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Gerbiami skaitytojai,
su malonumu pristatau Jums pirmąją
MAXIMA įmonių grupės socialinės atsakomybės ataskaitą, apimančią mūsų 2020-ųjų
ﬁnansinių metų laikotarpį. Joje apžvelgiame,
kaip mes suprantame Grupės socialinį bei
aplinkos poveikį ir savo, kaip visuomenės
narės, atsakomybę. Kviečiu Jus į kelionę,
kurioje supažindinsime su mūsų Grupės
veikla siekiant tvaraus vystymosi.
Ši ataskaita mums taip pat yra ir puiki
galimybė įrodyti savo atskaitomybę
Jums — mūsų suinteresuotosioms šalims
— ir pakviesti mus geriau pažinti.

MAXIMA grupė tapo maisto prekių parduotuvių rinkos
Baltijos šalyse lydere tiek dėl savo darbuotojų ir verslo
partnerių atsidavimo, tiek dėl klientų pasitikėjimo. Nuo
pat pradžių, daugiau nei prieš 30 metų, kai atidarėme pirmą
savo parduotuvę, sėkmę grindėme principais, abipusiu
pasitikėjimu partneriais ir ryžtu įveikiant iššūkius. Pastaraisiais metais nusistatėme tvarumo prioritetus, tokius
kaip indėlis į aplinką ir visuomenę bei pagrindinių
suinteresuotųjų šalių gerovės augimą. Svarbiausios sritys,
į kurias koncentruojamės, yra susijusios su procesais
tiekimo grandinėje, mūsų darbuotojais, klientais,
bendruomenėmis, kuriose veikiame, ir aplinka. Nors
jau dirbame šiomis kryptimis, tačiau siekiame ateityje
sustiprinti bei suvienodinti savo veiksmus jose ir dar
labiau juos integruoti į visus mūsų verslo procesus.
Į 2020-uosius metus žengėme kupini didelių planų bei
lūkesčių toliau kurti savo klientams geresnę apsipirkimo
patirtį, o kartu išplėsti Grupės tvarumo veiklą, skatinančią
naudoti vien aplinką tausojančius išteklius. Tačiau realybė
visiems sukėlė netikėtų išbandymų.
COVID-19 pandemija parodė, kokia svarbi yra mūsų
komandos stiprybė ir pamatai, ant kurių kūrėme savo
verslą. Atsakingas kiekvieno mūsų darbuotojo-herojaus
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požiūris mus suvienijo ir suteikė daugiau galimybių
pagelbėti kitiems. Darbuotojų ir klientų saugumas
bei sveikata, kaip ir platus bei visiems vienodas produktų
prieinamumas tapo mūsų prioritetais. Šiais metais labiau
nei bet kada anksčiau jautėme atsakomybę už bendruomenes, kuriose dirbame. Kartu su savo darbuotojais
ir verslo partneriais dėjome visas pastangas, kad pirkėjai
kasdien galėtų mūsų parduotuvėse rasti būtiniausius
produktus. Be to, siekdami užtikrinti savo klientams
trijose Baltijos šalyse saugesnio apsipirkimo galimybę,
2020 m. pavasarį per ne visą mėnesį daugiau nei dvigubai
padidinome elektroninės prekybos BARBORA pajėgumus.
Baigiantis metams kasdien pristatydavome daugiau nei
12 tūkst. užsakymų. Nuo pandemijos protrūkio iki 2020 m.
pabaigos tai leido mūsų pirkėjams išvengti mažiausiai
1,8 milijono socialinių kontaktų, ir šis skaičius toliau vis auga.
Didžiuojuosi, kiek daug mums kartu pavyko pasiekti
per šį sunkų laikotarpį. Taip pat žinau, kad be didvyriškų
šimtų herojų – gydytojų, vaistininkų, policininkų, savanorių
ir kitų būtiniausių darbuotojų pastangų negalėtume būti
ten, kur dabar esame. Tikimės, kad ir toliau galėsime
paremti šių herojų pastangas bei palengvinti jų kasdienybę, tiekdami jiems būtiniausius produktus ir paslaugas,
kol jie stengiasi suvaldyti pandemiją.

• daugiau kaip 40 tūkstančių Grupės, ypač parduotuvių, sandėlių ir elektroninės
prekybos darbuotojų-herojų už jų ryžtą, ištvermę ir sunkų darbą priešakinėse
kovos su COVID-19 pandemija linijose nepaisant kiekvieno jų prisiimtos
asmeninės rizikos;

G ENERAL INIO D IR EKTOR IAU S ŽO DI S

Pabaigai norėčiau pasakyti „AČIŪ“, „PALDIES“, „AITÄH“, „DZIĘKUJĘ“
ir „БЛАГОДАРЯ“ už mūsų bendras pastangas COVID-19 pandemijos metu.
Esame dėkingi:

• mūsų tiekėjams, už atsakingą bendradarbiavimą ir visapusišką pagalbą
užtikrinant, kad kiekvieną dieną visi reikalingi produktai pasiektų tūkstančius
mūsų parduotuvių;
• daugiau nei 1,3 milijono kasdienių klientų mūsų parduotuvėse ir
bendruomenėms, kuriose dirbame, nes šiuo sunkiu metu jie pasitikėjo
mumis kaip saugiu ir patikimu partneriu.
2021-uosius metus pasitinkame optimistiškai ir nusistatę lanksčius kovos
su pandemija procesus. Šiemet dėmesį skirsime tam, kad suteiktume puikią
ir prieinamą apsipirkimo patirtį dar daugiau klientų, taip pat, kad būtų
suvienodinta mūsų tvarumo politika ir į visą procesų grandinę būtų integruotos
būtinos priemonės išsikeltiems tikslams pasiekti.
Būkite sveiki ir atsakingi.

Mantas Kuncaitis
„MAXIMA GRUPĖ“, UAB generalinis direktorius,
valdybos pirmininkas

3

APIE MAXIMA G R U PĘ

1. APIE MAXIMA GRUPĘ
[GRI 102-1] [GRI 102-3] [GRI 102-4] [GRI 102-13]

Trumpas MAXIMA grupės
pristatymas ir istorija
MAXIMA įmonių grupė, kontroliuojama „MAXIMA
GRUPĖ“, UAB (toliau – „MAXIMA GRUPĖ“), kurios
būstinė yra Vilniuje, yra didžiausia lietuviškos kilmės
mažmeninės prekybos įmonių grupė Baltijos šalyse
(toliau – Grupė, arba MAXIMA grupė). Grupę sudaro
„MAXIMA“ prekybos tinklai Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje, „STOKROTKA“ prekybos tinklas Lenkijoje,
„T-MARKET“ prekybos tinklas Bulgarijoje ir elektroninė
parduotuvė „BARBORA“, veikianti Baltijos šalyse
ir neseniai pradėjusi savo veiklą Lenkijoje.
Grupei taip pat priklauso „FRANMAX“, UAB (toliau
– „FRANMAX“), teikianti informacinių technologijų
ir palaikymo paslaugas Grupės įmonėms, ir „MAXIMA
International Sourcing“, UAB (toliau – „MAXIMA
International Sourcing“), teikianti centralizuoto tiekimo,
pirkimų bei derybų paslaugas Grupės mažmeninės
prekybos įmonėms.

[GRI 102-4] [GRI 102-6] [GRI 102-7]

Svarbiausi MAXIMA grupės rodikliai

40 109

*

darbuotojų

1 323

parduotuvės

(* įskaitant ir 85 dirbančias franšizės pagrindu)

(* be UAB „Loganas“, UAB „Eigeris“
ir UAB „Akonkagva“)

3,1 milijonų

Daugiau nei

1,3

aktyvių lojalumo kortelių turėtojų

milijono

pirkėjų kasdien

4 226 mln. eurų

2,3 milijono
elektroninės
prekybos užsakymų
per 2020 metus

pajamų

Per 2020 metus parduota

~875 tūkst. kv. m
prekybinio ploto
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3 383 mln.
produktų
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PARDUOTUVIŲ SKAIČIUS

Estija

Latvija

82
178
252

Lietuva

723 *

Lenkija

Bulgarija

88
* įskaitant ir 85 dirbančias franšizės pagrindu

Mes tikime, kad bendruomenė yra didžiausia
mūsų stiprybė. Per pastaruosius tris
dešimtmečius MAXIMA grupė tapo svarbia
jos aptarnaujamų bendruomenių dalimi.
Mes didžiuojamės, kad iš vienos parduotuvės
Vilniuje išaugome į didžiausią Lietuvos mažmeninės prekybos verslą, išsiplėtusį į daugiau
nei 1 300 parduotuvių Baltijos šalyse, Lenkijoje
ir Bulgarijoje. Per šį laiką įgijome vartotojų
pasitikėjimą bei tapome pagrindiniu jų pasirinkimu Baltijos šalyse ir kol kas neplanuojame
sustoti. Todėl, norėdami dar geriau tarnauti
mūsų pirkėjams Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
ir Lenkijoje, sukūrėme elektroninės prekybos
platformą „BARBORA“. Mes esame skolingi savo
darbuotojams, tiekėjams, klientams ir suinteresuotosioms šalims už rinkos lyderio poziciją
ir tvirtai tikime, kad bendrų tikslų siekimas
neša sėkmę ir leidžia mums kaip visumai tapti
dar stipresniais.
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MŪSŲ ISTORIJA

Grupės istorija prasidėjo gerokai anksčiau nei atsirado „MAXIMA“ prekės ženklas.
1992 m. vos prieš kelerius metus nepriklausomybę atgavusi Lietuva drąsiai kovojo
su nestabilumu ir sunkumais, kuriuos sukėlė politiniai ir ekonominiai pokyčiai. Pirkėjai,
norėdami patenkinti savo poreikius, lankydavosi turgavietėse, nes parduotuvių lentynos
dažnai būdavo tuščios. Matydama galimybę pagerinti esamą padėtį, bendraminčių
studentų grupelė nusprendė pasiūlyti rinkai šiuolaikišką, funkcionalų tiekimo grandinės
problemos sprendimą. Išsikėlę tikslą kuo efektyviau klientams tiekti produktus, jie pradėjo
savo verslą ir atidarė tris parduotuves. Žemiau pateikiame mūsų tolesnę istoriją:

1994

2001

2005-2006

2012

2018

2021

Klientai buvo supažindinti
su nauju, standartizuotu
parduotuvių tipu
„VILNIAUS PREKYBA“.

Atidarę parduotuves
Latvijoje bei Estijoje
tapome tarptautine
įmone.

Buvo nutarta visas bendrovei
priklausančias parduotuves
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
pervadinti vienu pavadinimu
„MAXIMA“: atitinkamai
„MAXIMA X“ – šalia namų
esanti parduotuvė,
„MAXIMA XX“ – vidutinio
dydžio parduotuvė ir
„MAXIMA XXX“ – didelis
prekybos centras.

Grupė išplėtė savo
teritoriją ir įsigijo
„ALDIK“ parduotuvių
tinklą Lenkijoje.

„MAXIMA GRUPĖ“ tapo pagrindine
Lenkijos bendrovės, valdančios
mažmeninės prekybos tinklą
„STOKROTKA“, akcininke.

„BARBORA“ pradėjo
savo veiklą Lenkijoje.

Sukurtas modernus
mažmeninės prekybos
tinklas, kurio parduotuvės
buvo suskirstytos pagal dydį:
„MINIMA“, „MEDIA“, „MAXIMA“.
Šie metai laikomi oﬁcialiais
„MAXIMA“ prekės ženklo
gimimo metais.

1998

„BARBORA“ pradėjo savo
veiklą ir Latvijoje bei Estijoje.

Mes ir toliau augame,
puoselėdami santykius
su bendruomene
bei aplinka.

„MAXIMA GRUPĖ“ gavo BB+
kredito reitingą su stabilia
perspektyva ir išleido 300 mln.
eurų vertės 5 metų trukmės
obligacijų emisiją.

Bulgarijoje pradėjo
veikti mūsų prekybos
tinklas „T-MARKET“.

Siekiant centralizuoti ir
efektyviau valdyti mažmeninės
prekybos verslą Lietuvoje
ir užsienyje buvo įkurta
„MAXIMA GRUPĖ“.
Tęsiama plėtra Baltijos
šalyse ir Bulgarijoje.

„MAXIMA“ parduotuvėse
Lietuvoje veiklą pradėjo
elektroninė platforma
„BARBORA“.

„ALDIK“ prekybos tinklas Lenkijoje
buvo sujungtas su „STOKROTKA“
ir nuo šiol tęsia veiklą vienu
pavadinimu „STOKROTKA“.
Įsteigta nauja bendrovė
„MAXIMA International Sourcing“,
sutelkianti centralizuotų pirkimų
Grupėje kompetencijas.

2005

2007

2015

2019
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[GRI 102-2] [GRI 102-5] [GRI 102-45]

[GRI 102-12] [GRI 102-13]

KAS ESAME ŠIANDIEN

ASOCIACIJOS IR INICIATYVOS

MAXIMA grupė yra didžiausias mažmeninės prekybos
parduotuvių tinklas ir darbdavys Baltijos šalyse. Joje
dirba daugiau nei 40 000 darbuotojų penkiose šalyse:
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
Grupei priklauso 1 238 „MAXIMA“, „T-MARKET“ ir
„STOKROTKA“ parduotuvės (be jų, dar 85 „STOKROTKA“
prekės ženklo parduotuvės veikia franšizės pagrindu).
MAXIMA grupė priklauso didesnei įmonių grupei, kurią
kontroliuoja Lietuvoje įsteigta UAB „VILNIAUS PREKYBA“
(toliau – „VILNIAUS PREKYBA“). „VILNIAUS PREKYBA“
kontroliuoja ir per dukterines įmones valdo mažmeninės
prekybos parduotuvių (MAXIMA grupė), statybinių medžiagų ir apdailos prekių prekybos (ERMI grupė), vaistinių
(EUROAPOTHECA grupė) tinklus, taip pat nekilnojamojo
turto plėtros ir turto valdymo įmones (AKROPOLIS grupė)
Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
Plėtodamos verslą, Grupės įmonės naudojasi „FRANMAX“
teikiamomis IT paslaugomis. Svarbiausios dukterinės
įmonės, priklausančios Grupei, yra šios: UAB „MAXIMA
LT“ (toliau – „MAXIMA Lietuva“), „MAXIMA Latvija“ SIA
(toliau – „MAXIMA Latvija“), „MAXIMA Eesti“ OÜ (toliau
– „MAXIMA Estija“), „MAXIMA Bulgaria“ EOOD (toliau
– „T-MARKET“), „STOKROTKA“ SP. Z O.O (toliau – „STOKROTKA“),
UAB „RADAS“, valdanti elektroninės prekybos verslą
su prekės ženklu „BARBORA“ Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

ir Lenkijoje (toliau – „BARBORA“), „FRANMAX“, „MAXIMA
International Sourcing“, taip pat daugiau nei 90 nekilnojamojo turto bendrovių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,
Bulgarijoje ir Lenkijoje, kurios valdo mūsų parduotuves.

Mūsų bendrovės, priklausančios įvairioms pramonės
asociacijoms ir nacionalinėms bei tarptautinėms
organizacijoms, nuolat informuojamos apie naujausius
šio sektoriaus pokyčius.

Pagrindinė mūsų veikla yra mažmeninė prekyba maisto
produktais ir būtiniausiomis prekėmis. Atsižvelgdami
į pirkėjų poreikius bei lūkesčius, mes įkūrėme trijų tipų
parduotuves: „MAXIMA X“, „MAXIMA XX“ ir „MAXIMA XXX“.
Mažiausios mūsų parduotuvės „MAXIMA X“ yra nedidelės,
šalia namų esančios parduotuvės, kurias galima rasti
gyvenamuosiuose rajonuose. Šios parduotuvės siūlo prekes
kasdieniam maistui ruošti ir veikia kaip vietinės maisto
prekių parduotuvės. „MAXIMA XX“ yra prekybos centrai,
siūlantys platesnį prekių asortimentą mūsų klientams,
norintiems ne tik greitai apsipirkti, bet ir turėti didesnes
alternatyvų galimybes. „MAXIMA XXX“ parduotuvės yra
didžiausios, įkurdintos patogiausiose miestų vietose.
Jos siūlo plačiausią aukštos kokybės, nebrangių produktų
ir paslaugų pasirinkimą. Be to, šiose parduotuvėse veikia
šviežios mėsos ir kulinarijos skyriai, kepyklos, rūkyklos,
o šalia parduotuvių yra ir papildomos apsipirkimo zonos.
Įkūrėme savo elektroninės prekybos kanalą „BARBORA“,
kur klientai maisto gaminių ir kitų prekių gali užsisakyti
internetu. Grupei taip pat priklauso ir mažmeninės
prekybos tinklai „STOKROTKA“ Lenkijoje bei „T-MARKET“
Bulgarijoje.

