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Nepriklausomo auditoriaus išvada AB "Vilniaus baldai" akcininkams

Išvada apie finansine atskaitomvbe

Mes atlikome toliau pateiktos AB "Vilniaus baldai", Lietuvos Respublikoje iregistruotos akcines bendroves
(toliau - Bendrove) ir konsoliduotos AB "Vilniaus baldai" ir dukterines imones UAB "ARI-LUX" (toliau - Grupe),
finansines atskaitomybes, kuria sudaro 2007 m. gruodžio 31 d. balansai, susijusios 2007 m. pelno (nuostoliu),
nuosavo kapitalo pokyciu, pinigu srautu ataskaitos ir aiškinamasis raštas (reikšmingi apskaitos principai bei kitos
aiškinamosios pastabos), audita.

Vadovybes atsakomybe užfinansine atskaitomybe

Už šios finansines atskaitomybes, parengtos pagal Tarptautinius finansines atskaitomybes standartus, priimtus
taikyti Europos Sajungoje, parengima ir teisinga pateikima atsakinga Bendroves vadovybe. Ši atsakomybe apima:
vidaus kontroles sistemos: skirtos finansines atskaitomybes parengimui ir teisingam pateikimui, užtikrinant, kad nera
reikšmingu netikslumu del apgaules ar klaidos, sukurima, idiegima bei palaikyma; tinkamu apskaitos principu
pasirinkima ir taikyma; ir pagal aplinkybes tinkanciu ir pagristu ivertinimu pasirinkima.

Auditoriaus atsakomybe

Musu pareiga yra, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomone apie šia finansine atskaitomybe. Mes atlikome audita
vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais, kuriuos nustato Tarptautine apskaitininku federacija. Šie
standartai reikalauja, kad mes laikytumemes profesines etikos reikalavimu bei planuotume ir atliktume audita taip,
kad galetume deramai isitikinti, jog finansineje atskaitomybeje nera reikšmingu netikslumu.

Auditas apima finansines atskaitomybes skaicius ir paaiškinimus pagrindžianciu irodymu gavimo proceduru
atlikima. Pasirinktos proceduros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, iskaitant reikšmingu netikslumu
del apgaules ar klaidos finansineje atskaitomybeje rizikos ivertinima. Ivertindamas šia rizika, auditorius atsižvelgia i
bendroves vidaus finansines atskaitomybes parengimo ir pateikimo kontroles ir siekia pasirinkti tinkamas audito
proceduras, taciau neturi tikslo pareikšti nuomones apie bendroves vidaus kMtroliu efektyvuma. Auditas taip pat
apima taik)1u apskaitos principu ir vadovybes padarytu reikšmingu prielaidu bei bendro finansines atskaitomybes
pateikimo ivertinima.

Mes tikime, kad musu gauti audito irodymai yra pakankami ir tinkami, kad suteiktu pagrinda musu nuomonei.

Išlygu pagrindas

. Kaip aprašyta 2-oje finansines atskaitomybes pastaboje, Grupe ir Bendrove apskaito pastatus perkainota verte.
Paskutini karta Grupe ir Bendrove atliko savo pastatu vertinima 1999 metais. Pagal Tarptautinius finansines
atskaitomybes standartus, priimtus taikyti Europos Sajungoje, ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas turi buti
atliktas tuomet, kada perkainoto turto tikroji verte reikšmingai skiriasi nuo jo balansines vertes. Musu nuomone,
Grupes ir Bendroves pastatu tikroji verte reikšmingai pakito, todel jie 2007 m. gruodžio 31 d. turejo buti perkainoti.
Mes negalejome gauti pakankamu audito irodymu del pastatu tikrosios vertes 2007 m. gruodžio 31 d.

. Kaip aprašyta 7-oje finansines atskaitomybes pastaboje, Bendrove nevertino prestižo, susidariusio isigyjant
UAB "GIRIU BIZONAS" akcijas, verte remdamasi tikrosiomis vertemis, kaip reikalauja Tarptautiniai finansines
atskaitomybes standartai. Mes negalejome gauti pakankamu audito irodymu del to, kokia butu buvusi prestižo verte,
jei jos apskaiciavimui butu buvusios naudotos tikrosios vertes.
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. Kaip aprašyta 7-oje finansines atskaitomybes pastaboje, Bendrove neturejo patikimu duomenu investicijos i
UAB "GIRIU BIZONAS" nuvertejimo ivertinimui, kaip to reikalauja Tarptautiniai finansines atskaitomybes
standartai, priimti taikyti Europos Sajungoje, nors UAB "GIRIU BIZONAS" neaudituotais duomenimis 2007 m.
patyre nuostoli (bendrove nuostolingai veike ir 2006 m.). Mes negalejome gauti pakankamu audito irodymu del to,
kokia butu buvusi investicijos verte Bendroves finansineje atskaitomybeje,jei butu ivertintasjos nuvertejimas.

. Kaip aprašyta 7-oje finansines atskaitomybes pastaboje, konsoliduotoje finansineje atskaitomybeje Grupe
apskaite investicija i UAB "GIRIU BIZONAS" nuosavybes metodu, remiantis 2007 m. neaudituotais
UAB "GIRIU BIZONAS" finansiniais duomenimis. Mes negalejome gauti pakankamu audito irodymu del to, kokia
butu buvusi investicijos verte bei nuosavybes metodo itaka Grupes konsoliduotoje finansineje atskaitomybeje,jei
investicija butu apskaityta remiantis audituotais UAB "GIRIU BIZONAS" finansiniais duomenimis.

Nuomone su išlygomis

Musu nuomone, išskyrus pataisymus, kuriu galbut butu reikeje, jeigu mes butume galeje atlikti audito proceduras
del pastraipoje "Išlygu pagrindas" aprašytu dalyku, toliau pateikta finansine atskaitomybe visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai atspindi AB "Vilniaus baldai" ir Grupes 2007 m. gruodžio 31 d. finansine padeti ir ju 2007 m.
finansinius veiklos rezultatus ir pinigu srautus pagal Tarptautinius finansines atskaitomybes standartus, priimtus
taikyti Europos Sajungoje.

Išvada apie kita istatvmu reikalaujama pateikti informacija

Be to, mes perskaitemetoliau pateikta Bendroves 2007 m. metini pranešima ir nepastebejomejokiu reikšmingu Ui
itrauktos finansines infom1acijosneatitikimu Bendroves 2007ill. finansinei atskaitomybei.

UAB "ERNST & YOUNG BALTIC"
Audito imones pažymejimo Nr. 001335

--

Auditas buvo baigtas 2008 m. kovo 20 d. ~
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AB "VILNIAUS BALDAI"
2007 M. METINIS PRANEŠiMAS
(tukst. litu, jei nenurodyta kitaip)

IMONIU GRUPE SUDARANCIOS BENDROVES

AB .Vilniaus baldai" (toliau - Bendrove) rengia tiek Bendroves, tiek ir konsoliduota finansine atskaitomybe. Grupe (toliau - Grupe)
sudaro AB .Vilniaus baldai" bei jos dukterine imone UAB .ARI-LUX", kurioje Bendrove tiesiogiai kontroliuoja 100 proc. valdomu
akciju.

Patvirtinta 2008_- d.
Valdybos posedyje

BENDRA INFORMACIJAAPIE BENDROVE:

BENDRAINFORMACIJAAPIE DUKTERINE BENDROVE:

4

Pavadinimas Akcine bendrove .Vilniaus baldai"

Teisine forma akcine bendrove

Kodas 121922783

PVM moketojo kodas LT219227811

Istatinis kapitalas 15,545,068 litai, padalintas i 3886267 paprastasias
vardines 4 litu nominalios vertes akcijas

Buveines adresas Savanoriu pr. 178, LT-03154 Vilnius
Telefonas (8-5) 252 57 00
Faksas (8-5) 231 11 30

Elektroninis paštas info@vilniausbaldai.lt

Interneto tinklalapis www. vilniausbaldai.lt

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

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Juridiniu asmenu registras
bendrove

Pagrindines veiklos pobudis biuro, miegamojo, svetaines bei prieškambario baldu
projektavimas, gamyba ir pardavimas

Pavadinimas Uždoroji akcine bendrove .ARI-LUX"
Teisine forma Uždoroji akcine bendrove
Kodas 120989619

PVM moketojo kodas LT209896113

Istatinis kapitalas 10.000 litu
Buveines adresas Savanoriu pr. 178, LT-03154 Vilnius
Telefonas (8-5) 252 57 44
Faksas (8-5) 252 57 44

Elektroninis paštas saxela@takas.lt

Interneto tinklalapis

Iregistravimo data ir vieta 1991 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto valdyba

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Juridiniu asmenu registras
bendrove

Pagrindines veiklos pobudis Fasavimo ir pakavimo veikla



AB "VILNIAUS BALDAI"
2007 M. METINIS PRANEŠiMAS
(tukst. litu, jei nenurodyta kitaip)

1. OBJEKTYVI IMONIU GRUPES BUKLES, VEIKLOS VYKDYMO IR PLETROS APŽVALGA, PAGRINDINIU RIZIKOS RUŠiU
IR NEAPIBREŽTUMU, SU KURIAIS IMONE SUSIDURIA, APIBUDINIMAS

Bendroves bukle gereja, gamybos apimtys ir darbo našumas nuolat dideja. 2007 metais imone toliau tesia pradetus 2006 metais
pertvarkymus. Pertvarkymai koncentruojami i kaštu mažinima, našumo gamyboje didinima. Per 2007 m. automatizavus darbo
procesus, darbo našumas padidejo 70 proc., 0 vienas darbininkas pagamino produkcijos vidutiniškai už 200 tukst. Lt. 2007 metai
buvo pakoreguota bendroves organizacine struktura, siekiant sutvarkyti vadovavimo lygius bei aiškiai apibrežti padaliniu funkcijas,
bendradarbiavima bei atskaitomybe. Tikimes, kad nauja organizacine struktura pades igyvendinti imones strategija.

Pagrindines rizikos, su kuriomis susiduria Grupe:

Ekonominiai rizikos veiksniai. 2007 m. AB "Vilniaus baldai" pardavimai pagrindiniam pirkejui Švedijos koncernui "IKEA" sudare
apie 91 proc. visu bendroves pardavimu (2006 m. - 81,5 proc., 2005 m. - 75 proc., 2004 m. - 80 proc.).

Bendrove konkuruoja su pasaulio baldu gamintojais, tame tarpe ir su Kinijos. Bendroves pranašumai prieš Kinijos gamintojus yra
gera geografine padetis, logistikos privalumas (trumpesnis produkto pristatymo terminas), aukšta produkto kokybe.

Su žaliavu tiekejais AB "Vilniaus baldai" sudaro ilgalaikes sutartis. Pagrindinems tiekiamoms medžiagoms yra parinkti alternatyvus
tiekejai.

Politiniai rizikos veiksniai. Esminiai pokyciai verslo aplinkoje yra susije su šalies mokesciu reforma. Dvejus metus šalies imoniu
pelnas pagal Lietuvos Respublikos Iaikinaji socialinio mokescio istatyma papildomai apmokestinamas socialiniu mokesciu. Pagal ši
istatyma už 2006 m. imoniu pelnas papildomai apmokestinamas 4 proc., 2007 m. - 3 proc. Tai tiesiogiai itakoja bendroves grynojo
pelno dydi. ValstybeS nustatytu reikalavimu ir apribojimu emitento veiklai nera.

Socialiniai rizikos veiksniai. Paskutiniais metais auga darbo jegos kaštai Lietuvoje. Tai salygoja darbo našumo didinimo poreiki
bendroveje. Grupe daug demesio skiria darbo salygu gerinimui bei darbuotoju mokymams, kvalifikacijos kelimui. Didejantys
gamybiniai pajegumai, augantys pardavimai leidžia didinti darbo užmokesti. 2007 m. darbo užmokestis bendroveje vidutiniškai
išaugo 11,8 proc. Grupeje aktyviai veikia profesine sajunga atstovaujanti darbuotoju interesus.

Techniniai ir technologiniai rizikos veiksniai. Bendroveje yra idiegta moderniausia gamybine iranga. Toliau modernizuoti reikia
pagalbinius procesus. Fizine ir moraline pagrindiniu priemoniu bukle yra gera ir rizikos bendroves veiklai nekelia. AB "Vilniaus
baldai" nuolat investuoja i irengimu atnaujinima ir pažangiausiu technologiju diegima.

Ekologiniai rizikos veiksniai. Bendroveje idiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 reikalavimus. Šios

sistemos esme - aplinkos apsaugos valdymas ir nuolatinis gerinimas. Bendroveje kryptingai dirbama siekiant ekologizuoti gamyba,
valdyti naudojamu medžiagu ir žaliavu poveiki aplinkai, užtikrinti, kad produktu ar paslaugu tiekejai laikytusi aplinkos apsaugos
vadybos reikalavimu. 2007 m. AB "Vilniaus baldai" sumokejo 15,5 tukst. litu aplinkos teršimo mokesciu, bei 187.16 tukst. litu už
atlieku utilizavimo paslaugas. Gamybos apribojimo del aplinkos teršimo nebuvo.

Paskolu gražinimas. Paskolu gražinimai atliekami pagal sutartinius paskolu gražinimo grafikus. Visi mokejimai bankui atliekami
laiku.

~
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AB "VILNIAUS BALDAI"
2007 M. METINIS PRANEŠiMAS
(tukst. litu, jei nenurodyta kitaip)

2. FINANSINIU IR NEFINANSINIU VEIKLOS REZULTATU ANALIZE, SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI
INFORMACIJA

Grupesveikla apibudinantys rodikliai 2005 - 2007 m.
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2007 m. 2006 m. 2005 m.

Grynasis pelningumas = grynasis pelnas 1
pardavimai * 100 1,19% -4,82 % 3,11 %

Vidutine turto graža ROA = grynasis
pelnas 1(turtas laikotarpio pradžioje +
turtas laikotarpio pabaigoje)12*100 1,71% (4,67)% 3,48%

Nuosavybesgraža ROE = grynasis pelnas
1nuosavas kapitalas * 100 6,42% (20,26)% 9,73%

Grynasispelnas akcijai EPS = grynasis
pelnas 1akciju skaicius 0,46 -1,37 0,89

Skolos koeficientas = isipareigojimai 1
turtas 0,72 0,76 0,70

Skolos-nuosavybeskoeficientas =
isipareigojimai 1nuosavas kapitalas 2,57 3,19 2,34

Bendras likvidumo koeficientas =
trumpalaikis turtas 1trumpalaikiai
isipareigojimai 0,54 0,65 0,88

Turto apyvartumas = pardavimai1turtas 1,51 1,00 0,94

Akcijos buhalterineverte = nuosavas
kapitalas 1akciju skaicius 7,22 6,66 9,12

Apyvarta (tukst. litu) 151.404 110.289 110.849

Bendrasispelnas (tukst. litu) 14.814 6.420 13.756

Grynasispelnas (tukst. litu) 1.799 (5.317) 3.446

EBITDA(mln. litu) 14,9 6,0 11,7

Dividendaivienai akcijai (už praejusi
ataskaitini laikotarpD - 1 litas 1 litas

Kainos ir pelno vienai akcijai santykis P/E 48,9 (13,2) 40,4

Žemiausiaakciju kaina 17,00 litu 17,00 litu 33,33 litu
Aukšciausia kaina 25,00 litu 37,02 litu 47,50 litu
Uždarymokaina 22,00 litu 18,10 litu 36,00 litu

Kapitalizacija(tukst. litu) 85.500 70.,341 139.906



AB "VILNIAUS BALDAI"
2007 M. METINIS PRANEŠiMAS

(tukst. litu, jei nenurodyta kitaip)

GAMYBA IR REALIZAVIMAS

AB .Vilniaus baldai" projektuoja, gamina korpusinius baldus. Bendroves produkcija gaminama iš medžio drožliu plokštes,
naudojama moderniausia Vakaru šalyse korinio užpildo technologija, pagal kuria gaminami baldai lengvesni, taciau solidžiai
atrodantys.Taikant šia technologija sunaudojama mažiau žaliavu, bei gaunama stabili produkcijos kokybe. Kasmet kurdama nauja
kolekcija bendrove vis daugiau atsižvelgia i vartotoju poreikius ir tendencijas. Bendroveje diegiama nauja planavimo sistema.

Moderni iranga, isigyta iš visame pasaulyje žinomu gamintoju, tokiu kaip Holzma, Homag, Burkle, Weeke, Wikoma ir kt., leidžia
gaminti ivairios rušies drožtine lakuota fanera, bei emale dengtus baldus.

Bendrove, gamindama korpusinius baldus, orientuojasi i stambiaserijine ir masine gamyba, 0 produkcija parduoda per prekybinius
partnerius, kuriems keliamas pagrindinis reikalavimas užtikrinti didelius pardavimus išlaikant neplatu asortimenta.

Bendroves gamybos apimtys verti ne išraiška 2005 - 2007 m.

Apyvarta tenkanti vienam darbuotojui (tukst. litu I metus)
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Bendroves gamybos apimtys naturine išraiška 2005 - 2007 m.

7

2005 m. 2006 m. 2007 m.
Produkcija tukst. litu proc. tukst. litu proc. tukst. litu proc.

Baldai 110.502 99,65 105.845 98,47 148.900 99,75
Kita produkcija 388 0,35 1.644 1,53 374 0,25
Iš viso 110.890 100,00 107.489 100,00 149.274 100,00

Gaminio pavadinimas 2005 m. 2006 m. 2007 m.
Stalai 184 91 9.996
Spintos 108.463 117.870 116.668
Spinteles 687 43 120
Sekcijos 34 - -
Lovos 113.538 75.417 86.158
Komodos 22.523 43.056 325.166
Knygu lentynos ir stelažai 36.614 40.701 608.578
Medines baldu dalys - - 2.012.394



AB "VILNIAUS BALDAI"
2007 M. METINIS PRANEŠiMAS
(tukst. litu, jei nenurodyta kitaip)

Produkcijos realizavimas pagal rinkas 2005 - 2007 m.

Bendroves pardavimas 2001 - 2007 m., litais
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TIEKIMAS

AB "Vilniaus baldai" su tiekejais sudaro ilgalaikes sutartis. Pagrindinems tiekiamoms medžiagoms parinkti alternatyvus tiekejai.
Pagrindines žaliavas bendrove isigyja Lietuvoje iš vietiniu gamintoju. Pagrindiniai tiekejai UAB "GIRIU BIZONAS" ir AB "Grigiškes".
Lokalus žaliavu tiekimas salygotas pigiu transportavimo kaštu bei geru santykiu su pagrindiniais tiekejais.

DARBUOTOJAI

Per 2007 m. Bendroveje sumažejo darbo vietu skaicius, tai salygojo darbo našum9 didinimas Bendroveje. 2006 m. pabaigoje
Grupeje dirbo 852 darbuotojai, 02007 m. gruodžio men. 716 - darbuotojai.

Vidutinis sarašinis darbuotoju skaicius 2005 - 2007 m.

Vidutinis darbuotoju amžius - 44,5 metu. Didejantys imones gamybiniai pajegumai, augantys pardavimai leidžia didinti darbo
užmokesti, kuris per 2007 m. vidutiniškai išaugo 25.2 proc. Kaip ir kiekvienais metais, imone daug demesio ir lešu skyre darbo
salygu gerinimui bei darbuotoju mokymams, kvalifikacijos kelimui. Bendrove dalyvauja projekte Europos Sajungos paramai gauti
"Asociacijos "Lietuvos mediena" pramones imoniu darbuotoju kompetencijos kelimas", kurio bendra verte 8.034.561 litas.
AB "Vilniaus baldai" 2006 m. ir 2007 m. projekto verte - 2.167.725 litai.
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2005 m. 2006 m. 2007 m.

tukst. litu proc. tukst. litu proc. tukst. litu proc.
PardavimaiLietuvoje 2.829 2,6 5.348 4,8 3.881 2,56
Užsienyje 108.020 97,4 104.941 95,2 147.523 97,44
Iš viso 110.849 100,0 110.289 100,0 151.404 100,0

2005 m. 2006 m. 2007 m.

Darbuotojuskaicius 1061 950 821
Vadovaujantis personalas ir
specialistai 116 93 90
Darbininkai 945 857 735



AB "VILNIAUS BALDAI"
2007 M. METINIS PRANEŠiMAS
(tukst. litu, jei nenurodyta kitaip)

Darbuotoju vidutinis menesinis darbo užmokestis 2005 - 2007 m.

Darbuotoju grupavimas pagal išsilavinima
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3. NUORODOSIR PAPILDOMI PAAiŠKINIMAI APIE METlNEJE FINANSINEJE ATSKAITOMYBEJE PATEIKTUS DUOMENIS

Metineje finansineje atskaitomybeje ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami, išsamus ir papildomai neaiškinami.

4-7. VISU IMONES ISIGYTU IR TURIMU SAVU AKCIJU SKAiCiUS BEI JU NOMINALI VERTE IR ISTATINIO KAPITALO
DALIS, KURIA TOS AKCIJOS SUDARO. PER ATASKAITINI LAIKOTARPI ISIGYTU IR PERLEISTU SAVU AKCIJU SKAiCiUS
BEI JU NOMINALI VERTE IR ISTATINIO KAPITALO DALIS, KURIA TOS AKCIJOS SUDARO. INFORMACIJA APIE
APMOKEJIMA UŽ SAVAS AKCIJAS, JEIGU JOS ISIGYJAMOS AR PERLEIDŽiAMOS UŽ UŽMOKESTI. IMONES SAVU
AKCIJUISIGIJIMOPERATASKAITINILAIKOTARPIPRIEŽASTYS ~

Bendrove ataskaitiniais metais savu akciju neturejo, neisigijo ir neperleido.

8. INFORMACIJA APIE IMONES FiliALUS IR ATSTOVYBES

Bendrove filialu ir atstovybiu neturi.

9. SVARBUS IVYKIAI, BUVE NUO PRAEJUSIU FINANSINIU METU PABAIGOS

2007 m. keitesi bendroves vadovai - personalo direktorius, gamybos direktorius ir vyr. finansininkas. Nuo ataskaitiniu finansiniu
metu pabaigos iki metinio pranešimo patvirtinimo kitu svarbiu ivykiu bendroveje neivyko.
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2005 m. 2006 m. 2007 m.

Vadovaujantispersonalas ir specialistai 2.525,3 2.738,4 3.256
Darbininkai 1.223,0 1.381,5 1.793
Iš viso 1.427,6 1.558,9 1.951,7
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10. GRUPES VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZES

Grupe 2008 m. planuoja pasiekti 199,5 mln. litu pardavimus, 5,8 mln. litu grynaji pelna, bei 19,96 mln. litu EBITDA.

11. INFORMACIJA APIE IMONES TYRIMU IR PLETROS VEIKLA

Bendrove tyrimu ir pletros veiklos nevykde. Bendrove naudojo užsakovu tyrimu rezultatus.

12. KAI GRUPE NAUDOJA FINANSINES PRIEMONES IR KAI TAI YRA SVARBU VERTINANT IMONES TURTA NUOSAVA
KAPITALA ISIPAREIGOJIMUS, FINANSINE BUKLE IR VEIKLOS REZULTATUS, IMONE ATSKLEIDŽiA FINANSINES
RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS, NAUDOJAMAS NUMATOMU SANDORIU PAGRINDINIU GRUPIU APSIDRAUDIMO
PRIEMONES, KURIOMS TAIKOMA APSIDRAUDIMO SANDORIU APSKAITA, IR IMONES KAINU RIZIKOS, KREDITO
RIZIKOS, LlKVIDUMO RIZIKOS IR PINIGU SRAUTU RIZIKOS MASTA.

Grupe finansiniu priemoniu, kurios yra svarbios vertinant imones turta, isipareigojimus, finansine bukle ir veiklos rezultatus
nenaudojo.

13. INFORMACIJA APIE SUTARTIS SU VERTYBINIU POPIERIU VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

AB "Vilniaus baldai" yra pasiraše sutartis su AB FMI "Finasta" (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) del bendroves išleistu vertybiniu
popieriu apskaitos tvarkymo bei dividendu už 2002 - 2005 finansinius metus išmokejimo akcininkams.

14. EMITENTO ISTATINIO KAPITALO STRUKTURA

AB "Vilniaus baldai" istatinio kapitalo struktura:

Visos akcijos yra pilnai apmoketos, ju perleidimui apribojimai netaikomi.

Akciju suteikiamas teises ir pareigos

Akcininkai neturi kitu turtiniu isipareigojimu bendrovei, išskyrus isipareigojima nustatyta tvarka apmoketi visas pasirašytas akcijas
emisijos kaina.

Jeigu visuotinis akcininku susirinkimas priima sprendima padengti bendroves nyostolius papildomais akcininku inašais, tai
akcininkai, balsave "už", privalo juos moketi. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininku susirinkime arba balsavo prieš
toki sprendima, turi teise papildomu inašu nemoketi.

Akcininkas turi gražinti bendrovei dividendus, jeigu jie buvo išmoketi pažeidžiant Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo
imperatyvias normas ir bendrove irodo, kad akcininkas tai žinojo ar turejo žinoti.

Bendroves akcininkai turi šias turtines teises:
1) gauti bendroves pelno dali (dividendus);
2) gauti bendroves lešu, kai bendroves istatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmoketi bendroves lešu;
3) nemokamai gauti akciju, kai istatinis kapitalas didinamas iš bendroves lešu, išskyrus Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu
istatyme nustatytas išimtis;
4) pirmumo teise isigyti bendroves išleidžiamu akciju ar konvertuojamuju obligaciju, išskyrus atveji, kai visuotinis akcininku
susirinkimas Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teise visiems akcininkams
atšaukti;

5) istatymu nustatytais budais skolinti bendrovei, taciau bendrove, skolindamasi iš savo akcininku, neturi teises ikeisti akcininkams
savo turto;
6) gauti likviduojamos bendroves turto dali.
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Akciju skaicius, Nominali Bendra nominali Dalis istatiniame
Akciju rušis vnt. verte, litais verte, litais kapitale, proc.

