis šalimis (tūkst. Lt)
PARDUOTA
UAB „Invalda Real Estate“

Parduota produkcijos

111

AB „Valmeda“

Parduota produkcijos

1

AB „Vilmakas“
AB „Minija“
Kitos

Parduota produkcijos

1

Konsultacinės paslaugos

29

Paslaugos

2
144

ĮSIGYTA
AB „Invalda“

Palūkanų sąnaudos

302

Fiksuoto telefono ryšio sąnaudos

154

AB FMĮ „Finasta“

Paslaugos

25

UAB „Invalda service“

Paslaugos

5

UAB „Invalda Real Estate“

486
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2005 M. GRUODŽIO 31 D. MOKĖTINOS SUMOS
AB „Invalda“

Paskola ir sukauptos palūkanos

UAB „Invalda Real Estate“

10 893

Fiksuoto telefono ryšio sąnaudos

AB FMĮ „Finasta“

13

Paslaugos

2
144

2005 M. GRUODŽIO 31 D. GAUTINOS SUMOS
UAB „Girių bizonas“
AB „Minija“
AB FMĮ „Finasta“

Paskola

750

Konsultacinės paslaugos

34

Paslaugos

34
818
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje
2006 m. I ketv. AB „Vilniaus baldai“ pardavimai sudarė 26 416 tūkst. litų, 2005 m. to paties laikotarpio –
23 773 tūkst. litų. 2006 m. sausio – kovo mėn. bendrovės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 968 tūkst.
litų, 2005 m. to paties laikotarpio – 438 tūkst. litų.

2006 m. balandžio 14 d. AB „Vilniaus baldai“ įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkime priimti sprendimai:
−

atsižvelgiant į auditoriaus išvadą patvirtinti bendrovės veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę
už 2005 m.

−

patvirtinti bendrovės 2005 m. pelno paskirstymą:
−

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje – 6 206 181 Lt

−

Grynasis 2005 finansinių metų pelnas yra 3 470 487 Lt

−

Pervedimai iš rezervų – 232 425 Lt

−

Paskirstytinasis pelnas iš viso – 9 909 093 Lt

−

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 5 dalimi, į
privalomąjį rezervą skiriami 173 524 Lt

−

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0 Lt

−

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 3 886 267 Lt

−

Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams – 0 Lt

−

Nepaskirstytasis pelnas 2005 finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į 2006 finansinius
metus – 5 849 302 Lt

darbotvarkės klausimas dėl audito įmonės rinkimo ir audito apmokėjimo nesvarstytas,
atsižvelgiant į tai, kad užsitęsė auditoriaus atrankos konkursas. Nuspręsta klausimą svarstyti
kitame visuotiniame akcininkų susirinkime.

−

Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 3 886 267 litų dividendams išmokėti, t.y. 1 lito
dividendų vienai akcijai.

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje
2005 m. balandžio 22 d. įvyko eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcininkų
susirinkimas. Susirinkimas nusprendė patvirtinti bendrovės veiklos ataskaitą ir bendrovės finansinę
atskaitomybę už 2004 metus. Tai pat patvirtintas bendrovės 2004 metų pelno paskirstymą. Skirti
dividendai po 1 Lt už vieną paprastąją vardinę 4 Lt nominalios vertės akciją (iš viso skirta 3 886 267 Lt).

2005 m. liepos 8 d. pranešta, kad AB „Vilniaus baldai“ pasirašė sutartį dėl naujos emisijos UAB „Girių
bizonas“ akcijų įsigijimo. Investicijų suma 25 mln. Lt.
2005 m. rugsėjo 29 d. bendrovė pranešė, kad pilnai apmokėjo įsigytas UAB „Girių bizonas“ naujos
emisijos akcijas. Šiuo metu AB „Vilniaus baldai“ valdo 25% UAB „Girių bizonas“ įstatinio kapitalo.
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2005 m. sausio – rugsėjo mėn. AB „Vilniaus baldai“ pelnas prieš apmokestinimą – 3 019 tūkst. Lt, 2004
m. to paties laikotarpio – 8 807 tūkst. Lt.

2005 m. spalio 19 d. AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino bendrovės investicijų planą 2006 m.
Planuojamos investicijos – 2 mln. Lt. Patvirtinta prognozė 2006 metams: pardavimai -140 mln. Lt; pelnas
prieš apmokestinimą -11 mln. Lt.

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus
Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ planuoja maksimaliai išnaudoti naujojo cecho pajėgumus, didinti
gamybos apimtis, plėsti produktų asortimentą, ieškoti naujų užsakovų Rytų ir Vakarų rinkose.
Planuojama, per 2006 m. pasiekti 140 mln. Lt pardavimus bei uždirbta 11 mln. Lt pelno prieš
apmokestinimą. Bendrovėje ir toliau bus gerinamos darbo sąlygos, palaipsniui didinamas vidutinis darbo
užmokestis.
AB „Vilniaus baldai“ sieks išlaikyti tvirtas baldų gamybos lyderio pozicijas Lietuvoje.











































