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GENERALINIO
DIREKTORIAUS
LAIŠKAS
Mantas Kuncaitis
MAXIMOS GRUPĖS, UAB generalinis
direktorius ir valdybos pirmininkas

Šiais metais švenčiame savo veiklos Lietuvoje 30-metį. Labai didžiuojamės šia sukaktimi. Per
šiuos 30 metų visa mūsų organizacija ir jos veikimo būdas pasikeitė iš esmės. Susivokimas,
atsakomybė ir pasitikėjimas savimi tapo kultūros pagrindu, jungiančiu kiekvieną iš daugiau nei
38 tūkstančių kolegų į komandą, kurios dalimi džiaugiamės būdami. Pradėjome veikti pagal
savo veikimo principus, sukurtus kiekvieno iš mūsų. O padaryta pažanga duoda naudą
klientams, bendruomenėms ir verslo partneriams.
Galiu drąsiai teigti – 2021 metai buvo išties svarbūs. Mes ne tik prisitaikėme bei susidorojome
su nuolat kintančia pandemine situacija, bet ir sugebėjome iš naujo sukurti MAXIMA formatus
kiekvienoje šalyje, pradėjome permąstyti verslo procesus, nusistatėme aiškią kryptį
nekilnojamojo turto valdyme, sustiprinome mūsų IT ir toliau plėtėme savo parduotuvių tinklą
bei elektroninės prekybos verslą.
Pradedant nuo pradžių, vienas iš pagrindinių iššūkių buvo ir toliau palaikyti kasdienę veiklą,
prisitaikant prie nuolat kintančios COVID-19 situacijos. Šalyse įvesti reikalavimai turėjo įtakos
kasdienei mūsų parduotuvių veiklai. Mūsų prioritetas buvo kintančių reikalavimų laikymasis,
siekiant šiuo itin sudėtingu laikotarpiu palaikyti mūsų klientus, darbuotojus ir bendruomenes.
Nors ir galvojome, kad sugrįšime į įprastas vėžias, tačiau ir šiais metais, kova su pandemija
tęsėsi. Nepaisant to, mūsų žmonės kaip visada viršijo lūkesčius. Jolanta, Tomai, Edvinai, Arūnai,
Petar, Agne, Karoli, didelis ačiū jums, kad veikdami kartu, vedėte savo komandas ir skatinote
jas veikti pačiu aukščiausiu lygiu! Kaip teigiama viename mūsų veikimo principų – kai galime
kartu tiesiog būti, NUVEIKTI GALIME BET KĄ.
O nuveikta daug. 2021 metais norėjome sustiprinti MAXIMĄ permąstydami savo verslo esmę.
Nusprendėme, kad norime suvienodinti mūsų parduotuvių formatus. Šio projekto esmė –
visose penkiose šalyse turėti kuo daugiau identiškų parduotuvių, prekiaujančių tuo pačiu
asortimentu ir veikiančių pagal tuos pačius algoritmus bei principus.
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Formatų projektas suvienijo daugelį mūsų. Tai, kaip veikėme kurdami naujus
formatus, man paliko nepaprastai kūrybingą ir emocingą bendrumo jausmą.
Manau, kad parduotuvių formatų suvienodinimas yra vienas didžiausių
pastarojo meto įvykių MAXIMOS veikloje, kai praleidome šimtus valandų su
šimtais žmonių iš penkių šalių, visi vieningai galvodami, kaip sustiprinti
MAXIMĄ. Naujų formatų dėka, būsime efektyvesni ir paprastesni, darbas
bus paprastesnis ir mūsų darbuotojams, klientai lengviau suras tai, ko ieško,
o be viso to, tai mums padės dirbti tvariau, sumažinant produktų nurašymų
skaičių.
Nauji MAXIMA formatai paskatino mus pertvarkyti tam tikrus procesus,
galinčius padidinti mūsų efektyvumą. Todėl įsigilinome į verslo procesų
veiklą kiekvienoje šalyje. Tai apėmė ne tik operacijas, bet ir IT stiprinimą.
Apibrėžėme, kokias IT sistemas norime suvienodinti Baltijos šalyse ir
Lenkijoje.
Taip pat pergalvojome, kaip valdome savo nekilnojamą turtą – pradedant
plėtra ir baigiant nuomos sutartimis. Dabar turime vieningą požiūrį į daugelį
su nekilnojamuoju turtu susijusių klausimų.
2021 metai buvo išskirtiniai ir dėl to, kad sėkmingai įvykdėme 12 mėnesių
trukmės komercinių popierių platinimo programą. Nominali sandorio vertė 40 mln. eurų. Esame pirmieji Baltijos regione tą padarę.
Plėtra tęsėsi visose šalyse ir visuose versluose. Tačiau elektroninė
parduotuvė BARBORA iškėlė plėtros kartelę į visiškai naują lygį. 2021 m.
sausio mėn. BARBORA pradėjo savo veiklą Lenkijoje. Po metų, pradėjusi
nuo vieno miesto – Varšuvos, BARBORA dabar veikia penkiuose miestuose
visoje Lenkijoje. Andriau, Viktorai ir visa komanda – puikiai padirbėta!
Manau, kad įmonė gali padaryti didžiulę pažangą tik tada, kai supranta ir
įvertina savo poveikį, matydama save kaip visumos dalį. Štai kodėl mes
judame į priekį, nustatydami tvarumo tikslus. Iš visų mūsų įmonių subūrėme
darbo grupę, kurios tikslas yra palaikyti aiškią kryptį bei užsibrėžti
ambicingus tikslus, turėsiančius didžiausią įtaką. Labai rimtai žiūriu į savo
pareigą užtikrinti, kad mūsų Grupė siektų tvaraus ilgalaikio augimo.
Nors nepaprastai didžiuojuosi mūsų pasiekta pažanga, žinau, kad reikia dar
daug nuveikti. Be abejo, siaubingi 2022-ųjų įvykiai Ukrainoje atnešė naują
suvokimą apie mūsų pastangas ir šių metų iššūkius. Nepaisant to, tęsiame
savo kasdienę misiją: aprūpinti savo šalių gyventojus būtiniausiomis
prekėmis ir tai daryti atsakingai. Tuo tarpu, kviečiu paskaityti apie mūsų
veiklą 2021-iais metais Metiniame pranešime.

Mantas Kuncaitis
MAXIMOS GRUPĖS, UAB generalinis
direktorius ir valdybos pirmininkas
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KAS MES ESAME
ŠIANDIEN
MAXIMA įmonių grupė (toliau – Grupė, MAXIMA Grupė), kurią
kontroliuoja MAXIMA GRUPĖ, UAB, įsikūrusi Vilniuje (toliau –
MAXIMA GRUPĖ arba Bendrovė), yra didžiausia lietuviškos kilmės
mažmeninės prekybos įmonių grupė Baltijos šalyse. 2022-aisiais
prekybos tinklas, pradėjęs nuo vienos parduotuvės Vilniuje, minės 30
metų sukaktį. Nuo tada ji išaugo į vieną didžiausių mažmeninės
prekybos įmonių Baltijos šalyse, šiuo metu valdanti 1 412 parduotuves
MAXIMA prekybos tinkluose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, prekybos
tinklą STOKROTKA Lenkijoje, prekybos tinklą T-MARKET Bulgarijoje ir
e-parduotuvę BARBORA, kuri veikia Baltijos šalyse ir Lenkijoje ir
leidžia klientams užsisakyti maisto ir kitų prekių internetu. Mūsų
pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba maisto produktais ir
būtiniausiomis prekėmis. Mūsų parduotuvės visose šalyse yra
suskirstytos į formatus pagal kiekvienos jų prekybinį plotą ir
asortimentą.

Grupei taip pat priklauso FRANMAX, UAB (toliau - FRANMAX),
teikianti informacinių technologijų vystymo ir palaikymo paslaugas
Grupės įmonėms, ir MAXIMA International Sourcing, UAB (toliau MAXIMA International Sourcing), teikianti maisto bei būtiniausių
prekių centralizuotų pirkimų bei agentavimo paslaugas Grupės
mažmeninės prekybos įmonėms.
MAXIMA Grupė priklauso didesnei įmonių grupei, kurią kontroliuoja
Vilniaus prekyba, UAB (toliau - VILNIAUS PREKYBA). VILNIAUS
PREKYBA kontroliuoja ir per dukterines įmones valdo mažmeninės
prekybos parduotuvių tinklus (MAXIMA Grupė), statybinių medžiagų
ir apdailos prekių parduotuves (ERMI Grupė), vaistinių tinklus
(EUROAPOTHECA Grupė) bei nekilnojamojo turto plėtros ir turto
valdymo įmones (AKROPOLIS Grupė) Baltijos šalyse, Švedijoje,
Lenkijoje ir Bulgarijoje.

Darbuotojų skaičius

38 482
Pirkėjų kasdien

~1,3 milijono
Pajamų

4 484,8
mln. eurų

E-prekybos
užsakymų per 2021

3,9 milijono
Investicijos į
ilgalaikį turtą

108,2

milijonų
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SVARBIAUSI ĮVYKIAI

2021
2021
IV ketvirtis III ketvirtis

2021
II ketvirtis

2021
I ketvirtis

• 2021 metų sausį Lenkijoje, Varšuvoje veiklą pradėjo elektroninės prekybos įmonė BARBORA.
• 2021 m. balandį MAXIMA GRUPĖ paskelbė pirmąją Įmonių socialinės atsakomybės ataskaitą,
kurioje apžvelgiama veikla, susijusi su įsipareigojimu laikytis dešimties Pasaulinio susitarimo
principų žmogaus teisių, aplinkosaugos, darbo ir kovos su korupcija srityse.
• MAXIMA GRUPĖ išplatino komercinių popierių (trumpalaikių obligacijų) emisiją.
• Karolis Lesickas tapo MAXIMA Grupės dukterinės įmonės FRANMAX, teikiančios IT plėtros,
palaikymo ir priežiūros paslaugas MAXIMA GRUPĖ įmonėms, generaliniu direktoriumi.
• Mažmeninės prekybos tinklas STOKROTKA pasirašė sutartį dėl devynių Lenkijoje veikiančių maisto
prekių parduotuvių, esančių Varšuvos apylinkėse, perėmimo. Sandoris buvo baigtas 2021 m. IV
ketvirtį (2021 m. spalio mėn. pabaigoje). STOKROTKA gavo besąlyginį antimonopolinį leidimą ir,
visoms sandorio šalims pilnai įvykdžius sandorio, STOKROTKA perėmė aštuonias iš devynių
parduotuvių.
• Karolina Zygmantaitė paskirta MAXIMA GRUPĖS finansų skyriaus vadove.
• Vitalij Rakovski atšauktas iš MAXIMA GRUPĖS valdybos. MAXIMA GRUPĖS valdyboje toliau dirbo
šie valdybos nariai: Mantas Kuncaitis (pirmininkas), Jolanta Bivainytė, Arūnas Zimnickas, Tomas
Rupšys, Edvinas Volkas ir Petar Petrov Pavlov.
• Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Standard & Poor’s“ peržiūrėjus MAXIMA Grupės veiklą ir
finansinius rezultatus, patvirtino BB+ kredito reitingą. Dėl geresnių veiklos rezultatų, perspektyva
iš neigiamos pakeistą į stabilią.

2022
I ketvirtis

• 2022 m. kovo 3 d. įregistruoti pakeisti MAXIMA GRUPĖS įstatai ir naujai, ketverių metų kadencijai,
atnaujinta Bendrovės stebėtojų tarybos ir audito komiteto veikla. Stebėtojų tarybos nariai: Evelina
Černienė (pirmininkė), Laimonas Devyžis ir Manfredas Dargužis. Audito komitetą sudaro: Irena
Petruškevičienė (pirmininkė ir nepriklausoma narė), Rasa Milašiūnienė (nepriklausoma narė) ir
Evelina Černienė.
• Iš MAXIMA GRUPĖS valdybos atšaukta Jolanta Bivainytė, o MAXIMA GRUPĖS valdybos nare
paskirta Karolina Zygmantaitė. Karolina Zygmantaitė taip pat paskirta MAXIMA Latvija, SIA (toliau
– MAXIMA Latvija) generaline direktore ir valdybos nare.
• Povilas Šulys paskirtas MAXIMA GRUPĖS finansų skyriaus vadovu.
• MAXIMA LT, UAB (toliau – MAXIMA Lietuva) generaliniu direktoriumi paskirtas Tomas Rupšys, o
MAXIMA International Sourcing generaliniu direktoriumi paskirtas Mykolas Navickas.

ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
Rusijos karinė invaziją į Ukrainą
2022 metų vasario 24 dieną Rusijos karinės pajėgos įsiveržė į Ukrainą. Daugelis šalių, tarp jų ir
Europos Sąjungos narės, pasmerkė išpuolį ir įvedė ekonomines sankcijas Rusijai ir Baltarusijai.
Po invazijos, Grupė iš savo mažmeninės prekybos parduotuvių tinklo pašalino rusiškos ir
baltarusiškos kilmės prekes ir nutraukė tolesnius tokių prekių užsakymus. Grupės įmonės
demonstruoja nuolatinę paramą Ukrainai teikdamos humanitarinę pagalbą maistu jos žmonėms
ir įvairią paramą karo pabėgėliams. Grupės vadovybė kasdien stebi situaciją Ukrainoje ir pagal
poreikį koreguoja verslo operacijas.
Antrosios obligacijų emisijos išplatinimas
2022 m. kovo mėn. Grupė sėkmingai išplatino antrąją 12 mėnesių trukmės komercinių popierių7
emisiją. Sandorio nominali vertė 35 mln. eurų.
[GRI 102-10]
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VEIKLOS
ŽEMĖLAPIS

LIETUVA

252 parduotuvės

LATVIA

173 parduotuvės

ESTIJA

83 parduotuvės

LENKIJA
BULGARIJA

806* parduotuvės
98 parduotuvės

1 412 parduotuvės
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KITA
INFORMACIJA
PLANAI IR PROGNOZĖS
Grupė deda pastangas, kad išlaikytų lyderiaujančią poziciją Baltijos
šalių rinkoje bei toliau ieško įvairių plėtros galimybių. To siekdama
MAXIMA Grupė įgyvendina įvairias organizacijos tobulinimo ir
veiklos efektyvumo didinimo programas. Programos apima
parduotuvių formatų suvienodinimą, tolimesnių nekilnojamojo turto
ir verslo procesų krypčių apibrėžimą. Standartizuoti procesai mūsų
verslo operacijas padarys efektyvesnes ir greitesnes.
Grupė nuolat peržiūri savo finansavimo priemonių struktūrą, stebi
finansinių įsipareigojimų grąžinimo grafikus bei skolos kapitalo
rinkas, kad užtikrintų, jog yra gerai pasirengusi skolų refinansavimo
galimybėms, įskaitant Euro obligacijas, kurių grąžinimo terminas
sueina 2023 metais.
Kadangi 2022 metais tebesitęsia neužtikrintumas, susijęs su Covid-19
pandemija bei Rusijos Federacijos karinių pajėgų invazija į Ukrainą,
Grupės vadovybė stebi situaciją ir priima sprendimus, atitinkančius
besikeičiančią situaciją. Grupės įsipareigojimas užtikrinti saugią
aplinką savo darbuotojams ir klientams išlieka nepakitęs. Be to,
mūsų įmonės ir toliau demonstruos išskirtinį susitelkimą,
užtikrindamos atsparias tarptautines tiekimo grandines, išlaikydamos
kainų konkurencingumą ir teikdamos pagalbą Ukrainai bei
pabėgėliams iš Ukrainos.
MAXIMA Grupė prisiima atsakomybę siekti ilgalaikio tvaraus
augimo. Grupė tęsia tvarumo tikslų nustatymo procesą.
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VALDYMAS
MAXIMA GRUPĖ – didžiausia lietuviško kapitalo mažmeninės
prekybos bendrovė Baltijos šalyse, taip pat valdanti mažmeninės
prekybos tinklus Lenkijoje ir Bulgarijoje.
KORPORATYVINIS VALDYMAS
Skaidrus ir efektyvus korporatyvinis valdymas, paremtas geriausia
tarptautine praktika, yra įmonės sėkmės ir tvarumo pagrindas.

EUROAPOTHECA UAB

MAXIMA GPUPĖ UAB

MAXIMA LT UAB

RADAS UAB

ERMI GROUP UAB

STOKROTKA SP.Z.O.O

AKROPOLIS GROUP UAB

FRANMAX UAB

MAXIMA INTERNATIONAL
SOURCING

MAXIMA LATVIJA SIA
MAXIMA EESTI OU
MAXIMA BULGARIA EOOD

SUPAPRASTINTA VILNIAUS PREKYBA STRUKTŪRA
(REIKŠMINGOS DUKTERINĖS ĮMONĖS)
* PATEIKIAMOS MAŽMENINE PREKYBA IR SUSIJUSIA VEIKLA UŽSIIMANČIOS ĮMONĖS.
** RADAS UAB VALDO PREKĖS ŽENKLO BARBORA EL. PREKYBOS VERSLĄ L IETUVOJE , L ATVIJOJE , E STIJOJE IR L ENKIJOJE .

TRIJŲ LYGIŲ VALDYMO SISTEMA:
Generalinis
direktorius

Vienasmenis valdymo organas,
kuris koordinuoja kasdienę
įmonės veiklą ir atstovauja
įmonei
santykiuose
su
trečiosiomis šalimis.

Valdyba

Stebėtojų taryba

Atsakinga už strateginį valdymą
ir priima sprendimus dėl esminių
įmonės sandorių.

Prižiūri Direktorių valdybos ir
Vadovo veiklą.
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VALDYBA
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE DIREKTORIŲ VALDYBĄ
SUDARĖ ŠIE NARIAI:

MANTAS KUNCAITIS

EDVINAS VOLKAS

NUO 2020-10-15
MAXIMA GRUPĖ, UAB GENERALINIS
DIREKTORIUS IR VALDYBOS PIRMININKAS

NUO 2019-05-08
MAXIMA EESTI, OU GENERALINIS DIREKTORIUS

ARŪNAS ZIMNICKAS

TOMAS RUPŠYS

NUO 2017-09-13
STOKROTKA SP.Z.O.O. VALDYBOS
PREZIDENTAS

NUO 2020-12-07
MAXIMA LATVIJA SIA GENERALINIS DIREKTORIUS

PIRMININKAS

VALDYBOS NARYS

VALDYBOS NARYS

VALDYBOS NARYS

(IKI 2022-03-03)

MAXIMA LT, UAB GENERALINIS DIREKTORIUS
(NUO 2022-03-04)

JOLANTA BIVAINYTĖ

PETAR PETROV PAVLOV

NUO 2019-05-08 IKI 2022-03-03
MAXIMA LT, UAB GENERALINĖ
DIREKTORĖ (IKI 2022-03-03)

NUO 2020-04-06
MAXIMA BULGARIA EOOD GENERALINIS
DIREKTORIUS

VALDYBOS NARĖ

VALDYBOS NARYS

MAXIMA Grupės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį,
vadovaujantis įstatais, sudaro 8 nariai (ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje išrinkti 6), renkami 4 metų kadencijai. Valdybos nariai yra
renkami ir atšaukiami Stebėtojų tarybos. Valdyba iš savo narių
išsirenka Valdybos pirmininką.
Pagrindinės Valdybos funkcijos: įmonės strateginių sprendimų
priėmimas, generalinio direktoriaus paskyrimas ir atšaukimas,
visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas, pritarimas tam tikriems
sandoriams ir generalinio direktoriaus sprendimams, kitų jos
kompetencijos sričiai priskirtinų valdymo sprendimų priėmimas.
Valdybos kompetencija yra tokia, kaip įvardijama Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus tai, kad Valdyba
priima sprendimus išleisti obligacijų emisijas.
Ataskaitiniu laikotarpiu Valdybos nariais taip pat buvo: Vitalij Rakovski iki 2021-08-02.
*visas pozicijų sąrašas pateikiamas skyriuje „Tolimesnė informacija“
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STEBĖTOJŲ TARYBA
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE STEBĖTOJŲ TARYBĄ
SUDARĖ ŠIE NARIAI:

EVELINA ČERNIENĖ
PIRMININKĖ

POVILAS ŠULYS
NARYS

NUO 2019-06-10
VILNIAUS PREKYBA, UAB
VALDYBOS NARĖ IR FINANSŲ
VADOVĖ EUROVAISTINĖ, UAB

NUO 2020-10-14 IKI 2022-03-03
ERMI GROUP, UAB GENERALINIS
DIREKTORIUS IR VALDYBOS
PIRMININKAS (iki 2022-03-03)
MAXIMA GRUPĖ, UAB FINANSŲ
DIREKTORIUS

LAIMONAS DEVYŽIS
NARYS
NUO 2020-10-14
VILNIAUS PREKYBA, UAB
VALDYBOS NARYS

(NUO 2022-03-04)

MAXIMA Grupės stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas,
atsakingas už įmonės ir jos valdymo organų veiklos priežiūrą, įskaitant
Valdybos narių paskyrimą ir atšaukimą. Stebėtojų taryba Visuotiniam
akcininkų susirinkimui taip pat teikia savo pastabas ir siūlymus dėl
įmonės veiklos strategijos, finansinių ir kitų ataskaitų, Valdybos ir
Vadovo veiklos.
Stebėtojų tarybos nariai renkami Visuotiniame akcininkų susirinkime 4
metų kadencijai. Stebėtojų tarybos pirmininkas renkamas iš Stebėtojų
tarybos narių. Narių kadencijų skaičius nėra ribojamas.

2021 m. visi stebėtojų tarybos nariai dalyvavo vykusiuose 5
posėdžiuose. Pagrindinės posėdžiuose aptartos temos:
• Valdybos narių paskyrimas;
• Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo kartu su Bendrovės ir
jos dukterinių įmonių konsoliduotosios metinės finansinės ataskaitos
įvertinimas ir pasiūlymų teikimas vieninteliam Bendrovės akcininkui;
• Audito komiteto nuostatų tvirtinimas;
• Audito komiteto nario atšaukimas ir paskyrimas.
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AUDITO KOMITETAS
MAXIMA GRUPĖS audito komitetas padeda Stebėtojų tarybai
užtikrinti veiksmingą ir patikimą įmonės finansinių ataskaitų audito
procesą. Pagrindinės funkcijos apima: metinių finansinių ataskaitų
rengimo ir audito procesų priežiūrą, išorinio auditoriaus
nepriklausomumo peržiūrą ir stebėseną, įmonės vidaus kontrolės ir
vidaus audito stebėseną.
Laikotarpio pabaigoje Audito komitetą sudarė šie nariai: Irena
Petruškevičienė (Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė), Rasa
Milašiūnienė (nepriklausoma narė) ir Evelina Černienė (akcininko
atstovas).
2021 m. Audito komitetas surengė 13 posėdžių, kuriuose dalyvavo visi
Audito komiteto nariai. Pagrindinės posėdžiuose aptartos temos:
• susipažinimas su pagrindine Bendrovės ir jos dukterinių įmonių
veikla, organizacine struktūra;
• susipažinimas su vidaus audito veiklos organizavimu, vidaus audito
darbo programa ir atliktais darbais;
• finansinių ataskaitų rengimo procesų stebėsena;
• kandidatų būti Grupės įmonių auditoriais svarstymas ir jų išrinkimo
procesas;
• susipažinimas su nepriklausomo auditoriaus darbo programa,
nepriklausomo auditoriaus atliekamo finansinių ataskaitų audito
proceso stebėsena;
• ne audito paslaugų pobūdžio ir masto stebėjimas bei pritarimas
konkrečių ne audito paslaugų įsigijimui iš Bendrovės auditoriaus.
APIE AUDITO KOMITETO NARIUS:
IRENA PETRUŠKEVIČIENĖ, komiteto pirmininkė ir nepriklausoma narė,
turi daugiau nei 30 metų patirtį audito srityje. Ji 10 metų dirbo audito ir
konsultacijų bendrovėje „PwC“ bei 6 metus ėjo Europos Audito Rūmų
narės pareigas. Ji taip pat buvo Europos Komisijos bei JT Pasaulio
maisto programos audito komiteto narė. Šiuo metu ji taip pat dirba
kaip nepriklausoma audito komiteto narė ir pirmininkė AB „Ignitis
Grupė“.
RASA MILAŠIŪNIENĖ, yra nepriklausoma komiteto narė, turinti beveik
20 metų vadovavimo patirtį finansų ir vidaus audito srityse. Šiuo metu ji
eina įmonių grupės Convera Lithuania, UAB Finansų grupės vadovės
pareigas. Prieš tai 11 metų ji dirbo Western Union Processing Lithuania
ir ėjo Finansų planavimo ir analizės bei Tarptautinių mokėjimų
operacijų vadovės pareigas. Ji taip pat yra sertifikuota vidaus auditorė
(CIA) Jungtinėse Amerikos Valstijose ir sertifikuota vidaus auditorė (CA)
Lietuvoje.
[GRI 102-18]
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APIE AUDITO KOMITETO NARIUS:
EVELINA ČERNIENĖ yra UAB EUROVAISTINĖ finansų direktorė (nuo
2021 m. rugpjūčio mėn.), UAB „Vilniaus prekyba“ valdybos narė, turinti
didelę finansų valdymo patirtį įvairiose įmonėse bei audito patirtį
audito įmonėje.
VIDAUS AUDITAS
MAXIMA Grupėje veikia Vidaus audito departamentas, kuris periodiškai
teikia ataskaitas generaliniam direktoriui, Valdybai ir Audito komitetui.
Vidaus audito komanda užtikrina vidaus kontrolės priemonių sistemos,
valdymo, bendrovės politikų laikymosi, procesų efektyvumo ir kitos
rizikos valdymo veiklos veiksmingumą. Jis atsako už grupės įmonių
auditą ir rekomendacijų dėl galimų patobulinimų teikimą bei veiksmų
planų įgyvendinimo po audito stebėjimą.
MAXIMA GRUPĖS POŽIŪRIS Į MOKESČIUS
Suprantame svarbą, kaip mūsų sumokėti mokesčiai prisideda prie
vietos visuomenių ir šalių, kuriose vykdome veiklą, pažangos. Grupė
moka mokesčius šalyse, kuriose, Grupės komercinės veiklos metu,
sukuriama vertė. Grupės įmonės, mažmeninės prekybos operatoriai
Baltijos šalyse – MAXIMA Lietuva, MAXIMA Latvija ir MAXIMA Estija –
yra vieni didžiausių mokesčių mokėtojų savo šalyse. Mums, kaip
mažmeninės prekybos lyderiui ir vienam didžiausių mokesčių
mokėtojų Baltijos šalyse, palaipsniui plečiančiam veiklą Lenkijoje ir
Bulgarijoje, yra svarbu veikti atsakingai ir reaguoti į globalius iššūkius
bei poreikius, su kuriais susiduria visuomenė.
Visiškas taikomų mokesčių įstatymų ir reglamentų laikymasis bei
skaidrumas yra pagrindiniai Grupės požiūrio į mokesčius principai.
Veikiame pagal atitinkamus mokesčių apskaičiavimo teisės aktus ir
užtikriname, kad mokesčius sumokėtume tiksliai ir laiku. Pripažįstame
suinteresuotųjų šalių susidomėjimą mūsų mokesčių mokėjimo
klausimais, įskaitant supratimą apie mūsų mokesčių valdymą ir
informacijos atskleidimo reikalavimų vykdymą. Informaciją apie
mokesčių sąnaudas ir sumokėtus mokesčius, pateiktą pagal TFAS,
galima rasti MAXIMA GRUPĖS konsoliduotose finansinėse ataskaitose.
Grupė siekia atviro ir ilgalaikio bendradarbiavimo su mokesčių
institucijomis visose šalyse, kuriose veikia Grupė. Sudarome tinkamas
sąlygas valstybės institucijų atstovams tikrinti bet kurio Grupės
subjekto veiklą ir bendradarbiauti atliekant patikrinimus. Grupė atvirai
pateikia informaciją, kai to prašo mokesčių institucijos. Mūsų
darbuotojai privalo užtikrinti, kad valstybės institucijoms teikiama
informacija ir pareiškimai būtų teisingi ir išsamūs. Jei yra nustatomi
neatitikimai Grupės įmonės veikloje, nedelsdami juos ištaisome ir
imamės atitinkamų priemonių, kad tokie neatitikimai nepasikartotų
ateityje. Reikšmingiems sandoriams Grupė prašo išankstinio mokesčių
institucijų patvirtinimo įpareigojančių išaiškinimų forma, kur tai galima
pagal vietos mokesčių įstatymus.
15
[GRI 102-18], [GRI 207-1], [GRI 207-2], [GRI 207-3]