Paprastosios vardines akcijos 3.886.267 4 15.545.068 100,00
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Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininku susirinkimuose;
2) pagal akciju suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininku susirinkimuose;
3) gauti Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatyme nurodyta informacija apie bendrove;
4) kreiptis i teisma su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žala, kuri susidare del bendroves vadovo ir valdybos nariu pareigu,
nustatytu Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatyme ir kituose istatymuose, taip pat bendroves istatuose, nevykdymo ar
netinkamo vykdymo, taip pat kitais istatymu nustatytais atvejais.
5) kitas istatymuose ir bendroves istatuose nustatytas neturtines teises.

15. AKCININKAI

Bendras akcininku skaicius 2007 m. gruodžio 31 d. - 1.111.

Akcininkai, 2007 m. gruodžio 31 d. nuosavybes teise tureje ar valde daugiau kaip 5 proc. emitento istatinio kapitalo:

Akcininku, turinciu specialias kontrol~s teises, nera.

Balsavimo teisiu apribojimu nera.

Emitentui nera žinomi akcininku tarpusavio susitarimai, del kuriu gali buti ribojamas vertybiniu popieriu perleidimas ir (arba)
balsavimoteise.

16. DUOMENYSAPIE PREKYBA EMITENTOVERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE

AB "Vilniaus baldai" paprastosios vardines akcijos yra AB "Vilniaus vertybiniu popieriu birža Oficialiajame prekybos saraše.

Pagrindines akciju charakteristikos:

17. EMITENTO ISTATU PAKEITIMUTVARKA

AB "Vilniaus baldai" istatai keiciami visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu, priimtu didesne nei 2/3 balsu dauguma.

18. EMITENTOORGANAI

AB "Vilniaus baldai" turi visuotini akcininku susirinkima, vienasmeni valdymo organa - bendroves vadova (generalini direktoriu) bei
kolegialu valdymo organa - valdyba. Stebetoju taryba bendroveje nesudaroma.

Bendroves valdyba sudaroma iš 3 nariu. Ja ketveriu metu laikotarpiui renka visuotinis akcininku susirinkimas. Bendroves vadova
renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigu, nustato jo atlyginima. tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ji ir skiria nuobaudas
bendroves valdyba.
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Nuosavybes teise
Imoniu pavadinimai, buveines priklausanciu akciju kiekis, Istatinio kapitalo

adresai, kodai vnt. dalis, proc. Balsu dalis, proc.

AB "Invalda", i.k. 121304349
Šeimyniškiu g. 3, Vilnius 2.567.176 66,06 66,06

Hansabank klientai, i.k. 10060701
Liivalaia 8, 15040 Talinas, Estija 290.964 7,49 7,49

Bendra
Akciju Nominali nominali verte,

Akciju rušis VP ISIN kodas Trumpinys skaicius, vnt. verte, Lt litais

Paprastosios vardines
akcijos LTOOO0104267 VBL 1L 3.886.267 4 15.545.068
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AB "Vilniaus baldai" valdyba ir administracija:
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Vardas, pavarde p. Vytautas Bucas, ak. 36809260355

Pareigos Valdybos pirmininkas, i valdyba išrinktas 2007-04-12, kadencijos pabaiga - 2008 m.

Darbo patirtis Nuo 2006 m. AB "Invalda" patarejas
2000 - 2006 m. AB SEB Vilniaus bankas, valdybos narys, prezidento pavaduotojas,

Finansu tarnybos direktorius, IT tarnybos direktorius
1992 - 2000 m. "Arthur Andersen" vyr. auditorius, vyr. vadybininkas, vadybininkas

Dalyvavimas kitu imoniu AB "Invalda" valdybos pirmininkas
veikloje AB "Invaldos nekilnojamojo turto fondas" valdybos pirmininkas

AB FMI "Finasta" valdybos narys
AB "Finasta imoniu finansai" valdybos narys
UAB "Giriu bizonas" valdybos narys
AB "Kauno tiltai" valdybos narys
AB "Sanitas" valdybos narys

Dalyvavimas emitento -----

istatiniame kapitale

Vardas, pavarde p. Darius Šulnis, a.k. 37101210425

Pareigos Valdybos narys, i valdyba išrinktas 2007-04-12, kadencijos pabaiga - 2008 m.

Darbo patirtis Nuo 2006 m. AB "Invalda" prezidentas
2002 - 2006 m. UAB "Invalda Real Estate" direktorius

1!;J94 - 2002 m. AB FMI "Finasta" direktorius

Dalyvavimas kitu imoniu AB "Invalda" prezidentas, valdybos narys
veikloje AB "Invaldos nekilnojamojo turto fondas" valdybos narys

AB "Sanitas" valdybos pirmininkas
AB FMI "Finasta" valdybos pirmininkas (iki 2008-02-14)
AB "Finasta imoniu finansai" valdybos pirmininkas
SIA "Dommo grupa" (Latvija) stebetoju tarybos pirmininkas
SIA "DOMMO" (Latvija) stebetoju tarybos pirmininkas
SIA "AMMO" (Latvija) stebetoju tarybos pirmininkas
SIA "Burusala"(Latvija) stebetoju tarybos pirmininkas
AB "Umega"
UAB "Golfas" (31 proc. akciju)

Dalyvavimas emitento 0,28 proc. istatinio kapitalo ir balsu
istatiniame kapitale

Vardas, pavarde p. Raimondas Rajeckas, a.k. 37710030204
,.

Pareigos Valdybos narys, i valdyba išrinktas 2007-04-12, kadencijos pabaiga - 2008 m.
Darbo patirtis Nuo 2006 m. lapkricio men. AB "Invalda" vyriausiasis finansininkas

2001 - 2006 m. AB "Val meda" vyriausiasis finansininkas
2000 - 2001 m. AB "Galincius" vyriausiasis finansininkas
2000 - 2001 m. UAB "Invaldos marketingas" (dabartinis pavadinimas UAB "Inred")

vyriausiasis finansininkas;
2000 - 2002 m. AB "Gildeta" buhalteris
1998 - 2000 m. AB "Invalda" buhalteris.

Dalyvavimas kitu imoniu AB "Invaldos nekilnojamojo turto fondas" valdybos narys
istatiniame kapitale

Dalyvavimas emitento ----
istatiniame kapitale
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Vardas, pavarde

Pareigos

Darbo patirtis

Dalyvavimas kitu imoniu
veikloje

Dalyvavimas emitento
istatiniame kapitale

p. Jelena Makmak, a.k. 45612090304

Vyriausioji finansinke nuo 2007-04-23

1996 - 2007 m. UAB Kemira GrowHow finansu direktore
UAB "Baltic Line" (10 proc. akciju)

Generalinis direktorius

finansininkui turto neperleido, taip pat

Nerijus Pacevicius

,.

13

Vardas, pavarde p. Nerijus Pacevicius, a.k. 37209200069
Pareigos Generalinis direktorius nuo 2006-09-08

Darbo patirtis 2004 - 2005 m. UAB "Krasta auto" ir UAB "Autobrava" valdybos pirmininkas
1999 - 2004 m. UAB "Krasta auto" direktorius

1998 - 1999 m. UAB autokompleksas, Mersedes Benz atstovybe Kauno regionas,
direktorius

1995 -1998 m. UAB "Krasta auto" automobiliu pardavimo vadovas
Dalyvavimas kitu imoniu UAB "Dalinera" (50 proc. akciju)
veikloje

Dalyvavimas emitento ----
istatiniame kapitale
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AB "Vilniaus baldai" pranešimas apie Vilniaus vertybiniu popieriu biržoje listinguojamu bendroviu valdymo kodekso
laikymasi

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybiniu popieriu istatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir Akcines bendroves "Vilniaus vertybiniu
popieriu birža" prekybos taisykliu 20.5. punktu, akcine bendrove "Vilniaus baldai" šiame pranešime atskleidžia, kaip laikosi Vilniaus
vertybiniu popieriu biržos patvirtinto bendroviu, kuriu vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir
konkreciu jo nuostatu

PRINCIP All REKOMENDACIJOS

TAIP I
NEI

~NEAKTU-
. ALU

I principas: Pagrindines nuostatos

KOMENTARAS

Pagrindinis bendroves tikslas turetu buti visu akcininku interesu tenkinimas, užtikrinant nuolatini akcininku
nuosa bes vertes didinim .
1.1. Bendrove turetu rengti ir viešai skelbti bendroves pletros Taip
strategija ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti
akcininku interesaisir didinti akcininku nuosavybe.

1.2. Visu bendroves organu veikla turetu buti sukoncentruota i ITaip
strateginiu tikslu igyvendinima, atsižvelgiant i poreiki didinti
akcininku nuosavybe.

1.3. Bendroves priežiuros ir valdymo organai turetu glaudžiai ITaip
bendradarbiauti, siekdami kuo didesnes naudos bendrovei ir
akcininkams.

1.4. Bendroves priežiuros ir valdymo organai turetu užtikrinti,
kad butu gerbiamos ne tik bendroves akcininku, bet ir kitu
bendroves veikloje dalyvaujanciu ar su ta veikla susijusiu
asmenu (darbuotoju, kreditoriu, tiekeju, klientu, vietos
bendruomenes)teises ir interesai.
IIprincipas: Bendroves valdymo sistema

Taip

Bendrove prognozes skelbia per Vilniaus Vertybiniu
popieriu biržos informacijos sistema. Kai kuriu
strategijos momentu ir duomenu bendrove negali
atskleisti del konkurencines kovos rinkoje.
Bendroves valdymo organu veikla sukoncentruota i
pagrindiniu tikslu ir uždaviniu igyvendinima.

Visais svarbiausiais klausimais spendimus priima
Bendroves valdyba. Eiliniai bendroves valdybos
posedžiai vyksta karta per ketvirti. Neeiliniai-valdybos
pirmininko arba valdybos nario pasiulymu del svarbiu
klausimu aptarimo ir sprendimo priemimo. Bendroves
valdyba bendradarbiauja su vadovu.

Bendrove gerbia visu pagrindiniu suinteresuotuju
grupiu teises ir interesus.

Bendroves valdymo sistema turetu užtikrinti strategini vadovavima bendrovei, efektyvia bendroves valdymo organu
priežiur tinkam pusiausv r ir funkci" pasiskirs m tarp bendroves organ ,akcinink interes apsau .
2.1. Be Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatyme Ne Bendroves valdymo organai yra visuotinis akcininku
numatytu privalomu organu - visuotinio akcininku susirinkimas, valdyba ir vadovas.
susirinkimo ir bendroves vadovo, rekomenduojama Bendroveje .stebet~ju t~~ba ne~~daroma. .~al~ybos
bendroveje sudaryti tiek kolegialu priežiuros organa, tiek ko~trole atlieka ~lsu~tInIS akcIninku susIrinkimas,
kolegialu valdymo organa. Kolegialiu priežiuros ir kuriam valdyba atsIskaito.
valdymo organu sudarymas užtikrina valdymo ir
priežiuros funkciju aišku atskyrima bendroveje,
bendroves vadovo atskaitomybe bei kontrole, 0 tai savo
ruožtu salygoja efektyvesni ir skaidresni bendroves
valdymo procesa. [surašytu principu negalima keisti; idejau
tokL koks turi buti]
2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strategini ITaip
vadovavima bendrovei bei vykdo kitas esmines bendroves
valdymo funkcijas. Kolegialus priežiuros organas yra
atsakingas už efektyvia bendroves valdymo organu veiklos
priežiura.
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Bendroveje sudaromas kolegialus valdymo organas -
valdyba.



2.3. Jeigu bendrove nusprendžia sudaryti tik viena kolegialu I Ne
organa, rekomenduojama, kad tai butu priežiuros organas, t.y.
stebetoju taryba. Tokiu atveju stebetoju taryba yra atsakinga už
efek i bendrovesvadovo kdom funkci' riežiur.
2.4. Visuotinio akcininku susirinkimo renkamas kolegialus Ne
priežiuros organas turetu buti sudaromas ir turetu veikti III ir IV
principuose išdestyta tvarka. Jeigu bendrove nusprestu
nesudaryti kolegialaus priežiuros organo, taciau sudarytu
kolegialu valdymo organa - valdyba, III ir IV principai turetu buti
taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir
askirciai.

2.5. Bendrovesvaldymo ir priežiuros organus turetu sudaryti toks Taip
valdybos nariu (vykdomuju direktoriu) ir stebetoju tarybos nariu
(direktoriu konsultantu) skaicius, kad atskiras asmuo arba
nedidele asmenu grupe negaletu dominuoti šiems organams
riimant s rendimus.

2.6. Direktoriai konsultantai arba stebetoju tarybos nariai turetu Ne
buti skiriamiapibrežtam laikotarpiui,su galimybe buti individualiai
perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teises aktu
leidžiamais intervalais, tam, kad butu užtikrintas butinas
profesines patirties augimas ir pakankamai dažnas ju statuso
pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turetu buti numatyta
galimybe juos atleisti, taciau ta procedura neturetu buti
lengvesne už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario
atleidimoprocedura.
2.7. Visuotinio akcininku susirinkimo renkamo kolegialaus ITaip
organo pirmininku gali buti toks asmuo, kurio esamos arba
buvusios pareigos nebutu kliutis nepriklausomai ir nešališkai
priežiurai vykdyti. Kai bendroveje nesudaroma stebetoju taryba,
bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendroves
valdybos pirmininkas ir bendroves vadovas nebutu tas pats
asmuo. Buves bendroves vadovas neturetu buti tuoj pat
skiriamas i visuotinio akcininku susirinkimo renkamo kolegialaus
organo pirmininko posta. Kai bendrove nusprendžia nesilaikyti
šiu rekomendaciju. turetu buti pateikiama informacija apie
priemones,kuriu imtasi priežiuros nešališkumui užtikrinti. I I
IIIprincipas: Visuotinio akcininku susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka
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Bendrove nesilaiko šios rekomendacijos.
Sudaromas tik kolegialus valdymo organas -
valdyba.

Bendrove laikosi didžiosios daugumos III principe
nustatytu nuostatu. Nesilaiko IV principe numatytu
nuostatu del komitetu sudarymo.

Bendroves valdyba sudaroma iš 3 nariu. Visi 3
nariai atstovauja akcininku interesus ir siekia
naudos bendrovei.

Bendroveje nera stebetoju tarybos nariu ir
direktoriu konsultantu.

Bendroves vadovas ne valdybos narys. Bendroves
valdybos pirmininkas nera ir nebuvo bendroves
vadovu. Nera kliuciu nepriklausomai ir nešališkai
priežiurai.

Bendroves visuotinio akcininku susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turetu užtikrinti bendroves
smulkiuju akcininku interesu atstovavima, šio organo atskaitomybe akcininkams ir objektyvia bendroves veiklos bei
.os vald mo or an riežiu. ,
3.1. Visuotinio akcininku susirinkimo renkamo kolegialaus Taip Valdybos sudarymo mechanizmas leidžia užtikrinti
organo (toliau šiame principe - kolegialus organas) sudarymo tinkama bendroves priežiura. Valdybos nariais gali
mechanizmas turetu užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir tapti tik tinkama kvalifikacija turintis asmuo.
nešališka bendroves valdymo organu priežiura, taip pat tinkamai Bendroves valdyba sudaro Bendroveje nedirbantys
atstovau'amismulki . akcinink interesai. nariai.
3.2. Kandidatu i kolegialaus organo narius vardai, pavardes, Taip Informacija apie esamus bendroves valdybos
informacija apie ju išsilavinima, kvalifikacija, profesine patirti, narius pateikiama Bendroves periodinese
einamas pareigas, kitus svarbius profesinius isipareigojimus ir ataskaitose.
potencialius interesu konfliktus turetu buti atskleista bendroves
akcininkams dar prieš visuotini akcininku susirinkima, paliekant
akcininkams pakankamai laiko apsispresti, už kuri kandidata
balsuoti. Taip pat turetu buti atskleistos visos aplinkybes,
galincios paveikti kandidato nepriklausomuma (pavyzdinis ju
sarašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas
turetu buti informuojamasapie velesnius šiame punkte nurodytos
informacijos pokycius. Kolegialus organas kiekvienais metais
turetu kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius
ir pateikti juos bendroves metiniamepranešime.
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3.3. Kai siuloma paskirti kolegialaus organo narL turetu buti
nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu
kolegialiame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galetu
ivertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus
organas kiekviename bendroves metiniame pranešime turetu
skelbti informacija apie savo sudeti ir apie konkrecia atskiru savo
nariu kompetencija, tiesiogiai susijusia su ju darbu kolegialiame
organe.
3.4. Siekiant išlaikyti tinkama kolegialaus organo nariu turimos
kvalifikacijos pusiausvyra, kolegialus organas savo norima sudeti
turetu nustatyti atsižvelgdamas i bendroves struktura ir veiklos
pobudi ir periodiškai tai vertinti. Kolegialus organas turetu
užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turetu ivairiapusiu žiniu,
nuomoniu ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito
komiteto nariai, kaip visuma, turetu tureti naujausiu žiniu ir
atitinkama patirti listinguojamu bendroviu finansu ir apskaitos ir
(arba) audito srityse.
3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turetu buti
siuloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis,
bendroves organizacija bei veikla. Kolegialus organas turetu
atlikti metini patikrinima, kad butu nustatytos sritys, kuriose jo
nariams reikia atnaujinti savo igudžius ir žinias.
3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susije
esminiai interesu konfliktai butu sprendžiami tinkamai, i
bendroves kolegialu organa turetu buti išrinktas pakankamas
nepriklausomunariu skaicius. .

3.7. Kolegialaus organo narys turetu buti laikomas
nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo,
giminystes arba kitokie ryšiai su bendrove, ja kontroliuojanciu
akcininku arba ju administracija, del kuriu kyla ar gali kilti
interesu konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomone. Kadangi
visu atveju, kada kolegialaus organo narys gali tapti
priklausomas, išvardyti neimanoma, be to, skirtingose
bendrovese santykiai arba aplinkybes, susijusios su
nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, 0 geriausia šios
problemos sprendimo praktika susiklostys laikui begant, tai
kolegialaus organo nario nepriklausomumo ivertinimas turetu
buti grindžiamas santykiu ir aplinkybiu turiniu, 0 ne forma.
Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali
buti laikomas nepriklausomu,turetu buti šie:

1) jis negali buti bendroves arba susijusios bendroves
vykdomasis direktorius arba valdybos narys aei
visuotinio akcininku susirinkimo renkamas kolegialus
organas - stebetoju taryba) ir paskutinius penkerius
metus neturi buti ejes tokiu pareigu;

2) jis negali buti bendroves arba susijusios bendroves
darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi buti ejes
tokiu pareigu, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo
narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo
išrinktas i kolegialu organa kaip darbuotoju atstovas;

3) jis neturi gauti arba nebuti gaves reikšmingo papildomo
atlyginimo iš bendroves arba susijusios bendroves,
išskyrus užmokesti, gauta už kolegialaus organo nario
pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas
ir dalyvavimas akciju pasirinkimo sandoriuose arba
kitokiose nuo veiklos rezultatu priklausanciose
užmokescio sistemose; jam nepriskiriamos pagal
pensiju plana nustatytu kompensaciju išmokos
(iskaitant atidetas kompensacijas) už ankstesni darba
bendroveje (su salyga, kad tokia išmoka niekaip
nesusijusi su velesnemis pareigomis);

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne
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Informacija apie valdybos
metiniame pranešime.

sudeti skelbiama

Bendroves valdybos nariai turi patirti bendroviu
valdyme, ivairiapusiu žiniu ir patirties savo
užduotims atlikti.

Bendroves valdybos nariai turi bendroviu valdymo
patirti. Bendroves valdybos nariai susipažino
bendroves organizacija, jos veikla, valdymo
ypatumais.

Bendroveje nebuvo vertinamas renkamu valdybos
nariu nepriklausomumas ir nebuvo aptartas
nepriklausomu nariu pakankamumo savokos
turinys.
Visuotiniame akcininku susirinkime valdybos
nariais išrinkti tie asmenys, kurie savarankiški bei
veikdami siekia naudos bendrovei, taciau neatitinka
šios kodekso rekomendacijos del
nepriklausomumo.

,
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4) jis neturi buti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi
atstovauti tokiam akcininkui (kontrole nustatoma pagal
Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalO:

5) jis negali tureti ir per praejusius metus neturi buti turejes
svarbiu verslo ryšiu su bendrove arba susijusia
bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turincio tokius ryšius
subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis
darbuotojas. Turinciu verslo ryšiu laikytinas subjektas,
kuris yra svarbus prekiu tiekejas arba paslaugu teikejas
(iskaitant finansines, teisines, patariamasias ir
konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar
organizacija, kuri gauna reikšmingas imokas iš
bendroves arba jos grupes;

6) jis negali buti ir per paskutinius trejus metus neturi buti
buves bendroves arba susijusios bendroves dabartines
arba ankstesnes išores audito imones partneriu arba
darbuotoju;

7) jis neturi buti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos
nariu kitoje bendroveje, kurioje bendroves vykdomasis
direktorius arba valdybos narys Uei visuotinio akcininku
susirinkimo renkamas kolegialus organas - stebetoju
taryba) yra direktorius konsultantas arba stebetoju
tarybos narys, taip pat jis negali tureti kitu reikšmingu
ryšiu su bendroves vykdomaisiais direktoriais, kurie
atsiranda jiems dalyvaujant kitu bendroviu arba organu
veikloje; .

8) jis neturi buti ejes kolegialaus organo nario pareigu
ilgiau kaip 12 metu;

9) jis neturi buti vykdomojo direktoriaus arba valdybos
nario Uei visuotinio akcininku susirinkimo renkamas
kolegialus organas - stebetoju taryba), arba 1-8 punkte
nurodytu asmenu artimas šeimos narys. Artimu šeimos
nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tevai.

3.8. Nepriklausomumo savokos turini iš esmes nustato pats
kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspresti, kad tam
tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus
nepriklausomumo kriterijus, vis delto negali buti laikomas
nepriklausomu del ypatingu asmeniniu ar su bendrove susijusiu
aplinkybiu.
3.9. Turetu buti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas,
prie kuriu priejo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras
jo narys gali buti laikomas nepriklausomu. Kai siuloma paskirti
kolegialaus organo nari bendrove turetu paskelbti, ar laiko ji
nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys
neatitinka vieno ar keliu šiame kodekse nustatytu
nepriklausomumo vertinimo kriteriju, bendrove turetu paskelbti
priežastis, kodel ta nari ji vis delto laiko nepriklausomu. Be to,
bendrove kiekviename savo metiniame pranešime turetu
paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko
nepriklausomais.

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti
nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisus
metus, bendrove turetu paskelbti priežastis, kodel konkretu
kolegialausorgano nari laiko nepriklausomu. Kad butu užtikrintas
informacijos, pateikiamos del kolegialaus organo nariu
nepriklausomumo, tikslumas, bendrove turetu reikalauti, kad
nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintu savo
nepriklausomuma.
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Ne Bendroveje nebuvo taikoma valdybos nariu
nepriklausomumo vertinimo ir skelbimo praktika.,

Ne Bendroveje nebuvo taikoma valdybos nariu
nepriklausomumo vertinimo ir skelbimo praktika.
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3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už ju darba
I

Neak-
ir dalyvavima kolegialaus organo posedžiuose gali buti tualu
atlyginamaiš bendroves leŠu.Tokio atlyginimo dydi turetu tvirtinti
bendrovesvisuotinis akcininku susirinkimas.
IV principas:Visuotinio akcininkususirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybe

Bendroves valdymo sistema turetu užtikrinti, kad visuotinio akcininku susirinkimo renkamas kolegialus organas
tinkamai ir efektyviai funkcionuotu, 0 jam suteiktos teises turetu užtikrinti efektyvia bendroves valdymo organu

riežiur ir vis bendroves akcinink interes a sau

4.1. Visuotinio akcininku susirinkimo renkamas kolegialus Taip
organas (toliau šiame principe - kolegialus organas) turetu
užtikrinti bendroves finansines apskaitos ir kontroles sistemos
vientisuma bei skaidruma. Kolegialus organas turetu nuolat teikti
rekomendacijas bendroves valdymo organams ir prižiureti bei
kontroliuoti ju veikla valdant bendrove.

4.2. Kolegialaus organo nariai turetu sažiningai, rupestingai ir ITaip
atsakingai veikti bendroves bei akcininku naudai ir ju interesais,
atsižvelgdami i darbuotoju interesus ir visuomenes gerove.
Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turetu: a) bet kokiomis
salygomis išlaikyti savo analizes, sprendimu priemimo ir veiksmu
nepriklausomuma; b) nesiekti ir nepriimti jokiu nepagristu
lengvatu, kurios gali kompromituoti ju nepriklausomuma;c)
aiškiai reikšti savo prieštaravima tuo atveju, kai mano, kad
kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai
kolegialus organas yra priel1les sprendimu, del kuriu
nepriklausomas narys turi rimtu abejoniu, tokiu atveju šis narys
turetu padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys
atsistatydintu, priežastis jis turetu paaiškinti laiške kolegialiam
organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei
nepriklausanciam organui (institucijai).

4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys ITaip
turetu skirti pakankamai laiko ir demesio. Kiekvienas kolegialaus
organo narys turetu isipareigoti taip apriboti kitus savo
profesinius isipareigojimus (ypac direktoriaus pareigas kitose
bendrovese), kad jie netrukdytu tinkamai atlikti kolegialaus
organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo
mažiau nei puseje kolegialaus organo pOSedžiu per bendroves
finansinius metus, apie tai turetu buti informuojami bendroves
akcininkai.

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti ITaip
bendroves akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais
turetu elgtis sažiningai ir nešališkai. Jis turetu užtikrinti, kad
akcininkai butu tinkamai informuojami apie bendroves reikalus,
jos strategija, rizikos valdyma ir interesu konfliktu sprendima.
Bendroveje turetu buti aiškiai nustatytas kolegialaus organo
nariu vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir isipareigojant
akcininkams.

4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius ITaip
del nedideles ju vertes arba sudarytus standartinemis salygomis
vykdant iprastine bendroves veikla), sudaromi tarp bendroves ir
jos akcininku, priežiuros ar valdymo organu nariu, ar kitu
bendroves valdymui itaka daranciu ar galinciu daryti fiziniu ar
juridiniu asmenu, butu tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas
del tokiu sandoriu tvirtinimo turetu buti laikomas priimtu tik tuo
atveju, kai už toki sprendima balsuoja dauguma nepriklausomu
kolegialaus organo nariu.
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Valdybos nariams už ju darba ir dalyvavima
valdybos posedžiuose atlyginimas iš bendroves
leŠU nera mokamas.