• „MAXIMA Lietuva“ dalyvauja Lietuvos prekybos
įmonių asociacijos veikloje.
• „MAXIMA Latvija“ yra Latvijos užsienio investuotojų
tarybos, Latvijos prekybos ir pramonės rūmų ir Latvijos
darbdavių konfederacijos narė, taip pat Latvijos
mažmenininkų asociacijos partnerė.
• „MAXIMA Estija“ yra Estijos prekybos asociacijos,
Estijos darbdavių konfederacijos, Estijos rinkodaros
asociacijos, Europos personalo valdymo asociacijos
ir PARE – personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymo
profesionalų tinklo Estijoje narė. Ji taip pat dalyvauja
PARE grupėje, vienijančioje neįgaliuosius įdarbinančias
įmones.
• „T-MARKET“ yra Šiuolaikinės prekybos asociacijos narė.
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Keli mūsų socialinės atsakomybės akcentai 2020-aisiais
Grupės bendrovės už jų iniciatyvas ir paslaugų kokybę
nuolat įvertinamos įvairiais apdovanojimais bei pelno
tarptautinį pripažinimą. 2020 m. „MAXIMA Lietuva“
už aukščiausią Lietuvos rinkoje daržovių ir vaisių
kokybę gavo Šveicarijos sertiﬁkavimo agentūros „Icertias“
„QUDAL“ apdovanojimą. Be to, kita Grupės bendrovė
„MAXIMA Latvija“ taip pat buvo „Icertias“ premijuota
kategorijoje „Kliento draugas“ (angl. Customer‘s Friend).
Šis apdovanojimas skiriamas toms įmonėms, kurios
savo klientams visuomet siūlo įspūdingą patirtį, kurią jie
rekomenduoja savo draugams bei kolegoms. „MAXIMA
Latvija“ taip pat gavo „Icertias“ „Geriausio pasirinkimo“
apdovanojimą (angl. Best Buy Award), suteikiamą kaip
įrodymą, kad klientai perka aukščiausios kokybės
produktus už geriausią kainą. Per „Baltic Brand Awards“
ceremoniją Latvijoje „MAXIMA“ prekės ženklas užėmė

Ne mažiau kaip

90%

Grupės bendrovių įgyvendino
Tiekėjų elgesio kodeksą ir Korupcijos
prevencijos politiką*

antrą vietą „DDB Brand Capital“ mėgstamiausio prekės
ženklo Baltijos šalyse reitinge, taip pat paskelbtas antru
mėgiamiausiu prekės ženklu Lietuvoje ir trečiu Latvijoje.
Tai dar kartą patvirtina mūsų populiarumą tarp pirkėjų.
Mūsų bendrovės buvo pripažintos ir kaip puiki vieta dirbti.
2020 m. Lietuvoje „BARBORA“ buvo išrinkta geriausiu
darbdaviu, prie komandos prisijungus 750 naujų
darbuotojų. „MAXIMA Lietuva“ taip pat buvo pripažinta
vienu patraukliausių darbdavių šalyje pagrindinio
darbo paieškos portalo sudaromame Geidžiamiausių
darbdavių reitinge. Jame užėmėme aukščiausią vietą
tarp prekybos įmonių ir trečią vietą bendrame nugalėtojų sąraše. Šiais metais, kaip ir jau keletą pastarųjų
metų, „MAXIMA Latvija“ taip pat buvo įvertinta
„TOP 500 didžiausių darbdavių“ apdovanojimu.

Daugiau kaip
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Labai vertinamos ir mūsų iniciatyvos inovacijų ir informacinių technologijų srityje, pvz., 2020 m. „MAXIMA Estija“
pristatyta mobilioji programėlė, leidžianti klientams
naujoviškai ir nekontaktuojant apsipirkti mūsų
parduotuvėse, gavo „Metinį prekybos apdovanojimą“
(angl. Annual Trade Award).

„MAXIMA Lietuva“ iniciatyva

„AČIŪ HEROJAMS“
suvienijo mus
kovoje su COVID-19.

100%

mln. eurų

papildomų išlaidų, susijusių
su COVID-19 pandemija

„T-MARKET“ parduotuvių
jau metus naudoja tik
žaliąją energiją

(* Iki šios ataskaitos paskelbimo datos.)

Kiekvieną mėnesį sutaupoma apie

~ 49 mln. eurų

skirta darbuotojų motyvacijai, iš kurių
36% – įmonės iniciatyva skiriamos skatinamosios premijos ir nepiniginės naudos
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30

3
~1,7 mln. eurų

Metų darbdavio apdovanojimai

tūkst. m

3

vandens, „MAXIMA Lietuva“
atsisakius gyvų žuvų
akvariumų parduotuvėse

investuota į mūsų bendruomenę

„MAXIMA GRUPĖ“ valdymas

DIREKTORIŲ VALDYBA

Skaidrus ir veiksmingas korporatyvinis
„MAXIMA GRUPĖ“ valdymas, paremtas
geriausia tarptautine praktika, užtikrina
Grupės veiklos sėkmę ir tvarumą.
Mūsų trijų lygių valdymo sistemą sudaro: generalinis
direktorius, kuris koordinuoja kasdienę bendrovės veiklą
ir atstovauja įmonei palaikant santykius su trečiosiomis
šalimis; direktorių valdyba – kolegialus valdymo organas,
atsakingas už strateginį valdymą ir pagrindinių bendrovės
sandorių tvirtinimą, taip pat už direktorių valdybos
pirmininko rinkimus ir visuotinių akcininkų susirinkimų
šaukimą; stebėtojų taryba, kuri prižiūri generalinio direktoriaus ir direktorių valdybos veiklą, įskaitant ir direktorių
valdybos narių skyrimą bei atšaukimą. Stebėtojų taryba
yra atsakinga ir už pastabų bei pasiūlymų teikimą visuotiniam bendrovės akcininkų susirinkimui dėl bendrovės
verslo strategijos, ﬁnansinių ir kitų ataskaitų, direktorių
valdybos bei generalinio direktoriaus veiklos. „MAXIMA
GRUPĖ“ yra suformuotas ir audito komitetas, kuris
padeda stebėtojų tarybai užtikrinti veiksmingą ir patikimą
bendrovės ﬁnansinių ataskaitų audito procesą.

APIE MAXIMA G R U PĘ

[GRI 102-18]

MANTAS KUNCAITIS
Valdybos pirmininkas
„MAXIMA GRUPĖ“
generalinis direktorius

JOLANTA BIVAINYTĖ

TOMAS RUPŠYS

ARŪNAS ZIMNICKAS

Valdybos narė
„MAXIMA Lietuva“
generalinė direktorė

Valdybos narys
„MAXIMA Latvija“
generalinis direktorius

Valdybos narys
„STOKROTKA“
valdybos prezidentas

EDVINAS VOLKAS

PETAR PETROV PAVLOV

VITALIJ RAKOVSKI

Valdybos narys
„MAXIMA Estija“
generalinis direktorius

Valdybos narys
„MAXIMA Bulgaria“
generalinis direktorius

Valdybos narys
„MAXIMA GRUPĖ“
ﬁnansų vadovas

STEBĖTOJŲ TARYBA
EVELINA ČERNIENĖ

LAIMONAS DEVYŽIS

POVILAS ŠULYS

Stebėtojų tarybos
pirmininkė

Stebėtojų tarybos
narys

Stebėtojų tarybos
narys

AUDITO KOMITETAS
IRENA PETRUŠKEVIČIENĖ

RASA MILAŠIŪNIENĖ

RYTIS JEZEPČIKAS

Nepriklausoma narė
Audito komiteto
pirmininkė

Nepriklausoma narė

Narys
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[GRI 102-16]

MŪSŲ DARBO PRINCIPAI
Mūsų veikla remiasi gebėjimu užtikrinti, kad pirkėjai
galėtų kuo patogiau įsigyti norimą produktą, suteikiant
geriausias kainas, kokybę ir asortimentą.
Mūsų kasdieniai darbo principai yra nukreipti
į žmones:

Mes dirbame klientams, pasiūlydami
būtent tai, ko jiems reikia, už teisingą
kainą. Taip užsitikriname, kad klientai
sugrįš į mūsų parduotuvę.
Mes visus vertiname vienodai, o mūsų
bendradarbiavimas ir santykiai grindžiami
abipuse pagarba, nesvarbu, ar tai būtų
kolegos, ar partneriai, ar klientai.
Mes esame atsakingi visuomenės nariai.

Mūsų kultūros pagrindai – susivokimas,
atsakomybė ir pasitikėjimas savimi
– vienija mus dirbti komandoje.

Mes siekiame tikslų, skatindami
veiklumą, prisiimdami atsakomybę
už savo veiksmus bei sprendimus
ir imdamiesi iniciatyvų kartu su mūsų
bendruomenės nariais.
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ETIKA IR KORPORATYVINIS VALDYMAS
Visos Grupės įmonės savo veiklą vykdo sąžiningai, etiškai
ir laikydamosi savo šalių įstatymų.
Trys esminės mūsų politikos yra:
1. Lygių galimybių ir įvairovės politika;
2. Korupcijos prevencijos politika;
3. Tiekėjų elgesio kodeksas.

Vienas svarbiausių mūsų įsipareigojimų yra korupcijos
netoleravimo praktika. Grupės Korupcijos prevencijos
politika apima visus veiksmus ir procedūras, kurie yra
draudžiami mūsų versle. Mes elgiamės atsakingai bei
skaidriai ir laikomės nulinės tolerancijos korupcijai
principo. Kiekviena Grupės įmonė turi asmenį ar skyrių,
užtikrinantį, kad būtų laikomasi patvirtintos politikos.
Šios politikos buvo išplėtotos remiantis principais, kuriais
vadovaujamės savo bendrovėse ir mūsų akcininko

[GRI 102-15]

„VILNIAUS PREKYBA“ priimtu Verslo etikos kodeksu.
2020 m. dauguma pagrindinių Grupės įmonių patvirtino
minėtas politikas, o jų įdiegimo procesą planuojama
baigti 2021 m. pirmoje pusėje. Mes edukuojame savo
darbuotojus ir suinteresuotąsias šalis, skelbdami taikomas
politikas bendrovių interneto svetainėse, intranete
ir vidiniuose įmonių leidiniuose. Dauguma įmonių jau
surengė darbuotojų mokymus, paremtus šiomis politikomis,
ypač korupcijos prevencijos klausimais, o kitos planuoja
juos organizuoti 2021-aisiais metais. Peržiūrėdami
bendrovių veiklos procesus, grindžiamus minėtomis
politikomis, tikimės sukurti patikimą ir nepertraukiamą
sistemą, skirtą informuoti mūsų bendruomenę apie
principus, kuriais vadovaujamės.
Kiekvienoje Grupės įmonėje veikia vidinės ir išorinės
pasitikėjimo linijos (el. paštu ir (arba) telefonu), kuriomis
mūsų suinteresuotosios šalys gali pranešti apie nepageidaujamą elgesį. Visos mūsų įmonės turi paskirtą darbuotoją ar skyrių, atsakingą už šių skundų ir pastebėjimų
registravimą. Skundai privalo būti tinkamai išnagrinėti
ir dokumentuoti.

RIZIKOS VALDYMAS
Mes siekiame skatinti darbo kultūrą, kuri vadovaujasi
iniciatyviu požiūriu į rizikos valdymą ir leidžia mums
pateisinti suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Tikime,
kad tinkamai valdoma rizika gali suteikti pridėtinės
vertės mūsų Grupei ir suinteresuotosioms šalims,
taip pat siekiame pastūmėti save ir prekybos sektorių
siekti didesnio tvarumo.

APIE MAXIMA G R U PĘ

[GRI 205-2]

Įgyvendindami ﬁnansinių, verslo ir atitikties rizikų
stebėjimo procesus, kartu siekiame sušvelninti riziką
aplinkai, diegdami naujus metodus, kaip padidinti
energijos vartojimo efektyvumą parduotuvėse bei sandėliuose ir sumažinti atliekų bei pakuočių kiekį visoje Grupės
procesų grandinėje. Suinteresuotųjų šalių ir jų dalies
– vartotojų – saugumas mums yra didžiausias prioritetas,
todėl kontroliuojame maisto ir ne maisto produktų
kokybės standartų laikymąsi, stebime produktų kilmę
ir charakteristikas, o savo darbuotojams rengiame
kokybės užtikrinimo mokymus.
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RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU SOCIALINE ATSAKOMYBE
RIZIKOS TIPAS

APRAŠYMAS

RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Aplinkos apsaugos
ir tvarumo rizika

Nepavykus sumažinti mūsų verslo poveikio aplinkai, visų pirma mažinant
plastiko pakuotes ir diegiant naujus metodus atliekoms bei energijos
suvartojimui mažinti parduotuvėse, sandėliuose ir biuruose, gali būti
skiriamos baudos ar kitos nuobaudos, ir tai gali turėti reikšmingą poveikį
Grupės veiklai ir reputacijai.

Plastiko pakuočių mažinimas; naujų metodų, kaip pagerinti energinį
efektyvumą parduotuvėse ir sandėliuose, taikymas; metodų, padedančių
sumažinti atliekas visoje vertės grandinėje, taikymas.

Produktų saugumo
ir atsakomybės rizika

Produktų gamyba, pakavimas, rinkodara, platinimas ir pardavimas
kelia produkto ir viešosios atsakomybės, produkto atšaukimo rizikas,
kas gali turėti neigiamą poveikį reputacijai.

Produktų saugumo politika ir maisto produktų bei ne maisto prekių
kontrolės standartai; standartizuotos veiklos procedūros; našumo stebėjimas; produkto kilmės nustatymas; trečiųjų šalių sertiﬁkavimas; mėginių
tyrimas; produktų gabenimo, laikymo, pardavimo ir higienos taisyklių
laikymasis; kokybės užtikrinimo mokymai darbuotojams.

Tiekėjo pasirinkimo rizika

Tiekėjų, nesilaikančių mūsų taikomų tvarumo principų, pasirinkimas
gali sukelti neigiamą poveikį Grupės reputacijai ir (arba) ﬁnansiniams
rezultatams.

Tiekėjų elgesio kodekso viešinimas; Tiekėjų elgesio kodekso terminų
ir sąlygų pristatymas konkretiems tiekėjams; tiekėjų apklausos, auditai;
pasitikėjimo linijų veikimo užtikrinimas informacijai surinkti.

Žmogiškųjų išteklių rizika

Grupės gebėjimas toliau vykdyti ir plėsti veiklą priklauso nuo jos gebėjimo
pritraukti ir išlaikyti nuolat augantį personalo kiekį. Jei Grupė negali rasti,
pritraukti ar išlaikyti kvaliﬁkuotų darbuotojų, gali pablogėti vartotojams
teikiamų paslaugų kokybė ir turėti neigiamos įtakos Grupės ﬁnansiniams
rezultatams.

Darbo rinkos stebėjimas; papildomų naudų darbuotojams suteikimas,
atsižvelgiant į rinkos praktiką; procesai sklandžiai darbuotojų darbo
pradžiai; darbuotojų mokymas ir ugdymas; korporatyvinės kultūros
tobulinimas.

Rizika darbuotojų saugai
ir sveikatai

Rizika darbuotojų saugai ir sveikatai darbe gali baigtis nelaimingais
atsitikimais ir turėti įtakos įmonės verslo procesams. Grupės įmonėse
personalas dirba vietose, kurios iš esmės yra pavojingos dėl mechanizmų
ar didelių krovinių naudojimo, o tai sukelia nelaimingų atsitikimų ar
susižeidimų riziką.

Saugi ir patogi darbo aplinka; darbuotojų darbo valandų ir atostogų
graﬁko laikymasis; darbų saugos mokymai; reguliarūs darbuotojų
medicininiai tyrimai ir sveikatos patikrinimai.