MAXIMA GRUPĖ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS
ATASKAITA 2021

Grupės požiūris į mokesčių riziką yra konservatyvus. Grupė
nedalyvauja agresyviame mokesčių planavime. Grupė neturi
dukterinių ar asocijuotų įmonių, veikiančių žemų mokesčių
jurisdikcijose arba „mokesčių rojuje“. Vidiniai Grupės sandoriai
vykdomi vadovaujantis ištiestosios rankos principu ir atitinka EBPO
gaires dėl sandorių kainodaros bei vietines mokesčių taisykles. Grupė
nenaudoja sandorių tarp susijusių šalių kainodaros mokesčių
planavimo tikslais.
Grupės mokesčių skaičiavimai yra reguliariai peržiūrimi, siekiant
nustatyti elementus, kurie gali būti skirtingai interpretuojami. Dėl
neapibrėžtų mokesčių pozicijų, kurių mokesčių institucijos tikriausiai
nepriims, finansinėse ataskaitose sudaromi atidėjiniai. 2021 m.
gruodžio 31 d. metų konsoliduotose finansinėse ataskaitose atidėjiniai
neapibrėžtoms mokesčių pozicijoms nebuvo pripažinti.
Visų Grupės reikšmingų dukterinių įmonių finansinių ataskaitų auditą
atlieka nepriklausomi išoriniai auditoriai. Mokesčiams, įtrauktiems į
finansines ataskaitas, taikomos audito procedūros.
Kiekvienos šalies, kurioje veikia Grupė, finansų skyrių atsakingi
darbuotojai nuolat stebi mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų
pokyčius, dalyvauja įvairiuose išoriniuose mokymuose apie teisės aktų
pokyčius. Tai padeda užtikrinti gerą mokesčių įstatymų supratimą ir
sumažinti jų nesilaikymo riziką.
Grupėje veikia pasitikėjimo linija, kurioje kiekvienas gali anonimiškai
pranešti apie susirūpinimą dėl bet kokio elgesio, įskaitant ir su
mokesčiais susijusio elgesio, bet kurioje Grupės įmonėje.
Suinteresuotos šalys per ataskaitinį laikotarpį nepareiškė neigiamos
nuomonės ar susirūpinimo dėl Grupės požiūrio į mokesčius.
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SOCIALINĖ
ATSAKOMYBĖ

MŪSŲ POŽIŪRIS Į TVARUMĄ
MŪSŲ ŽMONĖS
MŪSŲ KLIENTAI
MŪSŲ APLINKA
MŪSŲ TIEKIMO GRANDINĖ
MŪSŲ BENDRUOMENĖS
APIE ŠIĄ ATASKAITĄ
GRI LENTELĖ
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MŪSŲ
POŽIŪRIS Į
TVARUMĄ
AKCENTAI 2021-AISIAIS

3,3
milijonai
eurų investuota
~

į mūsų
bendruomenes.

100%

T-MARKET parduotuvių
visoje Bulgarijoje
naudoja tik
atsinaujinančią energiją.

6,5 milijonai
eurų
~

72 milijonai eurų

skirta darbuotojų naudoms.

investuota į darbuotojų ir
klientų saugumo užtikrinimą,
susijusį su COVID-19 pandemija.
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MAXIMA GRUPĖS POŽIŪRIS Į
TVARUMĄ
MAXIMA grupės tvarumo veikla yra neatsiejama mūsų verslo dalis penkiose
aiškiose srityse: mūsų žmonės (darbuotojai), mūsų klientai, mūsų tiekimo
grandinė, mūsų bendruomenės ir aplinka. Dedame visas pastangas
įgyvendindami savo tvarumo politikas ir integruodami būtinus procesus bei
priemones visoje mūsų įmonės vertės grandinėje. Grupė tęsia ambicingų
tvarumo tikslų nusistatymo procesą.
Atsakingai ir tvirtai vykdydami verslą, teikdami visiems prieinamą ir sveiką maistą bei
kitus būtiniausius produktus, atliekame svarbią misiją visuomenėje. Mūsų požiūris į
tvarumą užtikrina, kad veikiame taip, kad būtų naudinga mūsų klientams, kolegoms,
partneriams, bendruomenėms ir aplinkai. Daug dirbame, kad pasiektume ilgalaikę,
tvarią sėkmę, atitinkančią visų suinteresuotųjų šalių interesus. Tai reiškia, kad mums
aktualios įvairios socialinės, aplinkos ir ekonominės problemos.
Siekdami užtikrinti, kad mūsų verslo veikla darytų didžiausią teigiamą poveikį mūsų
suinteresuotosioms šalims ir Grupei, mes sutelkiame dėmesį į svarbiausias
problemas. Mes siekiame užtikrinti savo darbuotojų gerovę, kurti stiprią ir
pasitikėjimu grįstą aplinką, tiesiogiai susijusią su klientų poreikiais, inicijuoti ir vykdyti
ilgalaikius bendradarbiavimo projektus su partneriais, mažinti visų verslo operacijų
poveikį aplinkai, ir dirbti su bendruomenėmis, sprendžiant socialines ir ekonomines
problemas.
Mūsų požiūris į tvarumą remia mūsų, kaip verslo, tikslus. Vienas iš
pagrindinių mūsų tikslų – kurti vertę savo klientams, darbuotojams,
akcininkams, tiekėjams ir bendruomenėms, kuriose veikiame. Vertę kuriame
remdamiesi tvaraus verslo modeliu, kuris atliepia ne tik mūsų akcininkų
interesus, bet ir skatina visuomenės gerovę, pagarbą bei rūpestį aplinkai.
Suprantame, kad be prieinamų kainų ir geros kokybės, mūsų klientai
rūpinasi savo bendruomene ir aplinka bei laiko mus atsakingais už savo
veiksmus, susijusius su tvarumu.
Šia ataskaita, kaip mūsų Grupės
socialinės
atsakomybės
proceso
dalimi, siekiame aiškiai pateikti mūsų
pareigas, iki šiol pasiektus rezultatus ir
numatytas tobulinti sritis, taip pat
trumpai aprašyti ką darome, kad
palaikytume
santykius
su
svarbiausiomis
suinteresuotosiomis
šalimis. Norime apibrėžti pagrindines
MAXIMA Grupės tvarumo temas,
siekiant
plėtoti
mūsų
įmonės
socialinės atsakomybės veiklas ir
socialinės atsakomybės iniciatyvas
klientų,
darbuotojų,
tiekėjų,
bendruomenės
ir
aplinkosaugos
srityse.
[GRI 102-12], [GRI 102-13], [GRI 103-1],
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ASOCIACIJOS IR INICIATYVOS
Mūsų įmonės yra pridėtinę vertę kuriančios rinkos, kuriose
veikiame, dalyvės. Esame nuolat informuojami apie
tendencijas savo sektoriuje, būdami aktyvūs pramonės
asociacijų ir nacionalinių bei tarptautinių organizacijų nariai:
MAXIMA Lietuva yra Lietuvos prekybos įmonių asociacijos
narė.
MAXIMA Latvija yra Latvijos užsienio investuotojų tarybos,
Latvijos prekybos ir pramonės rūmų bei Latvijos darbdavių
konfederacijos narė, Latvijos mažmenininkų asociacijos
partnerė.
MAXIMA Estija yra Estijos prekybos asociacijos, Estijos
darbdavių konfederacijos, Estijos rinkodaros asociacijos ir
Europos personalo valdymo asociacijos narė.
19
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Judant link aktyvesnio ir vieningesnio požiūrio į įmonių socialinę
atsakomybę, MAXIMA GRUPĖ 2019 metų pabaigoje prisijungė prie
Jungtinių Tautų Organizacijos pasaulinės iniciatyvos ir
įsipareigojo laikytis dešimties „Pasaulinio susitarimo“ principų žmogaus
teisių, aplinkosaugos, darbo aplinkos ir antikorupcijos srityse.
Vykdydami savo veiklą prisidedame prie devynių JT Tvaraus Vystymo
Tikslų.
MAXIMA GRUPĖS vadovybei tvarumas yra vienas iš svarbiausių
prioritetų. Valdybos nariai ir generaliniai direktoriai yra atsakingi už
mūsų tvarumo prioritetus ir jų integravimą į kiekvieną įmonę. Ši
atsakomybė yra įtraukta į sprendimų priėmimo procesus iki pat jų
įgyvendinimo. Atsakinga už tvarumą MAXIMA GRUPĖS komanda,
bendradarbiauja su valdyba, vadovų komanda ir kitais darbuotojais,
siekdama plėtoti požiūrį į tvarumą ir mūsų prioritetus tiek viduje, tiek
išorėje.
MAXIMA Grupėje tvarumo tikslams parengti yra sukurta atskira darbo
grupė, pavadinimu – IMPACT+ (liet. Poveikis). Ją sudaro pagrindinių
Grupės dukterinių įmonių vadovai, atsakingi už tiekimo grandinę,
finansus, įmonių socialinę atsakomybę ir turto valdymą.

Grupė sukūrė vieningą vidinę ĮSA ataskaitų teikimo sistemą, kuri yra
mūsų kasmetinės įmonės socialinės atsakomybės ataskaitos
suinteresuotosioms šalims pagrindas. Šis procesas yra kasmet
tobulinamas, o ataskaitų teikimas bus tęsiamas ateinančiais metais.

Mūsų pastangos rūpinantis visuomenės ir
darbuotojų gerove buvo pripažintos. Pavyzdžiui,
MAXIMA Latvija praėjusiais metais pelnė
Platininį Įvertinimą Tvarumo Indekse, suteiktą
Įmonių Tvarumo ir Atsakomybės instituto. Iki tol,
keturis metus iš eilės, MAXIMA Latvija buvo
pelniusi Auksinį įvertinimą Tvarumo Indekse.
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MŪSŲ VEIKIMO
PRINCIPAI
Mūsų veiklos principai yra mūsų verslo valdymo ir atsakingo
veikimo pagrindas. Dabartiniai Grupės kultūros pokyčiai yra
susiję su mūsų veikimu: kaip bendraujame vieni su kitais ir su
suinteresuotomis šalimis, kaip priimame sprendimus, kaip
organizuojame kasdieninę veiklą, kaip įtraukiame naujus
darbuotojus ir partnerius, kaip keliame tikslus.
SUSIVOKIMAS, ATSAKOMYBĖ, PASITIKĖJIMAS SAVIMI - SAP KULTŪRA
SKATINA ĮMONĖS AUGIMĄ

Įmonės, pagal vidinę jų kultūrą, gali būti skirstomos į keturis lygmenis. Pirmasis
ir žemiausias vidinės kultūros lygmuo yra tada, kai tai daroma vien tam, kad
kažką daryti. Antrasis lygmuo apima tik instrukcijų vykdymą „iš viršaus“.
Trečiajame vidinės kultūros lygmenyje įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos
darbuotojai, tačiau jie veikia individualiai, nelaikydami savęs komandos ar
organizacijos dalimi. Ketvirtajame ir aukščiausiame vidinės kultūros lygmenyje,
darbuotojai dirba kartu, kaip komanda ir laikosi bendro požiūrio – „mes esame
sėkmingi kartu ir tuo mėgaujamės“. Kuo aukštesnis įmonės vidinės kultūros
lygmuo, tuo darbuotojai labiau įsitraukia į įmonės veiklą ir jaučiasi motyvuoti.
Per kelis gyvavimo dešimtmečius mūsų organizacija įveikė skirtingus lygmenis
ir dabar yra pasiruošusi pereiti į ketvirtąjį. Mes tai vadiname SAP kultūra, o tai
yra trijų pagrindinių vertybių – susivokimo, atsakomybės ir pasitikėjimo savimi
(angl. awareness, responsibility, and self-belief) – santrumpa.
SAP kultūra skatina, kad vadovai dalytųsi informacija su visais savo komandų
nariais ir įtrauktų juos į sprendimus. Bendravimas yra dvipusis: komandos nariai
visa informacija dalijasi su savo vadovu, o vadovas – su komandos nariais. SAP
sistema yra plokščia – vadovas yra lygiavertis komandos narys, turintis tik kitokį
pareigų pavadinimą. Kitas svarbus tokios kultūros aspektas yra tai, kad ne
vadovai prisitaiko prie savo komandos narių, o priešingai – darbuotojai juda
link vadovų, kurie padeda jiems augti kaip būsimiems vadovams įmonėje.
Tokios komandos nariui reikalingos ne tik kompetencijos darbui atlikti, bet ir
noras lavinti emocinį intelektą. SAP kultūroje viskas priklauso nuo paties
žmogaus. Ši kultūra - tai laisvo žmogaus kultūra.
Šios kultūros dėka darbuotojai supranta, ką ir kodėl jie daro. Tai įgalina juos
prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.
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Mūsų įmonėse dirba dešimtys tūkstančių tiesiogiai ir netiesiogiai per
mūsų tiekimo grandinę pasamdytų darbuotojų ir kasdien
aptarnaujama šimtai tūkstančių klientų penkiose šalyse. Esame
orientuoti į žmonės, todėl tai suteikia mums unikalių galimybių
tobulėti.

Mes dirbame klientams,

pasiūlydami būtent tai, ko jiems reikia už prieinamą
kainą. Taip skatindami juos sugrįžti į mūsų parduotuves.

Mes visus vertiname vienodai,

todėl mūsų bendravimas ir santykiai su kolegomis,
partneriais ar klientais yra pagrįsti abipuse pagarba.
Esame atsakingi visuomenės nariai.

Mes dirbame kaip viena
komanda,

atsižvelgdami į vienas kito patirtį ir žinias, pagarbūs kitų
laikui ir darbui.

Mes atliekame darbus

ragindami veikti, prisiimdami atsakomybę už savo
veiksmus ir sprendimus bei skatindami bendruomenės
narių iniciatyvas. .
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ETIKA IR ĮMONĖS POLITIKOS

Visos Grupės įmonės veikia sąžiningai, etiškai ir pagal savo šalių
įstatymus. Trys pagrindinės politikos apibrėžia mūsų požiūrį į
svarbiausias, su konkrečia tvarumo problema susijusias sritis, kad
galėtume sutelkti dėmesį ir užtikrinti tinkamą valdymą tvarumo srityje:

Lygių galimybių ir
įvairovės politika

Korupcijos
prevencijos
politika

Tiekėjų elgesio
kodeksas

Lygių galimybių ir įvairovės politika skatina lygias galimybes mūsų
Grupėje ir vertina darbuotojų įvairovę, siekiant panaikinti bet kokios
formos diskriminaciją ir priekabiavimą.
Grupės korupcijos prevencijos politika apima pagrindinius skaidrumo
principus, taip pat taisykles ir gaires, skirtas korupcijos prevencijai mūsų
kasdienėje veikloje. Mes veikiame atsakingai ir skaidriai, laikydamiesi
nulinės tolerancijos korupcijai politikos.
Tiekėjų elgesio kodeksas skirtas užtikrinti, kad mūsų įmonių tiekėjai
laikytųsi aukštų darbo saugos standartų, sąžiningai ir pagarbiai elgtųsi su
darbuotojais, laikytųsi tinkamos darbo etikos bei tausotų aplinką.
Šios politikos parengtos remiantis esamais vidiniais principais bei mūsų
akcininko „VILNIAUS PREKYBOS“ Verslo etikos kodeksu. Jame aprašomos
gairės, kaip plėtojame verslo santykius ir laikomės elgesio standartų
bendraudami su darbuotojais, klientais, partneriais, tiekėjais,
vyriausybėmis ir kitomis institucijomis bei visuomene.
Visos politikos buvo patvirtintos ir priimtos visų pagrindinių Grupės
įmonių. Edukuojame savo darbuotojus, verslo partnerius ir
suinteresuotąsias šalis, pateikdami taikomas politikas mūsų svetainėse,
intranete bei vidiniuose įmonės leidiniuose. Dauguma mūsų įmonių jau
surengė korupcijos prevencijos mokymus savo darbuotojams. Šie
mokymai periodiškai rengiami naujiems ir esamiems darbuotojams. Visi
valdymo organų nariai (100 %) yra išklausę išsamius antikorupcijos
mokymus.

23
[GRI 102-16], [GRI 205-2]

MAXIMA GRUPĖ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS
ATASKAITA 2021

Kiekviena Grupės įmonė turi asmenį arba skyrių, atsakingą už politikos
laikymosi užtikrinimą ir bet kokių skundų ar rūpesčių nagrinėjimą.
Kiekviena įmonė taip pat turi vidines ir išorines pasitikėjimo linijas (el.
pašto adresus ir/arba telefono numerius), kuriomis suinteresuotosios
šalys gali pranešti apie netinkamą elgesį. Per 2021 metus užregistruota
10 korupcijos incidentų. Visi užregistruoti incidentai buvo ištirti, imtasi
taisomųjų veiksmų. Iki šios dienos nėra nebaigtų tyrimų. Be to,
kiekvienoje įmonėje atsakingas asmuo ar skyrius laikas nuo laiko
inicijuoja vidinius tyrimus dėl antikorupcinės veiklos prevencijos.
Užregistruoti incidentai yra tinkamai išnagrinėti ir dokumentuoti.
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SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
Kiekvieną dieną daugiau nei 38 000 darbuotojų dirba tam, kad
prekėmis aprūpintų šimtus tūkstančių klientų kiekvienoje iš penkių
mūsų rinkų. Taip pat dirbame su tūkstančiais tiekėjų visame pasaulyje.
Kurdami vertę savo klientams, tuo pačiu kuriame vertę akcininkams, ir
kitoms suinteresuotoms pusėms.
Suinteresuotąsias šalis apibrėžiame kaip grupes, kurias paveikia
įmonės veikla ir kurios gali turėti įtakos mūsų organizacijai. Jos įtakoja
mūsų kasdienes verslo operacijas, sandorius ir sprendimus bei atlieka
svarbų vaidmenį formuojant Grupės vertės grandinės paveikslą.
Esame atsakingi prieš visas savo suinteresuotąsias šalis ir su jomis
siekiame palaikyti ilgalaikius ir nuoširdžius santykius.
Palaikome intensyvų dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, siekiame
įtraukti jas į mūsų verslo procesus ir iniciatyvas. Efektyviai, įvairių
kanalų pagalba, palaikome nuolatinį kontaktą su jomis bei stengiamės
operatyviai reaguoti į rūpimus klausimus, problemas ir interesus.
Toliau lentelėje pateikiamos į grupes suskirstytos suinteresuotosios
šalys.
Esame optimistiškai nusiteikę dėl to, ką galime pasiekti. Tvarus
augimas suteikia unikalių galimybių ir iššūkių, tačiau mūsų strategijos
esmė – prisidėti prie bendruomenės ir saugoti planetą, sukuriant
pridėtinę vertę pačiam verslui. Džiugu, kad turime įsitraukiančius bei
mus palaikančius klientus, darbuotojus, gamintojus ir tiekėjus, NVO,
savivaldybes, valdžios atstovus, labdaros organizacijas, vietos
bendruomenes ir aplinkosaugos organizacijas, kurios su mumis
bendradarbiauja.
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SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ LENTELĖ
Rūpimos temos

Kaip bendraujame ir įtraukiame

Finansinis stabilumas ir rezultatai,
tvarumo rodikliai, veiklos tęstinumas,
rizikos valdymas, etika ir skaidrumas

Grupės įmonių interneto svetainės,
metinė ataskaita ir įmonių socialinės
atsakomybės ataskaita, visuotiniai
akcininkų susirinkimai, viešieji pranešimai
biržai ir žiniasklaidai, individualūs
susitikimai ir pokalbiai su investuotojais

Pristatymo terminai ir sąlygos,
patrauklūs mokėjimo terminai,
sąžiningas elgesys, patikimumas,
etika ir skaidrumas

Grupės įmonių interneto svetainės,
individualūs susitikimai, tiekėjų
apklausos ir auditai, bendravimas
elektroniniu paštu, telefonu, kasmetiniai
tiekėjų renginiai

Darbo sąlygos, gerovė, papildomos
naudos, įgūdžių ugdymas, karjeros
galimybės, informacijos
prieinamumas, lygios galimybės,
saugos priemonės

Intranetas, darbuotojų apklausos,
grįžtamasis ryšys, vidiniai leidiniai ir kiti
dokumentai, mokymai, bendrovių
renginiai, nuolatinis bendravimas vidinių
susitikimų metu

Pirkėjai

Produktai (kokybė, prieinamumas,
saugumas, asortimentas), prieinamos
kainos, tvarumas, gera apsipirkimo
patirtis, galimybė pateikti pretenzijas,
duomenų apsauga, saugus apsipirkimas
pandemijos metu

Grupės įmonių interneto svetainės,
socialiniai tinklai, reklaminiai leidiniai, TV,
radijo ir lauko reklama, klientų
apklausos, naujienlaiškiai, klientų
lojalumo programos, atsiliepimų /
pretenzijų kanalai

Vietos
bendruomenės

Maisto švaistymas, mažėjantis
poveikis aplinkai, socialinės
iniciatyvos, investicijos į
infrastruktūrą, vietiniai tiekėjai, etika ir
skaidrumas, saugus apsipirkimas
pandemijos metu

Grupės įmonių interneto svetainės,
reguliarus tiesioginis bendravimas,
įvairūs renginiai, socialiniai tinklai, TV,
radijo ir lauko reklama, atsiliepimų /
pretenzijų kanalai

Atviras dialogas, laiku pateikiama
reikšminga informacija, etika ir
skaidrumas

Grupės įmonių interneto svetainės,
įmonių leidiniai, pranešimai spaudai,
socialiniai tinklai, metinė ataskaita ir
įmonių socialinės atsakomybės ataskaita,
komunikacija elektroniniu paštu ir
telefonu

Mokesčiai, ataskaitos, atitiktis, etika ir
skaidrumas

Grupės įmonių interneto svetainės,
individualūs susitikimai, komunikacija
elektroniniu paštu ir telefonu, metinė
ataskaita ir įmonių socialinės
atsakomybės ataskaita

Akcininkai ir
investuotojai

Tiekėjai ir verslo
partneriai

Darbuotojai

Žiniasklaida

Valdžios institucijos /
viešasis administravimas
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MŪSŲ
ŽMONĖS

13 650
LIETUVA

11 694
LENKIJA

3 763
ESTIJA

2 262
BULGARIJA

7 113
LATVIJA

Darbuotojų skaičius

38 482
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MŪSŲ
ŽMONĖS
Mūsų darbuotojai yra mūsų raktas į sėkmę. Mes puoselėjame
pozityvią kultūrą, kuri motyvuoja mūsų žmones, skatina
įsitraukimą ir komandinį darbą, skatina nuolatinį mokymąsi ir
tobulėjimą. Be galo didžiuojamės, kad „Greičio valdybos“
talentų programa jau veikia beveik visose mūsų įmonėse. Taip
pat, MAXIMA kultūra akcentuoja abipusę pagarbą, įvairovę ir
lygybę. 2021 metais aukščiausiose vadovaujamose pareigose
moterų dalis sudarė net 44 proc. Mes sutelkiame dėmesį ir
pastangas kurti sveikatingas, saugias ir patrauklesnes darbo
vietas. 2021 metais MAXIMA Grupės darbuotojams skirtų naudų
paketą sudarė 72 milijonai eurų
Per pastaruosius kelerius metus dėjome daug pastangų į tai,
kaip veikiame kartu. Susivokimas, atsakomybė ir pasitikėjimas
savimi yra kultūros, kuri sujungia kiekvieną iš mūsų į komandą,
kurios dalimi būdami mėgaujamės, pagrindas. Tai laisvo
žmogaus kultūra, kurioje viskas priklauso nuo kiekvieno
asmeniškai. Kuriame aplinką, kurioje kiekvienas turi galimybę
pasidalinti nuomone, atvirai diskutuoti, prisiimti atsakomybę ir
kasdien auginti savo kompetenciją.
Mūsų darbuotojai diena iš dienos apibrėžia MAXIMA verslą ir išskiria
mus iš kitų savo atsidavimu, įgūdžiais ir energija. Turėdami daugiau
nei 38,000 darbuotojų ir dar tūkstančius dirbančių mūsų tiekimo
grandinėje, esame įsipareigoję gerbti žmogaus teises ir visiems
užtikrinti tinkamas bei saugias darbo sąlygas. Užtikriname ne tik
darbuotojų saugumą ir gerovę, bet ir nuolatinį
jų augimą, kurdami patrauklią, efektyvią ir
palaikančią darbo aplinką bei sąžiningai ir
atsakingai vykdydami savo veiklą.
Mūsų įmonės buvo pripažintos patraukliomis
darbo vietomis, o apdovanojimai parodo, kad
esame vieni geriausių darbdavių tarp prekybos
įmonių. Tokie pasiekimai – tik mūsų darbuotojų,
partnerių ir klientų dėka.
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Sėkmingas mūsų verslo augimas ir vykdymas priklauso nuo gebėjimo
pritraukti ir išlaikyti daug gerų žmonių. Didžiausias iššūkis šioje srityje
yra išorinių veiksnių, turinčių įtakos ką galime samdyti, valdymas. Tokie
veiksniai apima pakankamai kvalifikuotų žmonių prieinamumą rinkose,
kuriose veikiame, nedarbo lygį tose rinkose, vyraujančius darbo
užmokesčio rodiklius, besikeičiančius demografinius rodiklius, sveikatos
ir kitas draudimo išlaidas bei su darbu susijusių įstatymų ir kitų teisės
aktų pakeitimus. Kompetentingiems darbuotojams stengiamės pasiūlyti
patrauklias darbo sąlygas.
Kaip darbdavys, išsikėlėme sau tam tikras užduotis. Pirma, stebime
darbo rinką, kad savo darbuotojams pasiūlytume patrauklias, rinkos
standartus atitinkančias sąlygas. Antra, mes ir toliau plėtojame
procesus, kad paruoštume darbuotojus darbui. Taigi, toliau plėtojame
priėmimo, mokymo ir profesinio tobulėjimo procesus. Galiausiai, mes
sutelkiame dėmesį į savo verslo kultūrą, išaiškindami ir pristatydami
bendrus mūsų Grupės principus, nuostatas, standartus ir įsitikinimus.