Bendroves vadovas ne reciau kaip per ketvirti
atsiskaito bendroves valdybai bei gauna jos
rekomendacijas. Bendroves valdyba tvirtina vadovo
paruošta metini pranešima.

Bendroves valdybos nariai bendroves atžvilgiu
veikia gera valia, vadovaujasi bendroves interesais,
stengdamiesi išlaikyti savo nepriklausomuma
priimant sprendimus.

Valdybos nariai jiems skirtas funkcijas vykdo
tinkamai: aktyviai dalyvauja pOSedžiuoseir skiria
pakankamai laiko savo, kaip valdybos nario,
pareigu vykdymui. Valdybos posedžiuose
dalyvauja visi nariai.

Bendrove laikosi nurodytu rekomendaciju,

Sandoriai tarp Bendroves ir jos akcininku,
priežiuros ar valdymo organu nariu, ar kitu
bendroves valdymui itaka daranciu ar galinciu
daryti fiziniu ar juridiniu asmenu yra tvirtinami
vadovaujantis bendroves istatais.
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4.6. Kolegialus organas turetu buti nepriklausomas priimdamas ITaip
sprendimus, turincius reikšmes bendroves veiklai ir strategijai.
Be kita ko, kolegialus organas turetu buti nepriklausomas nuo
bendroves valdymo organu. Kolegialaus organo nariu darbui ir
sprendimams neturetu daryti [takos juos išrinke asmenys.
Bendrove turetu užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai
butu aprupinti pakankamais ištekliais (tarp ju ir finansiniais),
reikalingais pareigoms atlikti, [skaitant teise gauti - ypac iš
bendroves darbuotoju - visa reikiama informacija ir teise kreiptis
nepriklausomo profesionalaus patarimo [ išorinius teises,
apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo
komitetu kompetencijai priklausanciais klausimais.
4.7. Kolegialaus organo veikla turetu buti organizuota taip, kad I Ne
nepriklausomi kolegialaus organo nariai galetu tureti didele [taka
itin svarbiose srityse, kuriose interesu konfliktu galimybe yra
ypac didele. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susije su
bendroves direktoriu skyrimu, atlyginimo bendroves direktoriams
nustatymu ir bendroves audito kontrole bei [vertinimu. Todel tuo
atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti mineti
klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo,
atlyginimu ir audito komitetus. Bendroves turetu užtikrinti, kad
skyrimo, atlyginimu ir audito komitetams priskirtos funkcijos butu
vykdomos, taciau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau
nei tris komitetus. Tokiu atveju bendroves turetu išsamiai
paaiškinti, kodel jos pasirinko alternatyvu požiuri ir kaip
pasirinktas požiuris atitinka trims atskiriems komitetams
nustatytus tikslus. Bendrovese, kuriu kolegialus organas turi
nedaug nariu. trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats
kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus
sudeties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia
atitinkama informacija. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos,
susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypac del ju
vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turetu buti taikomos, kai tinka,
visam kolegialiam organui.
4.8. Pagrindinis komitetu tikslas - didinti kolegialaus organo I Ne
darbo efektyvuma užtikrinant, kad sprendimai butu priimami juos
tinkamai apsvarscius, ir padeti organizuoti darba taip, kad
kolegialaus organo sprendimams nedarytu [takos esminiai
interesu konfliktai. Komitetai turetu teikti kolegialiam organui
rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu,
taciau galutini sprendima priima pats kolegialus organas.
Rekomendacija steigti komitetus nesiekiama susiaurinti
kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ja komitetams.
Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo
kompetencijos ribose priimamus sprendimus.
4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turetu susideti bent iš
triju nariu. Bendrovese, kuriose kolegialaus organo nariu yra
nedaug, išimties tvarka komitetai gali buti sudaryti tik iš dvieju
nariu. Kiekvieno komiteto nariu dauguma turetu sudaryti
nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai
bendroveje stebetoju taryba nesudaroma, atlyginimu ir audito
komitetai turetu buti sudaryti išimtinai iš direktoriu konsultantu.
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Bendroves valdyba savo darbui turi visas
finansines salygas ir nepriklauso nuo bendroves
vadovu.

Del Bendroves valdymo strukturos paprastumo
Skyrimo, Atlyginimu ir Audito Komitetai nera
sudaromi. Klausimas apie Skyrimo, Atlyginimu ir
Audito komitetu steigima bus sprendžiamas ateityje
išnagrinejus situacija. ivertinus finansines išlaidas ir
kitus veiksnius, pasinaudojant geriausia rinkos
praktika.

Del Bendroves valdymo strukturos paprastumo
Skyrimo, Atlyginimu ir Audito Komitetai nera
sudaromi.

~

Ne Del Bendroves valdymo strukturos paprastumo
Skyrimo, Atlyginimu ir Audito Komitetai nera
sudaromi.
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4.10. Kiekvieno ikurto komiteto igaliojimus turetu nustatyti pats
kolegialus organas. Komitetai turetu vykdyti savo pareigas
laikydamiesi nustatytu igaliojimu ir reguliariai informuoti kolegialu
organa apie savo veikla ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto
igaliojimai, apibrežiantys jo vaidmeni ir nurodantys jo teises bei
pareigas, turetu buti paskelbti bent karta per metus (kaip dalis
informacijos, kuria bendrove kasmet skelbia apie savo valdymo
struktura ir praktika). Bendroves taip pat kasmet savo metiniame
pranešime turetu skelbti esamu komitetu pranešimus apie ju
sudetL pOSedžiu skaiciu ir nariu dalyvavima posedžiuose per
praejusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis.
Audito komitetas turetu patvirtinti, kad ji tenkina audito proceso
nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kuriu buvo
imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.
4.11. Siekiant užtikrinti komitetu savarankiškuma ir objektyvuma.
kolegialaus organo nariai, kurie nera komiteto nariai, paprastai
turetu tureti teise dalyvauti komiteto posedžiuose tik komitetui
pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posedyje
dalyvautu tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno
komiteto pirmininkui turetu buti sudarytos salygos tiesiogiai
palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turetu
buti daroma, reiketu nurodyti komiteto veikla
reglamentuojanciose taisyklese.
4.12. Skyrimo komitetas.
4.12.1. Pagrindines skyrimo komiteto funkcijos turetu buti šios:
1) parinkti kandidatus i laisvas valdymo organu nariu vietas ir
rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo
komitetas turetu ivertinti igudžiu, žiniu ir patirties pusiausvyra
valdymo organe, parengti funkciju ir sugebejimu, kuriu reikia
konkreciam postui, apraša ir ivertinti iPareigojimui atlikti
reikalinga laika. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti
bendroves akcininku pasiulytus kandidatus i kolegialaus organo
narius;
2) reguliariai vertinti priežiuros ir valdymo organu struktura, dydL
sudeti ir veikla. teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip
siekti reikiamu pokyciu;
3) reguliariai vertinti atskiru direktoriu igudžius, žinias bei patirti ir
apie tai pranešti kolegialiam organui;
4) reikiama demesi skirti testinumo planavimui;
5) peržiureti valdymo organu politika del vyresniosios vadovybes
rinkimo ir skyrimo.
4.12.2. Skyrimo ,komitetas turetu apsvarstyti kitu asmenu,
iskaitant administracija ir akcininkus, pateiktus pasiulymus. Kai
sprendžiami klausimai, susije su vykdomaisiais direktoriais arba
valdybos nariais Oei visuotinio akcininku susirinkimo renkamas
kolegialus organas - stebetoju taryba) ir vyresniaja vadovybe,
turetu buti konsultuojamasi su bendroves vadovu, suteikiant jam
teise teikti pasiulymus Skyrimo komitetui.
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4.13. Atlyginimu komitetas.
4.13.1. Pagrindines atlyginimu komiteto funkcijos turetu buti šios:
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiulymus del valdymo
organu nariu ir vykdomuju direktoriu atlyginimu politikos. Tokia
politika turetu apimti visas atlyginimo formas, iskaitant fiksuota
atlyginima, nuo veiklos rezultatu priklausancio atlyginimo
sistemas, pensiju modelius ir išeitines išmokas. Pasiulymai,
susije su nuo veiklos rezultatu priklausancio atlyginimo
sistemomis, turetu buti pateikiami kartu su rekomendacijomis del
su tuo susijusiu tikslu ir ivertinimo kriteriju, kuriu tikslas -
tinkamai suderinti vykdomuju direktoriu ir valdymo organu nariu
atlyginima su bendroves kolegialaus organo nustatytais
ilgalaikiais akcininku interesais ir tikslais;
2) teikti kolegialiam organui pasiulymus del individualiu
atlyginimu vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organu
nariams siekiant, kad jie atitiktu bendroves atlyginimu politika ir
šiu asmenu veiklos ivertinima. Vykdydamas šia funkcija,
komitetas turetu buti gerai informuotas apie bendra atlyginima,
kuri vykdomieji direktoriai ir valdymo organu nariai gauna iš kitu
susijusiu bendroviu;
3) teikti kolegialiam organui pasiulymus del tinkamu sutarciu su
vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organu nariais formu;
4) padeti kolegialiam organui prižiureti, kaip bendrove laikosi
galiojanciu nuostatu del informacijos, susijusios su atlyginimais,
skelbimo (ypac del galiojancios atlyginimu politikos ir
direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);
5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organu nariams
bendras rekomendacijas del vyresniosios vadovybes (kaip
apibrežta paties kolegialaus organo) atlyginimu dydžio ir
strukturos, taip pat stebeti vyresniosios vadovybes atlyginimu
dydi ir struktura, remiantis atitinkama informacija, kuria pateikia
vykdomieji direktoriai ir valdymo organu nariai.

4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spresti skatinimo klausima, susijusi
su akciju pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis
susijusiomis skatinimo priemonemis, kurios gali buti taikomos
direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turetu:
1) apsvarstyti bendra tokiu skatinimo sistemu taikymo politika,
ypatinga demesi skirdamas skatinimui, susijusiam su akciju
pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo
susijusius pasiulymus;
2) išnagrineti informacija, kuri pateikta šiuo klausimu bendroves
metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininku
susirinkimui;

3) pateikti kolegialiam organui pasiulymus del pasirinkimo
sandoriu pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandoriu perkant
akcijas alternatyvos apibrežiant tokios alternatyvos suteikimo
priežastis ir pasekmes.

4.13.3. Atlyginimu komitetas, spresdamas jo kompetencijai
priskirtus klausimus, turetu pasidometi bent kolegialaus valdymo
organo pirmininko ir (arba) bendroves vadovo nuomone del kitu
vykdomuju direktoriu ir valdymo organu nariu atlyginimu.
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4.14. Audito komitetas.
4.14.1. Pagrindines audito komiteto funkcijos turetu buti šios:
1) stebeti bendroves teikiamos finansines informacijos
vientisuma, ypatinga demesi skiriant bendroves ir jos grupes
naudojamu apskaitos metodu tinkamumui ir nuoseklumui
(iskaitant bendroviu grupes finansiniu atskaitomybiu
konsolidavimokriterijus);
2) mažiausiai karta per metus peržiureti vidaus kontroles ir
rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindines
rizikos (iskaitant rizika, susijusia su galiojanciu istatymu ir
taisykliu laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas
atskleidžiamainformacija;
3) užtikrinti vidaus audito funkciju veiksminguma, be kita ko,
teikiant rekomendacijas del vidaus audito padalinio vadovo
parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir del šio
padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendroves
administracijareaguoja i šio padalinio išvadas ir rekomendacijas.
Jei bendroveje nera vidaus audito funkcijos, komitetas poreiki
tureti šia funkcija turetu ivertinti bent karta per metus;
4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išores
audito imones parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir
atleidimu (tai atlieka bendroves visuotinis akcininku susirinkimas)
bei sutarties su audito imone salygomis. Komitetas turetu ištirti
situacijas, del kuriu audito imonei ar auditoriui atsiranda
pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas del tokiu
atvejubutinuveiksmu; .

5) stebeti išores audito imones nepriklausomuma ir objektyvuma,
ypac svarbu patikrinti, ar audito imone atsižvelgia i reikalavimus,
susijusius su audito partneriu rotacija, taip pat butina patikrinti
atlyginimo, kuri bendrove moka audito imonei, dydi ir panašius
dalykus. Siekiant užkirsti kelia esminiams interesu konfliktams,
komitetas, remdamasis inter alia išores audito imones
skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito
imonei bei jos tinklui moka bendrove ir jos grupe, turetu nuolat
prižiureti ne audito paslaugu pobudi ir masta Komitetas,
vadovaudamasis 2002 m. gegužes 16 d. Komisijos
rekomendacijoje 2002l590/EB itvirtintais principais ir gairemis,
turetu nustatyti ir taikyti formalia politika, apibrežiancia ne audito
paslaugu rušis, kuriu pirkimas iš audito imones yra: a)
neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinejus ir c)
leidžiamas be kreipimosi i komiteta;
6) tikrinti išores audito proceso veiksminguma ir administracijos
reakcija i rekomendacijas, kurias audito imone pateikia laiške
vadovybei.
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4.14.2. Visi komiteto nariai turetu buti aprupinti išsamia
informacija, susijusia su specifiniais bendroves apskaitos,
finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendroves administracija turetu
informuoti audito komiteta apie svarbiu ir ne[prastu sandoriu
apskaitos budus, kai apskaita gali buti vykdoma skirtingais
budais. Šiuo atveju ypatingas demesys turetu buti skiriamas
bendroves veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios
paskirties imones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios
veiklos pateisinimui.
4.14.3. Audito komitetas turetu nuspresti, ar jo posedžiuose turi
dalyvauti Oei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo
pirmininkas, bendrovesvadovas, vyriausiasis finansininkas (arba
viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaita), vidaus
auditorius ir išores auditorius. Komitetas turetu tureti galimybe
prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant
vykdomiesiemsdirektoriams ir valdymo organu nariams.
4.14.4. Vidaus ir išQres auditoriams turetu buti užtikrinti ne tik
veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos
galimybes susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito
komitetas turetu veikti kaip pagrindine instancija ryšiams su
vidaus ir išores auditoriais palaikyti.
4.14.5. Audito komitetas turetu buti informuotas apie vidaus
auditoriu darbo programa ir gauti vidaus audito ataskaitas arba
periodine santrauka. Audito komitetas taip pat turetu buti
informuotas apie išores auditoriu darbo programa ir turetu iš
audito imones gauti ataskaita, kutioje butu aprašomi visi ryšiai
tarp nepriklausomos audito imones ir bendroves bei jos grupes.
Komitetas turetu laiku gauti informacija apie visus su bendroves
auditu susijusius klausimus.
4.14.6. Audito komitetas turetu tikrinti, ar bendrove laikosi
galiojanciu nuostatu, reglamentuojanciu darbuotoju galimybe
pateikti skunda arba anonimiškai pranešti apie itarimus, kad
bendroveje daromi svarbus pažeidimai (dažniausiai pranešama
nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turetu užtikrinti,
kad butu nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokiu
klausimu tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksmams.
4.14.7. Audito komitetas turetu teikti kolegialiam organui savo
veiklos ataskaitas bent karta per šešis menesius, tuo metu, kai
tvirtinamos metines ir puses metu ataskaitos.
4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turetu atlikti savo
veiklos ivertinima. Jis turetu apimti kolegialaus organo strukturos,
darbo organizavimo ir gebejimo veikti kaip grupe vertinima, taip
pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos
ir darbo efektyvumo vertinima bei vertinima, ar kolegialus
organas pasieke nustatytu veiklos tikslu. Kolegialus organas
turetu bent karta per metus paskelbti (kaip dali informacijos,
kuria bendrove kasmet skelbia apie savo valdymo strukturas ir
praktika) atitinkama informacija apie savo vidine organizacija ir
veiklos proceduras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokycius
nuleme koleQialaus orQano atliktas savo veiklos ivertinimas.
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Bendroveje nustatyta kolegialiu priežiuros ir valdymo organu darbo tvarka turetu užtikrinti efektyvu šiu organu darba ir
s rendim riemim skatinti ak v bendroves or an bendradarbiavim.
5.1. Bendroves kolegialiems priežiuros ir valdymo organams Taip Bendroveje šia nuostata jgyvendina kolegialus
(šiame principe savoka kolegialDs organai apima tiek kolegialius valdymo organas -valdyba.
priežiuros, tiek valdymo organus) vadovauja šiu organu
pirmininkai.Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už
kolegialaus organo posedžiu tinkama sušaukima. Pirmininkas
turetu užtikrinti tinkama visu kolegialaus organo nariu
informavimaapie šaukiama posedi ir posedžio darbotvarke. Jis
taip pat turetu užtikrintitinkama vadovavima kolegialaus organo
posedžiams bei tvarka irdarbinga atmosfera pOSedžiometu.
5.2. Bendroves kolegialiuorganu posedžius rekomenduojama
rengtiatitinkamuperiodiškumu,pagal iš anksto patvirtinta
grafika.Kiekvienabendrove pati sprendžia, kokiuperiodiškumu
šauktikolegialiuorganu pOSedžius,taciau rekomenduojamajuos
rengtitokiuperiodiškumu,kad butu užtikrintasnepertraukiamas
esminiubendroves valdymoklausimusprendimas. Bendroves
stebetoju tarybos posedžiai turetu butišaukiami bent karta per
metu ketvirtL 0 bendroves valdybos posedžiai - bent karta per
menes'.
5.3. Kolegialausorgano nariai apie šaukiama posedi turetu buti Taip
informuojamiiš anksto, kad turetu pakankamai laiko tinkamai
pasirengti posedyje nagrinejamu J<lausimusvarstymui ir galetu
vykti naudinga diskusija, po kurios butu priimami tinkami
sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiama posedi
kolegialaus organo nariams turetu buti pateikta visa reikalinga,
su pOSedžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarke
posedžio metu neturetu buti keiciama ar papildoma, išskyrus
atvejus, kai posedyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai
arba kai neatideliotinai reikia spresti svarbius bendrovei
klausimus.
5.4. Siekiant koordinuotibendroves kolegialiuorganu darba bei I Ne
užtikrinti efektyvu sprendimu priemimo procesa, bendroves
kolegialiu priežiuros ir valdymo organu pirmininkai turetu
tarpusavyje derinti šaukiamu pOSedžiudatas, ju darbotvarkes,
glaudžiaibendradarbiauti spresdami kitus su bendroves valdymu
susijusius klausimus. Bendroves stebetoju tarybos posedžiai
turetu buti atviribendroves valdybos nariams, ypac tais atvejais,
kai posedyje svarstomi klausimai, susije su valdybos nariu
atšaukimu,atsakomybe, atlyginimonustatymu. I
VIprincipas: Nešališkas akcininku traktavimas ir akcininku teises

AB "VILNIAUS BALDAI"
2007 M. METINIS PRANEŠiMAS
(tukst. litu, jei nenurodyta kitaip)

V principas: Bendroves kolegialiu organu darbo tvarka

Taip Bendroves valdybos posedžiai rengiami ne reciau
kaip karta per ketvirti.

Bendrove laikosi šioje rekomendacijoje išvardintu
nuostatu.

Bendrove šio principo jgyvendinti negali, nes
bendroveje sudaromas tik kolegialus organas -
valdyba

,

Bendroves valdymo sistema turetu užtikrinti nešališka visu akcininku, iskaitant smulkiuosius bei užsieniecius.
traktavim. Bendroves vald mo sistema turet a sau oti akcinink teises.
6.1. Rekomenduojama, kad bendroves kapitala sudarytu tik Taip Bendroves kapitala sudaro paprastosios vardines
tokios akcijos, kurios ju turetojams suteikia vienodas balsavimo, akcijos, visiems bendroves akciju savininkams
nuosa bes, dividend ir kitas teises. suteikiancios vienodas teises.
6.2. Rekomenduojamasudaryti investuotojams salygas iš Taip Bendrove pilnai laikosi šioje rekomendacijoje
anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamu nauju išvardintu nuostatu.
ar jau išleistu akciju suteikiamomisteisemis.
6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbus sandoriai, tokie kaip
bendrovesturto perleidimas, investavimas, ikeitimas ar kitoks
apsunkinimas,turetu gauti visuotinio akcininku susirinkimo
pritarima.Visiems akcininkams turetu buti sudarytos vienodos
galimybessusipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius
sprendimus, iskaitant paminetu sandoriu tvirtinima.

Ne
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Bendrove nesilaiko šios nuostatos del
nusistovejusios praktikos, kuria salygojo greitesnis
sprendimu priemimas bei operatyvumas.
Sprendimus šiais klausimais priima bendroves
valdyba.



Bendroveje nustatyta kolegialiu priežiuros ir valdymo organu darbo tvarka turetu užtikrinti efektyvu šiu organu darba ir
s rendim riemim, skatinti ak v bendroves or an bendradarbiavim.
5.1. Bendroves kolegialiems priežiuros ir valdymo organams Taip Bendroveje šia nuostata jgyvendina kolegialus
(šiame principe savoka kolegialDs organai apima tiek kolegialius valdymo organas -valdyba.
priežiuros, tiek valdymo - organus) vadovauja šiu organu
pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už
kolegialaus organo posedžiu tinkama sušaukima. Pirmininkas
turetu užtikrinti tinkama visu kolegialaus organo nariu
informavima apie šaukiama posedi ir posedžio darbotvarke. Jis
taip pat turetu užtikrintitinkama vadovavima kolegialaus organo
posedžiamsbei tvarka ir darbinga atmosfera posedžio metu.
5.2. Bendroveskolegialiu organu pOSedžiusrekomenduojama
rengti atitinkamu periodiškumu,pagal iš anksto patvirtinta
grafika. Kiekviena bendrove pati sprendžia, kokiu periodiškumu
šaukti kolegialiu organu pOSedžius,taciau rekomenduojamajuos
rengti tokiu periodiškumu,kad butu užtikrintas nepertraukiamas
esminiu bendrovesvaldymo klausimu sprendimas. Bendroves
stebetojutarybos posedžiai turetu buti šaukiami bent karta per
metu ketvirtL0 bendroves valdybos posedžiai - bentkartaper
menesi.
5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiama poSedi turetu buti ITaip
informuojami iš anksto, kad turetu pakankamai laiko tinkamai
pasirengti posedyje nagrinejamu klausimu svarstymui ir galetu
vykti naudinga diskusija, po kurios butu priimami tinkami
sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiama posedi
kolegialaus organo nariams turetu buti pateikta visa reikalinga,
su posedžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarke
posedžio metu neturetu buti keiciama ar papildoma, išskyrus
atvejus, kai posedyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai
arba kai neatideliotinai reikia spresti svarbius bendrovei
klausimus.

5.4. Siekiant koordinuoti bendroves kolegialiu organu darba bei I Ne
užtikrinti efektyvu sprendimu priemimo procesa, bendroves
kolegialiu priežiuros ir valdymo organu pirmininkai turetu
tarpusavyje derinti šaukiamu posedžiu datas, ju darbotvarkes,
glaudžiai bendradarbiauti spresdami kitus su bendroves valdymu
susijusius klausimus. Bendroves stebetoju tarybos posedžiai
turetu buti atviri bendroves valdybos nariams, ypac tais atvejais,
kai posedyje svarstomi klausimai, susije su valdybos nariu
atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.
VIprincipas: Nešališkas akcininku traktavimas ir akcininku teises
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(tukst. litu, jei nenurodyta kitaip)

V principas: Bendroves kolegialiu organu darbo tvarka

Taip Bendroves valdybos posedžiai rengiami ne reciau
kaip karta per ketvirti.

Bendrove laikosi šioje rekomendacijoje išvardiritu
nuostatu.

Bendrove šio principo jgyvendinti negali, nes
bendroveje sudaromas tik kolegialus organas -
valdyba

,

Bendroves valdymo sistema turetu užtikrinti nešališka visu akcininku, iskaitant smulkiuosius bei užsieniecius,
traktavim. Bendroves vald mo sistema turet a sau oti akcinink teises.
6.1. Rekomenduojama, kad bendroves kapitala sudarytu tik Taip Bendroves kapitala sudaro paprastosios vardines
tokios akcijos, kurios ju turetojams suteikia vienodas balsavimo, akcijos, visiems bendroves akciju savininkams
nuosa bes, dividend ir kitas teises. suteikiancios vienodas teises.
6.2. Rekomenduojamasudaryti investuotojams salygas iš Taip Bendrove pilnai laikosi šioje rekomendacijoje
anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamu nauju išvardintu nuostatu.
ar jau išleistu akciju suteikiamomis teisemis.
6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbus sandoriai, tokie kaip
bendrovesturto perleidimas, investavimas, ikeitimas ar kitoks
apsunkinimas,turetu gauti visuotinio akcininku susirinkimo
pritarima.Visiems akcininkams turetu buti sudarytos vienodos
galimybessusipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius
sprendimus, iskaitant paminetu sandoriu tvirtinima.