Mes parengėme šią ataskaitą kaip mūsų veiklos, kuri padės pasiekti tvarumo
tikslų, gaires. Džiaugiamės galėdami pasidalinti, kaip tobulėjame dėl savo
suinteresuotųjų šalių gerovės. Dėkojame, kad pasirinkote mus!
12
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2. TVARUMAS MAXIMA GRUPĖJE
Grupės požiūris į tvarumą
Mūsų akcentas: MAXIMA grupė yra atsakingas
lyderiaujantis mažmenininkas, kuriantis pridėtinę
vertę savo klientams, tiekėjams ir bendruomenėms,
kuriose dirba.
Mes siekiame užtikrinti tvarią, ilgalaikę ir sėkmingą veiklą,
suderinančią įvairių suinteresuotųjų šalių, įskaitant
klientus, darbuotojus, tiekėjus, verslo partnerius,
akcininkus ir visuomenę, interesus. Mums yra svarbūs
įvairūs socialiniai, aplinkos ir ekonominiai klausimai.
Siekdami užtikrinti, kad mūsų veikla turėtų kuo didesnį
teigiamą poveikį ir mūsų suinteresuotosioms šalims,
ir verslui, mes sutelkiame dėmesį į tas sritis, kurios yra
svarbiausios, – mūsų esmines problemas.
Mes stengiamės kasdien tesėti pažadus visoms suinteresuotosioms šalims ir kurti tvarią aplinką tiek organizacijos
viduje, tiek už jos ribų. Norime užtikrinti savo darbuotojų
gerovę, sukurti tvirtą ir pasitikėjimu grįstą aplinką, kuri
yra tiesiogiai susijusi su mūsų klientų pasitenkinimu,
inicijuoti ir vykdyti ilgalaikius bendradarbiavimo projektus
su partneriais, sumažinti visų verslo procesų poveikį
aplinkai ir bendradarbiauti su bendruomenėmis
sprendžiant socialines bei ekonomines problemas.
Mūsų požiūris į tvarumą atitinka mūsų, kaip verslo, tikslus.
Vienas iš svarbiausių – kurti vertę savo klientams,
tiekėjams ir bendruomenei, kurioje dirbame. Siekiame

sukurti vertę, užtikrindami tvarų verslo modelį, kuris
paverčia įmonę vertingu visuomenės nariu, kai skatinama
ne tik asmeninė gerovė, bet ir pagarba bei rūpestis aplinka.
Mes žinome, kad mūsų pirkėjai tikisi geros kainos
ir kokybės, tačiau taip pat pastebime, kad jie rūpinasi
savo bendruomenėmis bei aplinka ir laiko mus atsakingais už veiksmus, susijusius su tvarumu.
Atsižvelgdami į tai, mes plėtojame bendrovės veiklą
įmonių socialinės atsakomybės srityje, išsikeldami tikslus
bei iniciatyvas šiomis pagrindinėmis kryptimis: tiekėjai,
klientai, darbuotojai, bendruomenė ir aplinka.
Mūsų kelias link tvirtesnio ir vieningesnio požiūrio
į įmonių socialinę atsakomybę buvo paženklintas svarbiu
žingsniu 2019 m. pabaigoje, kai „MAXIMA GRUPĖ“ tapo
Jungtinių Tautų Organizacijos pasaulinės iniciatyvos
nare, įsipareigodama laikytis dešimties Pasaulinio
susitarimo (angl. Global Compact) principų dėl žmogaus
teisių, aplinkosaugos, darbo aplinkos ir kovos su
korupcija. 2020 m. šioje srityje smarkiai pasistūmėjome
į priekį: Grupė sukūrė vieningą vidinę įmonių socialinės
atsakomybės informacijos rinkimo sistemą, leidusią
parengti ir suinteresuotosioms šalims pristatyti pirmą
mūsų socialinės atsakomybės ataskaitą. Šis procesas
bus ir toliau tobulinamas, o ataskaitą rengsime
ir ateinančiais metais. Be to, kitais metais mes planuojame dar labiau suvienodinti savo veiklą tvarumo
srityje ir integruoti tam būtinas priemones į visą mūsų
procesų grandinę.

Mūsų pastangos rūpintis visuomenės ir darbuotojų
gerove buvo įvertintos. Praėjusiais metais
„MAXIMA Latvija“ ketvirtąkart iš eilės gavo
aukščiausią apdovanojimą pagal tvarumo indeksą.
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[GRI 102-40] [GRI 102-43]

Mūsų suinteresuotosios šalys
DIALOGAS SU SUINTERESUOTOSIOMIS
ŠALIMIS
Ši ataskaita, kaip mūsų Grupės įmonių socialinės atsakomybės tikslų dalis, siekia aiškiai parodyti mūsų atsakomybę,
iki šiol pasiektus rezultatus ir ateityje tobulintinas sritis,
o kartu apibūdinti, kuo grindžiame savo santykius su
pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis. Remdamiesi
šiais procesais, mes nustatome svarbiausias MAXIMA
grupės tvarumo temas.
Savo suinteresuotąsias šalis suvokiame kaip grupes,
susijusias su bendrovės veikla, kurios gali turėti įtakos
mūsų organizacijai. Jos daro poveikį kasdieniams bendrovių
verslo procesams, sandoriams, sprendimams ir atlieka
svarbų vaidmenį formuojant MAXIMA grupės vertės grandinę.
Mes jaučiamės atsakingi už savo suinteresuotąsias šalis
ir dedame visas pastangas, kad su jomis būtų išsaugoti
ilgalaikiai bei patikimi santykiai.
Mes nuolat palaikome aktyvų dialogą su savo suinteresuotosiomis šalimis ir norime jas įtraukti į mūsų veiklos procesus.
Vertindami įmonių socialinės atsakomybės veiklą, norime
suprasti savo suinteresuotųjų šalių požiūrį į mūsų Grupę
ir jiems rūpimas temas. Mes nuolat su jomis bendraujame
skirtingais kanalais, siekdami efektyvios komunikacijos,
ir stengiamės operatyviai reaguoti į bendrus klausimus,
problemas ir interesus. Šioje lentelėje pateikiamos mūsų
suinteresuotosios šalys, suskirsčius jas į grupes.
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SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ LENTELĖ

Kaip bendraujame
ir įtraukiame

Rūpimos temos

Akcininkai
ir investuotojai

Tiekėjai ir
verslo partneriai

Darbuotojai

[GRI 102-42] [GRI 102-44]

Vietos
bendruomenės

Pirkėjai

Žiniasklaida

Valdžios
institucijos / viešasis
administravimas

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

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

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

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

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

Atviras dialogas,
laiku pateikiama
reikšminga informacija,
etika ir skaidrumas

Mokesčiai, ataskaitos,
atitiktis, etika
ir skaidrumas

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

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

Intranetas, darbuotojų
apklausos, grįžtamasis
ryšys, vidiniai leidiniai
ir kiti dokumentai,
mokymai, bendrovių
renginiai, reguliarus
tiesioginis bendravimas

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

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

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

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

Optimistiškai vertiname, kiek daug galime pasiekti. Tvarus augimas
kelia unikalius iššūkius, tačiau siekiame prisidėti prie planetos
išsaugojimo ir rūpintis savo bendruomene, kartu pridedant vertės
pačiam verslui. Laimei, mes turime pranašumą, nes šioje srityje

galime sėkmingai bendradarbiauti su mūsų klientais, darbuotojais,
gamintojais bei tiekėjais, nevyriausybinėmis organizacijomis,
savivaldybėmis, rinkos reguliuotojais, labdaros organizacijomis,
vietos bendruomenių ir aplinkosaugos organizacijomis.

15

M Ū S Ų ATS AKAS Į COVI D-19

3. MŪSŲ ATSAKAS
Į COVID-19
Pandemijos poveikis
Mūsų atsakas į COVID-19 pandemiją buvo tikras mūsų, kaip
verslo, pasirengimo krizėms išbandymas. Siekdami apsaugoti
žmones, formuojančius mūsų organizaciją: savo pirkėjus
ir bendruomenes, darbuotojus parduotuvėse, sandėliuose,
gamyboje ir biuruose bei tiekėjus– turėjome imtis ryžtingų
ir novatoriškų sprendimų. Per 48 valandas kasdienė tūkstančių
darbuotojų rutina apsivertė aukštyn kojomis, ir mes turėjome
prisitaikyti prie „naujai įprasto“ mažmeninės prekybos
sektoriaus režimo.
Greitai supratome, kad visapusiškas COVID-19 atsakas apims
daugiau sričių nei tik mūsų suinteresuotųjų šalių saugumą
ir sveikatą. Stengėmės, kad ne tik mūsų pirkėjai, bet ir kitos
suinteresuotosios šalys būtų aprūpintos viskuo, ko joms reikia.
Žinodami, kad koronaviruso krizė sulėtins ekonomikos plėtrą,
nusprendėme įšaldyti produktų ir prekių kainas visą nepaprastosios padėties laikotarpį ir netgi radome galimybių dar
labiau jas sumažinti. Mes sustiprinome bendradarbiavimą
su savo verslo partneriais, tokiais kaip nuomininkai mūsų
parduotuvėse (sumažindami nuomos mokesčius ir pratęsdami
mokėjimo terminus) ar tiekėjai (lanksčiau žiūrėdami į tiekimo
sąlygas). Be to, tai paskatino mus plėtoti ﬁlantropinę veiklą
teikiant papildomą paramą tiems, kam reikia pagalbos, pvz.,
ligoninėms, vargingoms šeimoms ar žmonėms, kurie dėl
pandemijos neteko darbo.
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Kasdienė kova su COVID-19
Pandemijos metu mūsų herojų, tokių kaip parduotuvių
darbuotojai, kasininkai, elektroninės parduotuvės
darbuotojai ir kiti, kurie prisideda prie maisto produktų
pristatymo, darbas yra vertinamas dar labiau, ir tai kelia
šių profesijų prestižą. Ne tik gydytojų, policijos pareigūnų
ir kitų reikalingų specialistų, bet ir mažmeninės prekybos
darbuotojų darbas laikomas itin reikšminga paslauga
bendruomenėms, kuriose dirbame. Dėl jų atsakingo
požiūrio mūsų parduotuvės yra atidarytos viso karantino
laikotarpiu, todėl mūsų pirkėjams yra nepertraukiamai
pasiekiami maisto produktai ir būtiniausios prekės.
Mes padėjome savo klientams vengti socialinių kontaktų
išplėtę elektroninės parduotuvės „BARBORA“ paslaugas
ir pajėgumus visose Baltijos šalyse ir pradėję elektroninę
prekybą „T-MARKET“ bei „STOKROTKA“ prekybos tinkluose.
Esame dėkingi savo pirkėjams, kurie ir toliau pasitikėjo
mumis, laikydamiesi nustatytų taisyklių. Jų pasirinkimas,
pvz., rečiau apsipirkti, daugiau pirkti vienu metu ir vis
dažniau naudotis mūsų parduotuvėse įdiegtomis
technologijomis, tokiomis kaip savitarnos kasos ir
bekontaktis atsiskaitymas, taip pat turėjo didelę įtaką
užtikrinant galimybę kiekvienam vartotojui apsipirkti
saugiai. Vertiname jų pastangas vengti grūsčių. Mus
įkvepia ir bendruomenių pastangos pagelbėti vieni
kitiems. Mes matėme, kaip mūsų tinklų darbuotojai
padeda kolegoms ir kaimynams, savanoriauja pagalbą
teikiančiose grupėse ar nuperka būtiniausių reikmenų
tiems, kam jų labiausiai reikia. Be savo bendruomenės
tvirtybės būtume daug silpnesni.
Mūsų COVID-19 strategija buvo pritaikyta pagrindinėms
suinteresuotųjų šalių grupėms: pirkėjams, darbuotojams,
tiekimo grandinės partneriams ir bendruomenei.

PIRKĖJŲ SAUGUMAS
Mūsų tikslas buvo užtikrinti pirkėjų saugumą, stengiantis
sukelti kuo mažiau nepatogumų. Štai priemonės, kurių
ėmėmės:
Kaukės: kaukės yra privalomos visose mūsų parduotuvėse, ir mes nemokamai aprūpiname jomis visus
savo darbuotojus. „MAXIMA Lietuva“, „MAXIMA Latvija“,
„MAXIMA Estija“ ir „T-MARKET“ siūlo nemokamas kaukes
ir pirkėjams.
Dezinfekcija: dezinfekuojame visus paviršius bent
kartą per dieną, priklausomai nuo skirtingų padalinių
(mažmeninės prekybos, gamybos ir logistikos). Dažnai
dezinfekuojame pirkinių krepšelius ir vežimėlius,
savarankiško nuskaitymo ir atsiskaitymo įrangą (SCO),
savitarnos kasas ir kasų ekranus (kai kuriuos net kas
valandą). Be to, savo pirkėjus ir darbuotojus aprūpiname
rankų dezinfekavimo priemonėmis.
Saugus atstumas: mūsų saugaus atstumo ir pirkėjų
srautų kontroliavimo taisyklės nustatomos atsižvelgiant
į teisinį maksimalaus pirkėjų skaičiaus ribojimo

ir atstumo tarp jų reguliavimą. Savo pirkėjams palengvinome šių gairių laikymąsi, rekomenduodami tam tikrus
apribojimus mūsų parduotuvėse (pvz., vienu metu
įleidžiamas vienas šeimos narys), stebėdami pirkėjų skaičių
kiekvienoje parduotuvėje. Ant grindų įrengėme 2 metrų
atstumo žymėjimą. Be to, mes platiname spausdintus,
garso ir vaizdo pranešimus, primindami klientams dėvėti
kaukes, vengti būriuotis ir laikytis taisyklių. Stiklinės
pertvaros informacijos punktuose ir kasose atskiria
darbuotojus nuo pirkėjų. „MAXIMA Lietuva“ ir „MAXIMA
Estija“ parduotuvėse dirba tik kas antra kasa, kad būtų
išlaikytas saugus atstumas tarp pirkėjų.
Pakoreguotos darbo valandos: laikomės teisinių
reikalavimų dėl apsipirkimo valandų, taip pat įgyvendinome ir tam tikras savo iniciatyvas, kad apsipirkimas
būtų saugesnis. „MAXIMA Latvija“ parduotuvių prieigose
pateikia informaciją apie apsipirkimo valandas, pažymėtas spalvomis (žalia, geltona, raudona), kad būtų aišku,
kada pirkėjų srautas yra didesnis ir kada mažesnis,
o šventiniu laikotarpiu parduotuvės Latvijoje dirbo ilgiau.
Pandemijos piko metu „T-MARKET“ ir „STOKROTKA“
parduotuvėse dvi valandas rytais galėjo lankytis tik vyresni
nei 60-ties metų pirkėjai.
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DARBUOTOJŲ SAUGUMAS

SAUGI LOGISTIKA

Mūsų darbuotojų sauga ir sveikata yra prioritetas reaguojant
į COVID-19. Suprantame riziką, su kuria susiduria mūsų
darbuotojai, ir dėkojame jiems už atsidavimą ir ryžtą, ypač
tiems, kurie negali dirbti saugiai iš namų. Atsižvelgdami
į tai, ėmėmės šių veiksmų:

Būtina užtikrinti saugumą logistikos procesuose, kad
būtų išvengta prekių tiekimo trikdžių. Be parduotuvių
ir biurų darbuotojams suteiktų priemonių, mes taip
pat ėmėmės ir kitų veiksmų sandėlių darbuotojų
ir transporto įmonių saugumui užtikrinti:

Saugos priemonės: kaukės, guminės pirštinės, skydai
ir dezinfekavimo priemonės visiems mūsų darbuotojams
buvo suteiktos nemokamai.

Higienos procedūros: vairuotojams įrengėme rankų
dezinfekavimo stoteles, aprūpinome veido kaukėmis
ir apsaugos priemonėmis bei reikalavome tikrintis

Sveikatos patikros ir termometrai: darbuotojams
reguliariai primename, kad liktų namuose, jei pajuto COVID-19
simptomus. Pamainos vadovai ar direktoriai gali priimti
sprendimą išsiųsti namo darbuotojus, kurie prastai jaučiasi.
„MAXIMA Lietuva“ darbuotojų temperatūra matuojama
termometrais dukart per dieną ir jų rodmenys registruojami
temperatūros matavimo žurnale. Biuro ir logistikos darbuotojų temperatūra termovizoriais matuojama atitinkamai
kartą ir du kartus per dieną. „MAXIMA Latvija“, „MAXIMA
Estija“, „BARBORA“ ir „STOKROTKA“ taip pat nustatė
privalomą temperatūros patikrinimą įeinant į biurą.
COVID-19 testai: testai suteikiami Estijos, Bulgarijos, Latvijos
ir Lietuvos darbuotojams. „MAXIMA Latvija“ bendradarbiauja
su laboratorijomis, kad COVID-19 testų paskirstymas būtų
efektyvesnis. „MAXIMA Lietuva“ rizikai įvertinti proﬁlaktiškai
atliko daugiau kaip 33 400 PGR testų.
Nuotolinis darbas: siekiant užtikrinti saugų atstumą
ir išvengti būriavimosi, visiems biuro darbuotojams, galintiems
savo darbo funkcijas atlikti namuose, buvo suteikta galimybė
dirbti nuotoliniu būdu. „MAXIMA Estija“ ir „MAXIMA Latvija“
darbuotojams, kurie pradėjo dirbti namuose, organizavo
nuotolinio darbo saugos, programinės įrangos MS Teams
naudojimo ir geros savijautos dirbant iš namų mokymus.
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temperatūrą. Reguliariai dezinfekuojame patalpas,
sales ir bendrąsias erdves.
Kontaktų ribojimas: mes pakeitėme pamainų bei
pertraukų laiką, kad darbuotojai turėtų kuo mažiau
kontaktų. Padidinome autobusų, vežančių darbuotojus
į darbą / iš darbo, graﬁko dažnį. „MAXIMA Lietuva“
ir „MAXIMA Estija“ valgomosiose erdvėse buvo įrengtos
pertvaros, atskiriančios vienu metu prie stalo sėdinčius
žmones. Kai kuriose erdvėse vairuotojai yra atskirti
nuo parduotuvės darbuotojų.