Žmogiškųjų išteklių skyriai visose mūsų įmonėse yra atsakingi už
nuolatinę veiklą, kuri derėtų su mūsų vidine kultūra ir atitiktų
besikeičiančius teisinius reikalavimus.

Sutarties rūšis
Grupėje dirbančių
darbuotojų
skaičius

Neterminuota darbo
sutartis
2021

2020

2021

2020

Vyrai

6 424

7 018

1 403

1 068

Moterys

25 399

27 017

5 256

5 006

Viso

31 823

34 035

6 659

6 074

Etato dydis

MOTERYS
30 665

VISO

Pilnas
etatas

38 482

Nepilnas etatas

0.25

VYRAI
7 817

Terminuota darbo
sutartis

0.5

0.75

1

Vyrai

Moterys

Viso

2021

54

113

167

2020

37

91

128

2021

268

848

1 116

2020

259

880

1 139

2021

1 197

4 221

5 418

2020

1 392

4 741

6 133

2021

6 308

25 473

31 781

2020

6 396

26 313

32 709
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ĮVAIROVĖ IR LYGIOS GALIMYBĖS
MAXIMA kultūra apima abipusę pagarbą, įvairovę ir su visais vienodą
elgesį. Mes kuriame visus įtraukiančią, skatinančią įvairovę darbo
aplinką. Esame įsitikinę, kad jei ir toliau taikysime šiuos principus savo
veikloje, mūsų profesiniai santykiai išliks viena didžiausių mūsų
stiprybių.
Darbuotojai yra didžiausias mūsų turtas, todėl mes visi esame atsakingi
už pagarbą visiems, nepaisant jų kilmės, lyties, odos spalvos ar
amžiaus. Šiuo tikslu visos Grupės įmonės laikosi mūsų Lygių galimybių
ir įvairovės politikos, kuri apsaugo kandidatus nuo diskriminacijos dėl jų
įsitikinimų, amžiaus, lyties, santykių statuso, motinystės/tėvystės, rasės,
religijos ar seksualinės orientacijos. Esame atviri kandidatams,
turintiems tinkamą kvalifikaciją bei patirtį ir kviečiame visus, kurie galėtų
prisidėti prie mūsų organizacijos tikslų siekimo. Mūsų įmonės taiko
atitinkamas įdarbinimo procedūras. Kiekviena įmonė palaiko skaidrias
atlyginimų struktūras, pagrįstas objektyviais kriterijais, tokiais kaip
kompetencija, įgūdžiai ir profesinė patirtis ir nėra šališkos jokiems
papildomiems kriterijams.

Darbuotojų įvairovė MAXIMA grupėje pagal lytį, amžių ir darbuotojų kategorijas
Mažiau kaip 30
m.

30-50 m.

Daugiau kaip 50
m.

Vyrai

3

5,56%

48

88,89%

3

5,56%

Moterys

2

4,65%

36

83,72%

5

11,63%

Vyrai

21

14,38%

109

74,66%

16

10,96%

Moterys

27

13,99%

151

78,24%

15

7,77%

Vyrai

137

32,16%

261

61,27%

28

6,57%

Moterys

543

17,29%

2 179

69,37%

419

13,34%

Vyrai

2 481

34,64%

3 020

42,16%

1 662

23,20%

Moterys

5 050

19,53%

12 557

46,09%

9 640

35,38%

Vadovai (C lygis)

Skyrių ir padalinių vadovai

Regionų ir parduotuvių vadovai

Kiti (biuro, parduotuvių, sandėlių,
gamybos ir pan.) darbuotojai

* Apskaičiuotas procentas: darbuotojų dalis pagal darbuotojų kategoriją nustatytame amžiaus intervale nuo bendro
darbuotojų skaičiaus toje darbuotojų kategorijoje.
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Mūsų įdarbinimo praktika prisitaiko prie visuomenės pokyčių. Vasarą
aktyviai įdarbiname jaunus žmones, kurie dažniausiai ieško sezoninio
darbo. Tai gali būti puiki karjeros pradžia, nes dauguma vasarą
įsidarbinusių žmonių ir vėliau pasirenka dirbi su mumis. Jiems
suteikiame visas reikalingas žinias ir mokymus, skatiname asmeninį
tobulėjimą, atveriame plačias karjeros galimybes. Jaunuoliai įgyja
patirties ir įgūdžių, kuriuos galės pritaikyti ateityje, pavyzdžiui, finansų
planavimo, adaptyvumo ir bendravimo. Siūlydami lanksčias sąlygas,
suteikiame jaunimui galimybę derinti darbą su studijomis.
Laukiame ir priimame įvairaus amžiaus naujus darbuotojus. Prie mūsų
komandos gali prisijungti senjorai, norintys ir toliau būti aktyvūs bei
prisidėti prie visuomenės. Suteikiame visus reikalingus mokymus ir
padedame įgyti darbui reikalingų žinių ir įgūdžių. Esame įkvėpti jų
noro, pastangų ir sieko būti vertingais komandos nariais.
Skatiname budrumą, kad išvengtume netinkamo elgesio darbo vietoje.
Darbuotojai raginami nedelsiant pranešti apie bet kokį netinkamą
elgesį, pavyzdžiui, korupciją, piktnaudžiavimą, netinkamas darbo
sąlygas arba darbuotojų sveikatą ir saugą, savo vadovui, personalo
atstovui arba specialiomis pagalbos linijomis telefonu ar el. paštu
(laikantis vietinių įstatymų ir taisyklių). Pranešimų teikimo kanalai
įvairiose įmonėse gali skirtis, tačiau kiekvienam mūsų darbuotojui
suteikiama galimybė būti išklausytam.
Per ataskaitinį laikotarpį užregistruotų diskriminacijos atvejų nebuvo.
Esame įsipareigoję užtikrinti darbo vietą be diskriminacijos ir
didžiuojamės, kad tokių incidentų neturime.
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MOKYMASIS IR TOBULĖJIMAS
Mūsų sėkmė priklauso nuo mūsų darbuotojų įgūdžių, gebėjimų
tobulinimo bei jų atsidavimo. Tik jų sunkaus darbo, lojalumo,
atsidavimo ir komandinio darbo dėka esame sėkmingi. Savo ruožtu
mes skatiname asmeninį ir organizacijos augimą mokydamiesi ir
profesiškai tobulėdami, kad stiprintume savo verslo kultūrą ir
padėtume savo žmonėms suprasti etikos principus ir vertybes, pagal
kurias visi veikiame.
Darbuotojai yra kiekvienos įmonės sėkmės pagrindas. Visiems
rezultatams, tiek asmeniniams, tiek organizacijos, turi įtakos komandos
darbo atmosfera ir santykiai.
Susivokimas, atsakomybė ir pasitikėjimas savimi arba „SAP“, sudaro
kultūros, vienijančios kiekvieną iš mūsų į komandą, pagrindą.
Komandos nariams reikalingos ne tik kompetencijos darbui atlikti, bet
ir noras nuolat lavinti savo emocinį intelektą. SAP kultūroje viskas
priklauso nuo paties žmogaus. Ši kultūra - tai laisvo žmogaus kultūra.
Mums svarbu nuolat informuoti savo darbuotojus apie naujausius
pokyčius ir jau pasiteisinusias praktikas mūsų įmonėje ir pramonėje.
Norime, kad iš gautų mokymosi galimybių jie visapusiškai pasipelnytų.
Taigi mūsų mokymo programos yra karjeros augimo galimybės,
leidžiančios darbuotojams pagilinti žinias apie jų pozicijos specifiką ir
užduotis.
Nauji darbuotojai visada apmokomi, jiems suteikiamos reikalingos
teorinės ir praktinės žinios. Paprastai, pirmieji darbuotojo mokymai
vyksta prieš pradedant darbą: gyvai arba internetu. Mokomieji kursai
yra prieinami visiems darbuotojams, kurių pareigos reikalauja specialių
įgūdžių ir žinių, pavyzdžiui, parduotuvių darbuotojai, sandėlio
darbuotojai, kasininkai, maisto ruošėjai, BARBORA surinkėjai/kurjeriai.
Be to, visi nauji darbuotojai privalo išklausyti ir išlaikyti mokymus apie
darbų saugą bei įmonės politikas.
Tiesiogiai kasdienėje veikloje, daug daugiau laiko skiriama darbuotojų
ugdymui ir augimui. Į žemiau pateiktą skaičių neįeina šimtai valandų,
skirtų kolegų koačingui.

Vidutinės mokymų
valandos vienam
darbuotojui per
metus:

7,6 val.
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MAXIMA Lietuva suteikia galimybę įgyti specialybę įmonės viduje.
Įsteigta „Meistrų mokykla“, kurioje mokoma profesinių maisto gamybos
įgūdžių, kuriuos būtų galima nedelsiant panaudoti darbe. Programa
paprastai trunka iki dviejų mėnesių, besimokantieji dirba su patyrusiais
kolegomis ir atlieka paskirtas praktines užduotis.

Mokymų laikotarpio pabaigoje
patikrinamos jų žinios ir įgyti
įgūdžiai.
Darbuotojams
sudaromos galimybės toliau
tobulinti įgūdžius, įgyti naujų
žinių,
prireikus
keisti
kvalifikaciją. Mūsų įmonėse
nuolat organizuojami mokymai,
siekiant stiprinti darbuotojų
kvalifikaciją ir ugdyti naujas
kompetencijas. Esant poreikiui,
darbuotojai
gali
dalyvauti
išoriniuose mokymuose (pvz.,
specialūs
buhalterių
ar
teisininkų profesiniai mokymai,
specifiniai IT kursai ir kt.), tačiau
dauguma
mokymų
vyksta
vidinių kursų metu, pritaikytų
mūsų darbo specifikai ir
vykdomiems procesams.
Siūlymas darbuotojams mokytis
– investicija. Praktines
kompetencijas įgyjantys ar sustiprinantys darbuotojai visada suteikia
papildomos vertės. Stengiamės sukurti motyvuojančią darbo aplinką
ir visada palaikyti mūsų darbuotojų norą mokytis ir tobulėti.
Stengiamės sukurti motyvuojančią darbo aplinką ir visada palaikyti
mūsų darbuotojų norą mokytis ir tobulėti.
Esame sėkmingi, kai veikiame kartu. Todėl skatiname darbuotojus
įsitraukti į įmonės valdymą, išnaudojant organizacijos suteikiamą
potencialą augimui. Mūsų įmonės turi skirtingas lyderystės programas:
MAXIMA Latvija turi „Vadovų mokyklą“, MAXIMA Estija turi „Direktorių
mokyklą“, STOKROTKA Lenkijoje tokia programa vadinama „Manager
Express“. „Greičio valdybos“ programa yra vykdoma beveik visose
mūsų įmonėse. Taikome plačiai naudojamą „šešėlinės valdybos“ verslo
praktiką.
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„GREIČIO VALDYBOS“ TALENTŲ PROGRAMA STIPRINA ĮMONĘ IR JOS DARBUOTOJUS

Šiandieninė verslo patirtis rodo, kad darbuotojų įtraukimas į vidinių iššūkių sprendimą gali
tapti įmonės sėkmės formule.
Talentų programa „Greičio valdyba“ sukurta siekiant plėtoti įmonę ir skatinti mūsų
darbuotojų tobulėjimą. Atranka į „Greičio valdybą” susideda iš kelių etapų. Kiekviename
etape vyksta susipažinimas, pokalbis ir įvairių hipotetinių, su verslo procesais susijusių,
situacijų sprendimas. Mentoriai vertina kandidatų pasirodymą ir atrenka tinkamiausius
dalyvauti programoje. Dalyviai turi galimybę iš arti pamatyti vadovų komandos darbą, įgyti
daugiau žinių apie įmonės valdymą, išsakyti savo idėjas įmonei reikšminguose plėtros
projektuose, suprasti visą įmonės veiklos įvairovę ir gauti mentoriaus pagalbą vienoje iš
pagrindinių įmonės veiklos sričių.
Pirmoji „Greičio valdybos“ programa, kurią MAXIMA Lietuva pradėjo 2020 m., įtraukė naujų
žinių ir patirties trokštančius darbuotojus į svarbiausias vidines organizacijos veiklas.
Komandos nariai turėjo unikalią galimybę prisijungti prie įmonės vadovybės. Dabar, po
pirmosios kadencijos, programos dalyviai žengia naujais karjeros keliais mūsų Grupės
įmonėse ir džiaugiasi asmeniniu tobulėjimu bei naujomis draugystėmis.
Naujų žinių ir patirties įgijo ne tik „Greičio valdybos“ nariai, daug ko išmoko ir padalinių
vadovai bei vadovų komanda.
Taigi ši iniciatyva yra naudinga ne tik darbuotojams, bet ir įmonei. Bendraudami su
patyrusiais mentoriais, darbuotojai gali pagilinti žinias ir pagerinti praktinius įgūdžius. Įmonė
savo ruožtu gali išgirsti naują nuomonę, kaip spręsti prekybos tinklui svarbias problemas.
Pavyzdžiui, pirmosios „Greičio valdybos“ nariai įdėjo daug pastangų siekdami suvienodinti ir
standartizuoti parduotuvių veiklą. Šis darbas tęsiamas net ir pasibaigus jų kadencijai.
Šiandien tokios valdybos jau egzistuoja visose MAXIMA įmonėse Baltijos regione, T-MARKET
Bulgarijoje ir Franmax. Iš skirtingų padalinių kruopščiai atrinkti dalyviai susipažįsta su
įvairiapusišku įmonės ir jos vadovybės kasdieniniu darbu, įgyja naujų kompetencijų bei
neįkainojamos patirties, padėsiančios tobulėti asmeniškai.
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DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMAS
Grupės darbuotojų veikla vertinama
pagal nustatytas vidaus tvarkos
procedūras. Laikydamiesi SAP kultūros
skatiname darbuotojus turėti savo
nuomonę, dalytis atsiliepimais, atvirai
diskutuoti, prisiimti atsakomybę ir
kasdien ugdyti savo kompetenciją. Kai
kurios mūsų įmonės reguliariai rengia
viso administracinio personalo veiklos ir
karjeros vertinimą, o kitos tai daro tik
vadovų lygmenyje. Mūsų parduotuvėse
darbuotojai vertinami dviem būdais:
vieni darbuotojai vertinami kas mėnesį,
remiantis pagrindiniais veiklos rodikliais
(angl. KPI) ir apyvartos rezultatais, kiti – rečiau, nes vertinimo kriterijai
priklauso nuo komandos, įmonės tikslų ir panašiai. Visoje Grupėje,
vienokia ar kitokia forma, daugiau nei pusės darbuotojų veiklos ir
karjeros vertinimas vyksta reguliariai.
Svarbiausia yra nuolatinis
dialogas. Taip grįžtamasis ryšys gaunamas laiku, todėl visos problemos
ir iššūkiai yra iš karto aptariami, o pasiekimai – švenčiami.
Nors esame didelė organizacija, turime labai „plokščią“ struktūrą.
Siekiame, kad tarp vadovų ir darbuotojų būtų nenutrūkstamas abipusis
grįžtamasis ryšys ir įsivertinimas. Šis procesas neformalizuotas, todėl tik
iš dalies atsispindi veiklos vertinimo rodiklyje.
Darbuotojai, reguliariai turintys veiklos ir karjeros vertinimus
Darbuotojai, reguliariai
turintys veiklos ir
karjeros vertinimus
2021
Viso darbuotojų:
Administracijos darbuotojai
Vyrai
Moterys
Kiti (parduotuvių, sandėlių ir kt.)
darbuotojai
Vyrai
Moterys

2020

2021

2020

Procentinė
dalis
2021

2020

38 482

40 109

19 335

22 930

50,24%

57,17%

2 946

2 738

1 588

1 869

53,90%

68,26%

575

51,98%

70,12%

910

820

473

2 036

1 918

1 115

1 292

54,76%

67,36%

35 536

37 371

17 747

21 061

53,19%

56,36%

6 888

7 266

3 083

3 344

52,82%

46,02%

28 648

30 104

14 664

17 717

53,27%

58,85%
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DARBUOTOJŲ GEROVĖ IR NAUDOS
Klientų pasitenkinimas labai priklauso nuo mūsų darbuotojų gerovės.
Mes laikomės globaliai paplitusių tinkamų darbo sąlygų principų,
nustatytų Jungtinių Tautų Pasauliniame susitarime. Mes sutelkiame
dėmesį į pastangas sukurti sveikesnes ir efektyvesnes darbo vietas.
Statydami naujas parduotuves ar modifikuodami jau esamas,
geriname darbuotojų patalpas, suteikdami ergonomišką darbo
aplinką, virtuvę ir valgomąjį, poilsio erdves bei kitus patogumus. Taip
pat norime gerinti darbo sąlygas, aprūpindami darbuotojus
pažangia, darbą palengvinančia įranga – moderniomis
konvekcinėmis viryklėmis, aušinimo kameromis, daugiafunkciniais
maišytuvais, naujausios kartos orkaitėmis ir kitais technologiniais
sprendimais tiek sandėliavimo, tiek maisto gaminimo patalpose. Šie
įrankiai gamybos darbuotojams padeda greitai ir efektyviai atlikti
užduotis, taupydami laiką ir energiją.
Be to, norime, kad darbuotojai naudotųsi privalumais, kurių dėka
darbas būtų dar patrauklesnis. Parduotuvės, sandėlio, gamybos
darbuotojams suteikiame nemokamą maitinimą. Iš kitų miestų
važinėjantys darbuotojai gauna apgyvendinimo priemokas. Glaudžiai
bendradarbiaujame su partneriais, kad mūsų darbuotojai gautų
nuolaidas tiek mūsų parduotuvėse, tiek partnerių. Mūsų įmonės
kasmet organizuoja renginius darbuotojams, tokius kaip festivaliai
vasarą ar Kalėdiniai vakarėliai, kurie suburia mūsų žmones
pasidžiaugti pasiekimais, pasimėgauti pramogomis, pažinti mūsų
kultūrą, taip stiprindami mūsų komandos vienybę.
Visose mūsų įmonėse vaiko priežiūros atostogų trukmę gali pasirinkti
pats darbuotojas. Įstatymo nustatyta tvarka nuo 1 iki 3 metų. Tai
reiškia, kad darbuotojas gali pasirinkti grįžti 3 metų laikotarpyje.
Būtent todėl grįžimo rodiklis visiškai neatskleidžia tikrosios situacijos,
kadangi pernai vaiko priežiūros atostogų išėjęs darbuotojas
nebūtinai sugrįžta šiemet. Informacija pateikiama žemiau parodo
status quo - kiek darbuotojų išėjo vaiko priežiūros atostogų 2021 m.
ir kiek grįžo 2021 m.
Darbuotojų vaiko priežiūros atostogų rodiklis
Darbuotojų, turinčių teise į vaiko priežiūros
atostogas, procentinė dalis

Vyrai

Moterys

Viso

2021

2020

2021

2020

2021

2020

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,224

1,784

1,275

Darbuotojų, kurie yra vaiko priežiūros
atostogose, skaičius

45

52

1,739

Darbuotojų, grįžusių po vaiko priežiūros
atostogų, 2021 metais, skaičius

24

27

363

730

387

757

53%

21%

60%

22%

59%

Grįžimo rodiklis*

53%

* Kadangi grįžimo į darbą rodiklis skaičiuojamas kaip konsoliduotas visų veiklą vykdančių mūsų įmonių darbuotojų skaičius ir
kiekvienoje šalyje tėvystės atostogos svyruoja nuo 1 iki 3 metų. Grįžimo į darbą rodiklis atskleistas tik iš dalies.
[GRI 401-3]
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Skatiname užsiimti įvairia veikla ne darbo metu arba praleisti laiką su
šeima, pavyzdžiui, dalinai finansuodami sporto klubo narystę ar
skirdami paramą darbuotojams, turintiems vaikų.
Štai keletas papildomų naudų darbuotojams, kurias siūlo mūsų įmonės
(kiekvienoje šalyje naudos skiriasi):

▪ Asmeninis sveikatos draudimas
▪ Psichologo pagalba
▪ Dalinis sporto klubo narystės finansavimas
▪ Nemokami kvalifikacijos kėlimo kursai
▪ Finansinė parama mokantis
▪ Vaistinės čekiai darbuotojams, auginantiems neįgalius vaikus
▪ Vasaros stovyklos darbuotojų vaikams
▪ Velykinės ir Kalėdinės dovanos darbuotojams
▪ Kalėdinės dovanos darbuotojų vaikams
▪ Vienkartinės išmokos vestuvių proga ar gimus kūdikiui
▪ Išmokos mirties šeimoje, negalios ar ligos atveju
▪ Ilgamečių darbuotojų apdovanojimas
▪ Įvairūs specialūs apdovanojimai (geriausias darbuotojas,
rekomendacinė premija ir kt.)

Šios investicijos leidžia tinkamai pasirūpinti darbo sąlygomis ir
darbuotojų sveikata, bet ir skirti daugiau dėmesio jų šeimoms.
MAXIMA Lietuva, Latvija ir Estija tęsia ilgiausią savo programą –
MAXIMALISTAI. Programa teikia ilgalaikes mokslo stipendijas daug
pasiekusiems darbuotojų vaikams. Jau 17 metų vykdomas projektas
tapo neatsiejamas nuo MAXIMA prekės ženklo ir yra vertinamas ne tik
esamų, bet ir potencialių darbuotojų.
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DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA

Mes rūpinamės vieni kitais ir darome viską, kad išlaikytume saugią
aplinką. Sveikata ir sauga darbo vietoje yra labai svarbi. Mūsų
darbuotojų sveikatos ir saugos sistema yra vykdoma pagal visus
teisinius reglamentus ir vidines rizikos vertinimo procedūras. Darbo
rizikos vertinimai yra reguliariai atliekami visose šalyse. Visų MAXIMA
Grupės įmonių procedūros atitinka tų šalių įstatymus.