Ne
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Bendrove nesilaiko šios nuostatos del
nusistovejusios praktikos, kuria salygojo greitesnis
sprendimu priemimas bei operatyvumas.
Sprendimus šiais klausimais priima bendroves
valdyba.
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6.4. Visuotiniu akcininku susirinkimu sušaukimo ir vedimo
proceduros turetu sudaryti akcininkams lygias galimybes
dalyvauti susirinkime ir neturetu pažeisti akcininku teisiu bei
interesu. Pasirinkta visuotinio akcininku susirinkimo vieta, data ir
laikas neturetu užkirsti kelio aktyviam akcininku dalyvavimui
susirinkime. Visiems bendroves akcininkams dar iki visuotinio

akcininku susirinkimo turetu buti suteikta galimybe užduoti
bendroves priežiuros ir valdymo organu nariams klausimus,
susijusius su visuotinio akcininku susirinkimo darbotvarke, ir
gauti atsakymus i juos.
6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcininku susirinkimui
parengtus dokumentus, iskaitant susirinkimo sprendimu
projektus, iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendroves
interneto tinklalapyje. Visuotinio akcininku susirinkimo protokola
po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat
rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendroves interneto
tinklalapyje. Siekiant užtikrinti užsienieciu teise susipažinti su
informacija, esant galimybei, šioje rekomendacijoje pamineti
dokumentai turetu buti skelbiami ir anglu kalba ir (ar) kitomis
užsienio kalbomis. Bendroves interneto tinklalapyje viešai
prieinamai gali buti skelbiama ne visa dokumentu apimtis, jei ju
viešas paskelbimas galetu pakenkti bendrovei arba butu
atskleistos bendroves komercines paslaptys.
6.6. Akcininkams turetu buti sudarytos galimybes balsuoti
akcininku susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba
nedalyvaujant. Akcininkams neturetu buti daroma jokiu kliuciu
balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendraji balsavimo biuletenio

6.7. Siekiant padidinti akcininku galimybes dalyvauti akcininku
susirinkimuose, bendrovems rekomenduojama balsavimo
procese placiau taikyti modernias technologijas ir tokiu budu
sudaryti akcininkams galimybe balsuoti akcininku susirinkimuose
naudojantis telekomunikaciju galiniais irenginiais. Tokiais
atvejais turi buti užtikrintas telekomunikaciju irenginiu saugumas,
teksto apsauga, galimybe identifikuoti balsuojancio asmens
paraša. Be to, bendroves galetu sudaryti salygas akcininkams,
ypac užsienieciams, akcininku susirinkimus stebeti
pasinaudojantmoderniu technologiju priemonemis.
VII principas: Interesu konfliktu vengimas ir atskleidimas

Taip

Ne

Taip

Neak-
tualu

Visi bendroves akcininkai informuojami apie
visuotinio akcininku susirinkimo data, vieta ir laika.
Visiems bendroves akcininkams dar iki visuotinio
akcininku susirinkimo sudaroma galimybe gauti
informacija, susijusia su visuotinio akcininku
susirinkimo darbotvarke.

Visuotiniam akcininku susirinkimui parengtus
dokumentus, iskaitant susirinkimo sprendimu
projektus, bendrove atskleidžia per Vilniaus
vertybiniu popieriu biržos informacijos atskleidimo
sistema. Kiekvienamto pageidaujanciam akcininkui
informacija išsiunciama elektroniniu paštu.
Bendroves interneto tinklapyje ši informacija nera
skelbiama.

Bendroves akcininkai gali igyvendinti teise
dalyvauti visuotiniame akcininku susirinkime tiek
asmeniškai, tiek per atstova, jeigu asmuo turi
tinkama igaliojima. Bendrove taip pat sudaro
salygas akcininkams balsuoti užpildant bendraji
balsavimo biuletenio
Bendroveje iki šiol nebuvo poreikio igyvendinti šia
rekomendacija. Bendroves akcininkai gali balsuoti
per igaliota asmeni ar užpildydami bendraji
balsavimo biuleteni-

,
Bendroves valdymo sistema turetu skatinti bendroves organu narius vengti interesu konfliktu bei užtikrinti skaidru ir
efek v bendroves or an narj interes konflikt atskleidimo mechanizma.
7.1. Bendroves priežiuros ir valdymo organo narys turetu vengti Taip
situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali
prieštarauti bendroves interesams. Jeigu tokia situacija vis delto
atsirado, bendroves priežiuros ar valdymo organo narys turetu
per protinga termina pranešti kitiems to paties organo nariams
arba ji išrinkus iam bendroves organui, arba bendroves
akcininkams apie tokia interesu prieštaravimo situacija, nurodyti
interesu pobudi ir, jeigu jmanoma, verte.

7.2. Bendroves priežiuros ir valdymo organo narys negali painioti ITaip
bendroves turto, kurio naudojimas specialiai su juo nera
aptartas, su savo turtu arba naudoti ji arba informacija, kuria jis
gauna budamas bendroves organo nariu, asmeninei naudai ar
treciojo asmens naudai gauti be bendroves visuotinio akcininku
susirinkimo ar jo iqalioto kito bendroves orqano sutikimo.
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Bendrove laikosi šiu rekomendaciju.



7.3. Bendroves priežiuros ir valdymo organo narys gali sudaryti ITaip
sandori su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie toki
sandori (išskyrus mažareikšmius del nedideles ju vertes arba
sudarytus vykdant iprastine bendroves veikla bei standartinemis
salygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, irašant tai i
posedžio protokola. pranešti kitiems to paties organo nariams
arba ji išrinkusiam bendroves organui, arba bendroves
akcininkams. Šioje rekomendacijoje ivardytu sandoriu sudarymui
taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.
7.4. Bendroves priežiuros ir valdymo organo narys turetu ITaip
susi laikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai del sandoriu
ar kitokiu klausimu, su kuriais jis susijes asmeniniu ar dalykiniu
interesu.

VIII principas: Bendroves atlyginimu politika

Bendroveje nustatyta atlyginimu politikos bei direktoriu atlyginimu tvirtinimo, peržiurejimo ir paskelbimo tvarka turetu
užkirsti kelia galimiems interesu konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktoriu atlyginimus, taip pat užtikrinti
bendroves ati inim olitikos bei direktori ati inim viešum ir skaidrum .

8.1. Bendrove turetu paskelbti savo atlyginimu politikos ataskaita Ne Bendrove nerengia atlyginimu politikos ataskaitos.
(toliau - atlyginimu ataskaita). Ši ataskaita turetu buti paskelbta Atlyginimu politika bendroveje nera patvirtinta.
kaip bendroves metinio pranešimo dalis. Atlyginimu ataskaita Bendrove metineje informacijoje skelbia vadovu
taip pat turetu buti skelbiama bendroves interneto tinklalapyje. atlyginimo dydi bei bendroves administracijos ir

darbininku atlyginimu vidurkius. Mineta informacija
pateikiama remiantis praktika taikoma bendroveje ir
Lietuvos Respublikoje.
Atlyginimu politika Bendroveje nera patvirtinta.
Bendrove nerengia atlyginimu ataskaitos, kadangi
dauguma VIII principo punktu yra neaktualus
dabartinei bendroves strukturai.
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8.2. Atlyginimu ataskaitoje daugiausia demesio turetu buti
skiriama bendroves direktoriu atlyginimu politikai ateinanciais, 0
kur tinka - ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turetu
buti apžvelgiama, kaip atlyginimu politika buvo igyvendinama
praejusiais finansiniais metais. Ypatingas demesys turetu buti
skiriamas esminiams bendroves atlyginimu politikos pokyciams,
lyginant su praejusiais finansiniais metais.

8.3. Atlyginimu ataskaitoje turetu buti pateikta bent ši informacija:
1) direktoriu atlyginimu kintamu ir nekintamu sudedamuju daliu
santykis ir jo paaiškinimas;
2) pakankama informacija apie veiklos rezultatu kriterijus, kuriais
grindžiama teise dalyvauti akciju pasirinkimo sandoriuose, teise i
akcijas arba kintamas sudedamasias atlyginimo dalis;
3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatu ryši;
4) pagrindiniai metiniu premiju sistemos ir bet kurios kitos ne
pinigais gaunamos naudos kriterijai ir ju pagrindimas;
5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo
išejimo i pensija schemos pagrindiniu savybiu aprašymas; taciau
atlyginimu ataskaitoje neturetu buti komerciniu požiuriu
neskelbtinos informacijos.
8.4. Atlyginimu ataskaitoje taip pat turetu buti apibendrinama ir
paaiškinama bendroves politika, susijusi su sutarciu, sudaromu
su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organu nariais,
salygomis. Tai turetu apimti, inter alia, informacija apie sutarciu
su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organu nariais trukme,
taikomus pranešimo apie išejima iš darbo terminus ir išsamia
informacija apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarciu
su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organu nariais
nutraukimu pirma laiko.

Ne

Ne

Ne
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Bendroves valdybos nariai yra supažindinti su
šiomis nuostatomis ir turi laikytis šiu
rekomendaciju.

Atlyginimu politika Bendroveje nera patvirtinta.
Bendrove nerengia atlyginimu ataskaitos, kadangi
dauguma VIII principo punktu yra neaktualus
dabartinei bendroves strukturai.

~

Atlyginimu politika Bendroveje nera patvirtinta.
Bendrove nerengia atlyginimu ataskaitos, kadangi
dauguma VIII principo punktu yra neaktualus
dabartinei bendroves strukturai.
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8.5. Be to, turetu buti atskleidžiama informacija, susijusi su
parengiamuoju ir sprendimu priemimo procesu, kurio metu
nustatoma bendroves direktoriu atlyginimu politika. Informacija
turetu apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto
igaliojimus ir sudetL su bendrove nesusijusiu konsultantu, kuriu
paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimu politika, vardus ir
pavardes bei metinio visuotinio akcininku susirinkimo vaidmeni.
8.6. Nemenkinant organu, atsakingu už direktoriu atlyginimu
nustatyma, vaidmens, atlyginimu politika arba bet kuris esminis
atlyginimu politikos pokytis turetu buti itraukiamas i metinio
visuotinio akcininku susirinkimo darbotvarke. Atlyginimu
ataskaita turetu buti pateikiama akcininku balsavimui metiniame
visuotiniame akcininku susirinkime. Balsavimas gali buti
privalomojo arba patariamojo pobudžio.
8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems
direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turetu buti išsamiai
paskelbiama atlyginimu ataskaitoje. Šiame dokumente turetu buti
pateikta bent 8.7.1-8.7.4 punktuose nurodyta informacija apie
kiekviena asmenL kuris bendroveje ejo direktoriaus pareigas bet
kuriuo atitinkamu finansiniu metu laikotarpiu.
8.7.1. Turetu buti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba)
tarnybinemis pajamomissusijusi informacija: .

1) bendra atlyginimo suma, sumoketa arba moketina direktoriui
už paslaugas, suteiktas praejusiais finansiniais metais, iskaitant,
jei taikoma, dalyvavimo mokescius. nustatytus metiniame
visuotiniame akcininku susirinkime;
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios imones,
priklausancios tai paciai grupei;
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei
priežastys, del kuriu tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo
paskirtos;
4) jei tai leidžiama pagal istatymus, kiekvienas esminis
papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias
paslaugas, kurios nepriklauso iprastinems direktoriaus
funkcijoms;
5) kompensacija, gautina arba sumoketa kiekvienam
vykdomajam direktoriui ar valdymo organu nariui, pasitraukusiam
iš savo pareigu praejusiais finansiniais metais;
6) bendra apskaiciuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir
suteikiama ne pinigais, verte, jeigu tokia nauda neturi buti
nurodyta pagal 1-5 punktus.
8.7.2. Turetu buti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis
ir (arba) teisemis dalyvauti akciju pasirinkimo sandoriuose, ir
(arba) su visomis kitomis darbuotoju skatinimo akcijomis
sistemomis:

1) praejusiais finansiniais metais bendroves pasiulytu akciju
pasirinkimo sandoriu arba suteiktu akciju skaicius ir taikymo
salygos;
2) akciju pasirinkimo sandoriu skaicius, realizuotas per
praejusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akciju
skaiciu bei realizavimo kaina, arba dalyvavimo darbuotoju
skatinimo akcijomis sistemoje verte finansiniu metu pabaigoje;
3) finansiniu metu pabaigoje nerealizuotas akciju pasirinkimo
sandoriu skaicius, ju realizavimo kaina, realizavimo data ir
pagrindines teisiu igyvendinimo salygos;
4) visi esamu akciju pasirinkimo sandoriu salygu pokyciai
ateinanciais finansiniais metais.

8.7.3. Turetu buti pateikiama ši su papildomu pensiju schemomis
susijusi informacija:
1) kai pensiju schema yra apibrežtu išmoku, pagal ja direktoriu
sukauptu išmoku pokyciai atitinkamais finansiniais metais;
2) kai pensiju schema yra apibrežtu imoku, išsami informacija
apie imokas, kurias už direktoriu sumokejo arba turetu sumoketi
bendrove atitinkamais finansiniais metais.
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Ne Atlyginimu politika Bendroveje nera patvirtinta.
Bendrove nerengia atlyginimu ataskaitos, kadangi
dauguma VIII principo punktu yra neaktualus
dabartinei bendroves strukturai.

Ne Atlyginimu politika Bendroveje nera patvirtinta.
Bendrove nerengia atlyginimu ataskaitos, kadangi
dauguma VIII principo punktu yra neaktualus
dabartinei bendroves strukturai.

Ne Atlyginimu politika Bendroveje nera patvirtinta.
Bendrove nerengia atlyginimu ataskaitos, kadangi
dauguma VIII principo punktu yra neaktualus
dabartinei bendroves strukturai.
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8.7.4. Turetu buti nurodytos sumos, kurias bendrove arba bet
kuri dukterine bendrove ar imone, itraukta i bendroves
konsoliduota metine finansine atskaitomybe, išmokejo kaip
paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui,
kuris ejo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamu finansiniu
metu laikotarpiu, iskaitant nesumoketas sumas ir palukanu
norma.

8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis,
akciju pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisemis isigyti akciju
arba buti atlyginamam remiantis akciju kainu pokyciais, iki ju
taikymo pradžios turetu pritarti akcininkai metiniame visuotiniame
akcininku susirinkime priimdami atitinkama sprendima.
Pritarimas turetu buti susijes su pacia schema ir akcininkai
neturetu spresti del atskiriems direktoriams pagal ta schema
suteikiamos akcijomis pagristos naudos. Visiems esminiams
schemu salygu pakeitimams iki ju taikymo pradžios taip pat
turetu pritarti akcininkai, priimdami sprendima metiniame
visuotiniame akcininku susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai
turetu buti informuoti apie visas siulomu pakeitimu salygas ir
gauti paaiškinima apie siulomu pakeitimu poveikio
8.9. Metinio visuotinio akcininku susirinkimo pritarimas turetu buti
gaunamas šiais klausimais:
1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis
pagristomis schemomis, iskaitant akciju pasirinkimo sandorius;
2) maksimalaus akciju skaiciaus nustatymas ir pagrindines akciju
suteikimotvarkossalygos; .

3) laikotarpis, per kuri pasirinkimo sandoriai gali buti realizuoti;
4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandoriu realizavimo kainos
pokycio nustatymo salygos, jeigu istatymai tai leidžia;
5) visos kitos ilgalaikes direktoriu skatinimo schemos, kurios
panašiomis salygomis nera siulomos visiems kitiems bendroves
darbuotojams.
Metiniame visuotiniame akcininku susirinkime taip pat turetu buti
nustatytas galutinis terminas, per kuri už direktoriu atlyginima
atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytu tipu
kompensacijas atskiriems direktoriams.

8.10. Jeigu leidžia nacionaline teise arba bendroves istatai,
kiekvienam pasirinkimo sandoriu su nuolaida modeliui, pagal kuri
yra suteikiamos teises pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos
kaina, galiojancia ta diena, kai nustatoma kaina, arba vidutine
rinkos kaina, nustatyta per keleta dienu prieš realizavimo kainos
nustatyma, taip pat turetu pritarti akcininkai.
8.11. 8.8 ir 8.9 punktai neturetu buti taikomi schemoms, kuriose
dalyvavimas panašiomis salygomis siulomas bendroves
darbuotojams arba bet kurios dukterines imones darbuotojams,
kurie turi teise dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta
metiniame visuotiniame akcininku susirinkime.

Neak-
tualu
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Bendrove schemu, pagal kurias direktoriams
atlyginama akcijomis, akciju pasirinkimo sandoriais
ar kitomis teisemis isigyti akciju arba buti
atlyginamam remiantis akciju kainu pokyciais,
netaiko.
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8.12. Prieš metini visuotini akcininku susirinkima, kuriame
ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodyta sprendima, akcininkams
turetu buti suteikta galimybe susipažinti su sprendimo projektu ir
su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turetu
buti paskelbti bendroves tinklalapyje). Šiame pranešime turetu
buti pateiktas visas akcijomis pagristo atlyginimo schemas
reglamentuojantis tekstas arba šiu schemu pagrindiniu salygu
aprašymas, taip pat schemu dalyviu vardai ir pavardes.
Pranešime taip pat turetu buti nurodytas schemu ir bendros
direktoriu atlyginimu politikos ryšys. Sprendimo projekte turetu
buti aiški nuoroda i pacia schema arba pateikta pagrindiniu jos
salygu santrauka. Akcininkams taip pat turetu buti pateikta
informacija apie tai, kaip bendrove ketina apsirupinti akcijomis,
kurios reikalingos isipareigojimams pagal skatinimo schemas
igyvendinti: turetu buti aiškiai nurodyta, ar bendrove ketina pirkti
reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti nauju
akciju. Taip pat turetu buti pateikta schemos išlaidu, kurias patirs
bendrove del numatomo schemos taikymo, apžvalga. Šiame
punkte nurodyta informacija turetu buti paskelbta bendroves
interneto tinklalapyje.

IXprincipas: Interesu turetoju vaidmuo bendroves valdyme

Bendroves valdymo sistema turetu pripažinti interesu turetoju teises, itvirtintas istatymuose, ir skatinti aktyvu
bendroves ir interesu turetoju bendradarbiavima kuriant bendroves gerove, darbo vietas ir finansini stabiluma. Šio
principo kontekste savoka interesu turetojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekejus, klientus, vietos
bendruomen ir kitus asmenis, turincius interes konkrecio"e bendrove'e.

9.1. Bendrovesvaldymo sistematuretu užtikrinti, kad butu Taip Bendrove laikosi visu istatymuose numatytu
erbiamostos interes tureto' teises, kurias ina 'sta mai. reikalavimu, užtikrinanciu interesu turetoju teises.

9.2. Bendrovesvaldymo sistematuretu sudaryti salygas interesu Bendroves darbuotojai daro itaka bendroves
turetojamsdalyvauti bendrovesvaldyme istatymu nustatyta valdymui per profesine sajunga, santykiai su
tvarka. Interesu turetoju dalyvavimo bendroves valdyme kreditoriais, tiekejais, klientais apibrežiami su jais
pavyzdžiaigaletu buti darbuotoju kolektyvo dalyvavimas priimant sudarytose sutartyse.
svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotoju
kolektyvubendroves valdymo ir kitais svarbiais klausimais,
darbuotojudalyvavimas bendrovesakciniame kapitale, kreditoriu
itraukimasi bendrovesvaldyma bendroves nemokumo atvejais ir
kt.

9.3. Kai interesu turetojai dalyvauja bendroves valdymo procese,
jiems turetu buti sudaromos salygos susipažinti su reikiama
informacija.
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X principas: Infonnacijos atskleidimas

Bendroves valdymo sistema turetu užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendroves klausimus, iskaitant
finansin situaci" , veiki ir bendroves vald m but atskleidžiama laiku ir tiksliai

10.1. Bendrove turetu atskleisti informacija apie: Taip Informacija apie Bendrove, nurodyta šiose
1) bendroves veikla ir finansinius rezultatus; rekomendacijose, atskleidžiama šiuose šaltiniuose:
2) bendroves tikslus; bendroves metiniame pranešime, finansineje
3) asmenis nuosavybes teise turincius bendroves akciju paketa atskaitomybeje, pranešimuose apie akciju paketu

ar ji valdancius; [gijimo I netekima, pranešimuose apie esminius
4) bendroves priežiuros ir valdymo organu narius, bendroves ivykius, skelbiant šia informacija per Vilniaus

vadova bei ju atlyginima; vertybiniu popieriu biržos informacijos atskleidimo
5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; sistema.
6) bendroves ir susijusiu asmenu sandorius, taip pat sandorius,

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

interesu turetojais;
8) bendroves valdymo struktura ir strategija.
Šis sarašas laikytinas minimaliu, ir bendroves yra skatinamos
neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame saraše,
atskleidimu.

10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodyta
informacija, rekomenduojama atskleisti informacija apie visos
imoniu grupes, kuriai priklauso bendrove, konsoliduotus
rezultatus.

10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodyta
informacija, rekomenduojama pateikti informacija apie bendroves
priežiuros ir valdymo organu nariu, bendroves vadovo profesine
patirti, kvalifikacija ir potencialius interesu konfliktus, kurie galetu
paveikti ju sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti
bendroves priežiuros ir valdymo organu nariu, bendroves vadovo
iš bendroves gaunama atlyginima ar kitokias pajamas, kaip tai
detaliau reglamentuojama VIII principe.
10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodyta
informacija, rekomenduojama atskleisti informacija apie
bendroves ir interesu turetoju, tokiu kaip darbuotojai, kreditoriai,
tiekejai, vietos bendruomene, santykius, iskaitant bendroves
politika žmoniškuju ištekliu atžvilgiu, darbuotoju dalyvavimo
bendroves akciniame kapitale programas ir pan.

10.5. Informacija turetu buti atskleidžiama tokiu budu, kad jokie ITaip
akcininkai ar investuotojai nebutu diskriminuojami informacijos
gavimo budo ir apimties atžvilgiu. Informacija turetu buti
atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad
pranešimai apie esminius ivykius butu skelbiami prieš arba po
Vilniaus vertybiniu popieriu biržos prekybos sesijos, kad visi
bendroves akcininkai ir investuotojai turetu vienodas galimybes
susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius
sprendimus.
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Informacija per Vilniaus vertybiniu popieriu biržos
informacijos atskleidimo sistema pateikiama
lietuviu .ir anglu kalbomis vienu metu. Birža gauta
informacija paskelbia savo interneto tinklalapyje ir
prekybos sistemoje, tokiu budu užtikrinant
vienalaiki informacijos pateikima visiems. Bendrove
stengiasi informacija skelbti prieš arba po biržos
prekybos sesijos. Bendrove informacijos, galincios
tureti itakos jos akciju kainai, neatskleidžia
komentaruose, interviu ar kitais budais tol, kol tokia
informacija viešai paskelbiama per biržos
informacijos sistema.
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10.6. Informacijos skleidimo budai turetu užtikrinti informacijos ITaip
naudotojams nešališka, savalaiki ir nebrangu priejima prie
informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu
mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti
informacija bendroves interneto tinklalapyje. Rekomenduojama
informacija skelbti ir deti i bendroves interneto tinklalapi ne tik
lietuviu, bet ir anglu kalba, 0 esant galimybei ir poreikiui, ir
kitomis kalbomis.

10.7. Rekomenduojama bendroves interneto tinklalapyje skelbti I Ne
bendroves metini pranešima, metu prospekta-ataskaita bei kitas
bendroves rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siuloma i
tinklalapi deti bendroves pranešimus apie esminius ivykius bei
bendroves akciju kainu kitima vertybiniu popieriu biržoje.
XI principas: Bendroves audito imones parinkimas

Bendrove pranešimus vienu metu siuncia
Vertybiniu popieriu komisijai ir Vilniaus vertybiniu
popieriu biržai. Tokiu budu užtikrinamas
nešališkas, savalaikis priejimas prie informacijos.
Informacija apie esminius ivykius pateikiama
lietuviu ir anglu kalbomis.

iuo metu Bendrove tam neturi techniniu
galimybiu. Planuojama tai daryti ateityje.

Bendroves audito imones parinkimo mechanizmas turetu užtikrinti audito imones išvados ir nuomones
nepriklausomum .
11.1. Siekiant gauti objektyvia nuomone del bendroves tarpines Ne
finansines atskaitomybes, bendroves metines finansines
atskaitomybes ir metinio pranešimo patikrinima turetu atlikti
ne riklausoma audito .mone.

11.2. Rekomenduojama, kad audito imones kandidatura Taip
visuotiniam akcininku susirinkimui siulytu bendroves stebetoju
ta ba, 0 .ei u.i bendrove.e nesudaroma, - bendroves vald ba.
11.3. Jei audito imone yra gavusi iš bendroves užmokesti už Neakt
suteiktas ne audito paslaugas, bendrove turetu tai atskleisti ualu
akcininkams. Šia informacija taip pat turetu disponuoti bendroves
stebetoju taryba, 0 jeigu ji bendroveje nesudaroma, - bendroves
valdyba, svarstydama, kuria audito imones kandidatura pasiulyti
visuotiniam akcininku susirinkimui.
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Nepriklausoma audito imone atlieka
metines finansines atskaitomybes
pranešimo patikrinima. Tarpines
atskaitomybes auditas neatliekamas.s
Bendrove laikosi šios nuostatos. Audito imones
kandidatura visuotiniam akcininku susirinkimui siulo
bendroves valdyba.
Bendroves audito imone nesuteike ne audito
paslaugu bendrovei ir nera gavusi užmokescio už
tai iš Bendroves.

bendroves
ir metinio
finansines

,
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Balansai

Grupe
2007 m. 2006 m.
gruodžio gruodžio

Pastabos 31 d. 31 d.
TURTAS

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas

Žeme ir pastatai

Mašinos ir irengimai
Transporto priemones

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokejimai

Ilgalaikio materialiojo turto iš viso
Ilgalaikis finansinis turtas

Investicijos

Kitas ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto iš ~iso

Ilgalaikio turto iš viso

5
6

22.508
28.223

185
950

51.866

7 22.695

2

22.697

74.869

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Per vienerius metus gautinos sumos

Iš pirkeju gautinos sumos

lšankstiniai apmokejimai

Iš anksto sumoketas pelno ir socialinis mokestis

Sukauptos pajamos ir kitos gautinos sumos

Per vienerius metus gautinu sumu iš viso

Pinigai ir pinigu ekvivalentai

Trumpalaikio turto iš viso

8 11.587

9 11.162
144

10 2.386

13.692

61

25.340

11

Turto iš viso 100.209

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudetine šios finansines atskaitomybes dalis.
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306 376

23.253

35.887
612

1.369

108

61.229

25.058

2

25.060

86.665

13.607

6.969

1.469

1.136

9.574

15

23.196

109.861

Bendrove
2007 m. 2006 m.
gruodžio gruodžio

31 d. 31 d.