Prasidėjus COVID-19 pandemijai, mes buvome viena
iš pirmųjų bendrovių, kuri nedelsdama sureagavo ir išsikėlė
aiškius tikslus, kaip padėti ir paremti mūsų bendruomenes
šiuo neapibrėžtu COVID-19 karantino laikotarpiu.
Pagrindinės mūsų kryptys buvo parama vietos bendruomenėms ir visuomenės skatinimas laikytis nustatytų
apribojimų.
Tik prasidėjus pandemijai, „MAXIMA Lietuva“ peržiūrėjo
savo socialinę veiklą, siekdama ją sustiprinti ir nukreipti
į tuos, kam reikalinga neatidėliotina pagalba šiuo įtemptu
laikotarpiu. Ji suvienijo visas su socialine ir bendruomenės
parama susijusias veiklas į vieną integruotą ir vis dar
tebesitęsiančią visuomeninę bei vidinę iniciatyvą „Ačiū
herojams“. Šį iniciatyva sustiprino kryptingą mūsų atsaką
į pandemiją teikiant paramą kiekvieną dieną su iššūkiais
susiduriančioms institucijoms, specialistams ir žmonėms.
Bendrovė dar labiau išplėtojo šią kampaniją ir įtraukė ją
į visas savo veiklas. „MAXIMA Lietuva“ reiškia nuoširdžią
padėką visiems su pandemija atkakliai kovojantiems
herojams, su kuriais susiduriame kasdien, – policininkams,
medikams, savanoriams, vaistininkams ir mūsų
parduotuvių darbuotojams, vedantiems mus sunkiu
netikėtų išbandymų keliu.

Parama medicinos įstaigoms

Finansinė parama

• Organizacijai „Ankstukai“, teikiančiai pagalbą
neišnešiotų kūdikių šeimoms, skirtos
vienkartinės veido kaukės („MAXIMA Lietuva“).

• Taikomos nuolaidos parduotuvių nuomininkams,
kurie negalėjo dirbti dėl apribojimų. Per metus
Grupės bendrovių suteiktų nuolaidų bendra
suma viršija 1,6 milijono eurų.

• Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų
Retų infekcinių ligų centras aprūpintas higienos
reikmenimis („MAXIMA Lietuva“).
• Vaikų ligoninės vaikų ir medicinos personalo
maitinimas („MAXIMA Latvija“).
• Paaukota daugiau nei 20 tonų reikmenų su
COVID-19 kovojančioms medicinos įstaigoms
(„STOKROTKA“ ).
• Paaukota maisto ir būtiniausių priemonių
ligoninės personalui („MAXIMA Estija“).
• Padovanota kaukių ir įrangos kelioms
ligoninėms („T-MARKET“).
Parama maisto produktais
• Pasirūpinta maistu Karštosios koronaviruso
linijos 1808 savanoriams, kad jie netrukdomi
galėtų dirbti („MAXIMA Lietuva“).
• Teikiami maisto krepšeliai sergantiems
ar saviizoliacijoje esantiems darbuotojams
(„MAXIMA Estija“).

• Nuolaidos elektroninės parduotuvės užsakymų
pristatymo mokesčiui COVID-19 pandemijos
metu („BARBORA“).

M Ū S Ų ATS AKAS Į COVI D-19

BENDRUOMENĖS PARAMA

Rinkos parama
• Inicijuota akcija „Išvien dėl Lietuvos“, kurios tikslas
– padėti Lietuvos ekonomikai pandemijos laikotarpiu. „MAXIMA Lietuva“ suvienijo 80 Lietuvos
tiekėjų bei gamintojų suteikti nuolaidas daugiau
nei 500 populiariausių lietuviškų prekių, kad
paskatintų pirkėjus rinktis ir vartoti daugiau
lietuviškos kilmės maisto produktų. Skaičiuojama,
kad dėl šios iniciatyvos Lietuvos vartotojai
sutaupė iki 1,5 mln. eurų kiekvieną mėnesį
(„MAXIMA Lietuva“).
• Remiami gyventojai, kurių darbo veikla sustojo
dėl pandemijos, suteikiant galimybę dirbti mūsų
bendrovėse nenutraukiant ryšių su buvusiu
darbdaviu, prastovų metu („MAXIMA Latvija“,
„BARBORA“).
• Įšaldytos produktų kainos karantino laikotarpiu
(„MAXIMA Latvija“).
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„BARBORA“ priešakinėse
kovos su COVID-19 linijose
Elektroninė parduotuvė „BARBORA“ atsidūrė priešakinėse
mūsų COVID-19 valdymo strategijos linijose. Kol kiti
verslai tik rengėsi pritaikyti savo veiklą prekybai internetu,
mums pavyko pasinaudoti jau veikiančia elektronine
parduotuve, kad klientai galėtų dar saugiau apsipirkti.
Reaguodami į pandemiją, savo pajėgumus per mažiau
nei mėnesį beveik dvigubinome. Mes raginome savo
pirkėjus naudotis šia paslauga: užsakyti prekes artimiesiems, giminaičiams, gyvenantiems atskirai ar kituose
miestuose, siekiant sumažinti kontaktų skaičių ir išlikti
saugiems. Supratome, kad mūsų taktika pasiteisino,
kai pamatėme išaugusią paklausą šioje srityje. Karantine,
saviizoliacijoje esantys ar rizikos grupei priklausantys
pirkėjai elektronines parduotuves ir prekių pristatymą
į namus matė kaip vienintelį pasirinkimą tokiomis
aplinkybėms.

„BARBORA EXPRESS“
„BARBORA EXPRESS“ buvo vienas iš sprendimų, kurį
įgyvendinome reaguodami į pandemiją. Nauja paslauga
vartotojams pasiūlė galimybę per „BARBORA“ platformą
užsisakyti maisto bei namų apyvokos prekių internetu
ir jas atsiimti jiems patogioje parduotuvėje. Šios pirkinių
atsiėmimo stotelės (132 Baltijos šalyse) padėjo greitai
ir saugiai pristatyti prekes mūsų pirkėjams, gyvenantiems
net ir atokesnėse vietovėse.
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Reagavimo strategija: pavasarį paskelbus pirmąjį
karantiną, „BARBORA“ ėmėsi visų prevencinių ir saugos
priemonių, kurias rekomendavo valdžios institucijos.
Kai kurios jų išliko net ir po to, kai apribojimai buvo
sušvelninti. Darbuotojai, turintys sąlytį su maistu, mūvėjo
vienkartines pirštines. Patalpos, transporto priemonės
ir įranga buvo reguliariai dezinfekuojami. Vėliau mūsų
elektroninė parduotuvė ėmėsi griežtesnių saugos priemonių, nes daugėjo žmonių, užsikrėtusių koronavirusu.
Visi „BARBORA“ sandėlio darbuotojai privalėjo kasryt
matuotis temperatūrą, darbo metu dėvėti kaukes
ir vienkartines pirštines, laikytis saugaus atstumo ir dirbti
taip, kad kurjeriai ir kiti darbuotojai kuo mažiau kontaktuotų. Mes užtikrinome COVID-19 testavimą darbuotojams, bendravusiems su kolegomis, kurių testų rezultatai
buvo teigiami. Jei tik buvo įmanoma, darbuotojai buvo
perkelti dirbti nuotoliniu būdu.

Pirkėjų saugumas: prisitaikydama prie pirkėjų poreikių,
šiuo laikotarpiu „BARBORA“ pakoregavo savo veiklą. Kad
išvengtume tiesioginių kontaktų su pirkėjais, maksimaliai
padidinome pirkinių atsiėmimo stotelių skaičių ir nustatėme reikalavimą pirkėjams už prekes susimokėti iš anksto
internetu. Visose šalyse karantino laikotarpiu pasiūlėme
nemokamą bekontaktį prekių pristatymą prie namų
durų (anksčiau pirkiniai būdavo atnešami į patalpos vidų).
Bendruomenės narys: „BARBORA“ įrodė savo svarbą
mažinant pandemijos metu prarastų darbo vietų skaičių.
Šiuo laikotarpiu per 2 mėnesius trijose Baltijos šalyse
priėmėme dirbti daugiau nei 1 000 naujų darbuotojų
pagal neterminuotas darbo sutartis. Tokiu būdu stengėmės padėti savo bendruomenėms įveikti ekonominius
sunkumus šiuo nenuspėjamu metu. „BARBORA“ tapo
vienu svarbiausių mūsų ginklų kovojant su COVID-19.

Neapibrėžtumas per COVID-19 pandemiją yra didžiausias iššūkis,
su kuriuo susidūrėme. Mes didžiuojamės, kad išlikome stabilūs
ir savo bendruomenei nuolat saugiai teikėme paslaugas.
Mes visada vertiname savo suinteresuotųjų šalių įsitraukimą
į mūsų veiklą, o pandemija įrodė ir mūsų svarbą bendruomenei
bei bendruomenės stiprybę įveikiant kilusius sunkumus.
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4. TIEKIMO GRANDINĖ
— PAGARBA, PASITIKĖJIMAS, SKAIDRUMAS
Mūsų akcentas: MAXIMA grupė yra vertinamas ilgalaikis partneris, skatinantis tiekėjus
kartu augti ir klestėti.
Strateginiai partneriai vaidina svarbų vaidmenį mūsų
sėkmės istorijoje, todėl mes labai vertiname santykius
su jais. Glaudus bendradarbiavimas remiasi trimis
pamatiniais principais: pagarba, pasitikėjimu ir atviru
bendravimu. Mūsų tikslas yra užmegzti konstruktyvius
ir abipusiai naudingus ryšius, o iš savo partnerių tikimės
tokių pat verslo etikos standartų. Vienas iš mūsų tvarios
veiklos tikslų yra palaikyti vietinius gamintojus, kad
kartu galėtume dar daugelį metų išsaugoti glaudų
bendradarbiavimą.

Ateities iššūkiai ir kryptys
Dirbant su partneriais, vienas iš didžiausių iššūkių yra
suprasti abipusius darbo principus ir lūkesčius. Manome,
kad skaidri komunikacija yra vienas iš būdų tai pasiekti.
Todėl ateityje stengsimės užtikrinti kuo platesnį mūsų
principų, kaip pavyzdžiui, kova su korupcija ir darnus
Tiekėjų elgesio kodeksas, bei lūkesčių viešinimą.

Daugiau nei

Ne mažiau kaip

5 000 60%
tiekėjų
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Grupės tiekėjų yra vietiniai
(kai kuriose šalyse siekia
net iki 80%)

Beveik

64%

visų tiekėjų su
mumis dirba ilgiau
kaip 5 metus

Atsakingas tiekimas
Per keletą metų Grupės tiekimo grandinės modelis keitėsi plečiant mūsų
verslo geograﬁją. Didžiąją tiekimo grandinės dalį tiesiogiai valdo MAXIMA
grupės bendrovės konkrečiose šalyse. Pirmiausia jos rūpinasi plėtra regionuose
ir vietinės kilmės produktų paieška. Kiekviena šalis atskirai yra atsakinga
už maždaug 80 proc. parduodamų produktų derybų ir pirkimo procesus.
Likusioji MAXIMA grupės tiekimo grandinės dalis yra pagrįsta centralizuoto
pristatymo modeliu. Centralizuotas tiekimo, pirkimo ir derybų paslaugas
mažmeninės prekybos tinklams „MAXIMA“, „STOKROTKA“ ir „T-MARKET“
teikia „MAXIMA International Sourcing“. Taip pat ji plėtoja privačius prekės
ženklus ir vykdo didmeninę prekybą: kaip didmenininkas, perka prekes
iš tiekėjų ir jas pristato per sandėlius arba tiesiogiai operatoriams.
Grupė valdo ir eksploatuoja nuosavybės teise priklausančius bei nuomojamus
sandėlius regionuose, kuriuose ji veikia. Centralizuoto tiekimo modelis
padidina veiklos efektyvumą ir suteikia Grupei didesnes galimybes kontroliuoti savo produktų bei paslaugų kokybę. „MAXIMA“ neturi savo automobilių
parko ir pervežimo paslaugas perka iš tiekimo kompanijų.
Dauguma ne maisto prekių perkama per „MAXIMA International Sourcing“,
ir tai garantuoja, kad produktų kokybę galima kruopščiai patikrinti. Pristatant
naują produktą, gamintojai pateikia sertiﬁkatus, kurie yra kruopščiai įvertinami.
Gavus patvirtinimą, produktas išbandomas laboratorijoje.
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[GRI 102-9]

Partnerystė su tiekėjais
Mūsų bendradarbiavimas su tiekėjais visada buvo grindžiamas partneryste,
atsakomybe ir abipusiu pasitikėjimu. Tiekėjų atsakingumo ir bendradarbiavimo
dėka ,šalyse, kuriose dirbame, pirkėjams galime pasiūlyti visada šviežių
aukštos kokybės produktų.
Kiekviena Grupės įmonė seka vidaus procedūras ir atlieka auditus, kad
nustatytų, ar tiekėjas yra patikimas bei veikia skaidriai. Taip pat vertinama
tiekėjų gamybos, paslaugų ir produktų kokybė.
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TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS
2020 m. mes apsibrėžėme savo veiklos principus, patvirtindami Tiekėjų elgesio kodeksą,
kuriame išdėstėme savo nuostatas ir lūkesčius
dėl pagarbos žmogaus teisėms ir aplinkai.
Žmogaus teisės ir gerovė
Grupės bendrovės laikosi principo, kad pagarba yra
asmeninių ir verslo santykių pagrindas. Tikimės, kad
mūsų tiekėjai gerbia žmogaus teises bei laikosi visų šalių,
kuriose veikia, įstatymų bei kitų teisės aktų ir su savo
darbuotojais elgiasi sąžiningai, pagarbiai bei teisingai.
Taip pat tikimės, kad tiekėjai, laikydamiesi vietos įstatymų,
užtikrina darbo laiko, darbo užmokesčio (bent minimalaus atlyginimo) ir viršvalandžių politiką, sudarydami
tinkamas darbo sąlygas ir vienodas tobulėjimo galimybes.
Mūsų partneriai taip pat turi užtikrinti darbuotojų
psichologinį saugumą: netoleruoti žodinio ar psichologinio priekabiavimo, seksualinio išnaudojimo
ir prievartos bei situacijų, kai gali kilti ﬁzinio ar psichologinio smurto grėsmė. Saugi ir sveika darbo aplinka
motyvuoja darbuotojus siekti gerų rezultatų ir prisidėti
prie bendrų tikslų.
Aplinka
Mūsų bendrovės savo kasdienę veiklą vykdo vadovaudamosi aplinkosaugos įstatymais, teisės aktais, standartais
bei leidimais ir tiki, kad tiekėjai elgiasi taip pat. Mes tikimės,
kad tiekėjai prisiima atsakomybę už savo veiklos poveikį
aplinkai ir, kur tik įmanoma, naudoja aplinkai saugias
technologijas bei užtikrina saugius veiklos procesus.
Esame tikri, kad, laikydamiesi šio Tiekėjų elgesio kodekso,
galime sustiprinti bendradarbiavimą su etiškais verslo
partneriais.
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VIETINIAI TIEKĖJAI
Kaip bendruomenės nariai, suinteresuoti
tvaria plėtra, stengiamės bendradarbiauti
su vietiniais tiekėjais, gamintojais ir ūkininkais,
padėti jiems patekti į rinką ir augti. Taip galime paremti savo bendruomenę ir sumažinti
veiklos neigiamą poveikį aplinkai.
Vietinės kilmės produktai
Vienas iš būdų padėti vietiniams tiekėjams– skatinti
vartotojus rinktis vietinę produkciją. Vietinių produktų
reklama ir demonstracija parduotuvėse, abipusiai
naudingos komunikacijos kampanijos, išskirtinių,
tik Grupės pirkėjams prieinamų produktų pateikimas
prekybai prisideda prie vietinės kilmės produktų
populiarinimo. Pavyzdžiui, „MAXIMA Lietuva“ inicijavo
vietinių gamintojų produktų reklaminę akciją „Išvien
dėl Lietuvos“, kurios metu, ženkliai sumažinę kainas,
skatino pirkėjus rinktis lietuviškus produktus.
„T-MARKET“ surengė kampaniją „Pasirinkite Bulgariją“,
skirtą vietinių pieno produktų, vaisių ir daržovių,
kiaušinių, žuvies ir šviežios mėsos prekybai skatinti.
„MAXIMA Latvija“ paskelbė akciją „Mes už Latviją“,
kuri buvo transliuojama per televiziją, radiją, internetą
bei eksponuojama lauko erdvėse kviečiant vartotojus
pirkti Latvijoje pagamintus produktus. Buvo sukurtos
specialios kainų etiketės ir palečių dizainas tam,
kad atkreiptų dėmesį į Latvijoje gaminamą produkciją

MAXIMA grupės tiekėjų proporcija
Tarptautiniai tiekėjai

Tiekėjų palaikymas
Imamės papildomų priemonių, kad bendradarbiavimas
su vietiniais tiekėjais būtų kuo lengvesnis. „MAXIMA
Estija“ pristatė supaprastintas sutartis mažiesiems
vietiniams gamintojams. „MAXIMA Latvija“ buvo viena
iš Latvijoje pagamintų produktų pridėtinės vertės mokesčio tarifo mažinimo iniciatorių bei rėmėjų, atliko
„produkto patriotizmo“ tyrimus, kurie įrodė, kad
bendradarbiavimas su vietiniais gamintojais yra
naudingas gyventojams, ekonomikai, aplinkai ir šaliai.