Darbuotojų sveikatos ir saugos
sistema apima:

Rizikos vertinimą, kurį sudaro
1) planavimas;
2) darbo vietos aplankymas;
3) kiekvieno struktūrinio
padalinio rizikos įvertinimas;
4) prevencinių priemonių
apibrėžimas;
5) dokumentų rengimas ir
išdavimas.
Darbo aplinkos
stebėjimą/priežiūrą;
Prevencinių ir korekcinių
veiksmų planavimą;
Mokymus ir komunikaciją su
darbuotojais;
Medicininę apžiūrą;
Asmeninės apsaugos ir
saugos priemonės;
Nelaimingų atsitikimų tyrimą.
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Visiems darbuotojams taikoma sveikatos ir saugos sistema. Kiekvienoje
įmonėje dirba specialistai, arba padaliniai, atsakingi už darbuotojų
sveikatos ir saugos standartų laikymąsi ir įgyvendinimą. MAXIMA
Lietuva, MAXIMA Latvija ir BARBORA pasitelkia nepriklausomus saugos
užtikrinimo ekspertus.
Mūsų darbuotojai visada yra išklausomi ir skatinami išsakyti nuomonę
apie mūsų darbuotojų sveikatos ir saugos sistemos veikimą.
Kiekvienoje įmonėje yra darbuotojų sveikatos ir saugos atstovai ir
(arba) darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, turintis vienodą
reikšmę kaip ir darbdavys ar sveikatos ir saugos atstovas. Darbuotojų
sveikatos ir saugos komitetai nuolat analizuoja darbo sąlygas,
nagrinėja iškilusias problemas, siūlo sprendimus, stebi priimtų
sprendimų įgyvendinimą.
MAXIMA Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei T-MARKET ir BARBORA
Lietuva turi anonimines pasitikėjimo linijas pasiūlymams. Darbuotojai
taip pat yra informuojami per įmonių svetaines, naujienlaiškius, el.
laiškus, mokymus ir kitus susitikimus.
Didelis dėmesys darbuotojų saugai prisideda prie darnesnės,
stabilesnės ir sveikesnės komandos kūrimo. Reguliariai vertiname
situaciją savo parduotuvėse, logistikos centruose ir kitose veiklos
vietose, stebime, kaip darbuotojai laikosi saugos reikalavimų. Šie
vertinimai padeda darbuotojams jaustis saugiai ir skatina atsakingą
elgesį komandoje.
RIZIKOS VERTINIMAS
Mūsų įmonės taiko skirtingas rizikos vertinimo strategijas pagal
atitinkamus teisinius reglamentus, tačiau yra pagrindiniai procesai,
kuriais visos įmonės nustato su darbu susijusius pavojus ir įvertina
riziką:

Apsilankymai
padaliniuose
(įskaitant
pokalbius su
darbuotojais
Atsakingų asmenų
komunikacija apie
korekcinius ir
prevencinius
veiksmus

Rizikos vertinimo ir
prevencinių bei
korekcinių veiksmų
planų
dokumentavimas

Korekcinių ir
prevencinių
veiksmų
įgyvendinimas

Rizikų
paaiškinimas
darbuotojams

Stebėjimas

39
[GRI 403-1], [GRI 403-2], [GRI 403-3], [GRI 403-4], [GRI 403-5], [GRI 403-6], [GRI 403-7]

MAXIMA GRUPĖ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS
ATASKAITA 2021

Rizikos vertinimą įmonėse MAXIMA Lietuva, MAXIMA Latvija ir
BARBORA atlieka nepriklausomas paslaugų teikėjas. Rezultatai
pateikiami vadovams, kurie rengia rizikos valdymo strategijas. Jos yra
pristatomos darbuotojams ir nuolat stebimos. BARBORA turi parengtą
rizikos analizės ir vertinimo vadovą, kuris kasmet yra atnaujinamas.
Mūsų įmonės taip pat imasi priemonių šių procesų kokybei ir
atsakingų asmenų kvalifikacijai užtikrinti rengdamos konkursus,
peržiūras, tikrindamos sertifikatus.
Siekdamos pašalinti pavojus ir sumažinti rizikas, visos įmonės
organizuoja patikrinimus, o kai kurios – STOKROTKA, MAXIMA Lietuva
ir BARBORA – atlieka periodinius auditus. Siekiame, kad darbuotojai
laikytųsi mūsų sveikatos ir saugos programų bei procedūrų. Taip pat
stengiamės sukurti aplinką, kurioje komandos nariai galėtų pasikalbėti
su savo vadovais, sužinojus apie saugos reikalavimų nesilaikymą.
Kiekviena įmonė turi gaires, pagal kurias reikalaujama pranešti apie
pavojus saugai ar nesaugų elgesį. Taip pat yra įdiegtos pranešimų
teikimo sistemos ir paskirti atsakingi asmenys ar padaliniai (pvz., darbo
aplinkos įgaliotiniai).
APMOKYTI IR INFORMUOTI DARBUOTOJAI
Mūsų darbuotojai mokymų metu yra supažindinami su mūsų
procedūromis ir skatinami nutraukti darbą, jei susiduria su pavojinga
situacija. Daugumoje mūsų įmonių saugos taisyklės yra išvardytos
Vidaus darbo taisyklių vadove. SUSTOTI, PASIŠALINTI ir PRANEŠTI –
tai trys pagrindiniai žingsniai, kai nustatoma rizika arba situacija kelia
tiesioginį pavojų darbuotojo gyvybei ar sveikatai. Nedelsiant SUSTOTI
dirbti, PASIŠALINTI iš pavojingos zonos ir kuo greičiau PRANEŠTI
vadovui. Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, T-MARKET, pateikia
darbuotojams veiksmų planus dėl krizių prevencijos ir ką daryti krizės
atveju, pavyzdžiui, susidūrus su agresyviu elgesiu, sužalojimu,
apiplėšimu, stichinės nelaimės metu, gaisro, nelaimingo atsitikimo ar
evakuacijos atvejais.
Matydami išaugusį nelaimingų atsitikimų skaičių, ypač daug dėmesio
skirsime papildomiems saugos įvadiniams seminarams visose darbo
vietose ir darbuotojų mokymams saugos klausimais.

Su darbu susiję sužalojimai

2021

2020

526

446

Žuvusiųjų, dėl su darbu susijusių sužalojimų, skaičius

0

0

Su darbu susijusių didelių sužalojimų (išskyrus žuvusiuosius), skaičius

9

7

Užregistruotų, su darbu susijusių sužalojimų rodiklis*

9,3

6,2

Su darbu susijusių didelių sužalojimų (išskyrus žuvusiuosius), rodiklis*

0,1

0,1

Bendras, su darbu susijusių sužalojimų skaičius

* Rodiklis buvo apskaičiuotas traumų ir sužalojimų kiekius dalijant iš dirbtų valandų skaičiaus per ataskaitinį laikotarpį ir padauginant40
iš
1,000,000
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Mes reguliariai informuojame darbuotojus apie naujausias saugos
problemas ir procedūras vaizdinių priemonių pagalba, kasmetinių
mokymų metu. Darbuotojai išklauso mokymus bendrųjų sveikatos ir
saugos klausimų tema, o dirbantys su potencialiai pavojinga įranga
įgyja sertifikatus. Tokiose srityse kaip pirmoji pagalba ir priešgaisrinė
sauga, naujus ir esamus darbuotojus apmoko sertifikuoti vadovai.
Dažniausiai mokymų rezultatai vertinami žinių patikrinimo būdu.
Siekiant pagerinti darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemą, po
su darbu susijusių incidentų, atliekami šie veiksmai: tyrimas,
pranešimas valstybinei sveikatos ir saugos institucijai, korekcinių ir
prevencinių veiksmų plano parengimas, įgyvendinimas ir nuolatinis
stebėjimas.

DARBUOTOJŲ SVEIKATA
Mūsų darbuotojų sveikata yra svarbiausias prioritetas. Prieš žmogaus
įdarbinimą, mūsų įmonės atlieka sveikatos patikrinimus ir aprūpina
būsimą darbuotoją visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis. Sveikatos tikrinimas tęsiasi visą darbuotojo karjerą,
teikiami patarimai dėl darbuotojų sveikatos, saugos ir higienos, taip
pat suteikiama pirmoji pagalba ir skubi pagalba. Kai kurioms įmonėms
šias paslaugas teikia nepriklausomų trečiųjų šalių specialistai, kitos turi
savo sveikatos priežiūros specialistus.

Siekdamos užtikrinti darbuotojų sveikatos paslaugų kokybę, įmonės
stebi situaciją ir periodiškai atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos
vertinimus.
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Darome viską, ką galime, kad padėtume savo darbuotojams išlikti
sveikiems. Įmonės: MAXIMA Lietuva, MAXIMA Latvija, BARBORA,
MAXIMA GRUPĖ, FRANMAX, pasibaigus darbuotojo bandomajam
laikotarpiui, apmoka papildomą sveikatos draudimą. Daugiau nei 50
% visų darbuotojų yra apdrausti papildomu sveikatos draudimu.
Dauguma Grupės įmonių nemokamai skiepija nuo sezoninio gripo to
norinčius darbuotojus. Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, MAXIMA
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, siūlo darbuotojams psichologinę ir
socialinę paramą. Šiai programai įgyvendinti MAXIMA Lietuva sutelkė
daugiau nei 30 aukštos kvalifikacijos psichologų komandą. Anoniminė
ir nemokama profesionali pagalba patogiai teikiama užsiregistravus
internetu. Darbuotojai gali pasirinkti patogią dieną ir laiką bei
psichologą, kalbantį lietuvių, rusų arba lenkų kalbomis.
MAXIMA Lietuva ir MAXIMA Estija darbuotojams siūlo nuolaidas
sporto klubuose, o MAXIMA Latvija – prieigą prie programų, kurios
padeda išspręsti pagrindines su darbu nesusijusias sveikatos
problemas, įskaitant priklausomybes, sveikos mitybos patarimus ir
streso mažinimą.

GYVENIMAS SU COVID-19

Atsakingai žiūrime į pandeminę situaciją ir toliau imamės visų
įmanomų prevencinių priemonių, kad užtikrintume saugią darbo
aplinką savo darbuotojams. Nuo COVID-19 pandemijos pradžios
kiekviena Grupės įmonė įgyvendino visapusiškas koronaviruso
prevencijos priemones, darbuotojai aprūpinti apsaugos
priemonėmis.

Daugelis mūsų įmonių darbuotojams suteikia papildomą
sveikatos draudimą. MAXIMA Lietuva viena pirmųjų Lietuvos
įmonių 2020 metų pavasarį apdraudusi visus savo esamus ir
būsimus darbuotojus nuo COVID-19. Šiais metais, besitęsiant
pandemijai, MAXIMA Lietuva pratęsė papildomą sveikatos
draudimą visiems darbuotojams. Ne mažiau svarbi ir darbuotojų
psichinė sveikata. Kai kurios mūsų įmonės teikia nemokamas
konsultacijas tiems, kurie susiduria su nerimu, baime ar kitomis
neigiamomis emocijomis
Per 2021 metus Maxima Grupė į koronaviruso saugos ir
prevencijos priemones investavo 6,5 mln. eurų.
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MŪSŲ
KLIENTAI

1,3 mln.
Pirkėjų kasdien

3,96 mlrd.
Parduota produktų per 2021

2 503
Savitarnos kasų

3,6 mln.
Lojalumo programos narių
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MŪSŲ
KLIENTAI

Viena iš pagrindinių mūsų suinteresuotųjų šalių yra klientas. Mūsų
sprendimai yra pagrįsti klientų gerove ir jų poreikių tenkinimu.
Aptarnaudami apie 1,3 milijono klientų kiekvieną dieną, esame
atsakingi už tai, kad padėtume jiems maitintis sveikiau ir
pagerintume mūsų parduotuvėse esančio maisto, kuris vėliau
patenka į jų krepšelius, kokybę. Todėl nuolat investuojame į
kokybės valdymo procesus. Visa Grupė veikia vadovaudamasi
maisto saugos vadybos sistema - Rizikos analizės ir kritiniai
kontrolės taškai (RVASVT). Siekdami dar geriau užtikrinti mūsų
gaminių kokybę, 2016 m. įrengėme savo laboratoriją. Klientų
poreikius tenkiname įvairiais sprendimais, kad jų gyvenimas būtų
lengvesnis ir patogesnis: elektroninė prekyba, paruošti patiekalai,
savitarnos kasos, Scan & Go ir lojalumo programa be kortelių.
Padedame savo klientams gyventi sveikai – o sveikas gyvenimas
prasideda nuo kokybiško maisto. Nors maisto kokybė visada yra
prioritetas, mes taip pat norime užtikrinti geresnę kasdieninio apsipirkimo
patirtį. Skubančiame ir sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, prisitaikome
prie klientų sveikesnių pasirinkimų poreikio ir noro apsipirkti lengviau,
greičiau ir patogiau. Kad tą padarytume, mes visada jų išklausome ir
reaguojame į poreikius.
2021 metais MAXIMA Lietuva, MAXIMA Latvija ir MAXIMA Estija buvo
pripažintos klientų ir apdovanotos „Geriausio pasirinkimo“
apdovanojimu (kokybė už geriausią kainą). Latvijoje „DDB Brand
capital“ ir „Kantar TNS“ atlikta nepriklausoma klientų apklausa atskleidė,
kad MAXIMA Latvija yra mėgstamiausias mažmenininkas Latvijoje
ir Baltijos šalyse ir 2-as mėgstamiausias prekės ženklas Latvijoje.
BARBORA Lenkija buvo pripažinta Lenkijos Verslo Apdovanojimuose,
kaip Top Partneris už indėlį mažmeninės prekybos rinkoje. BARBORA
Latvija
laimėjo
Latvijos
maisto
elektroninės
prekybos
apdovanojimą 2021. Tai parodo mūsų klientų dėkingumą ir skatina
mus siekti dar geresnių rezultatų.
Galvodami apie parduotuves ir produktus, klientams teikiame pirmenybę.
Mes stengiamės jiems sukurti vertę. Vienas iš būdų tai padaryti – suteikti
klientams galimybę rinktis. Leidžiame jiems pasirinkti:
Aukščiausios kokybės produktus už prieinamą kainą;
Tiek vietinių, tiek pasaulinių gamintojų saugiai ir atsakingai atrinktus
produktus;
Sveikesnius produktus – su mažiau cukraus ar mažiau riebalų;
Įvairius apsipirkimo būdus.
[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI 103-3]
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PRODUKTŲ SAUGUMAS IR KOKYBĖ
Produktų sauga yra svarbiausias visų mūsų parduodamų, tiek maisto,
tiek ne maisto prekių, veiksnys. Nuolat investuojame į procesų
sertifikavimą ir stebėjimą, kad užtikrintume saugius ir aukštos kokybės
produktus. Visos Grupės įmonės yra įdiegusios visapusišką kokybės
užtikrinimo procesą. MAXIMA Lietuva ir MAXIMA Latvija veikia pagal
kokybės valdymo sistemą, kuri yra sertifikuota pagal ISO 9001, o visa
Grupė veikia pagal maisto saugumo valdymo RVASVT sistemą.
MAXIMA Lietuva, MAXIMA Latvija, MAXIMA Estija ir T-MARKET
įmonėse, kokybės užtikrinimo procesas prasideda nuo pat prekės
pasiūlymo etapo. Darbuotojai yra apmokyti ir turi sąrašą, į ką reikia
atsižvelgti renkantis tiekėją, taip pat laikosi išsamaus naujų produktų
atrankos proceso. Visos MAXIMA įmonės prieš pasirinkdamos naują
prekę reikalauja, kad tiekėjas pateiktų visus reikalingus dokumentus,
įrodančius gaminio atitiktį. Taip pat prašome papildomų dokumentų,
kad galėtume klasifikuoti produktus kaip organiškus arba ekologiškus,
pavyzdžiui, kartu su saugos dokumentais. Gaminių saugai patikrinti
atliekami planiniai ir ad hoc laboratoriniai tyrimai. Taip pat atliekami
planiniai ir ad hoc tiekėjų auditai, siekiant užtikrinti, kad gamybos
aplinka ir saugos užtikrinimo procedūros būtų tinkamos mūsų kokybės
komandai.
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Be tiekėjų testavimo, mes atliekame vidaus ir išorinius tinkamumo
naudoti testus. Mūsų kokybės užtikrinimo skyriai gali nuspręsti paimti
pavyzdžius iš gamybos. Tada mėginius tiria nepriklausomos
laboratorijos arba mūsų vidaus laboratorijos, siekiant nustatyti tam
tikrus techninius ir cheminius produkto parametrus. Įgyvendindami
tokias procedūras ir vertindami atitinkamus rodiklius, patikime tai ne
tik savo kokybės ir maisto saugos komandai, bet ir išorės auditoriams.
Pristatytų šviežių maisto produktų, tokių kaip vaisiai, daržovės ir
šviežia mėsa, priėmimui į savo ar partnerių sandėlius, MAXIMA taiko
visapusiškas kokybės kontrolės procedūras. Kokybės kontrolės
sistema apima įvairius parametrus, padedančius nustatyti kokybės
trūkumus – nuo gaminio laikymo temperatūros pažeidimų iki
gaminio išvaizdos, kvapo ir kitų neatitikimų. Šios priemonės užtikrina
kokybę visoje tiekimo grandinėje. Prekės parduodamos tik tada, kai
jos atitinka visus vertinimo rodiklius.
Tarptautinė sertifikavimo asociacija ICERTIAS MAXIMA Lietuvai,
MAXIMA Latvijai ir MAXIMA Estijai skyrė „Geriausio pasirinkimo“
apdovanojimą už geriausią kainos ir kokybės santykį. Šis, aukščiausio
lygio pasaulinis apdovanojimas, tik patvirtina, kad MAXIMA siūlo
aukščiausios kokybės gaminius už prieinamą kainą.

46
[GRI 416-1]

MAXIMA GRUPĖ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS
ATASKAITA 2021

IŠTIRTI PRODUKTAI
2021 METAIS
MAISTAS

ŠVIEŽIAS
MAISTAS

MAISTAS

NE MAISTAS

1 458

462

297

697

388

144

PAČIŲ IŠTIRTI
MĖGINIAI

1 126

486

218

ATMESTI PPŽ

18

24

62

PPŽ ATŠAUKIMAI

47

2

3

IŠTIRTŲ MĖGINIŲ
IŠTIRTŲ PPŽ
MĖGINIŲ

PPŽ – privatūs prekės ženklai

VIDAUS LABORATORIJA

2016 m. įmonė, dabar žinoma kaip Maxima International Sourcing,
įkūrė vidaus laboratoriją. Pagrindinis poreikis buvo greitesnis ir
efektyvesnis produktų testavimas, platesnis testų asortimentas
konkretiems poreikiams ir lėšų taupymas. Iš tiesų, kai kuriuos
patikrinimus reikia atlikti greitai. Laboratorija atlieka visų skirtingų
kategorijų gaminių: šviežio maisto, maisto ir ne maisto produktų
testavimą, priklausomai nuo mūsų poreikių. Turi tinkamą įrangą
įvairiems gaminių tyrimams atlikti: svorio analizei, plyšimo jėgoms,
atsparumo tempimui, pH, temperatūrai, GSM, sausajai trinčiai, dažų
nusiplovimui, funkcionalumui, įrenginių naudojamiems vatams ir daug
daugiau. Komercijos skyrius pateikia prašymus atlikti laboratorinius
tyrimus, kai gaminio kokybė kelia abejonių arba kai gaunami tiekėjų
pasiūlymai ir mums reikia patikrinti gaminio specifikacijas. Produktus
galima išbandyti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, jei megztiniui reikia atlikti
naudojimo ar ilgaamžiškumo patikrą, laboratorijos asistentas atlieka
daugybę tyrimų, tokių kaip, skalbimo ir lyginimo testą, kad pamatytų,
ar po skalbimo ir lyginimo nepasikeičia megztinio dydis ir pan. Atlikęs
visus reikiamus patikrinimus, laborantas užpildo gaminio specifikacijų
kortelę su išvadomis ir viską grąžina prekybos skyriui. Ten, remdamiesi
gauta informacija, jie nusprendžia, ką toliau daryti su produktu.
Vidutiniškai kas mėnesį mūsų vidaus laboratorijoje patikrinama
daugiau nei 100 gaminių.
Mūsų parduotuvėse produktų kokybė yra prioritetas numeris vienas ir
mes darome viską, kad mūsų klientai gautų aukščiausios kokybės
produktus už prieinamą kainą.
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PRIVATŪS PREKĖS ŽENKLAI
Mūsų privačių prekių ženklų pasiūla kasmet gerėja. Mums svarbu
nuolat prisitaikyti prie klientų poreikių, kuriuos visada stengiamės
patenkinti. Savo klientams teikiame išsamią informaciją, kuri padės jiems
priimti informuotus pirkimo sprendimus. Esame pasiekiami keliais
kanalais, kad galėtume atsakyti į klausimus ir reaguoti į atsiliepimus. Jei
klientai yra nepatenkinti vienu iš mūsų produktų, jie gali jį mums
grąžinti.
Privataus ženklo produktai, kuriuos MAXIMA gamina visose Baltijos
šalyse, pvz., šviežia mėsa, paruošti valgymui kulinariniai gaminiai ir
konditerijos gaminiai, yra nuolat peržiūrimi, dėl galimų patobulinimų ar
sveikatos bei saugos klausimų. Taigi produktų receptūros ir gamybos
technologijos nuolat tobulinamos. Procesas apima laboratorinių tyrimų
rezultatų analizę, prototipų įvertinimą ir skonio testus.

PROCESAS, UŽTIKRINANTIS AUKŠTOS KOKYBĖS PRIVAČIŲ PREKĖS ŽENKLŲ
PRODUKTUS
MAXIMOS žingsniai įtraukiant naują produktą į privačių prekių ženklų pasiūlą:
Šiuo metu
galiojančių ES
įstatymų ir kitų
teisės aktų
analizavimas

Pasirinkto
gamintojo
auditas

Naujam privačiam
prekės ženklui
reikalingų rašytinių
specifikacijų
rengimas ir
patvirtinimas

Konkurso
pasiūlymų
vertinimas pagal
MAXIMA
pirkimo gaires

Prekių pavyzdžių
pateikimas ir
analizė

Sudarius sutartį,
nuolatinis
gamybos
stebėjimas
vietoje

Tinkamo
gamintojo
parinkimas

Produktų
pristatymas į
MAXIMA platinimo
centrus tolimesniam
platinimui į
parduotuves
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Teikiant aukščiausios kokybės privačių prekių ženklų gaminius, taip pat
svarbu pateikti tinkamą gaminio informaciją ir ženklinimą. Privačių
prekių ženklų skyriai rengia ir tvirtina reikiamas specifikacijas.
Rinkdamiesi etiketės dizainą visada galvojame apie pirkėjus: kaip
užtikrinti, kad visa reikalinga informacija pasiektų kiekvieną iš jų.
Pakuotės ir ženklinimas yra pritaikomi taip, kad būtų įtraukta visa
informacija apie maistingumą ir klientai galėtų rinktis sveikus produktus,
pateikiant 100 g ir porcijos duomenis, jei tą leidžia pakuotės dydis. Taip
pat klientams teikiame informaciją apie gaminio sudedamąsias dalis,
medžiagas, kurios gali turėti įtakos aplinkai ar socialiniam poveikiui,
tiekimą, saugų gaminio naudojimą ir tinkamą utilizavimą. Norime, kad
pati svarbiausia informacija būtų matoma pakuotės priekinėje pusėje,
kad klientai būtų geriau informuoti. Proceso metu laikomės visų
Europos Sąjungos ir vietinių šalių teisės aktų.
SVEIKESNIS PASIRINKIMAS
Žmonės vis labiau suvokia sveikatos ir gerovės svarbą. Mes sutelkiame
dėmesį į atvirą bendravimą su klientais ir savo produktų asortimento
plėtrą, kad padėtume žmonėms priimti informuotus apsipirkimo
sprendimus. Atsakyti į klausimus ir reaguoti į atsiliepimus galime keliais
kanalais. Klientams suteikiame aiškią informaciją apie maisto
sudedamąsias dalis, žaliavų kilmę ir pan. Nuolat tikriname savo gaminių
kokybę. Pakeitimai, kuriuos atliekame savo gaminiuose, atspindi
kiekvienai Grupės įmonei nustatytus kintančius viešuosius norminius
reikalavimus. Aktyviai stebime bendruomenės plėtrą ir rinkos
tendencijas, kad galėtume greitai reaguoti ir atsižvelgti į klientų
interesus. Taip pat stengiamės šviesti ir padėti klientams mokytis kaip
gyventi sveikiau. Pavyzdžiui, MAXIMA Latvija, švęsdama savo 20-metį,
lojalumo programos kortelių turėtojams dovanojo prieigą prie
internetinės receptų platformos „Ką valgyti?“, kurioje siūlomi įvairūs
skanių, greitų ir sveikų patiekalų
receptai. Naujasis įrankis ne tik pateikia
įvairiausių
idėjų
kasdieniniam
ar
šventiniam stalui, bet ir padeda planuoti
pirkinius, sutaupyti laiko ir sumažinti
išlaidas parduotuvėje. Panaši receptų
platforma siūlo sveikus receptus TMARKET klientams.
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MAXIMA nuolat peržiūri savo asortimentą, atsižvelgdama į mūsų siekį
suteikti klientams galimybę maitintis sveikiau ir aktyviai palaikyti jų
pirkimo pasirinkimus. Taip pat siūlome maisto produktų įvairiems
mitybos poreikiams ir gyvenimo būdui. Visose šalyse siūlome
produktus be glitimo, be laktozės, vegetariškus bei veganiškus
produktus. Šiuo metu kuriama daugiau produktų linijų, kurios atitiktų
specifinius pageidavimus ir mitybos poreikius. Pirkimų skyrius
atsižvelgia į Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomendacijas. Privačių
prekių ženklų produktuose, ypač vaikams skirtuose gaminiuose,
stebime priimtinus ir patvirtintus maisto priedų ir maistinių medžiagų,
tokių kaip druska, cukrus ir riebalai, kiekius. Norėdami skatinti sveikos
mitybos įpročius, ant etikečių aiškiai pateikiame informaciją apie
sveikatą, mitybą ir porcijų dydžius. Čia taip pat laikomės visų Europos
Sąjungos reglamentų. Kadangi paklausa tik auga, siūlome įvairių
produktų žmonėms, turintiems specifinių mitybos poreikių ir
pageidavimų. Mūsų parduotuvėse yra atskiros lentynos klientams,
turintiems skirtingus mitybos apribojimus, pvz., diabetikams, turintiems
tam tikras alergijas, negalintiems vartoti glitimo ir pan.