22.508
28.187

185
932

51.812

26.267

2

26.269

78.386

11.587

11.166

144

2.365

13.675

27

25.289

103.675

305 376

23.253

35.887

612

1.369

108

61.229

26.253

2

26.255
87.860

13.607

6.969

1.469
1.136

9.574
15

23.196

111.056

(tesinys kitame puslapyje)



AB "VILNIAUSBALDAI",imones kodas 121922783,Savanoriu pr. 178, Vilnius, Lietuva
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Balansai (tesinys)
Grupe Bendrove

2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.
gruodžio gruodžio gruodžio gruodžio

Pastabos 31 d. 31 d. 31 d. 31 d.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI

Nuosavas kapitalas

Kapitalas 1 15.545 15.545 15.545 15.545

Perkainojimorezervas (rezultatai) 12 8.356 8.554 8.356 8.554

Privalomasis rezervas 12 1.222 1.222 1.222 1.222

Nepaskirstytasispelnas (nuostoliai) 2.917 920 6.448 2.115

Nuosavo kapitalo iš viso 28.040 26.241 31.571 27.436

Moketinos sumos ir isipareigojimai

Po vieneriu metu moketinos sumos ir isipareigojimai

Dotacijos ir subsidijos 31 - - -
Ilgalaikes paskolos 13 23.358 46.007 23.358 46.007
Atidetojo pelno mokescio isipareigojimas 21 1.769 1.744 1.769 1.744

Po vieneriu metu moketinu sumu ir isipareigojimu iš viso 25.158 47.751 25.127 47.751

Per vienerius metus moketinos sumos ir isipareigojimai

Ilgalaikiu paskolu einamuju metu dalis ir kitos trumpalaikes
paskolos 13 30.105 18.692 30.105 18.692

Prekybos skolos 14 13.874 12.908 13.936 12.908

Moketinas pelno mokestis 688 - 688 -
Kitos trumpalaikes moketinossumos ir sukaupti isipareigojimai 15 2.344 4.269 2.248 4.269
Per vienerius metus moketinu sumu ir isipareigojimu iš

viso 47.011 35.869 46.977 35.869

Nuosavo kapitalo ir isipareigojimu iš viso ~ 103.675 111.056

Vyriausioji finansininke Jelena Makmak

2008 m. kovo 20 d.

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudetine šios finansines

Generalinis direktorius Neriius Pacevicius

2008 m. kovo 20 d.
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Pelno (nuostoliu) ataskaitos

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina

Bendrasis pelnas

Veiklos sanaudos

Tipines veiklos pelnas (nuostoliai)

Kitos veiklos pajamos (sanaudos) - grynasis rezultatas

Finansines ir investicines veiklos pajamos (sanaudos)-
grynasis rezultatas

Asocijuotos imones rezultato dalis

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinima
Pelno mokestis

Grynasis pelnas (nuostoliai)

Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (litais)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudetine šios finansj

Generalinis direktorius Neriius Pacevicius

Vyriausioji finansininke Jelena Makmak

~
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2008 m. kovo 20 d.

2008 m. kovo 20 d.

Grupe Bendrove
Pastabos 2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.

16 151.404 110.289 151.404 110.289
17 (136.590) (103.909) (136.712) (103.909)

14.814 6.380 14.692 6.380
18 (8.148) (8.142) (7.998) (8.142)

6.666 (1.762) 6.694 (1.762)
19 1.859 288 1.806 288

20 (3.448) (3.158) (3.448) (3.158)
7 (2.361) (987) - -

5.052 (4.632)
21 (917) 302 (917) 302

4.135 (4.330)

/ J
22
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,
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Nuosavo kapitalo pokyciu ataskaitos

Perkainojimo Nepaskirstytasis
rezervas Privalomasis pelnas

Grupe Pastabos Kapitalas (rezultatai) rezervas (nuostoliai) Iš viso

2005 m. gruodžio 31 d. likutis 15.545 8.773 1.049 10.064 35.431

Perkainojimo rezeNOatstatymas - (201) - 201
Atideto pelno mokescio

isipareigojimo koregavimas - (18) - 18
Patvirtinti dividendai 23 - - - (3.886) (3.886)
PeNedimai i rezeNUS 12 - - 173 (173) -

Nepaskirstytopelno (nuostoliu)
koregavimas - - - 13 13

Grynieji metu (nuostoliai) - - - (5.317) (5.317)

2006 m. gruodžio 31 d. likutis 15.545 8.554 1.222 920 26.241

Perkainojimo rezeNOatstatymas - (198) - 198

Grynasis metu pelnas - - - 1.799 1.799

2007 m. gruodžio 31 d. likutis 15.545 8.356 1.222 2.917 28.040

(tesinys kitame puslapyje)
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudetine šios finansines atskaitomybes dalis.
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(tukst. litu, jei nenurodyta kitaip)

Nuosavo kapitalo pokyciu ataskaitos (tesinys)

Bendrove

Perkainojimo Nepaskirstytasis
rezervas Privalomasis pelnas

Pastabos Kapitalas (rezultatai) rezervas (nuostoliai)

Generalinis direktorius NeriIus Pacevicius 008 m. kovo 20 d.

Vyriausioji finansininke

Iš viso

35.639

(3.886)

13

(4.330)
27.436

4.135

31.571

2008 m. kovo 20 d.

~
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2005 m. gruodžio 31 d. likutis 15.545 8.773 1.049 10.272

Perkainojimo rezervo atstatymas - (201) - 201
Atideto pelno mokescio

isipareigojimo koregavimas - (18) - 18
Patvirtinti dividendai 23 - - - (3.886)
Pervedimai i rezervus 12 - - 173 (173)

Nepaskirstytopelno (nuostoliu)
koregavimas - - - 13

Grynieji metu (nuostoliai) - - - (4.330)
2006 m. gruodžio 31 d. likutis 15.545 8.554 1.222 2.115

.

Perkainojimo rezervo atstatymas - (198) - 198
Grynasis metu pelnas -

8.35/
4.135

2007 m. gruodžio 31 d. likutis 15.545 6.448

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudetine šios finansi
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Investicines veiklos pinigu srautai

Ilgalaikio turto (isigijimas)

Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo

Investiciju (isigijimas), atemus isigytus pinigus

Grynieji investicines veiklos pinigu srautai

(1.005)
3.063

19

2.077

(1.301)
91

(1.243)

(2.453)

(1.005)
3.057

~
2.038

(1.301)
91

(1.243)

(2.453)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudetine šios finansines atskaitomybes dalis.
(tesinys kitame puslapyje)
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Pinigu srautu ataskaitos
Grupe Bendrove

2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.

Pagrindines veiklos pinigu srautai

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1.799 (5.317) 4.135 (4.330)
Nepiniginiu sanaudu (pajamu) atstatymas:

Nusidevejimas ir amortizacija 8.717 8.813 8.704 8.813
Rezultatas iš ilgalaikio turto perleidimo (1.293) 103 (1.293) 103
Ilgalaikio turto nurašymas 25 47 25 47
Iš pirkeju gautinu sumu ir kitu gautinu sumu vertes sumažejimo

pasikeitimas (869) 869 (869) 869
Atsargu vertes sumažejimas 320 900 320 900
Atidetas apmokestinimas 25 (302) 25 (302)
Asocijuotos imones (pelno) nuostoliu dalis 2.361 9a7 -
Palukanu sanaudos 3.470 3.087 3.470 3.087
Pelno mokescio sanaudos 892 - 892
Kitas pelnas (60) - -.

15.387 9.187 15.409 9.187
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:

Atsargu sumažejimas (padidejimas) 1.700 (182) 1.700 (182)
Išankstiniuapmokejimu sumažejimas (padidejimas) 1.325 (857) 1.325 (857)
Iš pirkeju gautinu sumu (padidejimas) (3.400) (764) (3.404) (764)
Kitu gautinu sumu ir kito trumpalaikio turto (padidejimas)

sumažejimas (1.174) 987 (1.153) 987
Prekybos skolu padidejimas 966 14 1.028 14
Gautu avansu (sumažejimas)padidejimas (76) 73 (76) 73
(Moketini) atlyginimai ir socialinio draudimo mokestis (587) (99) (677) (99)
Kitu trumpalaikiu moketinu sumu ir isipareigojimu (sumažejimas)

padidejimas (1.262) 1.356 (1.268) 1.356
(Moketinas) pelno mokestis (20ft) 13 (204) 13
Grynieji pagrindines veiklos pinigu srautai 12.675 9.728 12.680 9.728
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Pinigu srautu ataskaitos (tesinys)

Grupe
2007m. 2006m.

Bendrove
2007 m. 2006 m.

Finansines veiklos pinigusrautai
Paskolu gavimas
Paskolu (gražinimas)
(Sumoketos) palukanos
Gryniejifinansines veiklos pinigusrautai

Grynasis pinigusrautu padidejimas

Pinigai irpinigu ekvivalentailaikotarpiopradžioje
Pinigai irpiniguekvivalentai laikotarpiopabaigoje

Generalinis direktorius Neriius Pacevicius

Vyriausioji finansininke Jelena Makmak

~
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1.913 - 1.913
(11.376) (6.094) (11.376) (6.094)

(3.330) (3.087) (3.330) (3.087)
(14.706) (7.268) (14.706) (7.268)

46 7 12 7

15 8

27 15
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Finansines atskaitomybes aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

AB "Vilniaus baldai" (toliau - Bendrove) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcine bendrove. Jos buveines adresas yra:

Savanoriu pr. 178,
LT-03154 Vilnius,
Lietuva.

Bendrove užsiima baldu gamyba ir prekyba. Bendrove iregistruota 1993 m. vasario 9 d., jos akcijomis prekiaujama
Vilniaus vertybiniu popieriu biržos Baltijos Oficialiajame prekybos saraše.

2007 m. ir 2006 m. gruodžio 31 d. Grupes ir Bendroves akcininkai buvo:

Bendrove 2007 m.
Turimu akciju Nuosavybes

skaicius dalis

2006 m.
Turimu akciju Nuosavybes

skaicius dalis

AB "INVALDA"

AS "Hansabank" klientai
Kiti smulkus akcininkai

Iš viso

2.567.176
290.964

1.028.127
3.886.267

66,06%
7,49%

26,45%

100,00%

2.598.954
278.860

1.008.453
3.886.267

66,88%
7,18%

25,94%
100,00%

Visos akcijos, kuriu kiekvienos nominali verte 4 litai, yra paprastos ios ir 2007 m. bei 2006 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai
apmoketos. Istatinis kapitalas 2007 m. ir 2006 m. nesikeite. Bendrove neturejo isigijusi savu akciju.

Grupe sudaro AB "Vilniaus baldai" ir jos dukterine imone UAB "ARI-LUX" (toliau - Grupe). UAB "ARI-LUX" duomenys
2007 m. gruodžio 31 d.:

2007 m. gruodžio 31 d. Grupes ir Bendroves darbuotoju skaicius atitinkamai buvo 716 ir 667 (2006 m. gruodžio 31 d.
Bendroves - 852).

Bendroves vadovybe patvirtino šia finansine atskaitomybe 2008 m. kovo 20 d. Bendroves akcininkai turi teise arba
patvirtinti šia finansine atskaitomybe, arba nepatvirtinti jos ir reikalauti naujos finansines atskaitomybes parengimo.
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Bendroves Ataskaitiniu
valdomu metu

Imones buveines akciju dalis Istatinis pelnas Nuosavas
Imone adresas (proc.) kapitalas (nuostoliai) kapitalas Pagrindine veikla

Savanoriu pr. 178, Furnituros
UAB "ARI-LUX" Vilnius 100 10 6 42 pakavimas
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2 Reikšmingu apskaitos principu santrauka

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupes ir Bendroves 2007 m. finansine atskaitomybe, yra šie:

2.1. Parengimo pagrindas

Ši finansine atskaitomybe yra parengta pagal Tarptautinius Finansines Atskaitomybes Standartus (TFAS), priimtus taikyti
Europos Sajungoje (toliau - ES).

Nauju ir/ar pakeistu TFAS ir TFAAK išaiškinimu laikymas

Šiais ataskaitiniais metais Grupe pritaike šiuos naujus ir pakeistus TFAS ir TFAAK (Tarptautines finansines atskaitomybes
aiškinimo komitetas) išaiškinimus. Toliau išvardintu standartu pasikeitimu ir išaiškinimu pritaikymas neturejo itakos Grupes
finansinei atskaitomybei, taciau jie salygojo papildomu atskleidimu aiškinamajame rašte atsiradima:

7 TFAS "Finansines priemones: atskleidimas".
1 TAS pakeitimas "Kapitalo atskleidimai".
7 TFAAK "Finansines atskaitomybes tikslinimas pagal TAS 29 "Finansine atskaitomybe hiperinfliacijos

salygomis".
8 TFAAK ,,2 TFAS apimtis".
9 TFAAK "Iterptiniu išvestiniu finansiniu priemoniu pakartotinis ivertinimas".
10 TFAAK "Tarpine finansine atskaitomybe ir vertes sumažejimas".

.
Reikšmingiausia pakeitimu itaka yra tokia:

7 TFAS "Finansines priemones: atskleidimas". Šis standartas reikalauja atskleisti informacija, kuri leistu finansines
atskaitomybes vartotojams ivertinti Grupes finansiniu priemoniu reikšminguma ir su jomis susijusios rizikos pobudi bei
masta. Nauji atskleidimai yra itraukti visoje finansineje atskaitomybeje. Palyginamoji informacija buvo peržiureta, kur
reikalinga, nors papildomi atskleidimai ir neturejo itakos Grupes finansinei buklei ar finansiniams veiklos rezultatams.

1 TAS "Finansines atskaitomybes parengimas". Šis pakeitimas reikalauja atskleisti papildoma informacija, kuri leistu
finansines atskaitomybes vartotojams ivertinti Grupes kapitalo valdymo tikslus, politika bei priemones jam valdyti.

7 TFAAK "Finansines atskaitomybes tikslinimas pagal TAS 29 Finansine atskaitomybe hiperinfliacijos salygomis". Šis
išaiškinimas pateikia nuorodas, kaip pritaikyti 29 TAS reikalavimus tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai bendrove nustato, kad
hiperinfliacija daro itaka jos funkcines valiutos ekonomikai, nors ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais toje ekonomikoje
hiperinfliacijos nebuvo. Šis išaiškinimas neturejo itakos Grupes finansinei atskaitomybei.

8 TFAAK ,,2 TFAS apimtis". Šis išaiškinimas reikalauja, kad 2 TFAS butu taikQmas bet kokiems susitarimams, kai Grupe
negali konkreciai nustatyti kai kuriu arba visu gautu prekiu, 0 ypac kai išleidžiamu nuosavybes priemoniu kaina yra
žemesne nei ju tikroji verte. Kadangi nuosavybes vertybiniai popieriai darbuotojams nera išleidžiami, išaiškinimas neturejo
itakos Grupes finansinei atskaitomybei.

9 TFAAK "Iterptiniu išvestiniu finansiniu priemoniu pakartotinis ivertinimas". Šis išaiškinimas nustato, kad iterptines
išvestines priemones egzistavimo nustatymo data yra ta, kai bendrove tampa sandorio šalimi, ir pakartotinis nustatymas
atliekamas tik tada, kai sudarytas sandoris yra pakeiciamas tiek, kad reikšmingai pasikeicia jo pinigu srautai. Šis
išaiškinimas neturejo itakos Grupes finansinei atskaitomybei.

10 TFAAK "Tarpine finansine atskaitomybe ir vertes sumažejimas". Grupe pritaike TFAAK išaiškinima nuo 2007 m.
sausio 1 d. Šis išaiškinimas apibrežia, kad Grupe negali atstatyti ankstesniais tarpiniais laikotarpiais apskaityto vertes
sumažejimo, susijusio su prestižu ar investicijomis, tiek i nuosavybes instrumentus tiek i finansini turta, apskaitoma
isigijimo savikaina. Kadangi Grupe neatstate jokio anksciau pripažinto vertes sumažejimo, šis išaiškinimas neturejo itakos
Grupes finansinei buklei ar veiklos rezultatams.
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2.1. Parengimo pagrindas (tesinys)

Grupe nepritaike šiu TFAS ir TFAAK išaiškinimu, kurie jau yra patvirtinti, bet dar neisigalioje:

2 TFAS ..Išmokos akcijomis" - teises i išmokas salygos ir ju atšaukimas (isigalioja nuo ar po 2009 m. sausio 1 d.
prasidedanciais metais, bet ne veliau nei bus priimti ES). Standartas apibrežia teises i išmokas salyga kaip
salyga, apimancia tiesiogini ar netiesiogini reikalavima teikti paslaugas. Bet kurios kitos salygos, i kurias reikia
atsižvelgti nustatant nuosavybes instrumentu tikraja verte, nera nustatancios teise i išmokas. Jei teise i išmokas
prarandama, nes yra nesilaikoma kitu nei nustatanciu teise i išmokas salygu, jei tai yra kurios nors iš šaliu
valioje, tai turetu buti apskaitoma kaip teises i išmokas praradimas. Grupe neturi sudariusi jokiu išmoku akcijomis
planu, todel šis TFAS netures reikšmingos itakos Grupes apskaitai.

3R TFAS "Verslo junginiai" ir 27R TAS "Konsoliduota ir atskira finansine atskaitomybe" (isigalioja nuo ar po
2009 m. liepos 1 d. prasidedanciais metais, bet ne veliau nei bus priimti ES). 3R TFAS pateikia daug verslo
jungimu apskaitos pakeitimu, kurie tures itakos pripažistamo prestižo dydžiui, laikotarpio, kuriuo ivyksta
isigijimas, rezultatui bei busimu laikotarpiu rezultatams. 27R TAS reikalauja, kad nuosavybes dukterineje imoneje
dalies pasikeitimas butu apskaitomas nuosavame kapitale. Todel toks pokytis netures itakos prestižui ir iš tokio
sandorio nebus apskaitomas nei pelnas, nei nuostoliai. Be to, pataisytas standartas keicia dukterines imones
patirtu nuostoliu ir dukterines imones kontroles praradimo apskaita. 3R TFAS ir 27R TAS pakeitimai taikomi
busimais laikotarpiais ir tures itakos busimiems isigijimams ir sandoriams su mažumos dalimi.

8 TFAS "Veiklos segmentai" (isigalios ne anksciau kaip nuo ar po 2009 m. sausio 1 d. prasidedanciais metais;
ES priimti 2007 m'. spalio 21 d.). Šis standartas reikalauja atskleisti informacija apie bendroves veiklos
segmentus, prekes ir paslaugas bei geografinius regionus, kuriuose dirba Grupe, taip pat jos pagrindinius
klientus. 8 TFAS pakeicia 14 TAS "Segmentai".

1 TAS "Finansines atskaitomybes parengimas" - pakeitimas (isigalioja nuo ar po 2009 m. sausio 1 d.
prasidedanciais metais, bet ne veliau nei bus priimti ES). 1 TAS buvo pakeistas, siekiant padidinti informacijos,
pateikiamos finansineje atskaitomybeje, nauda. Pakeitimas apima ivairius pokycius, tarp ju: nauju savoku
ivedima, pakeista nuosavo kapitalo sandoriu atskleidima ir naujos, visaapimancios pelno (nuostoliu) ataskaitos
ivedima. Taip pat pakeisti reikalavimai, susije su finansines atskaitomybes pateikimu esant restrospekyviems
pataisymams.

23 TAS "Skolinimosi išlaidos" - pakeitimas (isigalioja nuo ar po 2009 m. sausio 1 d. prasidedanciais metais, bet
ne veliau nei bus priimti ES). Pakeistas standartas panaikina galimybe iš karto pripažinti skolinimosi išlaidas
sanaudomis ir reikalauja skolinimosi išlaidas kapitalizuoti, jei jos yra tiesiogiai priskirtinos standarto nuostatas
atitinkancio turto isigijimui, statybai ar gamybai. Pagal standarto pereinamasias nuostatas Grupe ši standarta
pritaikys perspektyviai. Atitinkamai, skolinimosi išlaidos, patirtos po 2009 m. sausio 1 d., bus pridedamos prie
turto, kuris bus pradetas statyti I gaminti po 2009 m. sausio 1 d., vertes. Jokie pakeitimai nebus daromi del tu
skolinimosi išlaidu, kurios buvo patirtos ir sanaudose apskaitytos iki minetos datos.

27 TAS "Konsoliduota ir atskira finansine atskaitomybe" - pakeitimas (isigalioja nuo ar po 2009 m. liepos 1 d.

prasidedanciais metais, bet ne veliau nei bus priimti ES). Pakeistas standartas reikalauja, kad nuosavybes dalies
i dukterine imone pokyciai butu apskaitomi kaip nuosavo kapitalo sandoriai. Taip pat buvo pakeista dukterines
imones patiriamu nuostoliu apskaita: tokie nuostoliai bus paskirstomi tarp kontroliuojanciu ir nekontroliuojanciu
interesu, netgi tokiu atveju, kai nuostoliai viršija nekontroliuojanciojo intereso nuosavybes investicija i dukterine
imone. Praradus dukterines imones kontrole, bet koks likes nuosavybes interesas bus ivertintas tikraja verte ir
tures itakos perleidimo pelnui ar nuostoliams. Be to, pakeistas standartas pateikia daugiau paaiškinimu apie tai,
kada sudetiniai I kartotiniai sandoriai turetu buti apskaitomi kaip vienas sandoris. Šie svarbiausi standarto
pasikeitimai pateikti standarto pakeitime bus taikomi perspektyviai, išskyrus sudetinius I kartotinius sandorius,
kurie buvo apskaityti kaip vienas sandoris - tokie sandoriai tures buti ivertinti retrospektyviai.

32 TAS ir 1 TAS pakeitimai "Pasirinkimo parduoti finansiniai instrumentai" (isigalioja nuo ar po 2009 m.
sausio 1 d. prasidedanciais metais, bet ne veliau nei bus priimti ES). 32 TAS pakeitimas reikalauja tam tikrus
pasirinkimo parduoti finansinius instrumentus ir obligacijas, atsirandancias likvidavimo metu, klasifikuoti kaip
nuosavo kapitalo elementa, jei jie atitinka tam tikrus kriterijus. 1 TAS pakeitimas reikalauja tam tikro informacijos
pateikimo susijusio su šiu instrumentu priskirimu nuosavam kapitalui. Grupe nesitiki, kad šie pakeitimai tures
itakos Grupes finansinei atskaitomybei.
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2.1. Parengimo pagrindas (tesinys)

3 TFAS "Verslo jungimai"- pakeitimas (isigalioja nuo ar po 2009 m. liepos 1 d. prasidedanciais metais, bet ne
veliau nei bus priimti ES). 3 TFAS apimtis buvo pakeista siekiant itraukti abipusiškai naudingu bendroviu
susijungimus bei susijungimus be atsiskaitymo (dvigubai listinguojamos akcijos). Taip pat yra daug pasikeitimu
verslo jungimu apskaitoje, kurie tures itakos prestižo pripažinimui, isigijimo laikotarpio rezultatams, bei busimoms
pajamoms. Pagal pereinamasias standarto nuostatas Grupe pakeitimus pritaikys perspektyviai, todel turtas ir
isipareigojimai, atsirandantys del verslo jungimu, ivykdytu iki pakeisto standarto pritaikymo datos, nebus
keiciami.

11 TFAAK ,,2 TFAS - Grupe ir nuosavu akciju sandoriai" (isigalioja nuo ar po 2007 m. kovo 1 d. prasidedanciais
metais; ES priimti 2007 m. birželio 1 d.). Šis išaiškinimas nurodo, kaip atskirti sandorius, kuriuose atsiskaitoma
nuosavybes vertybiniais popieriais, nuo tu, kuriuose atsiskaitoma pinigais, taip pat nurodo, kaip apskaityti
akcijomis išreikštu mokejimu susitarimus, kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau tos pacios grupes bendroviu,
atskirose tos grupes bendroviu finansinese atskaitomybese.

12 TFAAK "Paslaugu koncesiju sutartys" (isigalioja nuo ar po 2008 m. sausio 1 d. prasidedanciais metais, bet ne
veliau nei bus priimti ES). Šis išaiškinimas nurodo, kaip paslaugu koncesiju valdytojai turetu taikyti galiojancius
Tarptautinius finansinius atskaitomybes standartus teisiu ir isipareigojimu, prisiimamu pagal paslaugu koncesiju
sutartis, apskaitymui.

13 TFAAK "Klientu lojalumo programos" (isigalioja nuo ar po 2008 m. liepos 1 d. prasidedanciais metais, bet ne
veliau nei bus priimti ES). Šis išaiškinimas reikalauja suteikta klientu lojalumo atlygi apskaityti kaip atskira
pardavimu sandorio, kurio metu atlygis suteikiamas, komponenta, todel dalis gauto atlygio tikrosios vertes yra
priskiriama lojalumo programai ir pripažistama pajamomis per laikotarpi, per kuri lojalumo nauda yra gaunama.

14 TFAAK 19 TAS "Nustatytu išmoku turto apribojimas, minimaiaus finansavimo reikalavimai ir ju saveika"
(isigaliojantis metiniams laikotarpiams nuo 2008 sausio 1 d., bet ne veliau nei bus priimti ES). Šis išaiškinimas
apibrežia grynojo turto, susijusio su nustatytu pensiju išmoku planu, pripažinimo salygas.

Grupe ir Bendrove tikisi, kad aukšciau išvardintu pasikeitimu pritaikymas netures reikšmingos itakos Grupes finansinei
atskaitomybei pradiniu pritaikymo laikotarpiu, išskyrus 8 TFAS "Veiklos segmentai", 1 TAS "Finansines atskaitomybes
parengimas" - pakeitimas ir 23 TAS "Skolinimosi išlaidos" - pakeitimas.

8 TFAS "Veiklos segmentai"

Šis standartas reikalauja atskleisti informacija apie Grupes veiklos segmentus ir pakeicia reikalavima nurodyti pirmini
(verslo) ir antrini (geografinD bendroves atskaitomybes segmentus. Grupe preliminariai ivertino, kad veiklos segmentai yra
tokie patys kaip ir verslo segmentai, kurie buvo išskirti pagal TAS 14 "Segmental'.

1 TAS"Finansines atskaitomybesparengimas" - pakeitimas ~

Šis standartas nurodo naujus reikalavimus nuosavo kapitalo pokyciu ataskaitos parengimui ir pristato nauja. visa
apimancia pelno (nuostoliu) ataskaita, kuri apima visus pajamu ir išlaidu straipsnius, pripažintus pelno (nuostoliu)
ataskaitoje, bei "kitus pelna (nuostolius)", ir reikalauja atskiro atskleidimo visu straipsniu, kurie buvo perkelti iš kitu pelno
(nuostoliu) i pelno (nuostoliu) ataskaita, 0 taip pat pelno mokescio efekto, susijusio su kiekvienu kitu pelno (nuostoliu)
komponentu, atskleidimo. Tai pat yra pakeisti finansines atskaitomybes pateikimo reikalavimai susije su finansines
atskaitomybes retrospektyviu pataisymu bei ivesti nauji terminai, keiciantys "balansa' i "finansines bukles ataskaita' bei
"pinigu srautu ataskaita' i "ataskaita apie pinigu srautus", taciau šie nauji terminai nera privalomi. Grupe vis dar vertina šiu
pasikeitimu itaka.