36%
64%

Vietiniai tiekėjai

Mes norime puoselėti ilgametę partnerystę, nes
žinome, kad santykiai su patikimais partneriais
užtikrina produktų kokybę. Pavyzdžiui, ilgą laiką su
mumis bendradarbiavęs gamintojas, pasitikėdamas,
kad suteiksime paramą, gali taikyti inovatyvius būdus
naujiems produktams sukurti. Mes, savo ruožtu,
žinome, kad gausime aukštos kokybės produktą,
nes mūsų ilgalaikiai partneriai ne kartą įrodė savo
reiklumą kokybei ir aukštiems standartams.

Grupės tiekėjai pagal bendradarbiavimo
trukmę*
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[GRI 204-1]

„MAXIMA Estija“ surengė reklamos kampaniją
„Renkuosi vietinį produktą“, kuri padidino vietinių
produktų matomumą ir suteikė vartotojams daugiau
motyvacijos rinktis estiškas prekes.

>15 metų

Mes taip pat didžiuojamės savo partnerystėmis,
kurios leido apjungti pastangas kovojant su COVID-19.
Tikime, kad galime pasikliauti savo tiekėjais, kurie
prireikus prisijungs pagelbėti mūsų bendruomenėms.

18%
18%
10–15 metų

36%

< 5 metų

28%
5–10 metų

* Neįtraukiami „MAXIMA International Sourcing“ tiekėjai, nes bendrovė
įsteigta tik 2019 m.
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5. KLIENTAI
— SVEIKATA IR GEROVĖ
Mūsų akcentas: kiekvienam klientui pasiekiamos
parduotuvės ir sveiko maisto pasirinkimo
galimybė.
Mūsų sprendimai yra orientuoti į pagrindinės suinteresuotosios šalies – klientų – gerovę ir pasitenkinimą. Klientų pasitikėjimas skatina mus dar geriau dirbti ir nuolat tobulėti,
todėl kiekvienais metais tampame pasiekiami vis daugiau
pirkėjų. Dėl šios priežasties norime, kad vartotojai turėtų
kuo geresnę apsipirkimo mūsų parduotuvėse patirtį.
Siekiame kurti vertę klientui, todėl nuolat diegiame ir tobuliname pažangius skaitmeninius sprendimus. Visgi didžiausią
dėmesį skiriame pirkėjų sveikatai, o tai tapo dar svarbiau
COVID-19 pandemijos metu. Kad ir kokius išbandymus
gyvenimas atneštų, mes nuolat tobulėjame, kad kuo geriau
aptarnautume savo klientus ir suteiktume jiems didesnę
pasirinkimo laisvę.

Ateities iššūkiai ir kryptys
Mes nuolat prisitaikome prie besikeičiančių savo klientų
poreikių bei lūkesčių. Kadangi pandemija dar nesibaigė
bei atsiranda vis naujų COVID-19 atmainų, turime užtikrinti
nuolatinį pirkėjų saugumą mūsų parduotuvėse. Be to, plėtojame logistiką bei geriname parduotuvių išplanavimą tam, kad
klientams garantuotume lengvesnį ir patogesnį apsipirkimą.
Pirkėjų lūkesčiai mums yra labai svarbūs, todėl skiriame
daug dėmesio besikeičiantiems vartotojų įpročiams: propaguojame sveikesnių produktų vartojimą ir peržiūrime esamų
produktų sudėtį, pavyzdžiui, siekdami sumažinti riebalų ar
cukraus kiekį juose ir pan. Mes stengiamės diegti pažangias
technologijas, kad apsipirkimas vartotojams būtų lengvesnis,
greitesnis ir patogesnis.
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1,3

3,1

mln. pirkėjų
kiekvieną dieną

mln. aktyvių lojalumo
kortelių turėtojų

2 175

vnt. savitarnos
kasų

Beveik

40%

mūsų klientų pirkinių įsigyti
mažesnėmis nei įprastinės kainomis

„Scan&Go“
technologija įdiegta

35
iš

šalių

Mes siekiame kurti vertę klientui. Vienas iš
būdų tai padaryti — suteikti jam pasirinkimo
galimybę. Mūsų parduotuvėse pirkėjai gali
pasirinkti:
• aukščiausios kokybės produktus už
mažiausią įmanomą kainą;
• vietinius ir kitų šalių produktus.
Be to, savo klientams siūlome ne vien platų produktų
bei paslaugų pasirinkimą, bet ir užtikriname, kad
tiekiami produktai yra patikimi ir saugūs.

ŽEMOS KAINOS
Norime, kad kuo daugiau pirkėjų turėtų galimybę įsigyti
jiems reikalingų produktų. Mūsų kainų strategija užtikrina
konkurencingas ir prieinamas visų prekių grupių kainas.
Pavyzdžiui, „MAXIMA Latvija“ didelį dėmesį skiria yra
aukščiausios kokybės prekių kainų mažinimui. Kaip
mažmeninės prekybos rinkos lyderė, bendrovė suprato
savo pareigą pasirūpinti, kad „MAXIMA“ pirkėjai Latvijoje
kiekvieną dieną turėtų galimybę įsigyti aukštos kokybės
produktų už mažiausią kainą. Šios pastangos gali paskatinti žmones sveikai maitintis, o sutaupytus pinigus skirti
savo sveikatai stiprinti ar pomėgiams. Bendrovė skyrė
7,2 mln. eurų ilgalaikei kainų mažinimo programai įgyvendinti ir per metus iki 40 proc. sumažino kelių tūkstančių
šviežių produktų bei kitų pagrindinių prekių kainas.
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Patikimi produktai
ir paslaugos

VIETINIAI PRODUKTAI
Mes nuolat plečiame visų kategorijų prekių asortimentą
ir taip suteikiame pirkėjams galimybę pasirinkti tai, ko
jiems labiausiai reikia. 2020 m. „MAXIMA Estija“ atnaujino
šviežios mėsos ir paukštienos, žuvies ir žuvies produktų,
šaldytų produktų, ledų ir gaiviųjų gėrimų asortimentą.
Šviežios mėsos pasiūla padidėjo daugiau nei 30 proc.
ir net 96 proc. išaugo jos tiekimas iš vietinių Estijos
augintojų ūkių. Šiems pokyčiams mus įkvėpė siekis suteikti
klientams laisvę perkant rinktis atsakingai. Vartotojai gali
pasirinkti, ar pirkti vietinių, ar užsienio šalių gamintojų
produktus todėl, kad turime gausų asortimentą visiems
poreikiams patenkinti.

2020 m. „MAXIMA Latvija“ pastangas pripažino
Šveicarijoje įsikūrusi tarptautinė sertiﬁkavimo asociacija
„Icertias“: įmonei skirtas „Geriausio pasirinkimo
(kokybė už geriausią kainą)“ apdovanojimas.
Šis laimėjimas įrodė, kad mūsų klientai yra patenkinti
produktais bei kainos ir kokybės santykiu.
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[GRI 416-1]

Ypatingą dėmesį kreipiame į produktų galiojimo laiką,
siekdami, kad mūsų vartotojai jais galėtų mėgautis kuo
ilgiau. Prieš patekdami į lentynas, produktai keliskart
privalomai tikrinami, nes mūsų pirkėjai nusipelno tik
sveikiausių ir kokybiškiausių produktų.

produktams gabenti. Griežtas naujų tiekėjų ir prekių
atrankos procesas užtikrina, kad perkami produktai
atitiktų reikalavimus, nurodytus mūsų speciﬁkacijose.
Be to, renkame papildomus dokumentus produktų
klasiﬁkacijai priskirti, tokius kaip ekologijos sertiﬁkatas
ir saugumo duomenys. Norint įvertinti maisto ir ne maisto
prekių saugumo charakteristikas, atliekami planiniai
ir ad-hoc laboratoriniai tyrimai. Mes tikriname ir savo
privačių prekės ženklų produktus, kad įsitikintume, jog
laikomasi visų Europos Sąjungos ir šalies reikalavimų.
Mūsų produktų kokybę patvirtina planiniai ir neplaniniai
tiekėjų auditai siekiant įsitikinti gamybos aplinkos bei
saugumo užtikrinimo procedūrų tinkamumu.

Mūsų elektroninė parduotuvė „BARBORA“ savo klientams
suteikia specialią „šviežumo garantiją“. „BARBORA“ personalas yra specialiai apmokytas atrinkti tik geriausias
ir šviežiausias maisto prekes, o produktai, kuriuos rekomenduojama suvartoti per 12 valandų nuo pristatymo
(pvz., švieži gaminiai), užsakymo metu žymimi logotipu
„šiandien“. „BARBORA“ prekių pristatymo furgonuose
yra specialios kameros, skirtos atvėsintiems ir šaldytiems

2020 m. Šveicarijoje įsikūrusi tarptautinė sertiﬁkavimo
asociacija „Icertias“ įmonei „MAXIMA Lietuva“ skyrė
„QUDAL“ apdovanojimą už aukščiausią Lietuvos
rinkoje parduodamų vaisių ir daržovių kokybę.
Apdovanojimas suteikiamas remiantis agentūros
atliktomis vartotojų pasitenkinimo apklausomis, o tai
reiškia, kad Lietuvos pirkėjai pripažįsta mūsų pastangas
pasiūlyti tik geriausius ir šviežiausius produktus.

PRODUKTŲ KOKYBĖ IR SAUGUMAS
Išskirtinis mūsų dėmesys produktų kokybei yra itin vertinamas pirkėjų. Kruopščiai atrinktus gaminius ir maisto
prekes gabename specialiu transportu, kuriame
palaikoma reikiama temperatūra produktų šviežumui
bei kokybei išsaugoti.

INTEGRACIJA
Norime, kad mūsų parduotuvės būtų pasiekiamos visoms
pirkėjų grupėms. Ši idėja paskatino imtis tokių iniciatyvų,
kaip „Tylos valandos“ „STOKROTKA“ parduotuvėse, tam,
kad pirkėjams, sergantiems demencija ar autizmu, būtų
patogu apsipirkti.
„BARBORA“ taip pat tapo vienu iš įrankių, vienijančių
mūsų pirkėjus ir užtikrinančių visiems prieinamą
apsipirkimą. Prekių pristatymas į namus yra itin svarbus
riboto judumo, kitų negalių ar sveikatos problemų
turintiems žmonėms, o apsipirkimas internetu gali
palengvinti jų kasdienį gyvenimą. Galimybė turėti kelis
pristatymo adresus toje pačioje kliento sąskaitoje leido
„BARBORA“ tapti reikšminga priemone pandemijos metu
rūpintis vyresniais giminaičiais ar izoliacijoje esančiais
žmonėmis. Tai taip pat gali pagelbėti užsienyje gyvenantiems žmonėms rūpintis savo tėvais ar šeimomis gimtinėje.

GREITAS ATSAKAS
Iš mūsų pirkėjai tikisi efektyvumo ir operatyvumo. Mūsų
įmonės tobulina įvairias klientų grįžtamojo ryšio analizės
priemones. Pavyzdžiui, „MAXIMA Lietuva“ valdo klientų
užklausas per „Klientų užklausų tvarkymo“ sistemą,
kur visi gaunami prašymai registruojami freshdesk
platformoje. Užklausos gali būti teikiamos telefonu, el.
paštu, paštu, interneto svetainėje, parduotuvėje ir socialiniuose tinkluose. „MAXIMA Latvija“ buvo priimta Klientų
skundų ir rekomendacijų tvarka, reglamentuojanti klientų
aptarnavimą informacine linija, el. paštu ir per socialinius
tinklus. „STOKROTKA“ turi Klientų aptarnavimo biurą,
kuris pagal tvarką vartotojams atsako per įmanomai
trumpiausią laiką, tačiau ne vėliau kaip per 7 dienas.
Šios paslaugos yra prieinamos visą parą. Panašiomis
klientų aptarnavimo linijomis naudojasi ir kitos šalys
bei „BARBORA“.

28

2020 m. įvykiai parodė, jog svarbiausias dalykas, kurį turime,
yra sveikata. Manome, kad mūsų pareiga yra pasiūlyti savo
klientams sveikus produktus už prieinamą kainą bei skatinti
juos sveikiau gyventi.

SVEIKI PRODUKTAI
Padedame savo klientams rinktis sveikesnius produktus nuolat didindami
sezoninių prekių, ypač sezoninių vaisių ir daržovių, asortimentą. Džiaugiamės,
kad, pirkėjams siūlydami vietinių ūkių produkciją, galime paremti ir vietinius
gamintojus. Aprūpinti visuomenę kokybišku, daug vitaminų turinčiu maistu
pandemijos metu mums ypač svarbu. Tuo pačiu tai padidina užsakymų
iš vietinių verslų apimtis. Dar geresnį sveikesnių produktų prieinamumą vartotojams suteikiame ir „įšaldę“ kainas.
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Sveiki produktai prieinami visiems

PRIVATŪS PREKĖS ŽENKLAI
Turime platų produktų, pažymėtų privačiais prekės ženklais,
asortimentą. Pavyzdžiui, Grupės bendrovės privačiais prekės
ženklais žymi šviežią maistą. Mūsų privatus prekės ženklas
„Meistro kokybė“ (Lietuvoje), „Meistara marka“ (Latvijoje)
ir „Meistrite kvaliteet“ (Estijoje) žymi šviežiai paruoštą mėsą
ir žuvį, konditerijos ir duonos gaminius, salotas bei sumuštinius.
Taip pat mūsų privačių prekės ženklų asortimente galima rasti pieno ir pieno
produktų, mėsos gaminių, prieskonių ir salotų, aukštos kokybės žuvies
produktų, ledų, koldūnų, bakalėjos ir kitų prekių. Šie produktai mūsų pirkėjams
prieinami už patrauklią kainą. Nuolat įgyvendiname įvairias iniciatyvas, kurios
padeda vystyti mūsų privačius prekės ženklus bei parduotuvėse pasiūlyti
sveikesnių gaminių.
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MAŽIAU CUKRAUS
Peržiūrime ir keičiame kai kuriuos savo produktus, siekdami sumažinti vartojamo cukraus kiekį. Pavyzdžiui, mūsų
prekės ženklo „Favorit“ pomidorų ir pupelių konservuose
jau nebėra pridėtinio cukraus. Grupės bendrovė „MAXIMA
Estija“ ėmėsi iniciatyvos mažinti druskos ir cukraus kiekį
savo kulinarijos bei konditerijos gaminiuose ir pradėjo
juos atitinkamai ženklinti –„mažai druskos“ ar „be cukraus“.
Iki 2025 m. įmonė planuoja ženkliai sumažinti cukraus
kiekį vaikų vartojamuose produktuose.

EKO IR BIO PRODUKTŲ
KATEGORIJOS AUGIMAS
Nuo 2010 metų vartotojams tiekiame privačiu prekės
ženklu „Ekologica“ pažymėtas ekologiškas maisto prekes,
tokias kaip švieži vaisiai ir daržovės, aliejus, miltai ir kt.
Šie produktai yra užauginti tvariais būdais: natūralioje
ekosistemoje pagal gamtos ciklus bei laikantis įstatymų,
reglamentuojančių ekologinį ūkininkavimą. „Ekologica“
produktai ženklinami ekologiniu Europos Sąjungos
logotipu ir specialia nuoroda, kur produktai buvo
užauginti ar pagaminti.