Klientų gerovė taip pat yra priežastis, dėl kurios mes atsižvelgiame į
produktų kilmę ir jų gamybos būdą. MAXIMA Lietuva nuo 2021 metų
pabaigos nebenaudojo narvuose laikomų vištų kiaušinių visuose
privačių prekės ženklų gaminiuose. Jie pakeičiami ūkyje augintų vištų
kiaušiniais. Sekdamos MAXIMA Lietuva pavyzdžiu, MAXIMA Latvija,
MAXIMA Estija ir T-MARKET užsibrėžė tikslą artimiausiu metu iš
privačių prekių ženklų asortimento, o vėliau ir iš viso asortimento
pašalinti narvuose laikomų vištų kiaušinių naudojimą.
50
[GRI 416-1], [GRI 417-1]

MAXIMA GRUPĖ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS
ATASKAITA 2021

GERESNĖ APSIPIRKIMO PATIRTIS
MAXIMA skaitmenizavimas yra daugiau nei tik elektroninė prekyba.
Taip pat tai apima ir apsipirkimo pačiose parduotuvėse palengvinimą.
Klientai nenori gaišti laiko priimdami sprendimus, ieškodami produktų,
stovėdami eilėse ir ilgai gamindami maistą. Šį poreikį sprendžiame
naudodamiesi paprastais sprendimais, palengvinančiais jų gyvenimą:
elektronine prekyba, iš anksto paruoštais patiekalais, savitarnos
kasomis, savarankišku skenavimu ir klientų programomis be kortelių.
Mūsų savitarnos kasų sistema yra nuolat plečiama. Dabar Grupės
parduotuvėse yra 2 503 savitarnos kasos. MAXIMA Lietuva savitarnos
kasų vartotojų skaičius 2021 metais išaugo 5 %, o metų pabaigoje
sudarė 41 % visų pirkėjų. Tokios tendencijos nestebina, nes pirkėjai vis
labiau vertina patogesnį ir – ypač dabar – saugesnį apsipirkimą,
kuomet kontaktą su parduotuvės darbuotojais galima sumažinti ar net
visiškai eliminuoti.
„Scan&Go“ atsiskaitymo paslauga suteikia pirkėjams galimybę
nuskenuoti produktus su nešiojamuoju skaitytuvu, įsidėti juos į krepšį
ir sumokėti už juos specialioje mokėjimo zonoje, neišimant prekių iš
krepšio. Lietuvoje ir Latvijoje „Scan & Go“ įdiegta jau 20-yje
parduotuvių, o pirkėjai Estijoje gali tokia paslauga naudotis visose
parduotuvėse ir prekes skenuoti su MAXIMA programėle. Tai rodo,
kad klientai vertina savo laiką ir siekia greitesnio bei patogesnio
apsipirkimo. 2022 metais MAXIMA planuoja diegti „Scan&Go“ dar
daugiau vietų visoje Lietuvoje ir Latvijoje.
BARBORA Lietuva pristatė „Drive in“ stoteles, kurios padeda klientams
sutaupyti laiko. Kai tik užsakymas yra pateiktas ir apmokėtas, pirkėjas
gali jį atsiimti „Drive in“ stotelėje. BARBORA rinkėjai užsakymą
paruošia per pusvalandį ir pristato tiesiai į automobilį. Nesvarbu, ar ką
nors pamiršote apsipirkinėdami, ar norite nusipirkti vos vieną prekę, o
gal apsiperkate visai savaitei, užsakymas bus paruoštas vos per 30
minučių.
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Išsikėlėme sau tikslus stiprinti klientų lojalumą, stengdamiesi patenkinti
kiekvieno poreikius. AČIŪ programa yra pagrindinė priemonė tai
padaryti. AČIŪ lojalumo kortelės Lietuvoje, PALDIES – Latvijoje, AITÄH
– Estijoje ir БЛАГОДАРЯ – T-MARKET padeda mums pažinti savo
klientus ir padėkoti jiems už lojalumą. AČIŪ programa padeda mums
geriau pažinti savo klientus ir pateikti individualius pasiūlymus.
MAXIMA Lietuva ir MAXIMA Latvija išplėtė lojalumo kortelių
privalumus. Dabar žmonės gali prisijungti prie klubų ir gauti specialius
pasiūlymus. Pavyzdžiui, jei mėgstate skaityti, galite prisijungti prie
„Skaitytojų klubo“ ir visus metus gauti 20% nuolaidą knygoms. Arba jei
esate sūrio gerbėjas, gausite specialių pasiūlymų sūriams. MAXIMA
Lietuva turi 9 klubus, o MAXIMA Latvija – kol kas 2, į kuriuos klientai
gali prisijungti pagal savo kasdienius poreikius.
BENDRAVIMAS SU KLIENTAIS

Dedame didžiules pastangas, kad visas bendravimas su klientais būtų
nuoširdus, skaidrus ir greitas. Mūsų komunikacijos principai grindžiami
mūsų klientų aptarnavimo standartais ir vadovaujasi tarptautine geros
prekybos ir reklamos praktika.
Informaciją apie mūsų pasiūlymus klientai pasiekia įvairiais kanalais,
pavyzdžiui, skelbimais laikraščiuose, savaitiniuose leidiniuose,
žurnaluose, televizijos reklamose ir oficialiose mūsų svetainėse. Klientų
informavimas mums itin svarbus. Mūsų parduotuvės darbuotojai yra
svarbiausi mūsų prekės ženklo ambasadoriai. Taip pat turime
informacijos ir komunikacijos kanalus socialiniuose tinkluose, tokiuose
kaip „Facebook“, „LinkedIn“ ir „Instagram“.
Mūsų klientai ko nors prašydami tikisi efektyvumo ir greičio. MAXIMA
Lietuva klientų užklausas tvarko per „Klientų užklausų valdymo“
sistemą. Prašymai gali būti teikiami telefonu, el. paštu, paštu, interneto
svetainėje, asmeniškai parduotuvėse ar socialiniuose tinkluose.
MAXIMA Latvija tokius prašymus sprendžia vykdydama atsakymo į
klientų skundus ir rekomendacijas procedūras. STOKROTKA turi
klientų aptarnavimo skyrių, kuris klientams atsako kaip įmanoma
greičiau . Šios paslaugos teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per
savaitę. Panašios klientų aptarnavimo linijos naudojamos ir kitose
šalyse bei BARBORA.
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ATSAKINGAS APSIPIRKIMAS
MAXIMA Lietuva yra pasiryžusi iki 2025 m. sumažinti plastiko
suvartojimą 30 % ir užtikrinti, kad visos privačių prekės ženklų
gaminių plastikinės pakuotės būtų 100 % perdirbamos. Vykdomos
įvairios kryptingos iniciatyvos, padedančios sumažinti nereikalingo
plastiko naudojimą. Nuo 2021 m. BARBORA Lietuva visiškai atsisakė
plastikinių maišelių ir dabar visi produktai pristatomi perdirbamuose
popieriniuose maišuose. Pirkiniams neštis visos mūsų parduotuvės
įvairiose šalyse siūlo kartonines dėžes, džiuto pluoštą, perdirbtą
popierių ir (arba) perdirbamus plastikinius maišelius. Nors šiandien
yra daugybė tvarios pakuotės alternatyvų, svarbu gerbti žiedinės
ekonomikos principus. Tai reiškia, kad reikia įvertinti bendrą taršą per
visą pakuočių gyvavimo ciklą tiek oru (šiltnamio dujos), tiek vandeniu,
taip pat pakuočių gamybai ir perdirbimui reikalingus išteklius, atliekų
susidarymą ir perdirbimą.
Pasaulis keičiasi, ir smagu matyti, kad žaliųjų idėjų įgyvendinimas tapo
svarbia dialogo su visais mūsų partneriais tema. Atsakingų įmonių
bendrai priimti ir palaikomi sprendimai gali labai prisidėti prie
teigiamų pokyčių mūsų aplinkai.

GYVENIMAS SU COVID-19

Mūsų klientų saugumas yra labai svarbus. Visose mūsų parduotuvėse
įvesti itin griežti higienos reikalavimai. Po kiekvieno naudojimo yra
dezinfekuojami pirkinių vežimėliai ir krepšeliai, taip pat reguliariai
dezinfekuojami kiti paviršiai: kasos aparatai, pirkinių iškrovimo vietos,
svarstyklės, kortelių skaitytuvai ir pan. Parduotuvės valomos dažniau,
jų vėdinimo sistemose padidinta gryno oro cirkuliacija. Visiems
klientams toliau teikiame nemokamas veido kaukes ir laikomės
kiekvienos šalies teisinių saugaus apsipirkimo reikalavimų. Taigi
kiekvienoje parduotuvėje kontroliuojame pirkėjų skaičių, ant grindų
klijuojami dviejų metrų atstumo ženklai, spausdintiniais, garso ir
vaizdo pranešimais primename, kad reikia dėvėti kaukes, vengti
stovėti grupėmis ir laikytis saugos taisyklių. MAXIMA prekybos tinklai,
atsižvelgdami į šiandieninę pasaulinę situaciją, savo klientus skatina
skiepytis. Bendradarbiaudami su savivaldybėmis, parduotuvėse,
vykdėme reklamines ir informacines kampanijas, skatinome skiepytis
mobiliuosiuose skiepų punktuose, įrengtuose parduotuvių stovėjimo
aikštelėse. Mūsų klientų ir darbuotojų saugumas ir toliau yra
svarbiausias mūsų prioritetas.
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MŪSŲ
APLINKA

Perdirbame daugiau nei

70%
visų mūsų
atliekų

Daugiau nei

47%
suvartojamos elektros
energijos gaunama iš
atsinaujinančių šaltinių
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MŪSŲ
APLINKA
Platus Grupės, kaip mažmeninės prekybos, veiklos spektras turi
įtakos klimatui ir aplinkai. Tai ne tik mūsų parduodamų produktų,
bet ir visos mūsų veiklos rezultatas. Mūsų požiūris atitinka
įsipareigojimus, kuriuos prisiėmėme pasirašydami Jungtinių Tautų
Pasaulinio susitarimo aplinkosaugos principus. Mes ir toliau
ieškome būdų ir mokomės kaip sumažinti poveikį aplinkai,
pritaikydami žiedinės ekonomikos principus – tiek pirkimų, tiek
logistikos ir parduotuvių organizavimo srityse, tiek darbuotojų ir
klientų švietime. Nustatydami ir įgyvendindami savo tvarumo
prioritetus ir toliau kovojame su klimato kaita, vykdydami
efektyvesnes operacijas, atsakingą atliekų tvarkymą ir maisto
atliekų prevenciją, kartu taikydami žiedinės ekonomikos principus.
2021 metais daugiau nei 70% visų mūsų atliekų yra perdirbama ir
daugiau nei 47% mūsų suvartojamos elektros gaunama iš
atsinaujinančių šaltinių. T-MARKET tinklas kol kas lenkia visas mūsų
įmones, nes visos parduotuvės naudoja 100% atsinaujinančią
energiją.
Galvodami apie pasaulio ateitį ir mūsų Grupės ateitį, mes atsižvelgiame į
aplinką. Vienas iš pagrindinių veiksnių, turinčių įtakos mūsų verslui, yra
klimato kaita. Klimato kaita gali turėti rimtų pasekmių mažmeninės
prekybos maisto produktais sektoriui, paveikdama žemės ūkį ir kitas
susijusias sritis. Matome, kad produkciją gali paveikti netikėti gamtos
veiksniai, tokie kaip sausros, smarkios liūtys, potvyniai ir gaisrai. Grupė
stengiasi sušvelninti klimato kaitos riziką, stebėdama situaciją visame
pasaulyje ir imdamasi visų įmanomų veiksmų. Visos mūsų įmonės įvairias
būdais siekia sumažinti energijos suvartojimą. Pripažįstame, kad ne tik
mes, bet ir mūsų tiekėjai privalo prisiimti atsakomybę už veiksmus,
turinčius įtakos ekonomikos augimui, socialinei gerovei ir aplinkos kokybei.
Mūsų tiekėjų elgesio kodeksas, galiojantis nuo 2019 m., atspindi Grupės
įmonių pastangas stiprinti tvarų bendradarbiavimą su tiekėjais, skatinant
atitinkamų ir taikomų aplinkos apsaugos įstatymų, reglamentų ir standartų
laikymąsi, atsakomybės už savo veiklos poveikį aplinkai prisiėmimą,
technologijų, kurios nekenkia aplinkai naudojimą, raginant laikytis aplinkai
nekenksmingos verslo praktikos, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms ir
verslo etiką. Nors kiekviena mūsų įmonė turi individualius savo
įsipareigojimus ir jų įgyvendinimą, visi siekiame to paties.
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KLIMATAS IR ENERGETIKOS EFEKTYVUMAS
Siekiame energijos taupymo kiekviename mūsų verslo etape, nes
aplinkosaugos lūkesčiai, kuriuos privalome atliepti, dar niekada nebuvo
tokie dideli. Mūsų klientai pagrįstai mūsų klausia, kaip atsakingai
vykdome savo verslą nuo tiekimo pradžios iki tos akimirkos, kai
produktas atsiduria jų krepšeliuose. Štai kaip mes sprendžiame energijos
vartojimo efektyvumo klausimą savo logistikos procesuose, parduotuvių
veikloje ir biuro infrastruktūroje. Visose mūsų šalyse įdiegtos patikimos
aplinkosaugos valdymo sistemos. MAXIMA Lietuva naudoja ISO 14001
akreditaciją, kuri padeda gerinti aplinkosaugos veiksmingumą efektyviau
naudojant išteklius ir mažinant atliekas. MAXIMA Latvija taiko ISO 50001
standartą, kuris padeda mažinti energijos suvartojimą, taigi ir šiltnamio
efektą sukeliančių dujų emisiją.
LOGISTIKA: Pastaraisiais metais padarėme pažangą transporto ir
logistikos srityse. Visos mūsų Baltijos šalių įmonės ir T-MARKET naudoja
transporto planavimo sistemą optimaliems maršrutams nustatyti, kurti ir
tobulinti. Tai sumažina neigiamą mūsų prekių transportavimo poveikį
aplinkai, nes išvengiama nereikalingų kelionių. MAXIMA Latvija naudoja
„automobilių-traukinių“ sprendimą, kad tarp parduotuvių galėtų
paskirstyti iki dvigubai daugiau prekių ir sumažinti išmetamų teršalų
kiekį. Tuo tarpu STOKROTKA tinkle eksploatuojamas 78 sunkvežimiai,
atitinkantys Euro 6 standartą, o MAXIMA Latvijoje daugiau nei 90 %
logistikos paslaugų teikiama su Euro 7 emisijos standartą atitinkančiomis
transporto priemonėmis. Tiekimo grandinės iniciatyvos yra svarbi
pradžia, o mes ir toliau ieškome būdų, kaip pagerinti savo logistiką.
Pavyzdžiui, MAXIMA Latvija bando automobilius su suskystintų gamtinių
dujų varikliu, kuris sumažina anglies dvideginio išmetimą į atmosferą iki
80 %.
Visuose mūsų paskirstymo centruose Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir
Lenkijoje naudojamas LED apšvietimas, kuris yra žymiai efektyvesnis už
fluorescencinį ir tarnauja ilgiau nei kaitrinės lempos. Apšvietimas su
judesio davikliais bei reguliuojamais šviesos ryškumo lygiais, taip pat
padeda taupyti ir efektyviai naudoti energiją.
Bendras energijos suvartojimas Grupėje

2021

2020

Bendras elektros energijos suvartojimas

388 392,10 (MWh)

497 067,92 (MWh)

Bendras elektros energijos suvartojimas iš neatsinaujinančių
šaltinių

203 627,75 (MWh)

287 550,93 (MWh)

Bendras elektros energijos suvartojimas iš atsinaujinančių
šaltinių

184 764,35 (MWh)

209 516,99 (MWh)

Bendras sunaudojamos šildymo energijos kiekis

111 302,78 (MWh)

113 538,42 (MWh)

Bendras energijos suvartojimas Grupėje

499 694,88 (MWh)

610 606,34 (MWh)
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PARDUOTUVĖS: Mūsų parduotuvės yra galutinė mūsų tiekimo
grandinės stotelė, kurioje galime kontroliuoti didžiąją dalį energijos
suvartojimo. Tobuliname savo parduotuves diegdami pažangius
sprendimus. T-MARKET tinklas kol kas pirmauja, nes visos 99 jo
parduotuvės yra 100 % aprūpinamos atsinaujinančia energija. Visi mūsų
operatoriai naudoja energijos valdymo sistemas energijos suvartojimui
stebėti, kontroliuoti, matuoti ir optimizuoti. Sutinkame, kad galime
patobulinti tai, ką išmatuojame. Matuodami ir stebėdami energijos
suvartojimą parduotuvėse, galime tiksliai matyti, kur reikia daugiau
pasistengti. Visose naujose ir atnaujintose parduotuvėse Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Bulgarijoje ir Lenkijoje naudojamas LED apšvietimas.
Lyginant su kaitrinėmis ar fluorescencinėmis lemputėmis, LED lemputės
ne tik sunaudoja mažiau energijos, bet ir ilgiau tarnauja. Taigi LED
lemputės gali šviesti iki 100 000 valandų, o tai yra maždaug 11 metų.
Lemputės yra perdirbamos bei neturi jokių aplinkai kenksmingų
medžiagų. Taip pat kai kuriose MAXIMA Lietuva, MAXIMA Latvija,
MAXIMA Estija ir STOKROTKA parduotuvėse naudojamos natūralių
šaldytuvų ir šaldiklių sistemos su durelėmis ir dangčiais, kurie leidžia
išvengti nereikalingo energijos suvartojimo. Siekdami sumažinti anglies
dvideginio išmetimą, susijusį su aušinimo ir oro kondicionavimo
sistemomis, naudojame nuotėkio kontrolės technologijas.
BIURAI: Mūsų tvarių darbo vietų samprata apima energijos taupymo
iniciatyvas, vengiant nenaudojamų patalpų šildymo ir vėsinimo ir
kreipiant dėmesį į pastatus, jų dizainą ir vietą. MAXIMA GRUPĖ,
FRANMAX, STOKROTKA, MAXIMA Lietuva ir MAXIMA Latvija biurai
naudoja energijos kontrolės ir valdymo sistemas efektyviam energijos
naudojimui stebėti ir kontroliuoti. Visų šalių biuruose taip pat naudojami
LED apšvietimo sprendimai, o daugumoje šalių ir apšvietimas judesio
daviklių pagalba. Taigi, jei biure yra mažiau žmonių, išvengiame
nereikalingo apšvietimo. Kasdienėje veikloje sunaudojame vis mažiau
popieriaus, todėl mažiname bendrą spausdintuvų skaičių ir naudojame
spausdinimo funkciją „Sek mane“ (angl. follow me), kad užtikrintume,
jog dokumentai nebūtų spausdinami tol, kol darbuotojas jų neatsiims
perbraukdamas prieigos kortelę.
ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ
DUJŲ (ŠESD) KIEKIS:
SRITIS 2
2021

Bendras elektros energijos,
pagamintos iš saulės baterijų
per 2021 m., kiekis (MWh)

136,2
2021

101,8
2020

Parduotuvės su LED
apšvietimu

819

2021

280

2020

Parduotuvės, kuriose yra
natūralios aušinimo sistemos
(CO2, WL)

CO2
63

2021

37

2020

Pastatai, kurių nuosavose
arba nuomojamose
automobilių parkavimo
aikštelėse įrengtos
automobilių įkrovimo stotelės

177 264,36 t CO2 eq

2020
SRITIS 1

210 938,57 t CO2 eq

2021

14 340,48 t CO2 eq

2020

17 321,73 t CO2 eq

9

2021

9

2020
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VANDUO
Vanduo yra svarbiausias gamtos išteklius žemėje. Augant žmonių
poreikiams, vandens suvartojimas didėja. Jei prieš dešimt metų visi
manė, kad vanduo yra neišsenkantis išteklius, šiandien tai kardinaliai
pasikeitė. Mes stengiamės išspręsti vandens trūkumo problemą
gerindami vandens naudojimo efektyvumą visose savo veiklose ir
įgyvendindami vandens taupymo iniciatyvas. Pripažįstame gėlo
vandens tiekimo apsaugos poreikį. Todėl mes, vykdydami savo veiklą, ir
toliau palaikome ir tobuliname vykdomas praktikas, kuriomis siekiame
pagerinti mūsų veiklose naudojamo vandens kokybę bei užtikrinti
efektyvų jo vartojimą.
Kaip mažmeninės prekybos įmonės, dalis mūsų Grupės veiklos
priklauso nuo vandens. Tiesa, mes nevykdome jokios gamybos ir
laikome save nedideliu vandens išteklių vartotoju, nes vandens
naudojimas yra būtinas tik mūsų parduotuvių, paskirstymo centrų ir
biurų veiklai. Tačiau vis tiek galvojame, kaip sumažinti jo naudojimą.
MAXIMA Grupės valdomi objektai vandenį naudoja iš viešojo vandens
tiekimo visose mūsų veiklos šalyse. Daugiausia vandens sunaudojama
mūsų maisto gamybos ir paruošimo vietose. Visas kitas naudojimas
skirtas valymui ir asmeniniams darbuotojų poreikiams. Siekiame kiek
įmanoma sumažinti vandens suvartojimą. Visose Baltijos šalių
parduotuvėse, taip pat gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpose, kad
išvengtume vandens švaistymo naudojame vandenį taupančias
sistemas, tokias kaip vandens srauto reguliatoriai ir čiaupai su
laikmačiais / jutikliais. Atsižvelgiant į mūsų verslo veikimo pobūdį, mūsų
parduotuvėse ir kitose patalpose nuotekos nėra labai užterštos.
Nepaisant to, visose šalyse yra įdiegtos nuotekų valymo ir perdirbimo
sistemos. Visose Baltijos šalių ir T-MARKET gamybos patalpose ir
parduotuvėse naudojamos riebalų gaudyklės, kad riebalai nepatektų į
komunalines kanalizacijos sistemas.
Sekdama geru MAXIMA Lietuva pavyzdžiu, kurios parduotuvėse
panaikinti gyvų žuvų akvariumai ir per mėnesį sutaupoma apie 30 000
m3 vandens, MAXIMA Latvija 2021 metais taip pat eliminavo
akvariumus iš savo parduotuvių. Nei vienoje šalyje savo tinklo
parduotuvėse nebeturime gyvų žuvų akvariumų.

BENDRAS VANDENS
SUVARTOJIMAS (m³ ):

860 130,30
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MEDŽIAGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Visame pasaulyje išaugęs atliekų kiekis smarkiai kenkia aplinkai. Vienas
iš mūsų tikslų yra vengti atliekų ir, kur įmanoma, pakartotinai naudoti
arba perdirbti medžiagas. Manome, kad norint mūsų poveikį gamtai
padaryti tvaresnį, reikia vadovautis žiedine ekonomika, planuoti atliekas,
naudoti mažiau neigiamą poveikį gamtai darančių medžiagų, įskaitant ir
plastiko alternatyvas, ir palengvinti pakartotinį naudojimą bei
perdirbimą. Įsiklausome ir girdime savo klientų susirūpinimus dėl
plastikinių pakuočių poveikio aplinkai. Siekiame priimti duomenimis
pagrįstus sprendimus, kad paskatintume teigiamus pokyčius ir geriau
suprastume plastikinių pakuočių pakeitimo alternatyviomis pakuotėmis
pasirinkimus.
Per mūsų maisto ir ne maisto produktų gyvavimo ciklą daugiausiai
atliekų susidaro gaminant ir klientui juos naudojant. Kaip tarpinėje
stotelėje tinkle, mažmeninėje prekyboje paprastai susidaro mažiausiai
atliekų. Jų daugiausia susidaro iš transportavimo pakuočių bei kitų,
parduotuvėje susidarančių atliekų. Atliekų šaltiniu taip pat yra laikomi
neparduoti greitai gendantys maisto produktai. Visos mūsų įmonės į
savo kasdienę veiklą integravo specifinius žingsnius, siekdamos valdyti ir
kiek įmanoma sumažinti atliekas. Kai kurie iš šių veiksmų yra:

✓ Išteklius taupančio gamybos proceso įvertinimas;
✓ Šviežio maisto gamintojams ir tiekėjams taikomi
griežti maisto šviežumo ir kokybės išsaugojimo
reikalavimai;
✓ Parduodamų prekių užsakymo ir numatymo
optimizavimas;
✓ Šaldytuvų temperatūros stebėjimas ir valdymas
visuose paskirstymo centruose ir parduotuvėse;
✓ Prekių, kurių galiojimo laikas baigiasi, pardavimas su
nuolaida;
✓ Maisto produktų aukojimas;
✓ Darbuotojų mokymas tinkamai atskirti atliekas,
turinčias pakartotinio naudojimo potencialą;
✓ Rūšiavimo stotelės/šiukšlių dėžės visose mūsų
lokacijose (parduotuvėse, sandėliuose ir kt.);
✓ Kampanijos, skirtos informuoti klientus apie maisto
švaistymą;
✓ Partnerystė su organizacijomis atliekų tvarkymo
srityje ir daug daugiau.
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PLASTIKAS
MAXIMA Lietuva užsibrėžė tikslą iki 2025 m. paversti visas privačių
prekės ženklų pakuočių etiketės 100 % perdirbamomis, o MAXIMA
Latvija siekia visus plastikinius maišelius pakeisti pagamintais iš
perdirbamų ir tvarių medžiagų. Tam buvo analizuojami duomenys
apie plastiko naudojimą mūsų veikloje, ieškant potencialių galimybių,
kaip išvengti plastiko arba jį pakeisti kita, aplinką tausojančia
medžiaga. Nuo praėjusių metų MAXIMA Lietuva, MAXIMA Latvija,
MAXIMA Estija, T-MARKET ir STOKROTKA prekių asortimente nebėra
vienkartinių plastikinių prekių, tokių kaip vatos pagaliukai, stalo įrankiai
(šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės), lėkštės, šiaudeliai, gėrimų
maišytuvai, balionų lazdelės, putų polistirolo maisto indai, gėrimų tara,
puodeliai ar daiktai, pagaminti iš okso-degraduojančių plastikų
(išskyrus turimus sandėlyje). Tokios prekės buvo pakeistos
alternatyviomis, tačiau mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančiomis
prekėmis.
Visos mūsų įmonės pereina prie apsipirkimo be plastiko principo. Visų
regionų parduotuvėse klientams siūlome mažiau aplinkai kenksmingas
pirkinių parsinešimo namo alternatyvas. Visose mūsų parduotuvėse
rasite perdirbtų popierinių maišelių, daugkartinių maišelių ir net
kartoninių dėžių, likusių po produktų išpakavimo. MAXIMA Latvija ir
Lietuva pirkėjai gali įsigyti medžiaginius maišelius ir pakartotinai juos
naudoti daug kartų. Pirkdami sveriamą maistą, pirkėjai gali naudoti
savo daugkartinio naudojimo indus maistui įsidėti. STOKROTKA
pristatė popierinius maišelius už patrauklią kainą ir siūlo daugkartinio
naudojimo maišelius vaisiams ir daržovėms. MAXIMA Estija maišelius
vaisiams ir daržovėms keičia iš plastikinių į biologiškai suyrančius.
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Mūsų elektroninės prekybos lyderė BARBORA šioje srityje tai pat
įgyvendino pokyčius. Ji, kaip maisto produktų pristatymo įmonė,
privalo laikytis griežtų teisinių reglamentų dėl produktų pakavimo ir
maisto bei ne maisto prekių, šaldytų prekių ir pan. atskyrimo. Taigi,
klientai sunaudoja daugiau maišelių, nei apsipirkinėdami patys. Tačiau
nuo 2021 m. BARBORA Lietuva visiškai atsisakė plastikinių maišelių ir
dabar visi produktai pristatomi perdirbamuose popieriniuose
maišuose. Siekdami pabrėžti šį didelį pokytį ir padaryti pereinamąjį
laikotarpį kuo sklandesnį, mūsų el. parduotuvė, kartu su įvairių daiktų
pernaudojimą propaguojančia lietuve, išleido vaizdo įrašus, kaip
kūrybiškai panaudoti popierinius maišelius. Buvo pristatyta apie 40
skirtingų idėjų, ką galima padaryti iš paprastų popierinių maišelių.
Norint paskatinti klientus rinkis popierinius maišelius, Kalėdų
laikotarpiu BARBORA pakvietė visus dalyvauti nedidelėje iniciatyvoje ir
iš popierinio maišelio pasigaminti kalėdinę kojinę, į kurią kurjeris
įdėdavo dovanėlę. Niekas nesitikėjo tokio aktyvaus dalyvavimo – per
mažiau nei mėnesį kurjeriai klientams pristatė beveik 15 500 dovanėlių
kojinėse.