23 TAS "Skolinimosi išlaidos" - pakeitimas

Atitinkamai, skolinimosi išlaidos, patirtos po 2009 m. sausio 1 d., bus pridedamos prie turto, kuris bus pradetas statyti I
gaminti po 2009 m. sausio 1 d., vertes. Jokie pakeitimai nebus daromi del tu skolinimosi išlaidu, kurios buvo patirtos ir
sanaudose apskaitytos iki minetos datos. Grupe šiuo metu negali ivertinti šio pakeitimo itakos.

2.2. Finansines atskaitomybes valiuta

Grupe ir Bendrove apskaita tvarko ir šioje finansineje atskaitomybeje visos sumos yra apskaiciuotos ir pateiktos Lietuvos
Respublikos nacionaline valiuta, litais.

Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eura. 0 lito kursa kitu valiutu atžvilgiu kasdien
nustato Lietuvos bankas.
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2.3. Konsolidavimo principai

Grupes konsoliduota finansine atskaitomybe apima AB "Vilniaus baldai" ir jos dukterine imone. Paprastai imone yra
kontroliuojama, kai Grupei tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 procentu balsavimo teises suteikiancio
akcinio kapitalo, ir I ar kai ji gali kontroliuoti finansine ir iprastine veikla ir taip gauti naudos iš šios imones veiklos.
Nuosavybes ir grynojo pelno dalis, priklausanti akcininku mažumai, yra atitinkamai išskiriama atskira eilute
konsoliduotame balanse bei konsoliduotoje pelno (nuostoliu) ataskaitoje.

Dukteriniu imoniu finansine atskaitomybe pradedama konsoliduoti nuo to momento, kai Bendrove perima ju valdymo
kontrole ir nebekonsoliduojama nuo to momento, kai Bendrove praranda kontrole. Konsoliduojant buvo eliminuoti visi
Grupes imoniu tarpusavio atsiskaitymai, likuciai bei nerealizuotas tarpusavio sandoriu pelnas ir nuostoliai.

Isigytoms imonems apskaityti taikomas pirkimo metodas. Per metus isigytos arba parduotos imones yra itraukiamos i
konsoliduota finansine atskaitomybe nuo isigijimo datos arba iki pardavimo datos.

Konsoliduota finansine atskaitomybe yra parengta taikant vienodus apskaitos principus panašiems sandoriams ir kitiems
ivykiams panašiomis aplinkybemis.

2.4. Nematerialusis turtas (išskyrus prestiža)

Nematerialusis turtas iš pradžiu yra pripažistamas isigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripažistamas, jei yra tiketina,
kad Grupe ir Bendrove gatls su šiuo turtu susijusia ekonomine nauda ateityje ir jei turto verte gali buti patikimai ivertinta.
Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas yra apskaitomas isigijimo verte, atemus sukaupta amortizacija ir sukauptus
vertes sumažejimo nuostolius, jei tokiu yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per
numatyta naudingo tarnavimo laika.

Licenciios

Už licencijas sumoketos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per licencijos galiojimo laikotarpi.

Proqramine iranqa

Naujos programines irangos isigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažistamos nematerialiu ilgalaikiu turtu, jei šios
išlaidos nera kompiuterines irangos sudedamoji dalis. Programine iranga yra amortizuojama per ne ilgesni nei 3 metu
laikotarpi.

Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatoma ekonomine nauda iš turimu programiniu sistemu veiklos, yra
pripažistamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiuros darbai, sanaudomis.

2.5. Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai yra apskaitomi perkainota verte, atemus sukaupta nusidevejima ir sukaupta vertes sumažejima. Paskutini
vertinima profesionalus vertintojai atliko 1999 m.

Bet koks pastatu vertes padidejimas yra apskaitomas turto perkainojimo rezerve, išskyrus tuos atvejus ir tik ta suma, kuria
jis atstato to paties turto perkainojimo sumažejima, anksciau pripažinta sanaudomis. Tokiu atveju jis pripažistamas
pajamomis. Bet koks sumažejimas pirmiausia užskaitomas su to paties turto vertes padidejimu iš ankstesnio vertinimo ir
tik likes skirtumas pripažistamas sanaudomis. Nurašant ar nudevint perkainota turta, atitinkama perkainojimo rezervo
dalis, susidariusi ankstesnio vertinimo metu, iš turto vertinimo rezervo perkeliama tiesiai i nepaskirstyta rezultata.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas isigijimo verte atemus sukaupta nusidevejima ir ivertintus vertes
sumažejimo nuostolius.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo isigijimo verte ir sukauptas nusidevejimas saskaitose yra eliminuojami, 0
pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelno (nuostoliu) ataskaitoje.

Pradine ilgalaikio materialiojo turto verte sudaro isigijimo kaina, iskaitant negražinamus isigijimo mokescius ir visas
tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti arba perkelimu i jo naudojimo vieta. lšlaidos,-
tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradejus veikti, paprastai yra apskaitomos to
laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostoliu) ataskaitoje.
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2.5. Ilgalaikis materialusis turtas (tesinys)

Nusidevejimas skaiciuojamas taikant tiesiogiai proporcinga metoda per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius:

Pastatai
Mašinos ir irengimai
Transporto priemones
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

10 - 66 metai

6 - 10 metu
5 - 10 metu

2 - 6 metu

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiurimas užtikrinant, kad nusidevejimo terminas atitinka numatoma ilgalaikio
materialiojo turto naudingo tamavimo laikotarpi.

Nebaigta statyba apskaitoma isigijimo verte. Ja sudaro statybos, statiniu ir irenginiu verte bei kitos tiesiogiai priskirtinos
išlaidos. Nebaigtos statybos nusidevejimas neskaiciuojamas tol, kol statyba nera baigta, ir turtas nepradetas naudoti.

2.6. Finansiniai instrumentai

Remiantis TAS 39 "Finansines priemones: pripažinimas ir vertinimas", finansinis turtas yra skirstomas i finansini turta,
vertinama tikraja verte pelno (nuostoliu) ataskaitoje, finansini turta, laikoma iki išpirkimo termino, suteiktas paskolas ir
gautinas sumas ir finansini turta, skirta parduoti. Visi investiciju isigijimai ir pardavimai yra pripažistami ju pirkimo
(pardavimo) diena. Iš pradžiu investicijos yra apskaitomos isigijimo verte, kuri yra lygi sumoketo atlyginimo tikrajai vertei,
itraukiant (išskyrus finansini turta, verti nama tikraja verte pelno (nuostoliu) ataskaitoje) sandorio sudarymo sanaudas

Finansinis turtas ar finansiniai isipareiQoiimai. priskirti apskaitvti tikraia verte pelno (nuostoliu) ataskaitoje

Finansiniam turtui, vertinamam tikraja verte pelno (nuostoliu) ataskaitoje, priskiriamas turtas, skirtas parduoti, t.y. jeigu jis
buvo isigytas su tikslu parduoti ji artimiausioje ateityje. Pelnas arba nuostoliai iš šio turto vertes pasikeitimo pripažistami
pelno (nuostoliu) ataskaitoje.

Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino

Finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu budu apskaiciuojamais mokejimais ir fiksuota trukme klasifikuojamas kaip
laikomas iki išpirkimo termino, jeigu Grupe ir Bendrove ketina ir gali ji laikyti iki išpirkimo termino pabaigos. Iki išpirkimo
termino laikomos investicijos yra apskaitomos amortizuota isigijimo verte, naudojant efektyvios palukanu normos metoda.
Amortizacijos dalis, tenkanti ataskaitiniam laikotarpiui, pripažistama pelno (nuostoliu) ataskaitoje finansines ir investicines
veiklos palukanu sanaudu straipsniuose.

Paskolos ir gautinos sumos
,

Paskolos ir gautinos sumos, yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu budu apskaiciuojamais
mokejimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas amortizuota verte naudojant efektyvios
palukanu normos metoda. Pelnas arba nuostoliai pripažistami pelno (nuostoliu) ataskaitoje tada, kai sumažeja tokio turto
verte ar jis yra amortizuojamas.

Finansinis turtas, skirtas parduoti

Finansinis turtas, skirtas parduoti - tai finansinis turtas, nepriskiriamas ne vienai iš triju aukšciau paminetu grupiu. Po
pirminio pripažinimo finansinis turtas, skirtas parduoti, finansineje atskaitomybeje apskaitomas tikraja verte. Pelnas ar
nuostoliai (išskyrus vertes sumažejimo nuostolius bei užsienio valiutos keitimo pelna arba nuostolius), susije su tikrosios
vertes pasikeitimu, yra apskaitomi nuosavo kapitalo straipsnyje (tikrosios vertes rezerve) tol, kol Bendrove neparduos šio
finansinio turto. Tada sukauptas pelnas arba nuostoliai, anksciau apskaityti nuosavybeje, pripažistami pelno (nuostoliu)
ataskaitoje.
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2.7. Investicijos i dukterines ir asocijuotas imones atskiroje Bendroves finansineje atskaitomybeje

Atskiroje patronuojancios imones finansineje atskaitomybeje investicijos i dukterines imones ir asocijuotas imones yra
apskaitomos isigijimo verte. Investiciju verte mažinama pripažistant investiciju vertes sumažejima. Toks vertes mažinimas
yra vertinamas ir taikomas kiekvienai investicijai atskirai.

Konsoliduotoje finansineje atskaitomybeje investicijos i asocijuotas imones, kurioms Grupe ir Bendrove daro reikšminga
itaka. yra apskaitomos taikant nuosavybes metoda. Investicijos i asocijuotas imones vertinimas yra atliekamas tuomet, kai
atsiranda vertes sumažejimo požymiai arba kai ankstesniais metais pripažintas vertes sumažejimas nebeegzistuoja.

Prestižas, susidares asocijuotos imones isigijimo metu, yra pripažistamas isigijimo verte ir yra isigijimo savikainos
perviršis, lyginant su grynaja isigyjamo turto, isipareigojimu ir neapibrežtu isipareigojimu tikrosios vertes Grupes ir
Bendroves dalimi. Po pirminio pripažinimo prestižas yra apskaitomas isigijimo verte, atemus bet kokius sukauptus vertes
sumažejimo nuostolius. Prestižo verte yra peržiurima kasmet arba dažniau, jei ivykiai ar aplinkybiu pasikeitimai rodo, jog
apskaitine verte yra sumažejusi.

Vertes sumažejimas yra nustatomas ivertinant iplaukas kuriancio vieneto, su kuriuo susijes prestižas, atsi perkamaja verte.
Kai pinigu iplaukas kuriancio vieneto atsiperkamoji verte yra mažesne už likutine verte, pripažistamas vertes sumažejimo
nuostolis. Kai prestižas sudaro pinigu iplaukas kuriancio vieneto dali. ir to vieneto sudetyje esancios veiklos dalis yra
parduodama, prestižas, susijes su parduota veikla, yra itraukiamas i parduodamos veiklos likutine verte, nustatant
pajamas arba nuostolius iš veiklos pardavimo. Tokiu atveju parduotas prestižas yra ivertinamas atsižvelgiant i parduotos
veiklos santykine verte lyginant su likusia iplaukas kuriancio vieneto dalimi.

2.8. Atsargos

Atsargos apskaitomos žemesniaja iš savikainos ir grynosios realizacines vertes, atemus apskaityta pasenusiu ir letai
judanciu atsargu vertes sumažejima. Grynoji realizacine verte yra pardavimo kaina, esant iprastinems verslo salygoms,
atemus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina apskaiciuojama FIFO metodu. I pagamintos produkcijos
ir nebaigtos gamybos savikaina itraukiamos pastovios ir kintamos pridetines išlaidos, esant normalioms gamybos
apimtims. Atsargos, kurios nebegali buti realizuotos, yra nurašomos.

2.9. Pinigai ir pinigu ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko saskaitose. Pinigu ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidžios investicijos,
lengvai konvertuojamos i žinoma pinigu suma. Tokiu investiciju terminas neviršija triju menesiu, 0 vertes pokyciu rizika yra
labai nežymi.

Pinigu srautu ataskaitoje pinigus ir pinigu ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, fndeliai einamosiose saskaitose, kitos
trumpalaikes labai likvidžios investicijos.

2.10. Skolos

Skolinimosi išlaidos pripažistamos sanaudomis, kai patiriamos.

Skolos iš pradžiu pripažistamos gautu leŠu tikraja verte, atemus sandorio kaštus. Veliau jos apskaitomos amortizuota
verte, 0 skirtumas tarp gautu lešu ir sumos, kuria reikes sumoketi per skolos termina. yra itraukiamas i laikotarpio pelna ar
nuostolius.
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2.11. Dotacijos

Dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip isigyti laikomos
dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotaciju grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su
turtu, suma finansineje atskaitomybeje pripažistama kaip atidetosios pajamos ir perskirstoma i pajamas kasmet lygiomis
dalimis per numatoma susijusio turto naudingo tarnavimo laikotarpi ir pelno (nuostoliu) ataskaitoje mažinamas atitinkamu
sanaudu straipsnis.

Gaunamos ataskaitinio ar praejusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos
dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis.
Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripažistama panaudota dalimis tiek, kiek per ataskaitini laikotarpi patiriama sanaudu,
arba kiek apskaiciuojama negautu pajamu, kurioms kompensuoti skirta dotacija.

Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas balanso eiluteje "Dotacijos".

2.12. Atidejiniai

Atidejinys apskaitomas tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje Grupe ir Bendrove turi teisini isipareigojima ar
neatšaukiama pasižadejima. ir tiketina, kad jam ivykdyti bus reikalingi ekonomine nauda teikiantys ištekliai, ir
isipareigojimo suma gali buti patikimai ivertinta. Atidejiniai yra peržiurimi kiekvieno balanso sudarymo diena ir
koreguojami, kad atspindetu tiksliausia dabartini ivertinima. Tais atvejais, kai pinigu laiko vertes poveikis yra reikšmingas,
atidejinio suma yra išlaidu, Kuriu, tiketina, reikes isipareigojimui p~dengti, dabartine verte. Kai naudojamas diskontavimas,
atidejinio padidejimas, atspindintis praejusi laiko tarpa. yra apskaitomas kaip palukanu sanaudos.

2.13. Pelno mokestis

Pelno mokescio apskaiciavimas remiasi metiniu pelnu, ivertinus atidetaji pelno mokesti. Pelno mokestis skaiciuojamas
pagal Lietuvos mokesciu istatymu reikalavimus.

Standartinis Lietuvos Respublikos imonems taikomas pelno mokescio tarifas yra 15%. Nuo 2006 m. sausio 1 d. Lietuvos
Respublikoje isigaliojo LR laikinasis socialinio mokescio istatymas, kuris numato, kad, greta imoniu mokamo pelno
mokescio, 2006 m. sausio 1 d. prasidedanciais mokestiniais metais imones turi moketi papildoma 4% mokestL
apskaiciuota remiantis pelno mokescio principais, 0 nuo 2007 m. sausio 1 d. - 3% mokesti. Po 2007 m. Lietuvos
Respublikos imonems taikomas pelno mokescio tarifas išliks standartinis, t.y. 15%.

Mokestiniai nuostoliai gali buti keliami 5 metus, išskyrus nuostolius, kurie susidare del vertybiniu popieriu ir (arba)
išvestiniu finansiniu priemoniu perleidimo. Nuostoliai iš vertybiniu popieriu ir (arba) išvestiniu finansiniu priemoniu
perleidimo gali buti keliami 3 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobudžio sandoriu pelno.

Atidetieji mokesciai apskaiciuojami balansiniu Iaikinuju isipareigojimu metodu. Atidetasis mokestis atspindi Iaikinuju
skirtumu tarp turto ir isipareigojimu apskaitines vertes ir ju mokesciu bazes grynaja mokestine itaka. Atidetuju mokesciu
turtas ir isipareigojimai yra vertinami mokesciu tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriame bus
realizuojamas turtas ar padengiamas isipareigojimas, atsižvelgiant i mokesciu tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmes priimti
balanso data.

Atidetojo mokescio turtas yra pripažistamas balanse tiek, kiek Grupes ir Bendroves vadovybe tikisi, kad jis bus realizuotas
artimiausioje ateityje atsižvelgiant i apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tiketina, kad dalis atidetojo mokescio nebus
realizuota, ši atidetojo mokescio dalis nera pripažistama finansineje atskaitomybeje.

2.14. Pajamu pripažinimas

Pajamos pripažistamos, kai tiketina, jog Grupe ir Bendrove gaus su sandoriu susijusia ekonomine nauda. ir kai galima
patikimai ivertinti pajamu suma. Pardavimai apskaitomi atemus PVM ir suteiktas nuolaidas.

Pajamos iš prekiu pardavimo pripažistamos pristacius prekes ir perdavus rizika bei prekiu nuosavybes teikiama nauda.
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2.15. Sanaudu pripažinimas

Sanaudos apskaitoje pripažistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant i pinigu išleidimo laika. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi
padarytu išlaidu neimanoma tiesiogiai susieti su konkreciu pajamu uždirbimu, ir jos ateinanciais laikotarpiais neduos
pajamu, šios išlaidos pripažistamos sanaudomis ta pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Sanaudu dydis paprastai ivertinamas sumoketa arba moketina pinigu suma, neiskaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas
ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palukanos nera išskirtos, sanaudu dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo suma
rinkos palukanu norma.

2.16. Sandoriai užsienio valiuta

Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio diena galiojusi oficialu valiutu keitimo kursa. Pelnas ir
nuostoliai iš tokiu sandoriu bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir isipareigojimu likuciu perkainojimo balanso diena yra
apskaitomi pelno (nuostoliu) ataskaitoje. Tokie likuciai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutu keitimo
kursa.

2.17. Turto vertes sumažejimas

Finansinis turtas

Finansinio turto vertes sumažejimas vertinamas kiekvienai balanso datai.

Kai paaiškeja, kad Grupe ir Bendrove neatgaus visu suteiktu paskolu ir gautinu sumu pagal sutartus apmokejimo
terminus, finansinio turto, apskaityto amortizuota verte, vertes sumažejimo ar beviltiškoms priskirtu gautinu sumu
nuostoliai yra pripažistami pelno (nuostoliu) ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripažinto vertes sumažejimo nuostoliu
atstatymas apskaitomas, kai šiu nuostoliu sumažejimas gali buti objektyviai pagristas po vertes sumažejimo apskaitymo
atsitikusiais ivykiais. Toks atstatymas apskaitomas pelno (nuostoliu) ataskaitoje tame paciame straipsnyje, kuriame buvo
apskaityti vertes sumažejimo nuostoliai. Taciau padidejusi apskaitine verte yra padidinama tik tiek, kad neviršytu
amortizuotos vertes, kuri butu buvusi, jei vertes sumažejimas nebutu buves apskaitytas.

Jei skirtos pardavimui finansines investicijos yra nuvertejusios, tai dydis apimantis skirtuma tarp ju savikainos (grynaja
verte ivertinus visus gražinimus ir amortizacijos) ir ju dabartines tikrosios vertes, atemus visus anksciau pelno (nuostoliu)
ataskaitoje pripažintus nuostolius, yra perkeliamas iš tikrosios vertes rezervo akcininku nuosavybeje i pelno (nuostoliu)
ataskaita. Vertes sumažejimo, susijusio su nuosavybes vertybiniais popieriais, klasifikuojamais kaip skirti parduoti,
atstatymas nera pripažistamas pelno (nuostoliu) ataskaitoje. Vertes sumažejiplO atstatymas, susijes su skolos vertybiniais
popieriais, yra parodomas pelno (nuostoliu) ataskaitoje, jei investicijos tikrosios vertes padidejimas gali buti siejamas su
ivykiu, ivykusiu po vertes sumažejimo pripažinimo pelno (nuostoliu) ataskaitoje.

Iš pirkeju gautinu sumu ir kitu gautinu sumu vertes sumažejimas yra apskaitomas tuomet, kai objektyvios aplinkybes
(tokios kaip nemokumo tikimybe ar kliento dideli finansiniai nesklandumai) parodo, kad Grupe negales susirinkti visu jai
priklausanciu gautinu sumu pagal saskaitose nurodytas salygas. Gautinu sumu vertes sumažejimas yra apskaitomas
naudojant vertes sumažejimo saskaita. Gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra laikomos niekada nebeatgautinomis.

Kitas turtas

Kito turto vertes sumažejimas yra ivertinamas tuomet, kai ivykiai ar aplinkybes parodo, kad turto verte gali neatsipirkti. Kai
apskaitine verte viršija turto atsipirkimo verte, vertes sumažejimas apskaitomas pelno (nuostoliu) ataskaitoje. Vertes
sumažejimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymiu, kad pripažinti nuostoliai del
turto vertes sumažejimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažejo. Atstatymas yra apskaitomas pelno (nuostoliu)
ataskaitoje tame paciame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertes sumažejimo nuostoliai. Turto vertes sumažejimo
vertinimo tikslais visa Grupe yra laikoma vienu pinigus kurianciu vienetu.
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2.18. Segmentai

Verslo segmentu šioje finansineje atskaitomybeje laikoma išskiriama Grupes ir Bendroves sudedamoji dalis, dalyvaujanti
gaminant atskira produkta ar teikiant paslauga arba grupe susijusiu produktu ar paslaugu, kurios rizika ir pelnas skiriasi
nuo kitu verslo segmentu.

Geografiniu segmentu šioje finansineje atskaitomybeje laikoma išskiriama Grupes ir Bendroves sudedamoji dalis,
dalyvaujanti gaminant produktus ar teikiant paslaugas tam tikroje ekonomineje aplinkoje, kurios rizika ir pelnas skiriasi
nuo kitu sudedamuju daliu, veikianciu kitoje ekonomineje aplinkoje.

Valdymo tikslais Grupes veikla organizuojama kaip vienas pagrindinis segmentas - baldu gamyba ir pardavimas. Grupes
veiklos, susijusios su geografiniais segmentais, informacija pateikta 4 pastaboje.

2.19. Ivertinimu naudojimas rengiant finansine atskaitomybe

Parengiant finansine atskaitomybe, vadovybe turi priimti tam tikrus sprendimus, ivertinimus ir prielaidas, kurie itakoja
atskleidžiamas pajamu, išlaidu, turto ir isipareigojimu sumas bei neapibrežtumu atskleidimus ataskaitos parengimo diena.
Taciau šiu prielaidu ir ivertinimu neapibrežtumas gali paveikti rezultatus, 0 tai gali pareikalauti turto ar isipareigojimu
balansiniu sumu reikšmingo koregavimo ateityje.

'vertinimai ir prielaidos

Pagrindines ateityje itakos turincios prielaidos ir kiti reikšmingi ivertinimo neapibrežtumo šaltiniai balanso sudarymo diena,
kurie sukelia reikšminga rizika ir tai gali pareikalauti turto ar isipareigojimu balansiniu sumu reikšmingo koregavimo kitais
finansiniais metais, yra aptarti žemiau:

Ilgalaikis materialusis turtas - naudingo tarnavimo laikotarpis.
Pagrindines prielaidos, kuriomis remiantis nustatomas ilgalaikio materialiojo turto naudingojo tarnavimo laikotarpis, yra:
numatoma turto naudojimo trukme, numatomas techninis, technologinis ar kitoks senejimas del prekiu naujoviu ar
pokyciu, teisiniu ar panašiu apribojimu turto naudojimui, tokiu kaip finansines nuomos sutarciu galiojimo data. Detaliau tai
aprašyta 2.5. pastaboje.

Nefinansinio turto vertes sumažejimas
Grupe ir Bendrove ivertina, ar atskaitomybes sudarymo diena nera požymiu, kad nefinansinis turtas gali buti nuvertejes.
Nefinansinio turto vertes sumažejimas tikrinamas, kai yra požymiu, jog balansines sumos negali buti atgautos. Kai yra
ivertinamos naudojimo vertes, vadovybe turi ivertinti tiketinas busimas pinigines iplaukas iš turto ar pinigu generuojanciu
vienetu ir pasirinkti tinkama diskonto norma, skaiciuojant dabartine piniginiu ipJauku verte.

Atidetasis pelno mokestio turtas
Atidetojo pelno mokescio turtas pripažistamas visiems nepanaudotiems mokesciu nuostoliams, pateikiant, kas yra
tiketina, kad mokestinis pelnas bus gaunamas prieš tai, kai nuostoliai bus užskaityti tarpusavyje. Reikšmingi vadovybes
sprendimai yra reikalingi apibrežti atidetojo pelno mokescio turto sumas, kurios gali buti pripažintos, remiantis tiketinu
busimu apmokestinamuju pelnu dydžiu ir periodu paskaiciavimu ir remiantis busimomis mokesciu planavimo strategijomis.
Papildoma informacija pateikta 21 pastaboje.

2.20. Neapibrežtumai

Neapibrežti isipareigojimai nera pripažistami finansineje atskaitomybeje. Jie yra aprašomi finansineje atskaitomybeje,
išskyrus tuos atvejus, kai tikimybe, kad ekonomine nauda duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrežtas turtas finansineje atskaitomybeje nera pripažistamas, taciau jis yra aprašomas finansineje atskaitomybeje
tuomet, kai yra tiketina, kad bus gautos pajamos arba ekonomine nauda.

2.21. Pobalansiniai ivykiai

Pobalansiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupes ir Bendroves padeti balanso sudarymo diena
(koreguojantys ivykiai), finansineje atskaitomybeje yra atspindimi. Pobalansiniai ivykiai, kurie nera koreguojantys ivykiai,
yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.
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2.22. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaiciai

Sudarant finansine atskaitomybe turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir sanaudos nera užskaitomos tarpusavyje, išskyrus
atvejus, kai atskiras Tarptautinis finansines atskaitomybes standartas reikalauja butent tokio užskaitymo.

Kur buvo reikalinga, palyginamieji skaiciai buvo pakoreguoti, kad atitiktu einamuju metu pateikimo pokycius.