KLIENTŲ SĄMONINGUMAS
Apsipirkimas mūsų parduotuvėse klientams gali tapti
ir edukacine patirtimi. Mes skatiname savo pirkėjus vartoti
be atliekų, ir tai ateityje gali pakeisti ir jų apsipirkimo
įpročius. Ugdydami klientų sąmoningumą, kuriame
pridėtinę vertę jų gyvenimui todėl, kad padedame jiems
priimti atsakingus sprendimus, galinčius pagerinti jų
sveikatą ir prisidėti prie aplinkos saugojimo.

PAKUOTĖS IR ŽENKLINIMAS

[GRI 417-1]

Prekių pakuotes ženkliname taip, kad vartotojui būtų
pateikta visa gaminio sudėtis. Jei tik pakuotės dydis
leidžia, nurodome 100 g ir vienos porcijos produkto
duomenis. Siekiame, kad svarbiausia informacija būtų
pateikta priekinėje pakuotės pusėje, tam, kad pirkėjas
galėtų tinkamai susipažinti su produktu. Pakuočių
ženklinimo procese laikomės visų Europos Sąjungos
reglamentų. Gamintojas yra atsakingas už produktų
ženklinimo atitiktį, tad mūsų produktų kokybės ekspertai
užtikrina, kad visų privačių prekės ženklų žymėjimas
būtų sukurtas laikantis teisinių reikalavimų. Visi mūsų
privačių prekės ženklų produktai: tiek naujai sukurti,
tiek atnaujinti – tikrinami, ar atitinka europinius ir vietos
teisės aktų reikalavimus.

ATSAKINGA KOMUNIKACIJA
Mes stengiamės, kad bendravimas su vartotojais būtų
atviras, skaidrus ir šiuolaikiškas. „MAXIMA Lietuva“
ir „MAXIMA Latvija“, atsižvelgdamos į turimus klientų
aptarnavimo standartus, apibrėžė komunikacijos
principus, kurie remiasi gerąja tarptautine prekybos
ir reklamos praktika.
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Mes matome save kaip pažangų žaidėją
mažmeninės prekybos rinkoje, todėl norime
savo klientams suteikti šiuolaikišką apsipirkimo
patirtį. Kurdami jiems įvairius įrankius, atsižvelgiame į naujausias inovacijas ir tendencijas.

TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS
Siekiame naudoti pačias naujausias technologijas, kad
apsipirkimas mūsų klientams būtų kuo saugesnis,
efektyvesnis ir patogesnis. Tą įgyvendinti mums padeda
skaitmeninimas ir nauji technologiniai sprendimai:
• „MAXIMA Lietuva“, „MAXIMA Latvija“ ir „MAXIMA Estija“
pristatė „MAXIMA“ mobiliąją programėlę, suteikiančią
galimybę klientams už pirkinius parduotuvėje atsiskaityti
telefonu. Ši programėlė leidžia žmonėms kontroliuoti
savo išlaidas, matyti apsipirkimų istoriją bei jų metu
sutaupytas sumas ar atrasti artimiausią parduotuvę.
• „MAXIMA“ taip pat įdiegė naują savarankišką pirkinių
skenavimo technologiją „Scan&Go“ Baltijos šalyse.
„Scan&Go“ suteikia galimybę pirkėjams nuskaityti
produktus nešiojamuoju skaitytuvu, įsidėti juos į savo
pirkinių krepšelį ir už prekes sumokėti specialioje
mokėjimo zonoje neišsiimant produktų iš krepšio.
„MAXIMA Estija“ dar labiau patobulino savo mobiliosios
programėlės versiją, įtraukdama į ją „Scan&Go“ paslaugą,
kad pirkėjai galėtų ne tik susimokėti, bet ir nuskenuoti
savo prekes naudodamiesi tik programėle. Šios
mobiliosios programėlės paleidimas Estijoje buvo
labai sėkmingas ir 2020 m. bendrovei „MAXIMA Estija“
pelnė „Metų prekybos apdovanojimą“.

• Mobilioji programėlė teikia unikalią, inovatyvią paslaugą
su daugybe funkcijų, kurias galima pasiekti telefone.
Ji buvo sukurta atsižvelgiant į šiandieninius klientų
poreikius. Tai patvirtina programėlės vartotojų skaičius:
per šešis mėnesius beveik 70 000 atsisiuntimų Estijoje
ir daugiau nei 80 000 Latvijoje. Lietuvoje šia mobiliąja
programėle naudojasi daugiau nei 170 000 vartotojų.
• Beveik visose mūsų parduotuvėse galima rasti kainų
tikrinimo savitarnos terminalus. Tai padeda klientui
pasitikslinti kainą prieš atsiskaitant kasoje. Be to,
daugelyje „MAXIMA“ parduotuvių Baltijos šalyse yra
svarstyklės, kurios padeda klientams įsitikinti, kad jie
perka tikslų produkto kiekį, kokio jiems reikia. Galiausiai
savitarnos kasos tam tikra apimtimi yra įdiegtos visose
Grupės bendrovėse, kad kiekvienas klientas galėtų
greitai ir efektyviai apsipirkti.

KL IENTAI — S V EIKATA IR G E R OVĖ

Geresnė apsipirkimo patirtis

• „MAXIMA Latvija“, eksperimentuoja taikydamos dirbtinį
intelektą (DI). DI sprendimai išmėginami siekiant
užtikrinti, kad pirkėjų mėgstamos prekės, tokios kaip
pieno produktai, mėsa ar gėrimai, būtų nuolat
prieinami parduotuvėse. Be to, „BARBORA“ testuoja
naujus DI įrankius, kad padėtų klientams efektyviai
suformuoti jų įprastą pirkinių krepšelį.
• „STOKROTKA“ pertvarkė savo parduotuves ir įrengė
savitarnos kasas, kad paįvairintų klientų atsiskaitymo
už pirkinius būdus.
• „MAXIMA XXX“ parduotuvė Rygos prekybos centre
„Akropole“, kurią valdo „MAXIMA Latvija“, buvo pirmoji
parduotuvė Baltijos šalyse, tūkstančiams prekių
įvedusi elektronines kainų etiketes ir taip palengvinusi
darbą darbuotojams bei pateikusi skaidrią, aktualią
informaciją pirkėjams. Šiandien elektroninės kainų
etiketės testuojamos ir kai kuriose „MAXIMA Lietuva“
bei „MAXIMA Estija“ parduotuvėse.
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6. MŪSŲ DARBUOTOJAI
— SVARBUS KIEKVIENAS
Mūsų akcentas: kiekviena MAXIMA grupės
įmonė yra patrauklus ir vertinamas darbdavys, turintis tik aukščiausios kvaliﬁkacijos
darbuotojus visose savo veiklos srityse.
Mūsų darbuotojai yra mūsų organizacijos šerdis. Jie
nuolatos rodo savo atsidavimą, kompetenciją ir energiją.
Tik jų dėka kiekvieną dieną pasiekiame vis daugiau.
2020-aisiais MAXIMA grupė įrodė, kad yra atsakinga,
stabili ir sąmoninga organizacija. Mūsų bendrovės buvo
pripažintos patraukliausiais darbdaviais: „BARBORA“
Lietuvoje ir „MAXIMA Lietuva“ buvo įvertintos „Metų
darbdavio“ apdovanojimais. Šie įvertinimai patvirtino
jų, kaip vieno patraukliausių darbdavių šalyje, poziciją
tarp prekybos įmonių. „MAXIMA Latvija“ panašaus
pobūdžio įvertinimu apdovanojama jau kelintus
metus iš eilės.

Ateities iššūkiai ir kryptys
Mūsų gebėjimas lyderiauti ir plėsti veiklą priklauso nuo
galimybių pritraukti ir išlaikyti didžiulį ir nuolat augantį
darbuotojų skaičių. Svarbiausias iššūkis šioje srityje
yra reagavimas ir išorės veiksnių, kurie gali turėti įtakos
darbuotojų pasiūlai, valdymas. Šie išorės veiksniai – tai
pakankamas kvaliﬁkuotų žmonių skaičius darbo rinkose,
kuriose veikiame, nedarbo lygis jose, vyraujantis darbo
užmokesčio lygis, besikeičianti demograﬁja, sveikatos
ir kitų draudimų išlaidos, naujų darbo santykius reguliuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų priėmimas ar
jų keitimas. Siekiame pasiūlyti patrauklias darbo sąlygas
aukštos kvaliﬁkacijos darbuotojams.
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Kaip darbdavys, nusistatėme keletą prioritetų. Pirma,
norime stebėti darbo rinką, kad savo darbuotojams
galėtume suteikti aukščiausio lygio naudą, atitinkančią
rinkos standartus. Antra, siekiame ir toliau tobulinti
procesus, kad parengtume savo darbuotojus jų darbo

užduotims atlikti ir karjeros galimybėms. Dėl to plėtojame
darbuotojų įvedimo, mokymų ir ugdymo programas
Galiausiai norime susitelkti į verslo kultūros plėtrą,
išryškindami savo, kaip Grupės, principus, požiūrį,
standartus ir įsitikinimus.

Vyrai

Moterys

8 086

32 023

Viso

Mūsų komanda

[GRI 102-8]

Sėkmingai pasiekti savo tikslus galime tik dirbdami išvien. Darbuotojai yra didžiausias mūsų turtas, o dabartinę sėkmę pavyko
pasiekti tik dėl jų sunkaus darbo, lojalumo ir nuolatinio siekio
būti dar geresniais. Mes, savo ruožtu, stengiamės sukurti atmosferą
jiems augti ir tapti sėkmingais, užtikrindami darbuotojų grįžtamąjį
ryšį, siūlydami papildomas naudas ir kiekvienam suteikdami
galimybę tobulėti.
Kartu norime prisidėti prie darbuotojų šeimos laiko gerinimo. Skatiname įvairias
veiklas ir šeimos laiką, pavyzdžiui, iš dalies ﬁnansuodami sporto klubų narystę ar
skirdami papildomas išmokas ar kitas naudas vaikus auginantiems darbuotojams.

40 109*
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Grupėje dirbančių darbuotojų skaičius*

Dirbančių darbuotojų skaičius pagal sutarties rūšį ir etato dydį*
Darbuotojų vaiko priežiūros atostogų rodiklis*

Sutarties rūšis
Neterminuota darbo sutartis

Terminuota darbo sutartis

7 018

1 068

Moterys

27 017

5 006

Viso

34 035

6 074

Vyrai

Etato dydis
Nepilnas etatas

Pilnas etatas

0.25

0.5

0.75

1

Vyrai

37

259

1 392

6 396

Moterys

91

880

4 741

26 313

128

1 139

6 133

32 709

Viso

[GRI 401-3]

Vyrai

Moterys

Viso

100%

100%

100%

Darbuotojų, kurie pasinaudojo vaiko
priežiūros atostogomis, skaičius

51

1 224

1 275

Darbuotojų, grįžusių po vaiko
priežiūros atostogų, skaičius

27

730

757

53%

60%

59%

Darbuotojų, turinčių teisę į vaiko
priežiūros atostogas, procentinė dalis

Grįžimo rodiklis (kiek darbuotojų paprastai
grįžta į darbą pasibaigus vaiko priežiūros
atostogoms, procentinė dalis)

* Duomenys pateikiami neįskaičiavus 622 UAB „Loganas“, UAB „Eigeris“ ir UAB „Akonkagva“ darbuotojų, nes šios
bendrovės nuo 2021-03-01 nebepriklauso Grupei.
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NAUDOS DARBUOTOJAMS
Mūsų bendrovės siekia, kad jų darbuotojai turėtų ne tik
saugias darbo sąlygas, bet ir papilomų naudų, kurios
dar gausiau atlygintų už jų darbą. Parduotuvių, sandėlių
ir kiti darbuotojai turi galimybę gauti nemokamą maistą
ar mokamus pietus, o daugelis mūsų įmonių siūlo ir
įvairias sveikatos draudimo formas, nemokamą skiepijimą
ar nemokamą sveikatos priežiūrą. Iš kitų miestų važinėjantys darbuotojai gauna apgyvendinimo kompensacijas.
Jie taip pat gali naudotis mūsų parduotuvių ir partnerių
nuolaidomis.

Kasmet mūsų įmonės organizuoja renginius, tokius
kaip vasaros šventės ar kalėdiniai vakarėliai, kuriuose
pasidžiaugiame laimėjimais, linksminamės ir skleisdami
savo kultūros principus, stipriname bendrystės ryšius
bei komandinę dvasią.
Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija ir Estija, savo
darbuotojams teikė psichologinę ir socialinę paramą dėl
COVID-19 pandemijos.
Štai keletas mūsų įmonių teikiamų papildomų naudų
pavyzdžių (skirtingų šalių praktikos skiriasi):

• Ilgamečių darbuotojų apdovanojimas
• Vaistinės čekiai darbuotojams, auginantiems neįgalius vaikus
• Dalinis sporto klubų narystės ﬁnansavimas
• Nemokami kvaliﬁkacijos kėlimo kursai
• Iš dalies kompensuojamas studijų mokestis darbuotojams
• Vasaros stovyklos darbuotojų vaikams
• Velykinės ir kalėdinės dovanos darbuotojams
• Kalėdinės dovanos darbuotojų vaikams
• Finansinės išmokos vestuvių proga ar gimus kūdikiui
• Vienkartinė išmoka netekus šeimos nario, negalios ar ligos atveju
• Įvairūs speciﬁniai įvertinimai (geriausias darbuotojas,
rekomendacinė premija ir kt.)

„MAXIMA“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje labai didžiuojasi savo ilgalaike stipendijų programa „MAXIMALISTAI“,
skirta pažangiems ir daug pasiekusiems darbuotojų
vaikams. Daugiau nei 15 metų trunkantis projektas
išaugo kartu su „MAXIMA“ prekės ženklu ir kartu
užaugino daugybę jaunų talentų, mūsų bendruomenėms kuriančių pridėtinę vertę. Ši programa yra
puikiai žinoma ir vertinama ne tik mūsų esamų, bet
ir potencialių darbuotojų.

DARBUOTOJŲ GRĮŽTAMASIS RYŠYS
Stebime darbuotojų pasitenkinimą, reguliariai atlikdami
apklausas ir vertinimus. Nors pandemija kai kuriose
šalyse nutraukė vertinimo procesus, 2020 m. atlikta
analizė parodė aukštesnius daugumos apklausų balus.
Darbuotojų atsiliepimų, kuriais labiausiai didžiuojamės,
rezultatai yra šie:
„MAXIMA Latvija“ darbuotojų įsitraukimo rodiklis
(80,4) padidėjo 5 proc., o tai gerokai (66 proc.) viršija
sektoriaus vidurkį. Taip pat buvo identiﬁkuota keletas
ateityje tobulintinų sričių.
2020 m. „BARBORA“ atliko naujokų adaptacijos apklausas, kurios parodė, kad per pirmuosius tris darbo
mėnesius nauji darbuotojai logistikos ar platinimo centruose buvo susirūpinę dėl to, kad nesulaukė atsiliepimų
apie jų darbą. Tai paskatino „BARBORA“ įdiegti naujus
sprendimus, kuriais siekiama dažniau teikti grįžtamąjį
ryšį apie darbuotojų darbo rezultatus.
„STOKROTKA“ kasmet atlieka darbuotojų ir vadovų
pasitenkinimo darbu tyrimą. Šiais metais taip pat matome
pagerėjimą nuo 2019 m.: 86,7 proc. patenkintų darbuotojų dirba prekybos centruose, o 90,1 proc. – mažesnėse
parduotuvėse.
„T-MARKET“ taip pat vertino šią sritį ir nustatė teigiamą
pokytį 25 kategorijose, tokiose kaip pasitenkinimas
įmone, valdymas, komandinis darbas, motyvacija ir streso
lygis. Apklausos taip pat atskleidė ir tobulintinas sritis.
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DARBO APLINKA
Mūsų Grupės kultūra skatina susivokimą, atsakomybę
ir pasitikėjimą savimi. Tuo remdamiesi vertiname abipusę
pagarbą, požiūrių įvairovę ir vienodus traktavimo principus.
Norime užtikrinti jų taikymą darbo aplinkoje. Turėdami
tą omenyje, galime būti tikri, kad profesiniai santykiai
ir toliau išliks mūsų organizacijos šerdimi.

DARBUOTOJŲ ATRANKA

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo jokių diskriminacijos atvejų.
Esame pasiryžę užtikrinti saugią nuo diskriminacijos
darbo aplinką ir didžiuojamės, kad tokio tipo incidentų
nebuvo užﬁksuota.

DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMAS
[GRI 406-1]

Mūsų įdarbinimo principai, kuriuos dokumentavome
Lygių galimybių ir įvairovės politikoje, įdiegtoje 2020 m.,
saugo potencialius mūsų darbuotojus nuo išankstinio
nusistatymo jų atžvilgiu dėl įsitikinimų, amžiaus, lyties,
santykių statuso, motinystės, rasės, religijos ar seksualinės orientacijos. Mes laukiame įvairių kvaliﬁkacijų bei
patirties specialistų ir kviečiame visus, kurie galėtų

Šiandieninė verslo praktika rodo, kad darbuotojų
įtraukimas sprendžiant vidinius iššūkius gali tapti įmonės
sėkmės formule. Šis formatas vienodai naudingas
ir jaunimui, turinčiam galimybę įgyti patirties ir siekti
karjeros, ir pačioms bendrovėms įgauti pagreitį procesams
tobulinti. Todėl verslas užsienyje plačiai praktikuoja
„šešėlinių valdybų“ formavimą. 2020 m. šiuo pavyzdžiu
pasekė ir mūsų bendrovė „MAXIMA Lietuva“. Kruopščiai

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

30–50 m.

atrinkusi įvairių kompetencijų turinčius įmonės darbuotojus, ji įsteigė aštuonių narių „Greičio valdybą“, kurios
idėjos ir įžvalgos prisideda prie vidinių organizacijos
pokyčių. Atlikdami savo kasdienes užduotis, valdybos
nariai susipažįsta su vadovų darbu, mokosi generuoti
ir dalintis naujomis idėjomis, taip pat ugdyti savo
asmenines kompetencijas ir atitinkamai prisidėti prie
bendrovės pokyčių. „Greičio valdyba“ dalyvauja įvairių
strateginių projektų veikloje, pavyzdžiui, nustatant mūsų
parduotuvių formatus, vertinant asortimentą ir pan.
Vykdyti veiklą šios valdybos nariams padeda patyrę
mentoriai – įvairūs „MAXIMA Lietuva“ specialistai
ir vadovai. Projektas buvo itin sėkmingas ir įmonei,
ir jos darbuotojams. 2021-aisiais jis bus tęsiamas nauja
kadencija su naujais nariais.
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prisidėti prie mūsų organizacijos principų bei tikslų
įgyvendinimo. Į laisvas darbo vietas gali pretenduoti visi
norintys, ir kiekvienas kandidatas, įskaitant ir esamus
darbuotojus, turi vienodas galimybes įsidarbinti. Mūsų
bendrovėse yra nustatytos atitinkamos įdarbinimo tvarkos.

Mūsų darbo kultūra

[GRI 405-1]

Daugiau kaip 50 m.

Vyrai

4

0,01%

60

0,15%

11

0,03%

Moterys

6

0,01%

75

0,19%

23

0,06%

Men

10

0,02%

141

0,35%

14

0,03%

Moterys

11

0,03%

132

0,33%

24

0,06%

Vyrai

32

0,08%

131

0,33%

7

0,02%

Moterys

70

0,17%

882

2,20%

266

0,66%

Vyrai

2 653

6,61%

3 224

8,04%

1 799

4,49%

Moterys

5 561

13,86%

14 174

35,34%

10 795

26,91%

Įmonės vadovai (C lygis)

Skyrių ir padalinių vadovai

Regionų ir parduotuvių vadovai

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

* Duomenys pateikiami neįskaičiavus 622 UAB „Loganas“, UAB „Eigeris“ ir UAB „Akonkagva“ darbuotojų, nes šios bendrovės nuo 2021-03-01 nebepriklauso Grupei.
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„BARBORA“ SĖKMĖS ISTORIJA

GALIMYBĖS ĮGYTI PATIRTĮ

Vienas iš didžiausių mūsų laimėjimų 2020 m.
buvo daugiau nei dvigubai išaugusi „BARBORA“.

Mūsų įdarbinimo praktika reaguoja į visuomenės pokyčius.
Vasaros sezonu „MAXIMA Latvija“ buvo didžiausias šalies
darbdavys 14–17 metų jaunuoliams. Jaunimo įdarbinimas
pagelbėjo parduotuvių darbuotojams, kurie dėl pandemijos
jau buvo patyrę didelę įtampą, o kartu leido jaunuoliams
įgyti darbo patirties ir ateičiai naudingų įgūdžių, tokių
kaip veiklos planų sudarymas, prisitaikymas ir profesinis
bendravimas.

COVID-19 karantino laikotarpiais suteikėme terminuoto
darbo galimybes kitų verslo šakų darbuotojams,
kurių pagrindinė veikla buvo sustabdyta prastovoms,
pavyzdžiui, kavinių ir restoranų personalui. Bendrovėje
„BARBORA“ šie darbuotojai galėjo užsitikrinti stabilias
pajamas, kol bus pasirengę grįžti į pagrindinį darbą.

Darbuotojų skaičius pagal lytį ir amžių*

Didžiausia „BARBORA“ plėtra įvyko per antrąją COVID-19
bangą. Iki to laiko mes buvome pasirengę augimo šuoliui,
todėl vien Lietuvoje įdarbinome 750 naujų darbuotojų,
pavyzdžiui, administracijos specialistų, kurjerių, užsakymų
rinkėjų ir kitų sričių specialistų. Tikimės, kad dauguma
jų liks mūsų bendrovėje net ir po pandemijos.

[GRI 102-8]

< 30 metų

30-50 metų

> 50 metų

Vyrai

2 699

3 ,556

1 831

Moterys

5 648

15 263

11 112

Viso

8 347

18 819

12 943

* Duomenys pateikiami neįskaičiavus 622 UAB „Loganas“, UAB „Eigeris“ ir UAB
„Akonkagva“ darbuotojų, nes šios bendrovės nuo 2021-03-01 nebepriklauso
Grupei.

Klientų pasitenkinimas labai priklauso ir nuo mūsų
darbuotojų gerovės. Statydami naujas ar pertvarkydami
esamas parduotuves, norime pagerinti jų darbo sąlygas,
todėl įrengiame ergonomišką darbo aplinką, virtuves
maistui gaminti, poilsio erdves ir kitus patogumus.
Be to, norime pagerinti savo darbuotojų darbo sąlygas,
aprūpindami juos moderniausia įranga, tokia kaip
pažangios konvekcinės viryklės, šaldymo kameros,
daugiafunkciniai maišikliai, naujausios kartos orkaitės,
moderni mėsos ir dešrelių gamybos įranga bei kiti
technologiniai sprendimai tiek saugojimo patalpose, tiek
maisto gaminimo vietose. Šios priemonės padeda mūsų
gamybos darbuotojams greitai, tiksliai ir efektyviai atlikti
savo darbo užduotis.
Mes stengiamės, kad ir prekių skirstymo procesas mūsų
darbuotojams būtų kuo efektyvesnis. Prekių konteineriai
yra išdėstyti pagal prekių kategorijas, kurios pažymėtos
specialiais ženklais ant grindų. Tušti konteineriai atskiriami
ir paženklinami, kaip išvežtini atvykus tiekimo transportui.
Kategorijų ir suskirstymo į zonas logika leidžia palaikyti
tvarką išdėliojant prekes, todėl mūsų darbuotojai visada
žino, kur turi atsidurti konkrečios prekės ar kur jas rasti.

DARBUOTOJŲ PAGALBOS LINIJOS
Norime būti tikri, kad su mūsų darbuotojais elgiamasi
sąžiningai, o jų balsai yra išgirsti, todėl pasirūpinome
pagalbos linijomis, skirtomis pranešti apie problemas,
susijusias su darbo sąlygomis, pavyzdžiui, korupcija,
piktnaudžiavimas ar darbuotojų sauga bei sveikata.
Apie nesąžiningą elgesį ar pažeidimus darbuotojai
bendroves gali informuoti telefonu, el. paštu arba
kreiptis į atsakingus asmenis. Pranešimų teikimo sistemos
įmonėse gali skirtis, tačiau visiems mūsų Grupės
darbuotojams suteikiama galimybė būti išgirstiems.
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[GRI 403-1] [GRI 403-2] [GRI 403-3] [GRI 403-4]
[GRI 403-5] [GRI 403-6] [GRI 403-7]

Darbuotojų sauga ir sveikata yra kertiniai dalykai, todėl
sveikatos užtikrinimo priemones ir saugią aplinką
kuriame vadovaudamiesi teisės aktais bei vidinėmis
rizikų vertinimo procedūromis. Darbo vietų rizikų
vertinimas reguliariai atliekamas visose šalyse. Mūsų
darbo saugos ir sveikatos sistema apima šias sritis:
rizikos vertinimą (vidinį ir išorinį); prevencinių priemonių
nustatymą; dokumentų rengimą ir išdavimą; darbo
aplinkos stebėjimą ir priežiūrą; prevencinių ir korekcinių
veiksmų planavimą; mokymus ir bendravimą; medicininę
apžiūrą; asmens apsaugos ir saugos priemones;
nelaimingų atsitikimų tyrimą. Kiekviena įmonė atlieka
procedūras, atitinkančias tos šalies įstatymus.

PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS IR RIZIKOS
VERTINIMAS
Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, mūsų įmonės taiko
skirtingas rizikos vertinimo strategijas. „MAXIMA Lietuva“
procedūros nurodytos vidiniuose dokumentuose ir rizikų
vertinimą atlieka nepriklausomas paslaugų teikėjas.
Vertinimo rezultatai pateikiami vadovams, kurie atsakingi
už rizikų valdymo plano parengimą. Planas pristatomas
darbuotojams, o vėliau atliekama nuolatinė jo vykdymo
vidaus kontrolė. „MAXIMA Latvija“ vykdo panašų procesą
ir taip pat samdo paslaugų tiekėją atlikti metinį rizikos
vertinimą kiekviename struktūriniame padalinyje. Taip
pat atliekamas saugos ir sveikatos specialisto vidinis
kontrolės vertinimas. „MAXIMA Estija“ rizikas ﬁksuoja
ir vertina įmonės vidiniais resursais. Bendrovėje
suformuota darbo aplinkos taryba renkasi mažiausiai
dukart per metus, o prireikus ir dažniau. „STOKROTKA“
rizikas vertina ir pavojų identiﬁkuoja pagal Lenkijos
teisinius reikalavimus, nuolat atlieka saugos ir sveikatos
patikrinimus. „T-MARKET“ pateikia rizikų vertinimo
dokumentaciją visiems biuro, parduotuvių ir gamybos
darbuotojams. „BARBORA“ yra parengusi rizikos analizės
ir vertinimo vadovą, kuris kasmet atnaujinamas.

PRANEŠIMAI APIE GRĖSMES
Pastebėję grėsmę sau ar kitiems, Grupės darbuotojai
privalo apie tai nedelsiant pranešti pagal kiekvienos
įmonės instrukcijas. Tokiems pranešimams ﬁksuoti
kiekviena įmonė turi įdiegusi būtinas sistemas bei
paskyrusi atsakingą vidaus padalinį ar darbuotoją.

PAVOJINGŲ SITUACIJŲ VALDYMAS
Mūsų darbuotojai turi būti pasirengę kritinėms situacijoms.
Mokymų metu jie supažindinami su tvarkomis ir yra
raginami nutraukti darbą, jei tik pastebi pavojų.

Daugumos mūsų bendrovių elgesio normos išvardytos
vidaus darbo tvarkos taisyklėse ar panašiuose dokumentuose. Darbuotojai raginami nedelsiant nutraukti darbą,
jei identiﬁkuojama rizika arba kitos aplinkybės, kurios kelia
tiesioginį pavojų darbuotojo gyvybei ir sveikatai. Tuomet
privaloma apie padėtį kuo greičiau pranešti vadovui.
Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, „T-MARKET“, darbuotojams
pateikia veiksmų planus, susijusius su krizių prevencija
ir ką daryti krizės metu, pavyzdžiui, susidūrus su agresyviu
elgesiu, traumomis, apiplėšimais, stichinėmis nelaimėmis, gaisru, avarijomis ar evakuacija.

PROFESINĖS SVEIKATOS TIKRINIMAS
Mes laikomės visų saugos nurodymų ir teisinių reikalavimų,
susijusių su mūsų darbuotojų sveikata. Visos mūsų
įmonės numato samdomų darbuotojų sveikatos
patikrinimą prieš pradedant dirbti ir reguliariai atlieka
proﬁlaktinius sveikatos tikrinimus jų tolesnio darbo metu.
Kai kurios įmonės naudojasi nepriklausomų trečiųjų
šalių profesionalų paslaugomis, o kitos samdo vidaus
medicininės priežiūros specialistus.

M Ū S Ų DARBU OTOJAI — S VAR BU S KIEKVI E NA S

Sauga ir sveikata

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Mes darome viską, kad padėtume savo darbuotojams
išlikti sveikiems. Beveik visos bendrovės nemokamai
aprūpina sezoninio gripo vakcinomis visus skiepytis
norinčius darbuotojus. Daugelis įmonių („MAXIMA Lietuva“,
„MAXIMA Latvija“, „MAXIMA GRUPĖ“, „FRANMAX“) savo
darbuotojams pasibaigus jų bandomajam laikotarpiui
suteikia sveikatos draudimą. „STOKROTKA“ skiria šią
paslaugą tik kai kuriems darbuotojams. Taip pat
bendrovė darbuotojus aprūpina „FitProﬁt“ kortelėmis,
suteikiančiomis galimybę naudotis sporto ir aktyvaus
laisvalaikio paslaugomis daugiau nei 3 500 objektų
visoje Lenkijoje.
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DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS
Mūsų darbuotojai turi galimybę būti išgirsti, todėl
raginame juos dalyvauti vertinant mūsų profesinės
sveikatos bei saugos valdymo sistemas. „MAXIMA
Lietuva“ ir „MAXIMA Estija“ turi anoniminę karštąją
liniją pasiūlymams teikti. Taip pat „MAXIMA Lietuva“ yra
įsteigusi darbuotojų skundų vertinimo komisiją. Be to,
bendrovė turi išrinkusi darbuotojų saugos bei sveikatos
atstovus, įskaitant profesinės saugos bei sveikatos
komitetą, kurį sudaro vienodas darbdavio ir darbuotojų
saugos bei sveikatos atstovų skaičius. „MAXIMA Latvija“
darbuotojų atsiliepimai yra kaupiami reguliarių susitikimų
metu ir prireikus sudaromos specialios darbo grupės.
Darbuotojai informuojami įvairiais kanalais – intranete,
naujienlaiškiais, el. paštu, mokymuose ar susirinkimuose.
„STOKROTKA“ birželio mėn. įsteigė nuolatinę darbuotojų
saugos bei sveikatos komisiją, susidedančią iš darbuotojų
ir darbdavių atstovų, siekiant surinkti ir įvertinti darbuotojų nuomonę. „T-MARKET“ įtraukia darbuotojus į kartą
per ketvirtį suburiamas darbo grupes, rengia mokymus
ir diskusijas konkrečiais klausimais.

Su darbu susiję sužalojimai*

Kasmetinių mokymų ir vaizdinių priemonių pagalba
nuolat informuojame savo darbuotojus apie naujausias
saugumo problemas ir tvarkas. Darbuotojai mokomi
bendraisiais profesinės saugos ir sveikatos klausimais,
o darbuotojams, dirbantiems su potencialiai pavojinga
įranga, suteikiami mokymų baigimo atestatai. Mūsų
naujus ir esamus darbuotojus moko sertiﬁkuoti
pirmosios pagalbos ir priešgaisrinės saugos specialistai.
Didelis MAXIMA grupės dėmesys darbuotojų saugumui
prisideda ir prie darnios bei stabilios komandos kūrimo.
Mes nuolat vertiname situaciją savo parduotuvėse,
logistikos centruose ir kitose veiklos vietose, stebime,
ar darbuotojai laikosi saugos reikalavimų, ypač susijusių
su COVID-19. Vertinimai suteikia darbuotojams saugumo
jausmą ir skatina atsakingą elgesį komandoje.

[GRI 403-9]

Bendras, su darbu susijusių sužalojimų skaičius

1

446

Žuvusiųjų, dėl su darbu susijusių sužalojimų,skaičius

0

Su darbu susijusių didelių sužalojimų (išskyrus žuvusiuosius), skaičius

7

Užregistruotų, su darbu susijusių sužalojimų rodiklis1

6,2

Su darbu susijusių didelių sužalojimų (išskyrus žuvusiuosius), rodiklis1

0,1

Rodiklis buvo apskaičiuotas traumų ir sužalojimų kiekius dalijant iš dirbtų valandų skaičiaus per ataskaitinį laikotarpį ir padauginant iš 1 000 000.