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS
Stengiamės, kad perdirbimas būtų paprastesnis ir patogesnis tiek
mūsų darbuotojams, tiek klientams. Į atliekas žiūrėti kaip į produktą
yra žiedinės ekonomikos esmė ir svarbus žingsnis mažinant MAXIMA
įmonių paliekamą anglies dioksido pėdsaką. Dėl mažesnių pakuočių
dydžių, įvairių medžiagų rūšiavimas parduotuvėse yra dar svarbesnis
nei sandėliuose. Visose mūsų parduotuvėse veikia atliekų surinkimo
punktai. T-MARKET parduotuvėse yra specialūs popieriaus presai,
skirti efektyvesniam transportavimo pakuočių utilizavimui, atskiriant
plastiką nuo popieriaus ir perduodant abi medžiagas perdirbimui.
MAXIMA Lietuva apmokė visus parduotuvių ir sandėlių darbuotojus,
kaip tinkamai rūšiuoti perdirbimui ir kuo labiau sumažinti į sąvartyną
patenkančių atliekų kiekį. Siekiant padidinti perdirbamų atliekų kiekį,
tinklo perdirbimo stotyse darbuotojams pateikiamos išsamios
instrukcijos apie tai, kokios atliekos kur nukeliauja, kas tinka
perdirbimui, o kas ne.
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Apie atliekų rūšiavimą ir perdirbimą mes ne tik mokome savo darbuotojus,
bet tą daryti skatiname bei padedame savo klientams. Nuo 2022 m.
vasario mėnesio MAXIMA Latvija parduotuvėse įdiegta taros depozito
sistema, skirta plastikinei, stiklinei ir skardinei tarai tvarkyti bei surinkti
perdirbimui. MAXIMA Lietuva taros užstato sistema veikia nuo 2016 m.
Taip pat siūlome plastiko ir kartono bei kai kurios elektronikos surinkimo
perdirbimui vietas parduotuvėje. Visi Baltijos šalių operatoriai klientams
suteikia šiukšliadėžes, skirtas grąžinti panaudotas baterijas ir mažus,
vartojimui nebetinkamus prietaisus, tokius kaip telefonų įkrovikliai ir
prailgintuvai. Jie tvarkomi viduje, o mūsų pavojingų atliekų perdirbimo
partneris jas perdirba ir pateikia sekimo duomenis. Didesnės MAXIMA
Lietuva parduotuvės, bendradarbiaudamos su vietos savivaldybėmis,
suteikia galimybė klientams utilizuoti didesnius elektronikos prietaisus,
pavyzdžiui, radijo imtuvus, televizorius, skalbimo mašinas ar net
automobilio akumuliatorius, prie parduotuvių pastatydamos surinkimo
konteinerius. Mes ir toliau šviečiame visuomenę apie atliekų mažinimą ir jų
rūšiavimą.
MAXIMA Estija praėjusiais metais panaikino visus automatinius popierinius
kvitus savitarnos kasose ir klientams suteikė galimybę pasirinkti, ar
atsispausdinti kvitą ar ne. MAXIMA Lietuva panašią galimybę pristatė 2022
m. pradžioje, tik MAXIMOS programėlėje klientui pasirinkus nespausdinti
kvito, pasirinkimas išsaugomas ir kitą kartą apsipirkus, el. kvitas siunčiamas
į kliento elektroninį paštą.
STOKROTKA, MAXIMA Lietuva, FRANMAX, MAXIMA GRUPĖ ir kai kurios
kitos įmonės įdiegė elektronines sąskaitų faktūrų išrašymo sistemas, bei
dokumentų valdymo sistemas, kurių dėka yra sutaupoma dar daugiau
popieriaus.

SUSIDARIUSIOS ATLIEKOS (tonos)

PERDIRBAMOS

75 862,17

NEPERDIRBAMOS

30 025,82

PAVOJINGOS

350,22
62

[GRI 306-1], [GRI 306-2], [GRI 306-3]

MAXIMA GRUPĖ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS
ATASKAITA 2021

MAISTO ŠVAISTYMO MAŽINIMAS
JT Aplinkosaugos programa apskaičiavo, kad trečdalis viso pasaulyje
pagaminamo maisto prarandama arba iššvaistoma, o jei maisto
atliekos būtų šalis, ji būtų trečia pagal dydį šiltnamio efektą sukeliančių
dujų skleidėja pasaulyje. Kaip vienas didžiausių mažmenininkų Baltijos
šalyse, privalome imtis veiksmų, kad išvengtume maisto švaistymo
mūsų veikloje bei kuo plačiau šviestume žmones, kaip tai sustabdyti.
Būtent todėl MAXIMA Lietuva ir MAXIMA Latvija žengė žingsnį į priekį
ir išsikėlė tikslą iki 2025 metų savo veikloje maisto švaistymą sumažinti
30 %.
Įvairiais būdais siekiame sumažinti maisto švaistymą. Labai svarbu, kad
sandėliuose laikomų ir transportuojamų produktų kokybė būtų
nepaveikta. Siekdami sumažinti maisto švaistymą, nuosekliai didinome
tiekimo ir sandėliavimo procesų efektyvumą. Logistikai naudojame
išmanias maršrutų planavimo sistemas, todėl maisto produktų
transportavimas yra efektyvesnis, greitesnis ir be nuostolių. MAXIMA
parduotuvėse ir paskirstymo centruose diegiami inovatyvūs, aplinką
tausojantys maisto laikymo sprendimai. Energiją taupančios šildymo ir
vėdinimo sistemos bei pažangios šaldymo sistemos ne tik taupo
energiją, bet ir leidžia ilgiau išsaugoti gaminių šviežumą.
Atidžiai stebime produktų papildymą, kad nelaikytume daugiau
produktų, nei manome, kad parduosime ir papildomai užsakome tik
tuos produktus, kurie yra aktualūs konkrečios parduotuvės klientams.
Naudojame išmaniąsias sistemas, padedančias tiksliau prognozuoti ir
užsakyti reikiamus produkcijos kiekius. Mes ir toliau tobuliname atsargų
skaičiavimo, prognozavimo ir paskirstymo sprendimus, o klientams
siūlome nuolaidas maistui, kurio galiojimo laikas baigiasi.
2021 metų vasarą MAXIMA Lietuva ir
BARBORA kartu su vietiniu Lietuvos
daržovių augintoju pradėjo akciją linksmu
pavadinimu – „Gražuolė ir pabaisa“, skirtą
nestandartinių daržovių patekimui į klientų
namus. Įstatymas reglamentuoja kokybės
standartus, kokiomis daržovėmis galima
prekiauti
parduotuvėse.
Remiant
vyriausybei, ši „zero-waste“ iniciatyva,
suteikė
galimybę
vartotojams
įsigyti
nestandartinės formos, bet tokio paties
skonio ir maistinės vertės, tačiau trečdaliu
pigesnes daržoves. Skaičiuojama, kad buvo
išsaugota daugiau nei 100 tonų maisto, kuris
vėliau atsidūrė ant klientų pietų stalo..
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Jaučiame didelę atsakomybę kuo efektyviau mažinti maisto švaistymą.
Maistui, kuris vis dar tinkamas vartoti, parduotuvėse vykdome
reklamines kampanijas, diegiame technologinius sprendimus bei jį
aukojame per patikimus maisto banko partnerius. 2021 metais MAXIMA
Lietuva paaukojo 325 tonas maisto produktų, MAXIMA Latvija 399
tonas ir MAXIMA Estija 135 tonas. Labai didžiuojamės bendromis
pastangomis su maisto bankais visose šalyse, kuriose veikiame. Taip pat
didžiuojamės turėdami partnerius, kurie maistą, netinkamą aukoti,
padeda panaudoti pakarotinai. Tokie produktai, kurių galiojimo laikas
baigiasi, naudojami pašarams, kompostui, biomasei, elektrai ir šilumai
gaminti. Pavyzdžiui, 132 tonų žmonėms vartoti nebetinkamo maisto,
įskaitant daržoves, vaisius, duoną, MAXIMA Lietuva surinko ir atidavė
ūkininkams, kurie šeria gyvulius ir paukščius arba iš jo gamina
kompostą. Kad neparduotas maistas nepatektų į sąvartynus, MAXIMA
Lietuva siunčia vartoti nebetinkamus produktus (676 t augalinių atliekų,
30 t riebalų ir 195 t gyvūninės kilmės atliekamų produktų per mėnesį)
vienam iš mūsų partnerių, kuris paverčia juos biomase ir biodujomis.
Taip pat bendradarbiaujame su aukštos kokybės, sertifikuotas
paslaugas teikiančia įmone, kuri surenka nepanaudotus aliejus ir juos
paverčia biokuru.
Gyvūnų gerovė yra mūsų tvaraus požiūrio į verslą dalis. Nuo 2021 m.
akvariumų su gyvomis žuvimis nebeliko nei vienoje MAXIMA Grupės
parduotuvėje. MAXIMA Lietuva ir MAXIMA Latvija taip pat paskelbė,
kad iki 2025 m. sieks palaipsniui atsisakyti narvuose laikomų vištų
kiaušinių. Šiuos sprendimus įgyvendiname palaipsniui, siekdami
užtikrinti sklandų ir nuoseklų jų realizavimą.
Atliekos perduotos ūkininkams (tonos)

2021

2020

Gyvūninės kilmės atliekos

136,69

134,6

Negyvūninės kilmės atliekos

132,45

256,0

3,5

5,6

Riebalų atliekos
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MŪSŲ TIEKIMO
GRANDINĖ

Daugiau nei

5 000
tiekėjų

Daugiau nei

78 %

grupės tiekėjų yra vietiniai*
(kai kuriose šalyse daugiau
nei 95 %).
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Tiekimo grandinė MAXIMA GRUPEI yra ypač svarbi, nes nuo jos patikimumo
priklauso, ar klientai kasdien mūsų parduotuvių lentynose ras reikiamų maisto
produktų ir kitų prekių. Stengiamės būti vertinami ilgalaikiai partneriai, skatinantys
savo partnerius tobulėti ir klestėti kartu su mumis. Mūsų glaudaus bendradarbiavimo
su strateginiais partneriais pagrindas yra paremtas trimis pagrindiniais principais:
pagarba, pasitikėjimu ir skaidriu bendravimu. O iš savo partnerių tikimės tokių pat
verslo etikos standartų. Siekiame tobulinti informavimo procesus apie savo
standartus ir politikas, periodiškai vykdydami antikorupcinius mokymus ir Tiekėjų
elgesio kodekso taikymą. Mūsų tiekėjai vis daugiau dėmesio skiria savo veiklos
tvarumui. Mūsų įmonės reguliariai peržiūri bendradarbiavimo su tiekėjais sąlygas,
siekdamos užtikrinti abipusę naudą ir geriausią pasirinkimą savo klientams. Be to,
glaudžiai bendradarbiaujame su beveik 3000 vietinių tiekėjų ir imamės priemonių
šiam bendradarbiavimui stiprinti.
2020 m. priėmėme Tiekėjų elgesio kodeksą, kuris atspindi Grupės įmonių pastangas stiprinti
tvarų bendradarbiavimą su tiekėjais, skatinant teisėtą, profesionalią ir sąžiningą praktiką,
įskaitant pagarbą žmogaus teisėms, verslo etiką ir aplinkos apsaugą. Siekiame, kad tiekėjai
laikytųsi visų atitinkamų teisės aktų ir reglamentų šalyse, kuriose jie veikia, ir elgtųsi sąžiningai,
pagarbiai ir teisingai savo darbuotojų atžvilgiu, užtikrindami jiems saugią ir sveiką darbo
aplinką. Taip pat siekiame, kad tiekėjai laikytųsi aplinkosaugos įstatymų, reglamentų ir
standartų bei prisiimtų atsakomybę už savo veiklos poveikį aplinkai.
Pagrindinis mūsų darbo su partneriais tikslas yra pasiekti abipusį supratimą ir susitarimą dėl
vykdomos praktikos ir keliamų lūkesčių. Skaidrus bendravimas yra vienas iš būdų tai pasiekti.
MAXIMA GRUPĖS antikorupcijos politika apima skaidrumo principus bei reikalavimus ir gaires
antikorupcinei praktikai kasdieniame darbe ir bendraujant su partneriais. Įmonėje veikia
pasitikėjimo linija, kurioje bet kas, įskaitant ir mūsų partnerius, gali anonimiškai pranešti apie
galimus korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejus įmonėje.
Mūsų veiklos standartams ir vykdomai politikai užtikrinti, diegiame tokius procesus, kaip
antikorupciniai mokymai ir Tiekėjų elgesio kodekso taikymas. Nuo 2021 metų šis kodeksas
įtraukiamas į kiekvieną naują sutartį su tiekėju ir yra prieinamas potencialiems partneriams
mūsų įmonės tinklalapyje.
Didžiąją mūsų tiekimo grandinės dalį tiesiogiai valdo vietinės Grupės įmonės. Šalys
individualiai vykdo apie 84 % produktų pasirinkimo, derybų ir pirkimo procesų ir yra
įpareigotos didinti regioninį ir vietinį tiekimą.
MAXIMA
International
Sourcing
teikia
centralizuotą tiekimą – likusius 16 % grupės
tiekimo grandinės. Grupės įmonėms ji teikia
pirkimo ir derybų paslaugas bei platina
privačių prekių ženklų produktus. Kaip
didmenininkas,
MAXIMA
International
Sourcing perka prekes iš tiekėjų ir pristato per
sandėlį arba tiesiogiai operatoriams. Šis
centralizuotas pristatymo modelis padidina
veiklos efektyvumą ir leidžia Grupei geriau
kontroliuoti savo produktų ir paslaugų kokybę.
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PARTNERYTĖ SU TIEKĖJAIS
Savo tiekėjams esame dėkingi už atsidavimą ir bendradarbiavimą. Jų dėka
mūsų klientai šalyse, kuriose veikiame, turi prieigą prie šviežių ir kokybiškų
produktų.
Reguliariai peržiūrime bendradarbiavimo su tiekėjais sąlygas, siekdami
užtikrinti abipusę naudą ir geriausią pasirinkimą savo klientams. MAXIMA
Lietuva bendradarbiavimo sutartyse su Lietuvos gamintojais ir tiekėjais
atsisakė baudų praktikos už prekių pristatymo vėlavimą. Su tiekėjais
dirbame siekdami rasti bendrus, abipusiu pasitikėjimu pagrįstus
sprendimus, kurie sustiprins mūsų partnerystę.
Kiekviena įmonė atlieka vidaus procedūras ir auditus, kad įvertintų tiekėjų
patikimumą ir skaidrumą. Prieš pradėdamas darbą su jomis, tiekėjas turi
pateikti visą sąrašą dokumentų, kuriais remiantis įmonės patikrina jo
finansinę padėtį, patikimumą, mokestinių prievolių vykdymą. Nustatomos
ir analizuojamos galimos rizikos. Siekdamos sumažinti riziką
bendradarbiaujant su tiekėjais, mūsų įmonės paprastai imasi šių
priemonių: sutarčių ir kitų reikalingų dokumentų šablonų rengimas ir
atnaujinimas, vadovų ir darbuotojų mokymai galimos rizikos klausimais bei
atitinkamų procedūrų įgyvendinimas. Dirbdami kartu su tiekėjais stebime
rinkos informaciją ir jų viešuosius finansinius įsipareigojimus.
Tiekėjai
atrenkami
pagal
griežtus
kokybės
reikalavimus bei atsižvelgiant į atstumus iki
parduotuvių, kad produktai būtų kokybiški ir švieži.
Tiekėjai taip pat vertinami pagal gamybos sąlygas,
aptarnavimą, gaminių kokybę. Gaminių saugos
savybėms patikrinti, visi mūsų operatoriai atlieka
planinius ir ad hoc laboratorinius bandymus arba
auditus. Daugiausia ne maisto prekių perkama per
MAXIMA International Sourcing, kuris taip pat
užtikrina, kad jų kokybė yra tikrinama – pristatant
prekę gamintojai pateikia reikiamus sertifikatus, o
gaminys išbandomas vidaus laboratorijoje.
Glaudžiai bendradarbiaudami su mūsų tiekėjais,
klientams galime pasiūlyti šviežias, aukštos kokybės
prekes už prieinamą kainą. Grupės įmonės kartu su
tiekėjais periodiškai organizuoja bendrus projektus ir
kampanijas. 2021 metais MAXIMA Latvija surengė
kainų mažinimo iniciatyvą, kurios tikslas buvo ilgalaikis
kainų mažinimas daugiau nei šimtui būtiniausių
kasdienių prekių, taikant iki 57 % nuolaidas tiek
Latvijos vietiniams produktams, tiek pirmaujantiems
pasauliniams prekių ženklams. Taip pat buvo galima
įsigyti įvairių kategorijų naujų gaminių: maisto, namų
apyvokos reikmenų ir daugybės kitų kokybiškų prekių.
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ATSAKINGAS TIEKIMAS
Tobulindami savo gaminių asortimentą siekiame didinti aplinką tausojančių
prekių įvairovę. Sertifikatai ir etiketės atlieka didelį vaidmenį užtikrinant
atsakingą tiekimą. STOKROTKA turi ekologiškų produktų įtraukimo tvarką
bei gaires.
Džiaugiamės matydami, kad tiekėjai vis daugiau dėmesio skiria savo
veiklos tvarumui. Mūsų tiekėjų elgesio kodeksas atspindi MAXIMA GRUPĖS
pastangas stiprinti bendradarbiavimo su tiekėjais tvarumo aspektą ir
skatinti tvarią verslo praktiką.
Bendradarbiaujame su savo tiekėjais, siekdami klientams teikti draugiškus
aplinkai bei gyvūnams produktus. 2021 metais MAXIMA Lietuva ir
MAXIMA Latvija parduotuvėse galutinai panaikinome visus gyvų žuvų
akvariumus. O efektyvus bendradarbiavimas su tiekėjais leido mūsų
įmonėms pasiūlyti alternatyvų vienkartiniams plastiko gaminiams. Savo
klientams siūlome rinktis vienkartinius gaminius iš popieriaus, medžio,
perdirbamo plastiko ir kitų, aplinkai nekenksmingų medžiagų.
Be to, vietoje ir tame pačiame regione auginamo ar gaminamo maisto
asortimento pasiūla priklauso nuo atsakingo tiekimo: trumpų
transportavimo maršrutų, produktų šviežumo ir vietinių verslų pagalbos.
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VIETINIAI TIEKĖJAI
Mūsų klientai pageidauja vietinės gamybos produktų, ypač šviežio
maisto, tad mūsų įmonės ir toliau siūlo platų tokių prekių pasirinkimą
parduotuvėse. Glaudžiai bendradarbiaujame su beveik 3 000 vietinių
tiekėjų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Bulgarijos – nuo smulkių
šeimos ūkių iki stambių maisto gamintojų. Todėl mūsų vietinių tiekėjų
produktų prioritetas išlieka kokybė ir šviežumas.
Mūsų parduotuvėse rasite platų vietinių gamintojų prekių asortimentą.
Jų pardavimų dalis tam tikrose kategorijose gali siekti iki 90 %.
Koncentruodamiesi į vietinių tiekėjų produktus, kartu su klientais ir
partneriais kuriame pridėtinę vertę visų šalių, kuriose veikiame,
ekonomikai.

Išlaidų dalis vietiniams
tiekėjams Grupėje*

78,7 %

Padedame vietiniams ūkininkams ir gamintojams patekti į rinką ir augti.
Kadangi vertiname bendradarbiavimą su vietos ūkininkais ir
gamintojais, ir toliau ieškome būdų, kaip patenkinti kintančius klientų
poreikius ir populiarinti vietinę produkciją. Vienas iš būdų yra skatinti
klientus rinkis vietinės produkcijos prekes, pasitelkiant reklamą ir
bendras komunikacijos kampanijas. Mūsų prekybos tinklai tokias akcijas
organizuoja bent 2 ar 3 kartus per metus.
Siekiame, kad bendradarbiavimas su vietiniais tiekėjais būtų vis
geresnis. MAXIMA Estija įvedė supaprastintas sutartis smulkiems vietos
gamintojams. Taip sudaromos galimybės smulkiajam verslui augti bei
skatinama įvairesnė ir tvirtesnė ekonomika.
Norime puoselėti ilgalaikes partnerystes, nes žinome, kad patikimi
santykiai užtikrina patikimą produktų kokybę.

GYVENIMAS SU COVID-19

Didžiuojamės savo verslo partneriais, su kuriais susivienijome kovojant su COVID19. Žinome, kad iš savo patikimų tiekėjų galime tikėtis pagalbos padedant vietos
bendruomenėms.
2021 metais dėl COVID-19 pandemijos tiekimo grandinės sutrikimai vis dar tęsėsi.
Pristatymo terminų nesilaikymą dažnai lėmė sumažėję gamybos pajėgumai dėl
sergančių darbuotojų, žaliavų trūkumo, logistikos sutrikimų kitose šalyse ir pan.
Pavyko įveikti visus iššūkius ir toliau dirbti su partneriais, užtikrinant nuolatinį
prekių tiekimą į parduotuves.