3 Apskaitos principu keitimas

Ilgalaikis finansinis turtas

2006 m. Bendroves finansineje atskaitomybeje investicija i asocijuotas imones UAB "GIRIU BllONAS" ir UAB "ARI-LUX"
buvo apskaitoma taikant nuosavybes metoda. 2007 m. Bendrove isigijo UAB "ARI-LUX" kontrole (7 pastaba), todel 2007
m. buvo ruošiama konsoliduota finansine atskaitomybe, kurioje investicija i asocijuota imone UAB "GIRIU BllONAS"
apskaitoma taikant nuosavybes metoda. Atskiroje Bendroves finansineje atskaitomybeje investicijos i dukterines ir
asocijuotas imones yra apskaitomos taikant savi kainos metoda.

Del apskaitos principu pasikeitimo 2006 m. Bendroves finansineje atskaitomybeje investicija i asocijuota imone
UAB "GIRIU BllONAS" apskaitoma taikant savikainos metoda. Todel 2006 m. Bendroves finansineje atskaitomybeje
investicijos verte koreguota .eliminuojant pritaikyto nuosavybes metodo suma.

Del šio pakeitimo ilgalaikis finansinis turtas 2006 m. gruodžio 31 d. Bendroves balanse padidejo 1.195 tukst. litu. Itaka lygi
987 tukst. litu pripažistama 2006 m. pelno (nuostolio) ataskaitoje, 0208 tukst. litu pripažinta tiesiogiai nepaskirstytinu
pelnu balanse. Šiu pakeitimu itaka Bendroves 2006 m. palyginamajai informacijai yra sekanti:

Kaip skelbta
anksciau

Apskaitos principu
keitimas

Pertvarkyti
skaiciai

Balansas

Turtas:

Ilgalaikis finansinis turtas
Turto iš viso

25.058
109.861

1.195
1.195

26.253

111.056

Nuosavas kapitalas:

Nepaskirstytas pelnas
2006 m. gruodžio 31 d. nuosavo

kapitalo ir isipareigojimu iš viso

2.115

111.056

Asocijuotos imones rezultato dalis

2006 m. grynasis pelnas (nuostoliai) (4.330)
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4 Informacija pagal segmentus

Valdymo tikslais Grupes ir Bendroves veikla organizuojama kaip vienas pagrindinis segmentas - baldu gamyba ir
prekyba. Pardavimai pagal geografinius segmentus pateikiami žemiau:

Pardavimai

Europos Sajungos šalys

Ne Europos Sajungos šalys
Lietuva

Visas Grupes ir Bendroves turtas yra susijes su Lietuvos geografiniu segmentu, nes yra Lietuvoje.

5 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Programine iranga

Gru~e Bendrove

Isigijimo verte:

2005 m. gruodžio 31 d. likutis

Isigijimai

2006 m. gruodžio 31 d. likutis

Isigijimai

Padidejimai del dukterines imones isigijimo

Nurašymai

2007 m. gruodžio 31 d. likutis

999

224

1.223

154

3

~
1.216

999

224

1.223

154

(164)
1.213

Amortizacija:

2005 m. gruodžio 31 d. likutis

Amortizacija per metus

2006 m. gruodžio 31 d. likutis

Amortizacija per metus

Nurašymai

2007 m. gruodžio 31 d. likutis

, 580

267

847

227

(164)
910

580

267

847

225

(164)
908

2007 m. gruodžio 31 d. likutine verte

2006 m. gruodžio 31 d. likutine verte

306

376

305

376

Grupe ir Bendrove neturi viduje sukurto ilgalaikio nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sanaudos pelno
(nuostoliu) ataskaitoje yra itrauktos i veiklos sanaudas.

Dalis Grupes ir Bendroves ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio isigijimo verte 2007 m. gruodžio 31 d. lygi 529 tukst. litu
(2006 m. gruodžio 31 d. -160 tukst. litu), buvo visiškai amortizuota, taciau vis dar naudojama veikloje.
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Grupe Bendrove
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.

96.522 104.941 96.522 104.941
51.001 - 51.001 -

3.881 5.348 3.881 5.348
151.404 110.289 151.404 110.289
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6 Ilgalaikis materialusis turtas

Grupe

Žeme ir
.e.astatai

Kitas Nebaigta
ilgalaikis statyba ir

Mašinos ir Transporto materialusis išankstiniai
irengimai priemones turtas apmokejimai

Isigijimo arba perkainota verte:

2005 m. gruodžio 31 d. likutis

Isigijimai

Parduotas ir nurašytas turtas

Perklasifikavimai

2006 m. gruodžio 31 d. likutis

Isigijimai
Padidejimai del dukterines imones

isigijimo

Parduotas ir nurašytas turtas

Perklasifikavimai

32.112

(4)

(96)

32.012

(954)
2.035

33.0932007 m. gruodžio 31 d. likutis

Sukauptas nusidevejimas:

2005 m. gruodžio 31 d. likutis

Nusidevejimas per metus

Parduotas ir nurašytas turtas

2006 m. gruodžio 31 d. likutis

Nusidevejimas per metus

Parduotas ir nurašytas turtas

Perklasifikavimai

2007 m. gruodžio 31 d. likutis

7.864

899

-'1l
8.759

1.011

(237)
1.052

10.585

2007 m. gruodžio 31 d. likutine verte

2006 m. gruodžio 31 d. likutine verte

22.508

23.253 108

51.866

61.229

61.404

966

(353)
24

62.041

662

47

(1.678)

(1.476)
59.596

19.274

7.100

~
26.154

7.045

(876)

(950)
31.373

28.223

35.887

51

1.381

4

(269)

~
1.111

(581)

(156)
374

472

135

(108)
499

83

(325)

(68)
189

~

185

612

3.103

140

(197)
64

3.110

124

24

(116)

(230)
2.912

(173)

1.483

412

~
1.741

351

(96)

~
1.962

950

1.369

Iš viso

32

63

98.032

1.173

(823)
13

108

65

98.382

851

71

(3.329)

95.975

29.093

8.546

~
37.153

8.490

(1.534)

44.109
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6 Ilgalaikis materialusis turtas (tesinys)

Bendrove

Žeme ir
.e.astatai

Kitas Nebaigta
ilgalaikis statyba ir

Mašinos ir Transporto materialusis išankstiniai
Irengimai priemones turtas apmokejimai Iš viso

Isigijimo arba perkainota verte:

2005 m. gruodžio 31 d. likutis

Isigijimai

Parduotas ir nurašytas turtas

Perklasifikavimai

2006 m. gruodžio 31 d. likutis

Isigijimai

Parduotas ir nurašytas turtas

Perklasifikavimai

2007 m. gruodžio 31 d. likutis

.

Sukauptas nusidevejimas:

2005 m. gruodžio 31 d. likutis

Nusidevejimas per metus

Parduotas ir nurašytas turtas

2006 m. gruodžio 31 d. likutis

Nusidevejimas per metus

Parduotas ir nurašytas turtas

Perklasifikavimai

2007 m. gruodžio 31 d. likutis

2007 m. gruodžio 31 d. likutine verte

2006 m. gruodžio 31 d. likutine verte

Grupes ir Bendroves ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas 2007 m. atitinkamai sudaro 8.490 tukst. litu ir
8.479 tukst. litu (2006 m. - 8.546 tukst. litu). 7.683 tukst. litu ir 7.672 tukst. litu sumos 2007 m. (2006 m. - 7.611 tukst. litu)
atitinkamai Grupes ir Bendroves pelno (nuostoliu) ataskaitoje yra itrauktos i pardavimu savikaina. Grupes ir Bendroves
ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo 575 tukst. litu suma 2007 m. (2006 m. - 622 tukst. litu suma) yra itraukta i veiklos
sanaudas. Likusi 232 tukst. litu suma (2006 m. - 313 tukst. litu) apskaityta pagamintoje produkcijoje.

2007 m. gruodžio 31 d. Bendroves ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutine verte atitinkamai buvo lygi 41.801 tukst. litu
(48.585 tukst. litu 2006 m. gruodžio 31 d.), buvo ikeistas bankams kaip paskolu užstatas (13 pastaba).

Dalis Grupes ir Bendroves ilgalaikio materialiojo turto, kurio isigijimo verte 2007 m. gruodžio 31 d. lygi 15.368 tukst. litu
(Bendroves - 8.063 tukst. litu 2006 m. gruodžio 31 d.), buvo visiškai nusidevejusi, taciau vis dar naudojami veikloje.
Didžiaja dali pilnai nusidevejusio, taciau vis dar naudojamo veikoje turto sudaro mašinos ir irengimai.

1998 m. ir 1999 m. nepriklausomi UAB "Matininkai" vertintojai ivertino visus Bendroves pastatus, tam kad nustatytu ju
rinkos verte. Remiantis šiuo vertinimu Bendrove apskaite 11.319 tukst. litu pastatu vertes padidejima ir iš turto suformavo
perkainojimo rezerva. Nuo 1999 m. nebuvo atlikta jokiu pastatu vertinimu.
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32.112 61.404 1.381 3.103 32 98.032
- 966 4 140 63 1.173

(4) (353) (269) (197) - (823)
(96) 24 (5) 64 13 -

32.012 62.041 1.111 3.110 108 98.382

662 - 124 65 851

(954) (1.678) (581) (110) - (3.323)
2.035 (1.476) (156) (230) (173) -

33.093 59.549 374 2.894 - 95.910

7.864 19.274 472 1.483 - 29.093
899 7.100 135 412 - 8.546

(4) (220) (108) (154) - (486)
8.759 26.154 499 1.741 - 37.153

1.011 7.034 83 351 - 8.479

(237) (876) (325) (96) - (1.534)
1.052 (950) (68) (34) - -

10.585 31.362 189 1.962 - 44.098

22.508 28.187 185 932 - 51.812

23.253 35.887 6'12 1.369 108 61.229
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7 Investicijos i dukterines ir asocijuotas imones

2007 m. ir 2006 m. gruodžio 31 d. Bendroves investiciju i dukterines ir asocijuotas imones isigijimo savikaina pateikiamos
žemiau:

2007
Akcinis Isigijimo

kaeitalas verte

2006
Akcinis Isigijimo

kaeitalas verte

UAB "GIRIU BIZONAS"

UAB "ARI-LUX"

25%
100%

26.250
17

26.267

25,93%

24,00%

26.250

3

26.253

2007 m. ir 2006 m. Bendroves investiciju i dukterines ir asocijuotas imones vertes pasikeitimai pateikiami žemiau:

Bendrove
2007m. 2006m.

Likutis metu pradžioje

Asocijuotos imones akcinio kapitalo padidejimas

Asocijuotos imones akciju pardavimas akcininkams

Dukterines imones akciju isigijimas

26.253 25.010

1.250

(7)

a)

b)

c) 14

26.267 26.253

a) 2005 m. liepos 7 d. Bendrove pasiraše akciju pirkimo-pardavimo sutarti del naujai išleidžiamos
UAB "GIRIU BIZONAS" 116.664 paprastuju vardiniu akciju emisijos isigijimo, kuriu kiekvienos nominali verte
100 litu (25% akcinio kapitalo). Pagal sutarti pirkimo kaina yra 25.000 tukst. litu. 2005 m. liepos menesi
Bendrove isigijo 25% UAB "GIRIU BIZONAS" akinio kapitalo. Isigijimo savikaina buvo 25.000 tukst. litu, 0
balansine grynojo turto atitinkamos dalies verte isigijimo diena buvo 15.353 tukst. litu, ko pasekoje susidare
9.647 tukst. litu prestižo suma, paremta balansinemis vertemis. 2006 m. rugsejo 12 d. UAB "GIRIU BIZONAS"
nutare didinti istatini kapitala papildomai išleidžiant 23.333 paprastasias vardines akcijas, kuriu kiekvienos
nominali verte 100 litu. 2006 m. lapkricio 20 d. Bendrove isigijo 5.833 paprastuju vardiniu akciju iš naujai
išleistos akciju emisijos. Pagal sutarti pirkimo kaina buvo 1.250 tukst. litu.

b) 2006 m. vasario 8 d. Bendrove pasiraše akciju pirkimo-pardavimo sutart(su fiziniu asmeniu del
UAB "ARI-LUX" 76 paprastuju vardiniu akciju pardavimo, kuriu kiekvienos nominali verte 100 litu (76% akcinio
kapitalo). Pagal sutarti pardavimo kaina yra 7 tukst. litu.

c) 2007 m. kovo 23 d. Bendrove pasiraše akciju pirkimo-pardavimo sutarti su fiziniu asmeniu del UAB "ARI-LUX"
76 paprastuju vardiniu akciju pirkimo, kuriu kiekvienos nominali verte 100 litu (76% akcinio kapitalo). Pagal
sutarti pirkimo kaina yra 14 tukst. litu. Isigijimo datai UAB "ARI-LUX" balansine turto ir isipareigojimu verte
buvo lygi tikrajai grynojo turto vertei, todel prestižas nesusidare. Konsoliduotose Grupes finansinese
ataskaitose buvo apskaityta 27 tukst. litu grynojo nuostolio, kuri UAB "ARI-LUX" uždirbo nuo kontroles isigijimo
momento iki 2007 m. gruodžio 31 d. Jei UAB "ARI-LUX" butu konsoliduojama nuo metu pradžios,
konsoliduotoje Grupes atskaitomybeje butu apskaityta 6 tukst. litu grynojo pelno.

2006 m. Bendroves finansineje atskaitomybeje investicijos i asocijuotas imones buvo apskaitytos nuosavybes
metodu. 2007 m. gruodžio 31 d. Grupe paruoše konsoliduota finansine atskaitomybe, todel cia pateikiamoje
2007 m. ir 2006 m. gruodžio 31 d. Bendroves atskiroje finansineje atskaitomybeje investicijos i dukterines ir
asocijuotas imones apskaitomos isigijimo verte.

UAB "GIRIU BIZONAS" 2007 m. (taip pat ir 2006 m. ) neaudituotais duomenimis veike nuostolingai, taciau
Bendrove 2007 m. gruodžio 31 d. neturejo patikimu duomenu investicijos i UAB "GIRIU BIZONAS" nuvertejimo
ivertinimui.

Grupe 2007 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoje finansineje atskaitomybeje investicija i UAB "GIRIU BIZONAS"
apskaite nuosavybes metodu, remiantis 2007 m. neaudituotais UAB "GIRIU BIZONAS" finansiniais duomenimis.
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(tukst. litu. jei nenurodyta kitaip)

8 Atsargos

Žaliavos

Nebaigta gamyba

Pagaminta produkcija

Prekes, skirtos perparduoti

Atimti: vertes sumažejimas

Žaliavas sudaro mediena, papildomos dalys, plastikas, chemines medžiagos ir kitos žaliavos, naudojamos produkcijos
gamyboje.

Grupes ir Bendroves atsargu, apskaitytu grynaja realizacine verte, isigijimo verte (savikaina) 2007 m. gruodžio 31 d.
sudare 11.587 tukst. litu (2006 m. gruodžio 31 d. - 14.507 tukst. litu). 2007 m. papildomai apskaitytas 320 tukst. litu vertes
sumažejimas. 2007 m. atsargos, kurioms buvo suformuotas 672 tukst. litu vertes sumažejimas, buvo parduotos ir
nurašytos. Atsargu vertes ~umažejimo pasikeitimas 2007 m. bei 2006 m. yra itrauktas i parduotu prekiu savikaina.

Kaip paaiškinta 13-oje pastaboje, siekiant užtikrinti suteiktos paskolos gražinima, Grupe ir Bendrove ikeite atsargas,
kuriu bendra verte 2007 m. gruodžio 31 d. sudare 9.000 tukst. litu.

9 Iš pirkeju gautinos sumos

Grupe
2007 m. 2006 m.

Bendrove
2007 m. 2006 m.

Iš pirkeju gautinos sumos, bendraja verte

Atimti: abejotinu gautinu sumu vertes sumažejimas

11.162 7.762

(793)
6.969

11.166 7.762

(793)
6.96911.162 11.166

,.
Iš pirkeju gautinos sumos yra beprocentes ir paprastai ju terminas yra 30 dienu.

Grupes ir Bendroves iš pirkeju gautinoms sumoms, kuriu nominali verte 2007 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo lygi
11.162 tukst. litu ir 11.166 tukst. litu, vertes sumažejimas apskaitytas nebuvo (2006 m. iš pirkeju gautinoms sumoms buvo
apskaitytas 752 tukst. litu vertes sumažejimas, kuris buvo itrauktas i veiklos sanaudas).

Grupes ir Bendroves iš pirkeju gautinu abejotinu sumu vertes sumažejimas pasikeitimas yra toks:

Individualiai nustatytas vertes
sumažejimas

2005 m. gruodžio 31 d. likutis

Vertes sumažejimas, priskaiciuotas per metus

2006 m. gruodžio 31 d. likutis

Vertes sumažejimas, priskaiciuotas per metus
Panaudota

Nepanaudotu sumu atstatymas

2007 m. gruodžio 31 d. likutis

41

752
793

419

(1.206)

@
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Grupe Bendrove
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.

8.356 9.703 8.356 9.703
2.537 2.688 2.537 2.688
1.215 2.026 1.215 2.026

27 90 27 90
12.135 14.507 12.135 14.507

(548) (900) (548) (900)
11.587 13.607 11.587 13.607
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9 Iš pirkeju gautinos sumos (tesinys)

Grupes iš pirkejugautinu sumu laikotarpiuanalize 2007 m. ir2006 m. gruodžio 31 d. yra tokia:

Iš pirkeju gautinos sumos,
kuriu laikotarpis nera

praejes bei joms
neapskaitytas vertes

sumažejimas

2006 m.
2007 m.

4.708
11.100

Iš pirkeju gautinos sumos, kuriu laikotarpis jau praejes,
taciau joms nera apskaitytas vertes sumažejimas

mažiau daugiau
nei 30 30-60 60-90 90-120 nei 120
dienu dienu dienu dienu dienu Iš viso

1.675
62

279 106 4 197 6.969
11.162

Bendroves iš pirkeju gautinu sumu laikotarpiu analize 2007 m. ir 2006 m. gruodžio 31 d. yra tokia:

Iš pirkeju gautinos sumos,
kuriu laikotarpis nera

praejes bei joms
neapskaitytas vertes

sumažejimas

2006 m.
2007 m.

4.708

11.104

10 Sukauptos pajamos ir kitos gautinos sumos

Gražintinas PVM

Kitos gautinos sumos ir sukauptos pajamos

Iš pirkeju gautinos sumos, kuriu laikotarpis jau praejes,
taciau joms nera apskaitytas vertes sumažejimas

mažiau daugiau
nei 30 30-60 60-90 90-120 nei 120
dienu dienu dienu dienu dienu Iš viso

1.675
62

279 106 4 197 6.969
11.166

Grupe
2007 m. 2006 m.

Bendrove
2007m. 2006m.

1.105

1.281

2.386

787
425

1.212

~
1.136

1.105

1.260

2.365

787

425

1.212

~
1.136

Atimti: abejotinu kitu gautinu sumu vertes sumažejimas

2.386 2.365

2007 m. gruodžio 31 d. kitas gautinas sumas daugiausia sudaro gautinos sumos iš UAB "Domingos prekyba" už ilgalaikio
materialiojo turto pardavima, sudarancios 784 tukst. litu.

,.

Grupes ir Bendroves vertes sumažejimo abejotinoms kitoms gautinoms sumoms pasikeitimas yra itrauktas i veiklos
sanaudas.

Grupes ir Bendroves sukauptu pajamu ir kitu gautinu sumu judejimas yra toks:

2005 m. gruodžio 31 d. likutis
Vertes sumažejimas, priskaiciuotas per metus
2006 m. gruodžio 31 d. likutis
Vertes sumažejimas,priskaiciuotas per metus
Panaudota

2007 m. gruodžio 31 d. likutis

Individualiai nustatytas vertes
sumažejimas

76
76

(76)
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10 Sukauptos pajamos, išankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos (tesinys)

Grupes kitu gautinu sumu laikotarpiuanalize 2007 m. ir 2006 m. gruodžio 31 d. yra tokia:

Kitos gautinos sumos, kuriu laikotarpis jau praejes,
taciau joms nera apskaitytas vertes sumažejimas

mažiau daugiau
nei 30 30-60 60-90 90-120 nei 120
dienu dienu dienu dienu dienu

Kitos gautinos sumos, kuriu
laikotarpis nera praejes bei
joms neapskaitytas vertes

sumažejimas

2006 m.
2007 m.

Iš viso

123
954

51
74

28
15

153
7

355
1.0533

Bendroves kitu gautinu sumu laikotarpiu analize 2007 m. ir 2006 m. gruodžio 31 d. yra tokia:

Kitos gautinos sumos, kuriu
laikotarpis nera praejes bei
joms neapskaitytas vertes

sumažejimas

2006 m.
2007 m.

11 Pinigai ir pinigu ekvivalentai

Pinigai banke

Pinigai kasoje

Kitos gautinos sumos, kuriu laikotarpis jau praejes,
taciau joms nera apskaitytas vertes sumažejimas

mažiau daugiau
nei 30 30 - 60 60 - 90 90 -120 nei 120

dienu dienu dienu dienu dienu Iš viso

123
933

51
74

28
15

153
7

355
1.0323

Bendroves saskaitos užsienio valiuta ir litais AB SEB bankas ir AB Sampo bankas, bei busimos pinigines Iplaukos ijas

yra ikeistos bankams kaip užstatas už paskolas (13 pastaba). ,.

12 Rezervai

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teises aktus. I ji privaloma kasmet pervesti ne mažiau
kaip 5% grynojo pelno tol, kol rezervas pasieks 10% istatinio kapitalo.

Perkainoiimo rezervas

Perkainojimo rezerve apskaitoma ilgalaikio materialiojo turto pirmojo perkainojimo metu susidariusiu turto apskaitines
vertes padidejimu bei sumažejimu grynoji suma. Perkainojimo rezervas yra mažinamas susijusio atidetojo pelno mokescio
suma. Nuosavame kapitale apskaitomas perkainojimo rezervas yra perkeliamas i nepaskirstytaji pelna (sukauptus
nuostolius), kai jis realizuojamas. Perkainojimo rezervas realizuojamas apskaitant vertes sumažejimus, nurašant ar
perleidžiant turta bei Bendrovei panaudojant turta. t.y. realizuojama perkainojimo rezervo suma yra skirtumas tarp
perkainoto turto nusidevejimo bei nusidevejimo, apskaiciuoto remiantis turto pradine verte. Pagal LR akciniu bendroviu
istatyma perkainojimo rezervas taip pat gali buti panaudotas akcinio kapitalo didinimui.
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Grupe Bendrove
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.

38 12 4 12
23 3 23 3
61 15 27 15
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13 Paskolos

Grupe
2007 m. 2006 m.
gruodžio gruodžio

31 d. 31 d.

Bendrove
2007 m. 2006 m.
gruodžio gruodžio

31 d. 31 d.

Grupes ir Bendroves ilgalai~iu ir trumpalaikiu paskolu gražinimo terminai:

Fiksuota
palukanu

norma

Grupe Bendrove

2007 m. gruodžio 31 d.
Kintama Fiksuota
palukanu palukanu

norma norma

2008 m.
2009 m.

2010 m.
2011 m.

2012m.

12.074 18.031

6.241

5.023

9.969

2.125

41.38912.074

Kintama

palukanu
norma

12.074 18.031

6.241
5.023
9.969

2.125

41.38912.074

Taikomos palukanu normos yra artimos efektyvioms palukanu normoms. 2007 m. gruodžio 31 d. Grupes ir Bendroves
finansiniu skolu metiniu palukanu normu svertinis vidurkis lygus 7% (2006 m. gruodžio 31 d - 5%). 2007 m. ir 2006 m.
kintamu palukanu normu perskaiciavimo periodas buvo 6 menesiai.

Metu pabaigoje negražintu paskolu palukanu svertinis vidurkis:

Grupe
2007 m. 2006 m.

Trumpalaikes paskolos

Ilgalaikes paskolos

8,0%
6,0%

5,0%
5,68%
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Bendrove
2007 m. 2006 m.

8,0%
6,0%

5,0%
5,68%

Ilgalaikes paskolos
Banku paskolos 23.358 29.618 23.358 29.618
Kitos paskolos - 16.389 - 16.389

23.358 46.007 23.358 46.007

Trumpalaikes paskolos

Ilgalaikiupaskolu einamuju metu dalis 6.260 18.692 6.260 18.692

Kitos trumpalaikes paskolos (tame tarpe kredito linija) 23.845 - 23.845 -

30.105 18.692 30.105 18.692
53.463 64.699 53.463 64.699
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(tukst. litu, jei nenurodyta kitaip)

13 Paskolos (tesinys)

Metu pabaigoje negražintu paskolu dalis nacionaline ir užsienio valiutomis:

Grupe
2007 m. 2006 m.

Bendrove
2007 m. 2006 m.

Paskolos valiuta:
Eurai
Litai

29.618
23.845
53.463

35.935
28.764
64.699

29.618
23.845

53.463

35.935
28.764

64.699

2003 m. vasario 25 d. Bendrove pasiraše kredito linijos sutarti su AB Sampo bankas Bendroves apyvartinio kapitalo
finansavimui. 2006 m. birželio 30 d. buvo pakeistos kredito linijos salygos, nustatytas kredito linijos limitas, kurio suma
12.500 tukst. litu. Lešu gražinimo terminas yra 2007 m. vasario 25 d. Panaudotai kredito linijos daliai taikoma
6 men. VILlBOR + 1,3% palukanu norma. 2007 m. kovo 1 d. Bendrove pasiraše papildoma sutarti del paskolos pratesimo
iki 2008 m. vasario 25 d., kredito linijai taikoma 6 men. VILlBOR + 1,1% palukanu norma. 2007 m. gruodžio 31 d.
Bendroves nepanaudotos kredito linijos lešu suma sudare 728 tukst. litu. 2008 m. vasario 22 d. Bendrove pasiraše
papildoma sutarti del paskolos pratesimo iki 2009 m. vasario 25 d., kredito linijai taikoma 6 men. EURIBOR + 1,1%
palukanu norma.