Grupė ir toliau teikė nuomos lengvatas nuomininkams, nukentėjusiems nuo įvesto
karantino. MAXIMA Lietuva solidarizavosi su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis,
kurių veikla buvo apribota arba visiškai sustabdyta, sumažinant nuomos
mokesčius iki 50 %.
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MŪSŲ
BENDRUOMENĖS

Daiktai
Bendruomenių
rėmimas
Maistas

3,3

mln. eurų
parama

Pinigai
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MŪSŲ
BENDRUOMENĖS
Grupės įmonės, kaip vietiniai Grupės atstovai, yra skatinamos prisidėti
prie vietos ekonomikos plėtros, bendruomenės informavimo ir
paramos, socialinės vienybės ir kovos su skurdu bei atskirtimi. Mums
tokia atsakomybė reiškia teigiamą indėlį į bendruomenės gerovę,
pasitelkiant savo įgūdžius ir išteklius, ne tik pagrindines verslo veiklas.
Rėmimas tiek pinigais, tiek daiktais yra svarbi mūsų socialinės
atsakomybės dalis. Grupės įmonės skatinamos aktyviai įsitraukti į
bendruomenės paramos partnerystes su maisto bankais ir kitomis
pirmaujančiomis ne pelno siekiančiomis asociacijomis, plėtoti vietos
bendruomenių iniciatyvas ir remti jų pastangas. 2021 metais Grupės
parama prekėmis ir piniginėmis lėšomis, siekė 3,3 milijono eurų. Mūsų
veikla ir finansavimo prioritetai šioje srityje yra pritaikyti prie įvairių
atskirų regionų poreikių. Kiekvienos šalies komanda juos apibrėžia
atsižvelgdama į vietos socialinę situaciją, aktualius rūpesčius ir
pažeidžiamas grupes, kad patenkintų specifinius žmonių poreikius ir
taip pagerintų jų aplinkosauginę ir socialinę raidą. Parama skiriama
nuo pagalbos stokojantiems žmonėms, vietos bendruomenių ugdymo
iki jaunos kartos ugdymo ir šeimų sveikos gyvensenos palaikymo.
Jaučiamės privilegijuoti turėdami galimybę prisidėti prie savo vietos
bendruomenių.
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VIETINĖS BENDRUOMENĖS
Stengiamės būti aktyvūs ir įsitraukti į kiekvienos bendruomenės, kurioje
veikiame, gyvenimą, kurdami pridėtinę vertę, darbo vietas,
aprūpindami bendruomenės narius reikalingomis prekėmis,
prisidėdami prie bendruomenės projektų. Siekdami būti dėmesingi
savo bendruomenių poreikiams, palaikome glaudų dialogą su
žmonėmis, kuriems mes dirbame. Mūsų verslas nuolat plečiasi, todėl
atidarydami naujas ar renovuodami senas parduotuves, atsižvelgiame į
vietinius poreikius. Ruošdamiesi statyboms ar renovacijai, darbus
atsakingai deriname su atitinkamomis institucijomis. Visi statybų planai
yra vertinami poveikio aplinkai bei visuomenei aspektais. Poveikio
vertinimas vėliau paskelbiamas atsakingos institucijos interneto
svetainėje, statybos informacinėje sistemoje, o kai kuriose šalyse –
institucijos skelbimų lentoje, stende prie projekto vietos ir (arba)
viešame susirinkime. Visada išklausome, apsvarstome ir reaguojame į
visuomenės nuomonę, stengiamės rasti pačius optimaliausius
sprendimus.
Septynerius metus MAXIMA Lietuva vykdo projektą „MES –
BENDRUOMENĖ“, kurio tikslas yra paremti lietuvių
bendruomenes, kurios kuria alternatyvias švietimo, laisvalaikio
ir pramogų erdves, didina neformaliojo ugdymo ir užimtumo
galimybes, plėtoja švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūrą. Iš
viso 2021 metais skirtinguose Lietuvos regionuose finansuota ir
palaikyta 14 vietos iniciatyvų. Projektai yra labai įvairūs: nuo
neįgaliųjų paramos, vežimo ir įtraukimo į bendruomenės
veiklas, iki kultūrinių, edukacinių ir meninių erdvių
bendruomenėms burtis ir aktyviai veikti. MAXIMA Lietuva taip
pat remia miestų, kuriuose veikiame, iniciatyvas. Šiais metais iš
viso finansuotos 6 miestų iniciatyvos – Šiaulių, Plungės,
Visagino, Anykščių, Širvintų ir Švenčionių. Mūsų tikslas – remti
bendruomenės kuriamas iniciatyvas ir suvienyti ten
gyvenančius žmones.
PAGALBA BENDRUOMENEI EKSTREMALIU METU
Šiais metais MAXIMA Lietuva padėjo ne tik vietos bendruomenėms, bet ir
bendruomenėms, kurios atsidūrė keblioje padėtyje Lietuvos pasienyje. 2021 m.
rudenį dėl migrantų srautų Lietuvos pasienyje buvo paskelbta nepaprastoji
padėtis. Tūkstančiai migrantų buvo įstrigę tarp sienų be būtiniausių daiktų.
Siekdama rūpintis į šalį atvykusiais migrantais ir ypač padėti šeimoms su
vaikais, MAXIMA Lietuva Lietuvos Raudonajam Kryžiui parūpino konservų,
higienos priemonių, mišinėlių kūdikiams, kūdikių buteliukų, sauskelnių ir kitų
būtiniausių dalykų, kurių bendra vertė siekia beveik 65 000 eurų. Kadangi krizė
pasienyje tęsėsi ir Kalėdiniu laikotarpiu, įmonė taip pat dovanojo kalėdines
dovanas vaikams, žieminius drabužius, maistą, pagrindinį Kalėdų simbolį –
pilnai papuoštą eglutę – norėdama truputį palengvinti šį ir taip sunkų laikotarpį.
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SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS
Mūsų ateitis priklauso nuo to, kaip gyvename šiandien, o vienas iš
svarbiausių dalykų yra mūsų pačių ir mūsų vaikų sveikata. Visos mūsų
įmonės yra įsipareigojusios gerinti jaunimo sveikatą ir gerovę.
MAXIMA Latvija jau ketverius metus yra Latvijos lengvosios atletikos
asociacijos rėmėja ir oficiali partnerė. Jos nuolatinė parama leidžia
vaikams dalyvauti Latvijos „Vaikų lengvosios atletikos“ programoje.
Per šią programą MAXIMA Latvija ir Latvijos lengvosios atletikos
asociacija padeda vaikams mokytis lengvosios atletikos pagrindų,
didina lengvosios atletikos treniruočių įvairovę mokyklose, aprūpina
įranga ir pačiomis treniruotėmis. Treniruočių prieinamumas ir
patrauklumas vaikams ir jų šeimoms, kelia susidomėjimą profesionaliu
lengvosios atletikos sportu. MAXIMA Latvija taip pat pastaruosius
dvejus metus bendradarbiauja su Latvijos orientavimosi sporto
federacija. Ji remia tokias iniciatyvas kaip „Orientacinė naktis“ –
renginį, rengiamą visos šalies mastu, kuriame dalyvauja daugiau nei 2
800 dalyvių 15-oje miestų. Pagrindinis tikslas – sukurti naujas
galimybes vaikams ir šeimoms aktyviai leisti laiką lauke. Tuo tarpu TMARKET 2021-2022 metų sezonui Bulgarijos krepšinio lygos „A“
grupės krepšinio klubui tiekė sveikus ir maistingus maisto produktus.
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PARAMA TIEMS, KURIEMS JOS REIKIA
Deja, mūsų bendruomenės nariai susiduria su sveikatos ir skurdo
problemomis. Grupės įmonės teikia pirmenybę ir palaiko sprendimus
sveikatos gerinimo ir skurdo mažinimo srityse. Kviečiame
bendruomenės narius įsitraukti į iniciatyvas, skirtas remti vaikus,
pagyvenusius žmones, su ligomis kovojančius žmones ir visus,
kuriems reikia pagalbos, kad būtų patenkinti būtinieji žmogiškieji
poreikiai.
MAXIMA Latvija bendradarbiauja su atsakingais vietos gamintojais,
kad Vaikų ligoninės fondą kasdien aprūpintų kokybiškomis,
šviežiomis, vietinės gamybos prekėmis. Iniciatyva, žinoma kaip
„VALGYK SU DŽIAUGSMU“ („Ēstprieks“), skirta paremti mažuosius
ligoninės pacientus, taip pat šviesti visuomenę apie sveikos,
subalansuotos mitybos svarbą vaikams, kuri atlieka labai reikšmingą
vaidmenį sveikimo procese. Už paaukotas lėšas ir produktus, ligoninė
šiais metais pamaitino apie 15 000 pacientų, patiekė 48 000 skanių ir
sveikų patiekalų. 2021 m. buvo sukurta 12 sveikos mitybos laidos
„Atrask apetito džiaugsmą“ („Atklāj Ēstprieku“) serijų, skirtų šviesti
tėvus apie sveikos mitybos svarbą vaikams ir jaunimui. Vaikų ligoninės
pacientų apklausos rodo, kad pasitenkinimas maitinimu ligoninėje per
metus išaugo 28 %.
MAXIMA Latvija tęsia ilgalaikį bendradarbiavimą su reabilitacijos
centru „Poga“. Tikslas – padėti vaikams su negalia ir didinti
visuomenės sąmoningumą. Šių metų aukos buvo skirtos ergoterapijos
kursams jauniesiems Pogos pacientams ir vandens procedūrų centro
įrengimui Pogoje, kuris planuojamas baigti 2022 m.

„SOS vaikų kaimas“ – tai organizacija, kuri rūpinasi sunkioje padėtyje
atsidūrusiais vaikais ir daro viską, kad suteiktų jiems galimybę augti
laimingose ir saugiose šeimose. MAXIMA Lietuva ne tik juos remia,
bet ir skatina kitus tai daryti. Kartu su organizacija, parduotuvėse
įdiegėme bekontakčius aukų rinkimo aparatus, kad visi norintys
paremti „SOS vaikų kaimą“, galėtų tą lengvai padaryti. Per 2021 metus
tokių aparatų skaičių padidinome nuo 100 iki 200.
MAXIMA Estija tęsia gražią tradiciją Kalėdiniu laikotarpiu išpildyti
nepasiturinčių šeimų vaikų norus, kad jų šventės būtų
džiaugsmingesnės. Klientai mūsų parduotuvėse gali pasiimti angelą
nuo „Angelų medžio“ ir nupirkti nurodytą dovaną. Per daugelį metų
šią akciją labai palankiai įvertino pirkėjai, kurie greitai paima visus
dovanų norus nuo „Angelų medžių“ ir netgi prašo daugiau. Kai vaikų
norų nebelieka, atsiranda klientų, kurie tiesiog atneša dovanų ir prašo
jas padovanoti vaikams. Šiais metais buvo pradžiuginti daugiau nei
2 000 vaikų.
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PARAMA MAISTO PRODUKTAIS
Per metus visose šalyse, kuriose veikiame, vykdome daugybę iniciatyvų,
orientuotų į būtiniausių poreikių tenkinimą. Kai kurios iš jų apima:
STOKROTKA: Kaip ir kiekvienais metais, pernai buvo remiama Lenkijos
Raudonojo Kryžiaus labdaros veikla vietos bendruomenėms, apimanti ir
maisto dalijimą skurstantiems žmonėms. STOKROTKA paaukojo
būtiniausius maisto produktus Raudonajam Kryžiui, kad šie jį pristatytų
vietos bendruomenės senjorams ir mažas pajamas gaunančioms
šeimoms. STOKROTKA taip pat remia Didžiojo Kalėdų labdaros
orkestro veiklą ir kasmetinių labdaros fondų rinkimo centrų savanoriams
teikia maistą. Kalėdų metas ne visiems lengvas, o STOKROTKA kartu su
„Little Brother of the Poor“ asociacija ruošia ir dalina Kalėdinius maisto
paketus vienišiems senjorams, kad sukeltų šypseną ir suteiktų
džiaugsmo.
MAXIMA Lietuva: 18 metų trunkantis bendradarbiavimas su Lietuvos
maisto banku tęsiasi. Visoje Lietuvoje vyko tradicinės „Maisto banko“
rudens ir pavasario akcijos, kurių tikslas – surinkti kuo daugiau
negendančių produktų socialiai pažeidžiamiems Lietuvos žmonėms. Šių
akcijų metu, MAXIMA Lietuva parduotuvėse pirkėjai paaukojo beveik
200 000 maisto vienetų, kurių vertė viršijo 175 000 eurų. Produktai buvo
išdalinti daugiau nei 300 ne pelno siekiančių organizacijų, kurios
rūpinasi įvairiomis socialiai pažeidžiamomis grupėmis: daugiavaikėmis
šeimomis, mažas pajamas gaunančiais neįgaliaisiais, senjorais,
bedarbiais, vienišomis mamomis, socialinės krizės ištiktais žmonėms. Be
to, kas mėnesį prekybos tinklas dovanoja ir išdalina maisto produktų už
daugiau nei 40 000 eurų. To dėka, nepriteklių patiriantys žmonės
maisto labdaros gauna kelis kartus per savaitę.

MAXIMA Estija: 2021 metais Estijos maisto bankui buvo paaukotos 135
tonos maisto, kad būtų sumažintas maisto švaistymas ir būtiniausiu
maistu aprūpinti į sunkią padėtį patekę žmonės ir šeimos, kuriems tokia
pagalba yra būtina. MAXIMA Estija kelis kartus per savaitę organizavo
maisto akcijas 15-oje parduotuvių, kuriose pirkėjai galėjo patys nupirkti
ir paaukoti maistą.
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T-MARKET: Norėdama per Kalėdas pradžiuginti tėvų globos netekusius
vaikus, jaunimą ir suaugusius su negalia, taip pat senjorus iš slaugos
namų, T-MARKET dalyvavo Šv. Nikalojaus nacionalinio fondo Kalėdinėje
labdaros akcijoje Bulgarijoje. Kalėdiniai ir naujametiniai vakarėliai
surengti 350 vaikų ir jaunuolių bei 180 suaugusiųjų. Šventėms TMARKET dovanojo šventinį maistą ir gėrimus. T-MARKET taip pat
parėmė Novi Iskar T-MARKET taip pat parėmė
Novi Iskar savivaldybės Kalėdines iniciatyvas ir
savivaldybės vaikams bei socialiai remtinoms
šeimoms dovanojo maisto produktus.
MAXIMA Latvija: Jau eilę metų MAXIMA Latvija
skatina aukoti maistą organizacijoms, kad padėtų
labiausiai pažeidžiamiems asmenims. Per pirmąjį
2021
metų
ketvirtį
šešioms
labdaros
organizacijoms,
įvairioms
bendruomenėms,
nevyriausybinėms organizacijoms ir žmonėms,
kuriems reikia pagalbos, buvo paaukotas
rekordinis maisto produktų skaičius – 206 000
maisto produktų.
UGDYMO SKATINIMAS
Būti aktyviam švietimo srityje reiškia skatinti dalijimąsi žiniomis ir
įgūdžiais iš kartos į kartą mokant, parodant ir patariant. Tai svarbus
vaidmuo link tvarios ateities.
T-MARKET jaunimui pristatė stažuočių programą „Verslo vadyba“. Tai
leidžia jauniems žmonėms pamatyti mažmeninės prekybos verslą iš
vidaus, pasirenkant, kuris skyrius yra tinkamas jų įgūdžiams, o vėliau net
pasiliekant dirbti. Projekto metu dalyviai susipažįsta su pagrindinių
įmonės padalinių darbu. Užduočių atlikimas su mentorių pagalba
įtraukia juos į mūsų kasdienį darbą ir suteikia daug praktinės patirties.
Svarbu nuo mažens sužadinti vaikų susidomėjimą ir norą mokytis. Štai
kodėl MAXIMA Estija jau ketvirtus metus rėmė iniciatyvą „Mano ateitis
Estijoje“ („Minu tulevik Eestis“), teikdama edukacinius leidinius,
galvosūkių knygas ir knygas vaikų namų vaikams, vaikų ligoninėms ir
socialiniams centrams visoje šalyje. Buvo padovanota apie 10 000
knygų, kad vis daugiau vaikų galėtų patirti skaitymo džiaugsmą.
Kai kuriose Estijos dalyse tęsiantis pandeminiams apribojimams ir
nuotoliniam mokymuisi mokyklose, MAXIMA Estija padovanojo 20
kompiuterių Estijos daugiavaikių šeimų asociacijai. Daugiavaikių šeimų
vaikams buvo suteikta nuotolinio mokymosi įranga, kad jų išsilavinimas
nenukentėtų.
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Be galo didžiuojamės „LIETUVOS MAXIMALISTŲ“ role vaikų
ugdymui Lietuvoje. Tai ilgiausiai trunkantis mūsų projektas, kurį
įgyvendina MAXIMA Lietuva. MAXIMA Lietuva jau 19-tus metus
kvietė gabius, kūrybingus ir tobulėti norinčius 1-12 klasių mokinius
pretenduoti į MAXIMALISTO stipendiją. Stipendija suteikia galimybę
gabiems vaikams ruoštis ir dalyvauti nacionaliniuose ir
tarptautiniuose mokslo, meno, inovacijų, ekologijos ir sporto
konkursuose arba įsigyti tai, ko reikia, kad galėtų toliau ugdyti savo
talentus. 2021/2022 mokslo metams MAXIMALISTŲ stipendijas iš
viso gavo 101 jaunasis talentas.

GYVENIMAS SU COVID-19

Tęsėme kasdienę paramą kovojantiems su COVID-19. Bendradarbiaudama su
Vilniaus savivaldybe, MAXIMA Lietuva aprūpino maistu ir gėrimais pagrindinio
skiepijimo centro gydytojus ir savanorius. Aštuonis mėnesius, kiekvieną savaitę buvo
pristatomas maistas ir gėrimai.

Pavasarį MAXIMA Latvija surengė informacinę kampaniją apie skiepijimą nuo
COVID-19, siekdama paaiškinti ir paskatinti darbuotojus ir visą visuomenę skiepytis.
Akcija organizuota bendradarbiaujant su Latvijos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija, Latvijos ligų prevencijos ir kontrolės centru bei ekspertais. Pagrindinis
jos tikslas buvo paskatinti dar daugiau darbuotojų ir kitų asmenų savanoriškai
pasiskiepyti, siekiant apsaugoti save, savo šeimos narius ir kitus. Šios iniciatyvos
metu informacija apie skiepus mūsų klientams ir darbuotojams buvo plačiai
prieinama MAXIMA Latvija komunikacijos kanalais. Kiekvienas galėjo gauti mokslu
ir faktais pagrįstus atsakymus į rūpimus klausimus, darbuotojams vyko edukaciniai
seminarai.
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APIE SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS
ATASKAITĄ
Tai antroji MAXIMA grupės įmonių socialinės atsakomybės ataskaita. Joje pateikiami ﬁnansinių
metų, prasidėjusių 2021 m. sausio 1 d. ir pasibaigusių 2021 m. gruodžio 31 d. duomenys. Ataskaita
apima MAXIMA GRUPĖ, UAB, ir visas jos tiesiogines bei netiesiogines dukterines įmones. 2021 m.
pagrindinės Grupės dukterinės įmonės pateikiamos šios ataskaitos priede (86 psl.). Kitos,
neišvardytos dukterinės įmonės, daugiausia užsiima nekilnojamojo turto valdymu. Grupei priklauso
100 proc. visų dukterinių įmonių akcijų.
Ši ataskaita parengta pagal Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos (GRI angl. Global Reporting
Initiative) standartų pagrindinę versiją (CORE). Šios gairės pateikia konsoliduoto požiūrio į
atskaitingumą sistemą išlaikant aukščiausią skaidrumą ir nuoseklumą. Pagal šiuos standartus
pateikiama informacija yra patikima ir naudinga rinkai bei visuomenei. Grupės viduje buvo
tikrinami pateikti duomenys, jų teisingumą ir aktualumą patikrino darbuotojai, atsakingi už atskiras
mūsų verslo sritis. Be to, ataskaita buvo perskaityta mūsų audito bendrovės (žr. pareiškimą Grupės
ﬁnansinėje ataskaitoje). Esame užsibrėžę kasmet pateikti ataskaitą apie savo veiklą tvarumo srityje.
Kilus bet kokiems klausimams, nedvejodami susisiekite su mumis: CSR@maximagrupe.eu

REIKŠMINGUMO KLAUSIMAI
Pagal GRI standartų gaires, šioje ataskaitoje skelbiama informacija atrinkta pagal numatytus
reikšmingumo kriterijus. Ataskaita parengta remiantis vidaus ir išorės konsultacijomis bei
mažmeninės prekybos sektoriui svarbių tendencijų ir klausimų apžvalga, ir joje pateikiami
strateginiai darnaus Grupės vystymosi aspektai.
Todėl temos buvo suskirstytos į penkias pagrindines kategorijas: tiekimo grandinė, klientai,
darbuotojai, bendruomenės ir aplinka.

REIKŠMINGŲ TEMŲ SĄRAŠAS
1. MŪSŲ požiūris į tvarumą
2. MŪSŲ Žmonės
Atsakinga darbo vieta - Darbuotojų sauga ir sveikata - Darbuotojų mokymas ir ugdymas
3. MŪSŲ Klientai
Produktų kokybė ir saugumas - Sveiki produktai - Apsipirkimo patirtis
4. MŪSŲ Tiekimo grandinė
Atsakingas tiekimas - Partnerystė su tiekėjais
5. MŪSŲ Bendruomenės
Parama vietos bendruomenėms - Maisto aukojimas

6. MŪSŲ Aplinka
Aplinkos apsauga ir klimato kaita - Produktų pakuotės - Maisto švaistymo prevencija
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ES TAKSONOMIJA TVARIAI VEIKLAI
(ES TAKSONOMIJA)
Pagal ES taksonomijos ir deleguotuosius aktus, MAXIMA Grupė privalo
atskleisti informaciją, kiek jos veikla yra susijusi su aplinkai tvaria
ekonomine veikla. Mes aktyviai siekiame tvarumo, o tvarumas yra
neatsiejama mūsų verslo praktikos dalis.
Pagrindinė MAXIMA Grupės ekonominė veikla – mažmeninė prekyba
maisto produktais ir būtiniausiomis prekėmis. Šiuo metu ši veikla nėra
įtraukta į ES deleguotųjų taksonomijos aktų reikalavimus atitinkančių veiklų
sąrašą. Todėl pagrindinei MAXIMA Grupės veiklai nėra prievolės teikti ES
taksonomijos ataskaitas. Tačiau Grupė užsiima antrine ekonomine veikla,
kuria palaikoma mažmeninė prekyba, pvz., prekių gabenimas, pastatų
pirkimas ir nuoma, pastatų renovacija ir investicijos į energiją taupančius
įrenginius. Šios ekonominės veiklos rūšys yra ES taksonomijos teisės aktus
atitinkančios veiklos.
Pagr. rodikliai

Apyvarta

Ekonominės veiklos, kuriai
taikoma ES taksonomija,
dalis %

Ekonominės veiklos, kuriai
netaikoma ES taksonomija,
dalis %

0,10

99,90

Kapitalo sąnaudos /
CapEx

15,53

84,47

Veiklos sąnaudos /
OpEx

0,21

99,79

APYVARTA
Bendra Grupės apyvarta atitinka pajamas, nurodytas Grupės
konsoliduotose finansinėse ataskaitose, parengtose pagal TFAS
(Tarptautinius finansinės atsakomybės standartus), taikomus ES.
Apyvartos pagrindiniai veiklos rodikliai parodo, kokią dalį Grupės pajamų
sudaro pajamos gautos iš pastatų nuomos ir iš elektroninės prekybos
transportavimo paslaugų. Pajamų apskaitos politika yra atskleista Grupės
konsoliduotose finansinėse ataskaitose.
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KAPITALINĖS INVESTICIJOS (CapEx)
Bendros kapitalinės investicijos atitinka per ataskaitinį laikotarpį įsigytą ilgalaikį
materialųjį turtą, nematerialųjį turtą, investicinį turtą ir naudojimo teise valdomo
turto padidėjimą.
Turtas, kuriam taikoma ES taksonomija, yra susijęs su Grupei priklausančiais
pastatais ir transporto priemonėmis (priklausančios ir nuomojamos), bei
investicijomis į energiją taupančius įrenginius. MAXIMA Grupė savo parduotuvėse ir
sandėliuose montuoja ir prižiūri energiją taupančią įrangą, daugiausia efektyvias
šaldymo, apšvietimo ir šildymo sistemas. Transportavimo paslaugas Grupei teikia
išorės tiekėjai. Tačiau jos turimos ar nuomojamos transporto priemonės
naudojamos prekių gabenimui elektroninės prekybos klientams.

Kapitalinių investicijų pagrindiniai veiklos rodikliai parodo, kokią dalį MAXIMA
Grupės investicijos į minėtą turtą sudaro visose Grupės kapitalinėse investicijose
(įskaitant naudojimo teise valdomo turto padidėjimą dėl nuomojamų automobilių)
per ataskaitinį laikotarpį.
VEIKLOS SĄNAUDOS (OpEx)
Remiantis Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/2178, visos veiklos
sąnaudos apibrėžiamos kaip tiesioginės nekapitalizuotos išlaidos, susijusios su
kasdieniu ilgalaikio materialiojo turto aptarnavimu, būtinu nuolatiniam ir efektyviam
tokio turto funkcionavimui užtikrinti. Grupė patiria turto remonto ir priežiūros bei
trumpalaikės transporto priemonių nuomos išlaidas.
Veiklos sąnaudų pagrindiniai veiklos rodikliai parodo, kokią dalį minėtos veiklos
sąnaudos sudaro visose Grupės sąnaudose.
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GRI STANDARTO TURINIO INDEKSAS
GRI Standarto
Nr.

Rodiklio pavadinimas/ papildoma informacija

Puslapis

ORGANIZACIJOS PROFILIS
102-1

Organizacijos pavadinimas

6

102-2

Veikla, prekės ženklai, produktai ir paslaugos

6

102-3

Organizacijos pagrindinės būstinės adresas

6

102-4

Vykdomos veiklos vieta

6, 8

102-5

Nuosavybės ir teisinė forma

6

102-6

Rinkos, kuriose dirbama

6, 8

102-7

Organizacijos dydis

6

102-8

Informacija apie darbuotojus

6, 29, 94

102-9

Tiekimo grandinės aprašymas

66, 67, 68

102-10

Reikšmingi organizacijos ir jos tiekimo grandinės pokyčiai

7, 8, 10

102-11

Atsargumo priemonės

55

102-12

Išorinės iniciatyvos

19

102-13

Narystė asociacijose

19

102-14

Vadovo žodis

4, 5

102-15

Didžiausias poveikis, rizikos ir galimybės

86, 87, 88

STRATEGIJA

ETIKA IR INTEGRALUMAS
102-16

Vertybės, principai, standartai ir elgesio normos

21, 22, 23, 24

Valdymo struktūra

11, 12, 13, 14, 15

VALDYMAS
102-18

SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
102-40

Suinteresuotųjų šalių sąrašas

25, 26

102-41

Kolektyvinės sutartys – 64,7 % visų darbuotojų

-

102-42

Suinteresuotųjų šalių identiﬁkavimas ir atranka

25, 26

102-43

Suinteresuotųjų šalių įsitraukimo būdai

25, 26

102-44

Svarbiausios temos ir susirūpinimą keliantys klausimai

25, 26

ATASKAITŲ TEIKIMO PRAKTIKA
102-45

Į konsoliduotą ﬁnansinę ataskaitą įtraukti ūkio subjektai

86

102-46

Ataskaitos turinio ir temų ribų apibrėžimas

79

102-47

Temų sąrašas

79

102-48

Informacijos pataisymai1

56, 57

102-49

Pokyčiai ataskaitiniu laikotarpiu

7

102-50

Ataskaitinis laikotarpis

79

102-51

Paskutinės ataskaitos data

79

102-52

Ataskaitų ciklas

79

102-53

Kontaktas socialinės atsakomybės klausimais

79

[GRI 102-55]
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GRI STANDARTO TURINIO INDEKSAS
GRI Standarto
Nr.

Rodiklio pavadinimas/ papildoma informacija

102-54

Pareiškimas apie ataskaitos atitikimą GRI standartams

79

102-55

GRI turinio indeksas

82, 83, 84

102-56

Išorinis užtikrinimas

79

Puslapis

VADOVYBĖS POŽIŪRIS
103-1

Temų, nustatytų kaip reikšmingų, paaiškinimas nurodant jų ribas

103-2

Vadovybės požiūris

103-3

Vadovybės požiūrio vertinimas

18, 19, 20, 28, 29, 44, 55,
66, 67, 68, 71
18, 19, 20, 28, 29, 44, 55,
66, 67, 68, 71
18, 19, 20, 28, 29, 44, 55,
66, 67, 68, 71

EKONOMINĖ KATEGORIJA
201-1
201-4

Sukurta ir paskirstyta tiesioginė ekonominė vertė – 4 352 mln. Eurų.

-

Finansinė parama gauta iš vyriausybinių institucijų

Konsoliduotajam
metiniame pranešime
(31, 63, 71 psl.)

PIRKIMŲ PRAKTIKA
204-1

Išlaidų vietiniams tiekėjams dalis

69

KORUPCIJOS PREVENCIJA
205-2

Komunikacija ir mokymai apie korupcijos prevencijos politiką ir procedūras

23

205-3

Patvirtinti korupcijos atvejai ir veiksmai, kurių buvo imtasi

24

207-1

Požiūris į mokesčius

15, 16

207-2

Mokesčių valdymas, kontrolė ir rizikos valdymas

15, 16

207-3

Suinteresuotųjų šalių įtraukimas ir su mokesčiais susijusių problemų valdymas

15, 16

302-1

Energijos suvartojimas organizacijoje

56

302-4

Energijos suvartojimo sumažinimas

56, 57

MOKESČIAI

ENERGIJA

VANDUO IR NUOTEKOS
303-1

Sąveika su vandeniu kaip bendru ištekliu

58

303-2

Su vandens išleidimu susijusio poveikio valdymas

58

303-5

Vandens suvartojimas

58

IŠMETIMAS
305-1
305-2

Tiesioginis (1 taikymo sritis) išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD)
kiekis
Netiesioginis energijos (2 taikymo sritis) išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų (ŠESD) kiekis

57
57

ATLIEKOS
306-1

Atliekų susidarymas ir reikšmingas su atliekomis susijęs poveikis

59, 60, 61, 62, 63, 64

306-2

Su atliekomis susijusio poveikio valdymas

59, 60, 61, 62, 63, 64

306-3

Susidariusios atliekos

62

306-4

Atliekos nukreiptos nuo šalinimo2

64
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GRI STANDARTO TURINIO INDEKSAS
GRI Standarto
Nr.

Rodiklio pavadinimas/ papildoma informacija

Puslapis

401-1

Naujų darbuotojų samda ir darbuotojų kaita

29, 95, 96, 97

401-3

Vaiko priežiūros atostogos

36

DARBUOTOJAI

DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA
403-1

Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistema

38, 39, 40, 41, 42

403-2

Pavojaus nustatymas, rizikos vertinimas ir įvykio tyrimas

38, 39, 40, 41, 42

403-3

Profesinės sveikatos patikrinimai

38, 39, 40, 41, 42

403-4

Darbuotojų dalyvavimas, konsultavimasis ir komunikavimas darbuotojų sveikatos
ir saugos klausimais

38, 39, 40, 41, 42

403-5

Darbuotojų mokymai darbo saugos ir sveikatos temomis

38, 39, 40, 41, 42

403-6

Darbuotojų sveikatos skatinimas

38, 39, 40, 41, 42

403-7

Profesinės sveikatos ir saugos poveikio, tiesiogiai susijusio su verslo santykiais,
prevencija ir švelninimas

38, 39, 40, 41, 42

403-9

Su darbu susiję sužalojimai

40

MOKYMAS IR UGDYMAS
404-1

Vidutinis mokymo valandų skaičius per metus vienam darbuotojui

32

404-2

Darbuotojų įgūdžių tobulinimo ir pereinamojo laikotarpio pagalbos programos

32, 33

404-3

Darbuotojų, kuriems reguliariai atliekamos veiklos ir karjeros plėtros apžvalgos,
procentas

35

ĮVAIROVĖ IR LYGIOS GALIMYBĖS
405-1

Valdymo organų ir darbuotojų įvairovė

30, 31

NEDISKRIMINAVIMAS
406-1

Diskriminacijos atvejai ir korekciniai veiksmai

31

VIETOS BENDRUOMENĖS
413-1

Veiklos su vietos bendruomene, poveikio vertinimas ir plėtros programos

72, 73, 74, 75

KLIENTŲ SVEIKATA IR SAUGUMAS
416-1

Produktų ir paslaugų poveikio sveikatai bei saugumui vertinimas

45, 46, 49, 50

RINKODARA IR ŽENKLINIMAS
417-1

Reikalavimai informacijai apie gaminius bei paslaugas ir ženklinimui

48, 49, 50

2020 m. Socialinės atsakomybės ataskaitoje pateiktas bendras energijos suvartojimas buvo perskaičiuotas, nes aptikta
skaičiavimo klaida. 2020 m. Socialinės atsakomybės ataskaitoje pateikta Netiesioginės energijos (taikymo sritis 2) buvo
perskaičiuota, nes buvo aptikta skaičiavimo klaida.
2 Tobuliname informacijos rinkimo sistemas, kad galėtume visapusiškai raportuoti apie šį rodiklį.
1
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INFORMACIJA APIE REIKŠMINGAS
DUKTERINES ĮMONES
Bendrovė neturi filialų ar atstovybių. Pagrindinės Grupės
patronuojamosios įmonės 2021-aisiais ir 2020-aisiais metais
pateikiamos lentelėje toliau. Kitos toliau neįvardytos patronuojamosios
įmonės daugiausiai užsiima nekilnojamojo turto valdymu. Grupei
priklauso 100% visų patronuojamųjų įmonių akcijų. Per 2021 ir 2020 m.
neįvyko jokių reikšmingų verslo jungimų.

RIZIKŲ VALDYMAS
KONTROLĖS SISTEMA
Kaip ir kiekvienas verslas, susiduriame su įvairių rūšių rizikomis, dėl
kurių mūsų įmonėse gali susidaryti netikėtų situacijų. Norėdami
sėkmingai veikti, siekiame numatyti ir greitai reaguoti, kad šios rizikos
netrukdytų įgyvendinti mūsų strategijoje iškeltų tikslų. Siekiame skatinti
darbo kultūrą, kuri vadovaujasi iniciatyviu požiūriu į rizikos valdymą ir
leidžia mums pateisinti suinteresuotųjų šalių lūkesčius.
REIKŠMINGŲ RIZIKŲ VALDYMAS
Rizikas skirstome į tris pagrindines kategorijas. Dėl kiekvienos rizikos
MAXIMA GRUPĖ imasi konkrečių priemonių, siekdama valdyti priežastis
ir sumažinti galimas pasekmes. Pagrindiniai finansinės, verslo ir atitikties
rizikų veiksniai ir jų mažinimo priemonės išsamiai aprašyti toliau.
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Rizika

Pagrindinės
rizikos priežastys

Kredito rizika

•
•

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai
Prekybos ir kitos
gautinos sumos

•
•
•

FINANSINĖS RIZIKOS

•
Ribojantys
•
kovenantai
ilgalaikėse paskolų •
sutartyse

Finansinio įsiskolinimo •
apribojimai
•
Turto įkeitimo arba
neperleidimo sąlygos

Finansavimo ir
likvidumo rizika

Skirtingi mokėtinų ir
•
gautinų sumų
•
apmokėjimo terminai •
Pakankamas likvidumas •

•

•

•
Užsienio valiutos
konvertavimo
kurso rizika

•

Palūkanų normos •
rizika

Prekių įsigijimas
užsienio valiuta,
pajamas gaunant
eurais ir kita vietine
valiuta
Kreditai su kintama
palūkanų norma
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Skolininkų kreditingumo kontrolė naudojant priemones, apimančias kredito
patvirtinimų, limitų, išankstinio mokėjimo reikalavimų ir kitų procedūrų stebėseną
Rizikos diversifikacija tarp skirtingų sandorio šalių ir klientų
Lėšos bankuose diversifikuotos, nes sandorio šalys yra bankai arba bankų
dukterinės įmonės, kurioms tarptautinės kredito reitingo agentūros yra suteikusios
investicinės kategorijos kredito reitingą
Sėkmingas ilgalaikis bendradarbiavimas, grįstas pasirašytomis sutartimis, kuriose
aprašyti abiejų šalių bendradarbiavimo sąlygos ir atsakomybės
Nuolatinis įsiskolinimo rodiklių bei kovenantų stebėjimas
Su rizikos valdymu susiję rodikliai ir limitai yra nustatyti Iždo ir finansinės rizikos
valdymo politikoje, kuri yra taikoma visoms Grupės įmonei ir yra reguliariai
peržiūrima valdybos ir vadovybės.
Galimybė naudotis patvirtintais kreditų limitais
Pakankamas laisvų pinigų ir pinigų ekvivalentų lygis
Išankstinis finansavimo šaltinių užsitikrinimas
Likvidumo lygis ir šaltiniai nuolat peržiūrimi ir Grupė turi galimybę naudotis
kredito linijomis ir skolos kapitalo rinkos priemonėmis
Mūsų iždo ir finansinės rizikos valdymo politika skelbiama visai Grupei ir ją nuolat
peržiūri valdyba ir vadovybė.

•

Grupė naudojasi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (išankstiniai valiutos kurso
apsikeitimo sandoriai, angl. „forwards“), kad galėtų apsidrausti nuo užsienio
valiutos kurso pokyčių

•
•

Sutarčių sudarymas su fiksuota palūkanų norma
- Išvestinių finansinių priemonių taikymas

Strateginė rizika

•
•

Pajamos
EBITDA

•
•
•

Grupės vadovų dėmesys
Verslo tęstinumo gairės ir politika
Verslo tęstinumo valdymo planai

Reputacijos rizika

•

Pajamos

•
•

Nuolatinis vidaus kontrolės sistemos tobulinimas
Darbuotojų mokymas ir įmonės kultūros, kurioje nepriimtinas neetiškas elgesys,
vystymas

COVID-19

•
•
•
•
•

Pajamos
EBITDA
Tiekimo grandinė
Veiklos pajamos
Finansinės veiklos
pajamos

•
•

Kolegų ir klientų sauga buvo ir toliau išlieka mūsų prioritetas
Klientų saugos užtikrinimas: kaukės, dezinfekciniai skysčiai, socialinė distancija,
savitarnos kasos
Darbuotojų saugos užtikrinimas: saugos įranga, sveikatos būklės patikrinimai ir
temperatūros matavimas, COVID-19 testai, nuotolinis darbas
Tiekimo grandinės saugos užtikrinimas: dezinfekcijos stotelės skirtos vairuotojams,
saugos įranga, privalomi temperatūros matavimai, kontaktų ribojimas,
papildomos tiekimo grandinės pajėgumo užtikrinimas, kad būtų tenkinami
pasikeitę poreikiai
Piniginių išteklių ir skolinimosi priemonių užtikrinimas ir dideli pinigų srautai,
likvidumo palaikymas ir ilgalaikis mokumas
Grupė veikia skirtingose valstybėse su skirtingomis specifinėmis rizikomis
Žinios ir supratimas apie šalis, kuriose veikia Grupė
Politinių, finansinių, socialinių ar ekonominių pokyčių valstybėse, kuriose Grupė
veikia, stebėsena ir peržiūra

•
•

•

VERSLO RIZIKOS

Mažinimo priemonės

Valstybės rizika

•

Geopolitiniai veiksniai

•

Veikla valstybėse,
kuriose politinė,
finansinė, socialinė
ar ekonominė
situacija yra
nestabili
Politiniai pokyčiai
kaimyninėse šalyse

•
•
•

•
•
•
•

Reguliavimo rizika

Konkurencinės ir
ekonominės aplinkos
rizika

[GRI 102-15]

•
•

•
•
•

Pajamos
Aplinkosaugos
reglamentavimas

•
•
•

Grupės verslas
•
Veiklos rezultatai •
Finansinės sąlygos •
•
•
•
•
•
•

Grupė veikia skirtingose valstybėse su skirtingomis specifinėmis rizikomis
Žinios ir supratimas apie šalis, kuriose veikia Grupė
Politinių, finansinių, socialinių ar ekonominių pokyčių valstybėse, kuriose Grupė
veikia, stebėsena ir peržiūra
Lyderystės, veiksmų ir komunikacijos planų įtraukimas siekiant valdyti šią rizikos
dalį
Grupė veikia skirtingose valstybėse su skirtingomis reguliavimo nuostatomis, kas
leidžia diversifikuoti rizikas
Valstybių, kuriose veikia Grupė, reglamentavimo supratimas
Reglamentavimo pokyčių valstybėse, kuriose Grupė veikia, stebėsena ir peržiūra
Vartotojų elgsenos tyrimai ir stebėsena
Ekonominės raidos analizė
Konkurentų kainų palyginimas
Patvirtintos strategijos
Privačių prekės ženklų stiprinimas
Asmeniškesnio santykio su vartotojais kūrimas
Nuolatinis vidaus kontrolės sistemos tobulinimas
87
Prekių asortimento ir kainodaros valdymas
Skirtingų parduotuvių formatų modelis leidžia patenkinti besikeičiančius klientų
poreikius

VERSLO RIZIKOS

Rizika

Pagrindinės rizikos
priežastys

Mažinimo priemonės
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Augimo, plėtros ir
•
ekonomiškai patrauklių •
prekybos vietų trūkumo •
rizika
•

Parduotuvių skaičius
Pajamos
Veiklos rezultatai
Finansinės sąlygos

•
•
•
•

Skirtingų regionų tyrimai ir stebėsena
Susijungimų, įsigijimų ir turto valdymo kompetencijų išlaikymas
Patvirtintos strategijos
Išsamus veiklos teisinis ir finansinis tikrinimas (angl. „Due diligence“)

Rizikos, susijusios su
informacinių
technologijų veikimu,
duomenų apsauga ir
asmens duomenų
apsauga

Pajamos
Veiklos išlaidos

•
•
•

Nuolatinis vidaus kontrolės procedūrų tobulinimas
Bendradarbiavimas su geriausiais vidaus IT ekspertais
Perkamos trečiųjų šalių paslaugos su susitarimais dėl paslaugų kokybės
lygmens ir jų atitikties stebėsenos
Centralizuotos IT infrastruktūros patikimumo užtikrinimas
Politikos ir procedūrų, užtikrinančių kibernetinį saugumą, įdiegimas
Sukurtos komandos ir informacinės sistemos naudojimas siekiant atrasti
netipinį elgesį korporacijos tinkle ir pranešti bei sureaguoti į saugumo
pažeidimus
Specialios įrangos ir programų naudojimas siekiant apsisaugoti nuo
kenksmingų programų, išorės ir vidaus kibernetinių atakų, el. pašto
šiukšlių, duomenų nutekėjimo
- Mokymai ir komunikacija, padedanti išvengti su duomenų saugumu ir
privatumu susijusių incidentų, reguliarūs kolegų įvadiniai ir kvalifikacijos
kėlimo kursai
Nuolatinis vidaus kontrolės procedūrų tobulinimas
Politikos ir procedūrų, užtikrinančių saugumą, įdiegimas
Išoriniai saugos paslaugų teikėjai
Optimali verslo operacijų ir tiekimo grandinės decentralizacija
Logistikos strategija, užtikrinanti tinklo tiekimo grandinės valdymą ir
įvairinimą, kad būtų išvengta tiekimo koncentracijos iš tam tikrų regionų
ar šalių
Efektyvus atsargų valdymas
Padidintas tiesioginis centralizuotas globalus tiekimas, kartu mažinant
atsargų netektis ir didinant efektyvumą
Darbo rinkos stebėsena ir rinkos sąlygas atitinkančios naudos
darbuotojams
Vidaus procesai tinkami darbuotojams įdarbinti, apmokyti ir tobulėti
Įmonės kultūros kūrimas
Teisės aktų projektų stebėsena, vidinių projektų inicijavimas laiku
pasiruošiant teisės aktų pokyčiams
Atviras ir ilgalaikis bendradarbiavimas su mokesčių institucijomis visose
šalyse, kuriose veikia Grupė
Konservatyvus požiūris į mokestinę riziką
Sandoriai grupės viduje Grupėje vykdomi vadovaujantis ištiestosios
rankos principu
Nuolatinis vidaus kontrolės sistemos tobulinimas
Teisės aktų projektų stebėsena, vidinių projektų inicijavimas laiku
pasiruošiant teisės aktų pokyčiams
Teisinė pagalba, sutarčių auditas, sutarčių šablonų parengimas ir
naudojimas

•
•

•
•
•

•

•
Nusikaltimų ir saugos
grėsmių rizika

Darbuotojų įsitraukimas į
netinkamą veiką

•

Mažmeninės prekybos •
operacijų, pasiūlos ir •
atsargų valdymo rizikos •
•

Bendrasis pelnas
Veiklos išlaidos
Paslaugų lygiai
Finansinė būklė

•
•
•
•
•

•
•
Žmogiškųjų išteklių
rizika

Darbo jėgos sąnaudos
Finansiniai rezultatai

•
•

•
•
•

ATITIKTIES RIZIKOS

Nenumatyti mokesčiai, •
mokestinės baudos ir
sankcijos

Atitikties galiojantiems
teisės aktams rizika

•

Mokesčių arba mokesčių
teisės aktų taikymo
pakeitimai rinkose, kuriose •
Grupė veikia
•
•
•

Įmonės vidaus valdymo ir •
verslo procesai
•
•

Prekių sauga ir civilinės •
atsakomybės rizika
•

Pajamos
Saugumo
reglamentavimas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplinkos apsaugos ir
tvarumo rizika

•

Veikla ir reputacija

•
•
•
•

Sveikatos ir saugos
darbe rizika
[GRI 102-15]

•

Finansinė būklė, veiklos
rezultatai, reputacija

•
•
•

Prekių saugos politika
Kontrolės standartai maisto ir ne maisto produktams
Standartinės veiklos procedūros
Verslo veiklos rezultatų stebėsena
Produktų kilmės ir gaminimo sąlygų atsekamumas
Trečiųjų šalių sertifikatai
Draudimo programa
Produktų mėginių laboratoriniai tyrimai
Patvirtintų produktų transportavimo, laikymo ir pardavimo taisyklių
laikymasis
Higienos sąlygų laikymasis
Darbuotojų mokymas, įskaitant kokybės užtikrinimą
Pakuočių mažinimas
Naujų metodų, kaip pagerinti energinį efektyvumą parduotuvėse ir
sandėliuose, taikymas
Metodų, mažinančių atliekas visoje grandinėje, taikymas
Energijos vartojimo efektyvumo, vandens, plastiko ar atliekų tvarkymo
tikslų nustatymas
Saugi ir patogi darbo aplinka
Darbuotojų darbo valandų ir atostogų grafiko laikymasis
Reguliarios medicininės apžiūros ir sveikatos patikrinimai
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PRIEDAI
Dirbančių darbuotojų skaičius pagal sutarties rūšį (nuolatinė ar terminuota darbo
sutartis) ir regioną
Nuolatinė

MAXIMA Lietuva

MAXIMA Latvija

MAXIMA Estija

STOKROTKA

T-MARKET

BARBORA

KITOS*
Grupė (konsoliduoti
duomenys)

Terminuota

Vyrai

1 866

300

Moterys

9 522

646

Viso

11 388

946

Vyrai

1 412

0

Moterys

5 408

1

Viso

6 820

1

Vyrai

810

25

Moterys

2 619

48

Viso

3 429

73

Vyrai

938

890

Moterys

5 069

4 516

Viso

6 007

5 406

Vyrai

529

2

Moterys

1 727

4

Viso

2 256

6

Vyrai

763

180

Moterys

876

35

Viso

1 639

215

Vyrai

106

6

Moterys

178

6

Viso

284

12

Vyrai

6 424

1 403

Moterys

25 399

5 256

Viso

31 823

6 659

*MAXIMA International Sourcing, MAXIMA GRUPĖ, FRANMAX, EMPERIA HOLDING Sp. Z o.o., ELPRO DEVELOPMENT Sp. Z o.o.
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PRIEDAI
Darbuotojų kaita ir naujai samdomi darbuotojai

MAXIMA Lietuva
< 30 m.
Bendras per ataskaitinį
laikotarpį įdarbintų darbuotojų
skaičius ir procentinė dalis
Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius
ir procentinė dalis

Vyrai

30-50 m.

> 50 m.

800

51 %

768

49 %

-

-

Moterys

1 316

42 %

1 807

58 %

-

-

Viso

2 116

45 %

2 575

55 %

-

-

830

49 %

863

51 %

-

-

Moterys

1 416

38 %

2 353

62 %

-

-

Viso

2 246

41 %

3 216

59 %

-

-

Vyrai

MAXIMA Latvija
< 30 m.
Bendras per ataskaitinį
laikotarpį įdarbintų darbuotojų
skaičius ir procentinė dalis

> 50 m.

Vyrai

532

50 %

323

30 %

207

20 %

Moterys

629

36 %

643

37 %

462

27 %

1 161

42 %

966

35 %

669

24 %

Vyrai

628

49 %

415

32 %

247

19 %

Moterys

756

32 %

863

36 %

775

32 %

1 384

38 %

1 278

35 %

1 022

28 %

Viso
Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius
ir procentinė dalis

30-50 m.

Viso

MAXIMA Estija
< 30 m.
Bendras per ataskaitinį
laikotarpį įdarbintų darbuotojų
skaičius ir procentinė dalis

> 50 m.

Vyrai

497

60 %

172

21 %

154

19 %

Moterys

680

48 %

419

29 %

321

23 %

1 177

53 %

591

26 %

475

21 %

Vyrai

484

56 %

192

22 %

193

22 %

Moterys

712

42 %

546

32 %

446

26 %

1 196

46 %

738

29 %

639

25 %

Viso
Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius
ir procentinė dalis

30-50 m.

Viso
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PRIEDAI
Darbuotojų kaita ir naujai samdomi darbuotojai

STOKROTKA
< 30 m.
Bendras per ataskaitinį
laikotarpį įdarbintų darbuotojų
skaičius ir procentinė dalis
Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius
ir procentinė dalis

Vyrai

30-50 m.

> 50 m.

392

53 %

315

42 %

37

5%

Moterys

1 305

37 %

1 831

51 %

433

12 %

Viso

1 697

39 %

2 146

50 %

470

11 %

368

51 %

308

43 %

44

6%

Moterys

1 096

33 %

1 648

50 %

569

17 %

Viso

1 464

36 %

1 956

49 %

613

15 %

Vyrai

T-MARKET
< 30 m.
Bendras per ataskaitinį
laikotarpį įdarbintų darbuotojų
skaičius ir procentinė dalis
Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius
ir procentinė dalis

30-50 m.

> 50 m.

Vyrai

393

62 %

202

32 %

43

6%

Moterys

574

36 %

670

43 %

326

21 %

Viso

967

44 %

872

39 %

369

17 %

Vyrai

396

62 %

198

31 %

43

7%

Moterys

546

35 %

678

43 %

354

22 %

Viso

942

42 %

876

40 %

397

18 %

BARBORA
< 30 m.
Bendras per ataskaitinį
laikotarpį įdarbintų darbuotojų
skaičius ir procentinė dalis

> 50 m.

Vyrai

968

74 %

309

24 %

28

2%

Moterys

948

78 %

251

20 %

22

2%

1 916

76 %

560

22 %

50

2%

954

77 %

262

21 %

22

2%

Moterys

1 064

79 %

255

19 %

34

2%

Viso

2 018

78 %

517

20 %

56

2%

Viso
Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius
ir procentinė dalis

30-50 m.

Vyrai
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PRIEDAI
Darbuotojų kaita ir naujai samdomi darbuotojai

KITOS*

Bendras per ataskaitinį
laikotarpį įdarbintų darbuotojų
skaičius ir procentinė dalis
Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius
ir procentinė dalis

< 30 m.

30-50 m.

> 50 m.

Vyrai

24

67 %

12

33 %

0

0%

Moterys

36

61 %

21

36 %

2

3%

Viso

60

63 %

33

35 %

2

2%

Vyrai

16

40 %

24

60 %

0

0%

Moterys

40

68 %

16

27 %

3

5%

Viso

56

57 %

40

40 %

3

3%

Grupė (konsoliduoti duomenys)
< 30 m.
Bendras per ataskaitinį
laikotarpį įdarbintų darbuotojų
skaičius ir procentinė dalis
Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius
ir procentinė dalis

30-50 m.

> 50 m.

Vyrai

3 606

58 %

2 101

34 %

469

8%

Moterys

5 488

43 %

5 642

44 %

1 566

13 %

Viso

9 094

48 %

7 743

41 %

2 035

11 %

Vyrai

3 676

57 %

2 262

35 %

549

Moterys

5 630

40 %

6 359

45 %

2 181

15 %

Viso

9 306

45 %

8 621

42 %

2 730

13 %

8%

*MAXIMA International Sourcing, MAXIMA GRUPĖ, FRANMAX, EMPERIA HOLDING Sp. Z o.o., ELPRO DEVELOPMENT Sp. Z o.o.
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