2004 m. rugsejo 3 d. Bendrove pasiraše paskolos pakeitimo sutarti su AB Sampo bankas 2.540 tukst. euru
(8.770 tukst. litu ekvivalentas) sumai. Paskutines paskolos dalies gražinimo terminas yra 2010 m. vasario 25 d. 2007 m.
gruodžio 31 d. paskolos likutis yra 3.671 tukst. litu (2006 m. gruodžio 31 d. - 5.370 tukst. litu), iš kuriu 1.642 tukst. litu dalis
Bendroves finansineje atskaitomybeje yra apskaityta ilgalaikiu paskolu einamuju metu dalies straipsnyje. 2007 m.
rugpjucio 10 d. Bendrove pasiraše paskolos pakeitimo sutarti su AB Sampo bankas del palukanu normos pakeitimo. Už
paskola yra mokamos 6 men. EURIBOR+1,1% metines palukanos.

2004 m. gruodžio 28 d. Bendrove pasiraše paskolos sutarti su AB Sampo bankas 4.650 tukst. euru (16.056 tukst. litu
ekvivalentas) sumai. 2005 m. rugpjucio 8 d. Bendrove pasiraše papildoma susitarima su AB Sampo bankas (Lietuva) ir
AS Sampo Pank (Estija) del paskolos padidinimo 4.924 tukst. euru (17.002 tukst. litu ekvivalentas) sumai. Visa paskolos
suma yra 9.574 tukst. euru (33.057 tukst. litu ekvivalentas). Paskutines AB Sampo bankas paskolos dalies gražinimo
terminas yra 2011 m. gruodžio 28 d., AS Sampo Pank paskutines paskolos dalies gražinimo terminas yra 2012 m.
liepos 7 d. 2006 m. lapkricio 27 d. Bendrove pasiraše sutarties su AB Sampo bankas ir AS Sampo Pank pakeitima, kuriuo
visos Bendroves teises ir pareigos, susijusios su paskolos su AS Sampo Pank sutartimi, buvo perleistos AB Sampo
bankui. Kitos sutarties salygos ir gražinimo terminai liko nepakite. 2007 m. rugpjucio 10 d. Bendrove pasiraše paskolos
pakeitimo sutarti su AB Sampo bankas del palukanu normos pakeitimo. Už paskola mokamos 6 men. EURIBOR+1, 1%
metines palukanos. 2007 m. gruodžio 31 d. paskolos likutis yra 25.945 tukst. litu (2006 gruodžio 31 d. - 30.565 tukst. litu),
iš kuriu 4.616 tukst. litu dalis Bendroves finansineje atskaitomybeje yra apskaltyta ilgalaikiu paskolu einamuju metu dalies
straipsnyje.

2006 m. gruodžio 22 d. Bendrove pasiraše paskolos sutarties pakeitima su AB "INVALDA" 955 tukst. litu sumai. Už
paskola yra mokamos 7% metines palukanos. Paskolos gražinimo terminas buvo 2008 m. gruodžio 31 d. 2006 m.
gruodžio 31 d. paskolos likutis buvo 955 tukst. litu. 2007 metais paskola buvo pilnai gražinta.

2006 m. gruodžio 22 d. Bendrove pasiraše paskolos sutarties pakeitima su AB "INVALDA"2.250 tukst. litu sumai. Už
paskola yra mokamos 7% metines palukanos. Paskolos gražinimo terminas buvo 2008 m. gruodžio 31 d. 2006 m.
gruodžio 31 d. paskolos likutis buvo 2.250 tukst. litu. 2007 metais paskola buvo pilnai gražinta.

2006 m. gruodžio 22 d. Bendrove pasiraše paskolos sutarties pakeitima su AB "INVALDA" 13.184 tukst. litu sumai.
Paskolos gražinimo terminas yra 2008 m. gruodžio 31 d. 2007 m. gruodžio 31 d. paskolos likutis yra 11.935 tukst. litu
(2006 m. gruodžio 31 d. - 13.184 tukst. litu). Už paskola yra mokamos 7% metines palukanos. 2007 m. gruodžio 29 d.
Bendrove pasiraše paskolos su AB "INVALDA" pakeitima, nustatanti 9,5% dydžio metines palukanas nuo 2008 m.
sausio 1 d.

2007 m. gruodžio 31 d. trumpalaikiu paskolu straipsnyje apskaityta 140 tukst. litu moketinu palukanu AB "INVALDA".
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13 Paskolos (tesinys)

2007 m. kovo 1 d. Bendrove, AB Sampo bankas ir pagrindinis Bendroves akcininkas AB "INVALDA"pasiraše susitarima
del paskolos subordinavimo. Šia sutartimi AB "INVALDA"siekia užtikrinti Bendroves isipareigojimu AB Sampo bankui
pagal paskolu sutartis tinkama vykdyma tol, kol Bendrove ivykdys visus savo isipareigojimus pagal paskolu sutartis

Kaip paskolu gražinimo užstata Bendrove ikeite savo pastatus ir irenginius, kuriu bendra apskaitine verte 41.801 tukst. litu
2007 m. gruodžio 31 d. (48.585 tukst. litu 2006 m. gruodžio 31 d.), apyvartoje esancias prekiu atsargas, kuriu bendra
verte 2007 m. ir 2006 m. gruodžio 31 d. sudare 9.000 tukst. litu, taip pat dabartines bei ateities pinigines iplaukas i
Bendroves banko saskaitas AB Sampo bankas.

14 Prekybos skolos

Prekybos skolos yra beprocentes ir paprastai ju terminas yra 30 dienu.

15 Kitos trumpalaikes moketinos sumos ir sukaupti isipareigojimai

Grupe
2007 m. 2006 m.

Bendrove
2007 m. 2006 m.

Sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas

Moketini mokesciai, atlyginimai ir socialinis draudimo imokos

lšankstiniai apmokejimai
Moketini veiklos mokesciai

Kitos moketinos ir sukauptos sumos

1.202

628

983

1.434

76
139

1.637

4.269

1.179

561

983

1.434

76

139

1.637

4.269

7

507

2.344

7

501

2.248

Aukšciau paminetu finansiniu isipareigojimu terminai ir salygos:
Kitos moketinos sumos yra be palukanu ir vidutinis atsiskaitymo terminas yra 15 - 30 dienu.

16 Pardavimo pajamos

Prekiu pardavimo pajamos

Suteiktu paslaugu pajamos

Pagrindinis Bendroves pirkejas yra IKEA Supply AG (pardavimai 2007 m. sudaro 144.113 tukst. litu, 2006 m. sudare
88.461 tukst. litu). Bendrove su šiuo pirkeju dirba trumpalaikiu sutarciu pagrindu ir nera garantuota del 2008 m. pardavimo
apimciu ir kainu.
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Grupe Bendrove
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.,.

151.385 110.246 151.385 110.246
19 43 19 43

151.404 110.289 151.404 110.289
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17 Pardavimo savikaina

Medžiagos
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

Nusidevejimas

Pirkti baldai ir medžiagos

Kitos gamybos sanaudos

18 Veiklos sanaudos

Grupe
2007 m. 2006 m.

Bendrove

2007 m. 2006 m.

Darbo užmokestis ir socialiQis draudimas

Nusidevejimas ir amortizacija

Iš pirkeju gautinu sumu vertes sumažejimas

Komunalines ir komunikacijos sanaudos

Transporto išlaidos

Apsaugos paslaugos

Komandiruociu sanaudos

Darbuotoju draudimas

Kitu gautinu sumu vertes sumažejimas

Labdaros ir paramos išlaidos
Kita

3.669

802
419

262
228

207
105

3.313

889
752

216
215

202

78
242
76

43
2.116

8.142

3.555

800
419

262
223

207
105

3.313
889
752

216
215

202

78
242

76

43
2.116

8.142

2.456

8.148

2.427

7.998

~

19 Kitos veiklos pajamos (sanaudos)- grynasis rezultatas

Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas

Nuomos pajamos

Kitos pajamos

Kitos (sanaudos)
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Grupe Bendrove
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.

96.682 68.033 96.662 68.033
21.883 19.471 22.447 19.471
7.683 7.611 7.672 7.611
3.558 1.984 3.558 1.984
6.784 6.810 6.373 6.810

136.590 103.909 136.712 103.909

Grupe Bendrove
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.

1.293 (103) 1.293 (103)
331 360 331 360

1.001 967 942 967

(766) (936) (760) (936)
1.859 288 1.806 288
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20 Finansines ir investicines veiklos pajamos (sanaudos)

Palukanu (sanaudos)

Rezultatas del valiutos kurso pasikeitimo

Kitos finansines veiklos pajamos

21 Pelno mokestis

Grupe
2007 m. 2006 m.

Bendrove
2007 m. 2006 m.

Pelno mokescio sanaudu (pajamu) komponentai

Ataskaitiniu metu pelno mokescio sanaudos

Atidetojo mokescio sanaudos (pajamos)
Pelno mokescio sanaudos (pajamos), apskaitytos pelno

(nuostoliu) ataskaitoje

Atidetojo mokescio turtas

Gautinu sumu realizacines vertes sumažejimas

Sukauptos sanaudos

Atsargu sumu realizacines vertes sumažejimas

Mokestiniai metu nuostoliai

Atidetojo mokescio turtas prieš realizacines vertes sumažejima

Atimti: realizacines vertes sumažejimas

Atidetojo mOkescio turtas, grynaja verte

Atidetojo mokescio isipareigojimas

Ilgalaikio turtas perkainojimas

Investicijos

Atidetojo mokescio isipareigojimas

Atidetasis mokestis, grynaja verte

Grupes ir Bendroves atidetojo pelno mokescio turtas ir isipareigojimai buvo užskaityti tarpusavyje, nes atidetojo pelno
mokescio isipareigojimas realizuosis veliau nei atidetojo pelno mokescio turtas.

Grupes ir Bendroves vadovybe mane, kad dalis atidetojo pelno mokescio turto nebus realizuota, del to tai daliai 2006 m.
buvo apskaitytas realizacines vertes sumažejimas. 2007 m. vertes sumažejimas nebuvo padarytas, nes Grupes ir
Bendroves vadovybe mano, kad atidetojo pelno mokescio turtas bus pilnai realizuotas.

Atidetojo mokescio turtas ir isipareigojimas buvo apskaitomas naudojant 18% ir 15% tarifus (2.13 pastaba).
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Grupe Bendrove
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.

(3.470) (3.087) (3.470) (3.087)
14 (71) 14 (71)
8 - 8 -

(3.448) (3.158) (3.448) (3.158)

892 - 892
25 (302) 25 (302)

917 (302) 917 (302)

Grupe Bendrove
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.

131 - 131
152 - 152

82 135 82 135
- 151 - 151

82 569 82 569

-,. (291) - (291)
82 278 82 278

(1.384) (1.414) (1.384) (1.414)
(467) (608) (467) (608)

(1.851) (2.022) (1.851) (2.022)

(1.769) (1.744) (1.769) (1.744)
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21 Pelno mokestis (tesinys)

Einamuju metu pelno mokescio sanaudos gali buti suderintos su pelno mokescio sanaudomis, kurios butu gautos taikant
standartini 18% ir 15% pelno mokescio tarifa pelnui prieš pelno mokesti. taip:

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinima

Pelno mokescio (sanaudos), taikant galiojanti pelno
mokescio tarifa

Praejusiu laikotarpiu nepripažintu mokestiniu nuostoliu
realizavimas

Atidetojo mokescio turto realizacines vertes pasikeitimas

Praejusiu laikotarpiu pelno mokescio koregavimas
Pastovus skirtumai

Pelno mokescio sanaudos (pajamos)

22 Pelnas (nuostoliai) vienai 'akcijai

Pelnas vienai akcijai apskaiciuojamas dalijant akcininkams priskiriama grynaji pelna iš metinio išleistu ir apmoketu
paprastuju akciju skaiciaus svertinio vidurkio per metus.

Grupe
2007 m. 2006 m.

Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas

Vidutinis svertinis akciju skaicius (tukst.)

Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (litais)

1.799
3.886

0,46

(5.317)
3.886

(1,37)

2007 m., kaip ir 2006 m., nebuvo jokiu akcinio kapitalo pokyciu, todel akciju skaicius metu pabaigoje ir vidutinis svertinis
akciju skaiciaus vidurkis sutampa. ,.

23 Dividendai vienai akcijai

Grupe
2007 m. 2006 m.

Bendrove
2007 m. 2006 m.

Patvirtinti dividendai

Vidutinis svertinis akciju skaicius (tukst.)

Vienai akcijai tenkantys dividendai (litais)

3.886
3.886

3.886

1

3.886
3.886

3.886

1
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Grupe
2007 m. 2006 m.

2.716 (5.619)

478 (1.068)

(203) -

291 (66)
(202) -
553 832

917 (302}

Bendrove
2007 m. 2006 m.

5.052 (4.632)

909 (880)

(203) -
291 (66)

(202) -

122 644
917 (302)
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24 Finansinisturtas ir isipareigojimai ir rizikos valdymas

Likvidumo rizika

Grupes ir Bendroves politika yra palaikyti pakankama grynuju pinigu ir grynuju pinigu ekvivalentu kieki arba užsitikrinti
finansavima atitinkamo kiekio kredito liniju ir paskolu pagalba, siekiant ivykdyti savo strateginiuose planuose numatytus
isipareigojimus. Grupes ir Bendroves likvidumo (trumpalaikio turto iš viso I per vienerius metus moketinu sumu ir
isipareigojimu iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso - atsargos) I per vienerius metus moketinu sumu ir
isipareigojimu iš viso) rodikliai 2007 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 0,53 ir 0,29 (Bendroves 0,54 ir 0,272006 m.
gruodžio 31 d.).

Pagal subordinuota sutarti tarp Bendroves, AB Sampo bankas ir AB "Invalda" numatyta, kad per 2008 m. AB "Invalda"
nereikalaus gražinti 11.935 tukst. litu paskolos, kurios gražinimo terminas 2008 m. gruodžio 31 d., jeigu tai pablogintu
Bendroves finansine padeti. Paskolos gražinimo terminas AB "Invalda" bus pratestas iki pilno atsiskaitymo su AB Sampo
bankas pagal ilgalaike paskola

Kaip aprašyta 13-oje pastaboje, 2008 m. pradžioje Bendrove pratese 12.500 tukst. litu kredito linijos gražinimo termina iki
2009 m. vasario 25 d.

Žemiau pateikta lentele apibendrina Grupes finansiniu isipareigojimugražinimo terminus 2007 m. gruodžio 31 d. pagal
nediskontuotus mokejimus pagal sutartis (suplanuoti mokejimai, su palukanomis):

Nuo Nuo. Iki 3 3 iki 12 1 iki 5
Grupe Pareikalavus menesiu menesiu metu Po 5 metu Iš viso

Paskolos ir isiskolinimai, kuriems

nustatytospalukanos - 14.015 7.758 49.109 2.125 73.007
Kitiisipareigojimai - 30 - - - 30
Prekybos ir kitos moketinos

sumos 302 14.213 - - - 14.515
2006 m. gruodžio 31 d.likutis 302 28.258 7.758 49.109 2.125 87.552

Paskolos ir isiskolinimai, kuriems

nustatytospalukanos - 12.533 20.239 25.778 - 58.550
Kiti isipareigojimai - 44 - - - 44
Prekybos ir kitos moketinos

sumos 295 14.042 - - - 14.337
2007 m. gruodžio 31 d. likutis 295 26.619 20.n9 25.778 - 72.931

Žemiau pateikta lentele apibendrina Bendroves finansiniu isipareigojimu gražinimo terminus 2007 m. gruodžio 31 d. pagal
nediskontuotus mokejimuspagal sutartis (suplanuoti mokejimai, su palukanomis):

Nuo Nuo
Iki 3 3 iki 12 1 iki 5

Bendrove Pareikalavus menesiu menesiu metu Po 5 metu Iš viso

Paskolos ir isiskolinimai, kuriems

nustatytospalukanos - 14.015 7.758 49.109 2.125 73.007
Kitiisipareigojimai - 30 - - - 30
Prekybos ir kitos moketinos

sumos 302 14.213 - - - 14.515
2006 m. gruodžio 31 d. likutis 302 28.258 7.758 49.109 2.125 87.552

Paskolos ir isiskolinimai, kuriems

nustatytospalukanos - 12.533 20.239 25.778 - 58.550
Kitiisipareigojimai - 44 - - - 44
Prekybos ir kitos moketinos

sumos 295 14.098 - - - 14.393
2007 m. gruodžio 31 d. likutis 295 26.675 20.239 25.778 - 72.987
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24 Finansinis turtas ir isipareigojimai ir rizikos valdymas (tesinys)

Kredito rizika

Grupes ir Bendroves prekybos partneriu koncentracija yra labai didele. Gautinos sumos iš pagrindinio Grupes ir
Bendroves pirkejo -IKEA Supply AG - 2007 m. gruodžio 31 d. sudare apie 99% (apie 53% 2006 m. gruodžio 31 d.)
visu Grupes ir Bendroves iš pirkeju gautinu sumu. Didžioji dalis Bendroves pardavimu taip pat yra šiam pirkejui
(16 pastaba).

Grupe ir Bendrove nesuteikia garantiju už kitu šaliu prievoles. Didžiausia kredito rizika sudaro kiekvieno finansinio turto
vieneto balansine verte, iskaitant išvesti nes finansines priemones balanse, jeigu tokiu yra. Todel Grupes ir Bendroves
vadovybe mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirkeju gautinu sumu sumai, atemus pripažintus vertes sumažejimo
nuostolius balanso sudarymo diena.

Iš prekybos ir kitu gautinu sumu, kuriu laikotarpis nera praejes bei joms nera nustatytas vertes sumažejimas, finansines
atskaitomybes diena nera jokiu požymiu, jog skolininkai neivykdys savo moketinu isipareigojimu, nes gautinu sumu
likuciai yra pastoviai kontroliuojami.

Užsienio valiutos rizika

Pagrindine valiutos rizika, su kuria susiduria Grupe ir Bendrove, kyla del to, kad Grupe ir Bendrove skolinasi lešas
užsienio valiuta, bei del Grupes ir Bendroves vykdomos importo ir eksporto veiklos. Grupes ir Bendroves politika yra
suderinti pinigu srautus iš labai tiketinu busimu pardavimu su pirkimais kiekviena užsienio valiuta. Grupe ir Bendrove
nesinaudoja kokiomis nors finansinemis priemonemis, padedanciomis valdyti užsienio valiutos rizika, išskyrus tai, kad ji
stengiasi skolintis eurais, su kuriais yra susietas litas.

2007 m. gruodžio 31 d. piniginis turtas ir piniginiai isipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo tokie (litu ekvivalentais):

Grupe

Turtas Isipareigojimai

Bendrove

Turtas Isipareigojimai

Litais

Eurais

Latvijos latais
Lenkijos zlotai
JAV doleriais

Švedijos kronomis
Iš viso

13.409
1

1

37.555
31.375

13.358
1

1

37.521

31.375

106

13.517

99
47

, 1.282

70.358

106

13.466

99

47
1.282

70.324
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24 Finansinis turtas ir isipareigojimai ir rizikos valdymas (tesinys)

Toliau pateiktoje lenteleje atskleidžiamos Bendroves pelno prieš mokescius jautrumas galimiems valiutu kursu pokyciams,
visus kitus kintamuosius laikant konstantomis (atsižvelgiant i piniginio turto ir nuosavybes tikruju verciu pokycius).

Valiutu kurso
padidejimasl
sumažejimas

procentais
Itaka pelnui prieš

mokescius

2007 m.

Švedijos kronos
Švedijos kronos

+6%
-6%

(1.094)
1.235

2006 m.

Švedijos kronos
Švedijos kronos

+7%
-7%

(1.216)
1.401

Palukany normos rizika

Didesne Grupes ir Bendroves paskolu dali sudaro paskolos su kintama palukanu norma, kuri yra susijusi su EURIBOR ir
sukuria palukanu normos rizika. 2007 m. ir 2006 m. gruodžio 31 d. Grupe ir Bendrove neturejo jokiu finansiniu priemoniu,
kuriu paskirtis butu valdyti palukanu normos svyravimo rizika.

Toliau pateiktoje lenteleje atskleidžiamos Grupes ir Bendroves pelno prieš mokescius jautrumas galimiems palukanu
normu pokyciams, visus kitus kintamuosius laikant konstantomis (ivertinant isiskolinimus su kintama palukanu norma).
Grupes ir Bendroves nuosavybei itakos, išskyrus einamuju metu pelno itaka. nera.

Pa di dej imas/s u mažej imas

.e.rocentais

Itaka pelnui prieš
mokescius

2007 m.
Litai
Eurai

+1,34%
+1%

(158)
(296)

Litai
Eurai

-0,1%
-0.1"'/0

12

30

2006 m.
Litai
Eurai

+1,3%
+1,2%

(161)
(431)

Litai
Eurai

-0,1%
-0,1%

12
36
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24 Finansinis turtas ir isipareigojimai ir rizikos valdymas (tesinys)

Finansinio turto ir isipareiQoiimu tikroii verte

Pagrindiniai Grupes ir Bendroves finansinis turtas ir isipareigojimai, apskaityti amortizuota verte, yra iš pirkeju ir kitos
gautinos sumos, kitos ilgalaikes gautinos sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaikes ir trumpalaikes skolos. Ju balansine
verte yra artima ju tikrajai vertei.

Tikroji verte yra apibrežiama kaip suma, už kuria gali buti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali buti
užskaitytas tarpusavio isipareigojimas tarp nesusijusiu šaliu, kurios ketina pirkti (parduoti) turta arba užskaityti
tarpusavio isipareigojima. Tikroji finansinio turto ir finansiniu isipareigojimu verte yra paremta kotiruojamomis rinkos
kainomis, diskontuotu pinigu srautu modeliais arba pasirinkimo sandoriu ("opcionu") kainu modeliais priklausomai nuo
aplinkybiu.

Kiekvienos rušies finansiniam turtui ir isipareigojimams ivertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos:

(a) Trumpalaikiu prekybos gautinu sumu, trumpalaikiu prekybos skolu ir trumpalaikiu skolu, kitu gautinu ir
moketinu sumu apskaitine verte yra artima ju tikrajai vertei.

(b) Ilgalaikiu skolu tikroji verte nustatoma vadovaujantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba
palukanu norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikiu skolu, už kurias mokamos
kintamos palukanos, tikroji verte yra artima ju apskaitinei vertei.

25 Kapitalo valdymas

Grupes ir Bendroves kapitalas apima nuosava kapitala, privalomaji rezerva ir nepaskirstytaji pelna. Pagrindinis kapitalo
valdymo tikslas yra garantuoti, kad Grupe ir Bendrove atitiktuišorinius kapitalo reikalavimus.

Grupe ir Bendrove valdo savo kapitalo struktura ir keicia ja, atsižvelgiant i ekonominiu salygu pokycius ir pagal savo
veiklos rizikos ypatybes. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktura, Bendrove gali išleisti nauju akciju, pakeisti
dividendu išmokejima akcininkams, gražinti kapitala akcininkams arba išleisti nauja akciju emisija. 2007 m. gruodžio 31 d.
nebuvo padaryta jokiu kapitalo valdymo tikslu, politikos ar proceso pakeitimu.

Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymas reikalauja, kad Bendroves nuosavas kapitalas nesudarytu mažiau negu
50% jos akcinio kapitalo.

Be to, Grupe ir Bendrove turi išoriniu kapitalo reikalavimu iš banku. Banko paskoloms užtikrinti reikalaujama, kad nuosavo
kapitalo ir viso turto santykis butu ne mažesnis nei 0,4. Apskaiciuojant rodikli iš AB "INVALDA" gautos paskolos laikomos
nuosavo kapitalo dalimi. ,

Vadovybe kontroliuoja, kad Bendrove atitiktu abu aukšciau paminetus kapitalo reikalavima. Jokiu kitu kapitalo valdymo
priemoniu nera naudojama.

Žemiau pateikiamas nuosavo kapitalo ir turto santykio paskaiciavimas:

Turtas iš viso

Nuosavas kapitalas
Iš AB "INVALDA" gautos paskolos

Nuosavas kapitalas iš viso

Turto ir nuosavo kapitalo santykis
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Grupe Bendrove
2007 m. 2006 m. 2007 m. 2006 m.

100.209 109.861 103.673 109.861

28.040 26.241 31.569 26.241
11.935 16.389 11.935 16.389
39.975 42.630 43.504 42.630

0,40 0,39 0,42 0,39
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26 Susijusiu šaliu sandoriai

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybe kontroliuoti kita arba gali daryti reikšminga itaka kitai šaliai
priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendroves susijusios šalys ir sandoriai su jomis bei susije likuciai 2007 m. ir
2006 m. gruodžio 31 d. buvo šie:

2007 m.
Pirkimai Pardavimai

Gautinos
sumos

Moketinos
sumos

UAB "GIRIU BIZONAS"

AB "INVALDA"

UAB "ARI-LUX"

UAB "INRED"

UAB "INVALDA SERVICE"

UAB "Finasta imoniu finansai"

AB FMI "FINASTA"

14.706

1.011
884

212

88

29

15

16.945

124

131

1

4

119

2.002

12.073

65

64

256 123

4

14.208

2006m. Gautinos
sumos

Moketinos
sumos

UAB "GIRIU BIZONAS"

AB "INVALDA"

UAB "INVALDA REAL ESTATE"

AB FMI "FINASTA"

UAB "INVALDA SERVICE"

AB "Minija"

1.312

16.389

27

7

34

34 17.735

Nera suteikta ar gauta jokiu garantiju iš susijusiu šaliu gautinoms ar susijusioms šalims moketinoms sumoms ir Grupe ir
Bendrove nesuformavo jokiu vertes sumažejimu abejotinoms gautinoms sumoms iš susijusiu šaliu.

Vadovybes darbo užmokestisir kitos išmokos

2007 m. Grupes ir Bendroves vadovybei bei susijusiems asmenims priskaiciuotas darbo užmokestis iš viso sudare
atitinkamai 962 tukst. litu ir 887 tukst. litu (2006 m. Bendroves vadovybei bei susijusiems asmenims - 930 tukst. litu).
2007 m. ir 2006 m. Grupes ir Bendroves vadovybei nebuvo suteikta jokiu paskolu, garantiju, nebuvo jokiu kitu išmoketu ar
priskaiciuotu sumu ar turto perleidimo.

27 Pobalansiniai ivykiai

Grupeje ir Bendroveje nebuvo jokiu reikšmingu ivykiu po balanso datos, išskyrus kredito linijos gražinimo termino
pakeitima, aprašyta 13-oje pastaboje.
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Pirkimai Pardavimai

12.077 3
655 2
120 3
34 1

- 1
- -

12.886 10