* Duomenys pateikiami neįskaičiavus 622 UAB „Loganas“, UAB „Eigeris“ ir UAB „Akonkagva“ darbuotojų, nes šios bendrovės nuo 2021-03-01 nebepriklauso Grupei.
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Mums svarbu, kad darbuotojai būtų supažindinti su naujausiomis tvarkomis ir standartais tiek mūsų bendrovėse,
tiek ir už jų ribų. Norime, kad jie pasinaudotų mokymosi
galimybėmis. Mūsų mokymų kursai suteikia galimybę
gilinti savo profesinius įgūdžius ir sužinoti daugiau apie
savo pareigas ir vykdomas funkcijas. Įprastai pirmieji
mūsų darbuotojų mokymai vyksta prieš jų pirmąją darbo
dieną: gyvai arba nuotoliniu būdu. Atsižvelgę į dabartines
aplinkybes dėl COVID-19 pandemijos, kontaktinius
mokymus, jei tik įmanoma, pakeitėme į nuotolinius
kursus. Mokymai rengiami visiems darbuotojams, kurių
pareigoms atlikti reikalingi specialūs įgūdžiai ir žinios, pvz.,
parduotuvių, sandėlių darbuotojai, kasininkai, gamybos
darbuotojai ar „BARBORA“ prekių surinkėjai bei kurjeriai.
Be to, visi nauji darbuotojai privalo susipažinti su darbo
sauga ir bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. Per
visą karjerą darbuotojams suteikiamos galimybės gilinti
įgūdžius, įgyti naujų žinių arba prireikus persikvaliﬁkuoti.
Kursai suteikia žinių, padedančių darbuotojams ugdyti
savo profesionalumą, supažindina juos su sauga bei
gerąja praktika. Prireikus darbuotojai gali dalyvauti
išoriniuose (įskaitant nuotolinius) kursuose. Vidiniai
kursai sudaro didžiąją mokymo sesijų dalį, nes jie yra
orientuoti į darbo žinių speciﬁką ir MAXIMA grupės
bendrovių vidinius procesus.
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Darbuotojų mokymas ir ugdymas

[GRI 404-2]

DARBUOTOJŲ VERTINIMAS
Grupės darbuotojai vertinami pagal veiklos rezultatus
laikantis nustatytos vidaus tvarkos. Kai kuriose įmonėse
visiems administracijos darbuotojams reguliariai
atliekamas jų veiklos ir karjeros vertinimas, o kitose
bendrovėse – tik vadovybės lygiu. Parduotuvėse darbuotojų vertinimas vyksta dviem būdais: vieni darbuotojai
vertinami kas mėnesį, atsižvelgiant į pagrindinius veiklos
rodiklius (angl. KPI, Key Performance Indicators), apyvartos
rezultatus, kiti – rečiau, o vertinimo kriterijai priklauso
nuo komandos, įmonės tikslų ir panašiai. Visoje Grupėje
daugiau nei pusė darbuotojų vienokia ar kitokia forma
reguliariai turi veiklos ir karjeros vertinimus.

[GRI 404-3]

Darbuotojai, reguliariai turintys veiklos ir karjeros vertinimus*
Darbuotojų, reguliariai turinčių
veiklos ir karjeros vertinimus, skaičius
Viso
Administracijos darbuotojai
Vyrai
Moterys
Kiti (parduotuvių, sandėlių ir kt.) darbuotojai
Vyrai
Moterys

Procentinė
dalis

40 109

22 930

57,17%

2 738

1 869

68,26%

820

575

70,12%

1 918

1 292

67,36%

37 371

21 061

56,36%

7 266

3 344

46,02%

30 104

17 717

58,85%

*Duomenys pateikiami neįskaičiavus 622 UAB „Loganas“, UAB „Eigeris“ ir UAB „Akonkagva“ darbuotojų, nes šios bendrovės nuo 2021-03-01 nebepriklauso Grupei.
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7. BENDRUOMENĖ — KLESTĖJIMAS
Mūsų akcentas: MAXIMA grupės bendrovės
yra vertinami, rūpestingi visuomenės nariai,
visada dirbantys išvien su bendruomenėmis,
kuriose veikia.
2020 m. mes pademonstravome, kad esame atsakingi,
stabilūs ir visuomenės sveikata besirūpinantys bendruomenės nariai. Dar kartą įrodėme, kad, peržengę savo,
kaip mažmeninės prekybos įmonės, ribas ir imdamiesi
iniciatyvų padėti savo bendruomenėms, galime daryti
teigiamą poveikį ir kurti didesnę vertę. Suteikdami vienodas galimybes visiems išnaudoti savo potencialą, mes
prisidedame prie stabilesnės, saugesnės visuomenės
kūrimo. Dėl šios priežasties socialinės iniciatyvos ir
bendradarbiavimas įgyvendinant projektus su nevyriausybinėmis organizacijomis yra vieni pagrindinių mūsų
bendruomeninės veiklos aspektų. Praėjusiais metais
mūsų įmonės teikė paramą įvairioms visuomeninėms ir
ne pelno siekiančioms organizacijoms, taip prisidėdamos
prie vietos bendruomenių gerovės. Kiekviena šalis nustatė
savo paramos prioritetus, atsižvelgdama į geograﬁnę
ir socialinę padėtį, aktualiausius klausimus bei labiausiai
pagalbos stokojančias visuomenės grupes. Mūsų
susitelkimą padėti bendruomenėms atspindi
visuomenės paramos sričių įvairovė.

Ateities iššūkiai ir kryptys
Ateityje planuojame ir toliau tęsti savo sėkmingas iniciatyvas bei kviesti partnerius prisidėti prie jų įgyvendinimo,
pasiekdami dar didesnį teigiamą poveikį bendruomenių
gerovei. Esame atviri naujoms idėjoms, ir joms įkūnyti
galime pasiūlyti savo pagalbą bei resursus. Nustatydami
vieningesnes bendradarbiavimo kryptis šalyse, tikime,
kad sugebėsime pasiekti dar daugiau.
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1 733 311 eurų
Iš viso skirta mūsų bendruomenėms

116 034 eurų 270 208 eurų 1 347 069 eurų
Parama
bendruomenėms

Socialinės
iniciatyvos

Labdara

Grupė veikia penkiose šalyse, todėl jaučiame atsakomybę
prieš milijonus žmonių, turinčių įvairiausių poreikių.
Dėkojame mūsų bendruomenių nariams už pagalbą
sprendžiant iššūkius, padedant labiausiai stokojantiems,
petys petin dirbant su vietinėmis organizacijomis ir organizuojant projektus, susijusius su visuomenės sveikata
bei pagalba neįgaliesiems. Būdami dėmesingi savo
bendruomenių poreikiams, stengiamės palaikyti glaudžią
partnerystę su žmonėmis, kuriuos aptarnaujame. Nuolat
didindami savo veiklos apimtis, skiriame didelį dėmesį
tam, kad, atidarant naujas ar rekonstruojant esamas
parduotuves, būtų atsižvelgiama į vietinius poreikius.

ATSIŽVELGIAME Į BENDRUOMENĖS
NUOMONĘ [GRI 413-1]
Mūsų parduotuvės yra teritorijose, kuriose vykdomas
detalus miesto planavimas, o jame nurodomos galimos
parduotuvių vietos ir dydžiai. Norint įgyvendinti

parduotuvių statybos, atnaujinimo ar automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo projektus, jie turi būti suderinti
su atitinkamomis institucijomis. Visa projekto dokumentacija yra analizuojama ir vertinama, atsižvelgiant
į poveikį aplinkai ir įvairius socialinius klausimus, susijusius
su teritorijų planavimo sprendinių įgyvendinimu.
Parengtas poveikio aplinkai vertinimo dokumentas yra
skelbiamas atsakingos institucijos interneto svetainėje,
statybų inspekcijos informacinėje sistemoje, o atskirose
šalyse ir skelbimų lentoje, statybų vietoje esančiame
stende arba organizuojamas viešas susirinkimas.

VIETINĖ PARAMA

Pandemijos metu tiesioginiai susitikimai su visuomene
buvo organizuojami nuotoliniu būdu, elektroninėje
erdvėje tiesioginės transliacijos metu leidžiant suinteresuotiems visuomenės nariams tiesiogiai pateikti
pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus. Viešų konsultacijų rezultatų apžvalga taip pat skelbiama atsakingų
institucijų interneto svetainėse ir statybų inspekcijos
informacinėse sistemose. Grupės bendrovės visada
atsižvelgia į visuomenės nuomonę ir bando rasti
optimalų sprendimą.

Mūsų bendruomenės nariai nuolat rūpinasi vietos klausimais, savanoriškai savo laiką skirdami įvairioms problemoms spręsti. Norime pasidžiaugti šiais žmonėmis
už laiką, kurį jie skyrė prisidėdami prie savo bendruomenės kūrimo. Pavyzdžiui, „MAXIMA Lietuva“ pradėjo
bendradarbiauti su Lietuvos kurčiųjų draugija: jos nariai
nuo šiol gauna papildomas naudas mūsų prekybos tinkle,
o draugijos savanorius remiame dovanų kortelėmis.

Aktyvūs mūsų bendruomenių nariai turi daug novatoriškų
idėjų, o mes norime, kad jos būtų įgyvendintos!
Pastaruosius penkerius metus „MAXIMA Lietuva“ vykdo
projektą „Mes – bendruomenė“, kuriuo siekiama paremti
vietos bendruomenes ir jų iniciatyvas. 2020 metais
projekto tema buvo „Antrasis gyvenimas“. Konkurso metu
buvo apdovanota net penkiolika įdomiausių ir aktualiausių
bendruomenių projektų, skirtų antram gyvenimui prikelti
tradicijas, daiktus, infrastruktūrą.
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Parama bendruomenėms

Mes suprantame, kad dabartinė mūsų veikla paveiks
rytojaus piliečius, todėl formuojame atsakingą požiūrį
į ateitį. Dėl šios priežasties, remdami bendruomenes,
koncentruojamės į tris pagrindines sritis: bendruomenės sveikata, švietimas ir parama socialiai remtinoms grupėms. Tikimės, kad investicijos į mūsų
bendruomenes prisidės prie bendro gėrio ir pasiūlys
sprendimus ateinančioms kartoms.
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BENDRUOMENĖS SVEIKATA

Parama ligoninėms, sergantiems ar negalią
turintiems žmonėms

Sveikų įpročių propagavimas

Deja, mūsų bendruomenės susiduria su daugybe
sveikatos problemų. MAXIMA grupės bendrovės nori
prisidėti prie sprendimų, leisiančių patobulinti ir šią
jautrią sritį. Dalyvaujame iniciatyvose, skatinančiose
sveikesnį maitinimą ligoninėse ir reabilitacijos centruose
arba teikiančiose paramą sergantiems ir neįgaliems
žmonėms. Dar labiau sustiprinome bendradarbiavimą,
per COVID-19 pandemiją teikdami paramą ligoninėms:
dovanojome saugos priemones ir įrangą, veido kaukes,
tiekėme maitinimą ligoninių darbuotojams.

mūsų visuomenės ateitis priklauso nuo bendruomenės,
ypač vaikų, sveikatos. Grupės bendrovės rėmė iniciatyvas,
skatinančias sveikus įpročius ir aktyvų gyvenimo būdą.
Pavyzdžiui, „MAXIMA Latvija“, oﬁcialus Latvijos lengvosios
atletikos asociacijos partneris, organizavo renginius,
siekdama pagerinti vaikų ir jaunimo ﬁzinio aktyvumo
programas ir paversti jas įdomesnėmis, novatoriškesnėmis bei patrauklesnėmis vaikams bei jų šeimoms. „Vaikų
lengvosios atletikos“ programa Latvijoje buvo pradėta
bendradarbiaujant su vietos savivaldos institucijomis,
sporto akademijomis ir klubais, dalyvaujant vaikams
Rygoje, Liepojoje, Salduse, Uogrėje, Jelgavoje ir Bauskėje.
Vaikams taip pat buvo surengtos „Vaikų lengvosios
atletikos festivalio“ varžybos. Latvijos lengvosios atletikos
asociacija ir „MAXIMA Latvija“ toliau bendradarbiauja,
propaguodamos vaikų lengvosios atletikos ir ﬁzinio
pasirengimo ugdymą. Remdama orientavimosi programas, ledo ritulio akademijas ir kitas veiklas, „MAXIMA
Latvija“ taip pat skatina vaikus ir šeimas gyventi sveikai
ir aktyviai. Bulgarijoje „T-MARKET“ yra Plovdivo maratono
rėmėjas.

Grupės bendrovės taip pat prisideda prie iniciatyvų
paremti senjorus, žmones su negalia ar šeimas žmonių,
kovojančių su sunkiomis ligomis. Pavyzdžiui, „MAXIMA
Latvija“ puoselėja ilgalaikį bendradarbiavimą su vaikų
reabilitacijos centru „POGA“. Programa rūpinasi kūdikiais,
turinčiais judėjimo sutrikimų. „MAXIMA Estija“ rūšiuoja
tuščius butelius ir pakuotes, o pinigus, gautus už jų
perdirbimą, aukoja Estijos vėžiu sergančių vaikų tėvų
asociacijai. Asociacija ﬁnansuoja paramos centrą, vasaros
stovyklas ir pramogas ligoninėje besigydantiems vaikams.
„MAXIMA Lietuva“ dirba su Kauno rajono neįgaliųjų
draugija. Drauge su „SOS vaikų kaimu“, „Mamų unija“
ir „Rimanto Kaukėno paramos fondu“ bendrovė organizuoja renginius vaikams. „MAXIMA Lietuva“ taip pat remia
vaikų terapiją „Delﬁnų terapijos centre“ ir su pelno nesiekiančia organizacija „Ankstukai“ surengė kampaniją,
kurios metu rinko lėšas ankščiau laiko gimusių kūdikių
šeimoms paremti. Lenkijoje „STOKROTKA“ dalyvauja
Didžiajame Kalėdų labdaros orkestre, kuris renka pinigus
vaikų ir senjorų priežiūrai. Organizacija perka medicinos
įrangą Lenkijos ligoninėms ir klinikoms, taip pat vykdo
gydymo ir švietimo programas. „STOKROTKA“ buvo
Septintojo Kalėdų senelio labdaros bėgimo, kurį organizavo „Sporto plėtros fondas“ Liubline, rėmėja. Surinktos
lėšos buvo paaukotos smegenų insultą patyrusio vaiko
gydymui paremti.

Mes esame pasirengę reaguoti į netikėtas visuomenės
sveikatos krizes. Kaip palaikėme savo bendruomenes per
COVID-19 krizę, galite sužinoti šios ataskaitos 19 puslapyje.

ŠVIETIMAS
Švietimas vaidina svarbų vaidmenį tvarioje
ateityje. Mes dalyvaujame daugelyje
švietimo iniciatyvų, jų metu apdovanojame šviesiausius mūsų bendruomenių
protus galimybėmis tęsti studijas.
Vienas didžiausių mūsų laimėjimų yra ilgametė visai
Lietuvai skirta iniciatyva „Lietuvos Maximalistai“, plėtojama bendrovės „MAXIMA Lietuva“, išaugusi iš daugiau
kaip 15 metų vykdomo bendrovės darbuotojų vaikams
skatinti skirto projekto „Maximalistai“. Šia iniciatyva
suteikiamos stipendijos puikius mokslo rezultatus
demonstruojantiems moksleiviams visoje šalyje. Gautos
stipendijos suteikia talentingiems vaikams platesnes
galimybes pasiruošti ir dalyvauti įvairiuose nacionaliniuose
mokslo, meno, ekologijos, inovacijų ar sporto olimpiadose ar konkursuose, ar įsigyti mokymuisi, sportui
ar kūrybai reikiamų priemonių.

Kalėdų dvasia įkvepia mus dalintis gėriu su kitais.
Šventinės iniciatyvos yra vertinamos mūsų klientų bei
darbuotojų ir jau yra tapusios kasmetinėmis tradicijomis.
Likus mėnesiui iki Kalėdų, „MAXIMA Estija“ pastato
Angelų medį visose parduotuvėse, kur klientai gali
išsirinkti angelą ir išpildyti vieno iš beveik 2 000 vaikų,
išrinktų socialinių darbuotojų ir Daugiavaikių šeimų
sąjungos, norą. 2020 m. Angelų medis buvo pastatytas
ir „MAXIMA Estija“ biure, kur laukė 43 vaikų iš nepasiturinčių šeimų norai. „MAXIMA Estija“ darbuotojai išpildė
ir tuos vaikų norus, kurie klientų liko neišpildyti, kad visi
iniciatyvoje dalyvaujantys vaikai gautų išsvajotas dovanas.
Bulgarijoje „T-MARKET“ dalyvavo socialinės virtuvės
projekte: tris savaites gamino ir vežiojo karštą sriubą
socialiai remtiniems bendruomenės nariams.
Ši iniciatyva žiemos laikotarpiu šiltu maistu pradžiugino
500 žmonių. Tuo tarpu „STOKROTKA“ ir Lenkijos
Raudonasis Kryžius organizavo kalėdinį maisto išvežiojimą: rinko ilgo galiojimo negendančius produktus
labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams,
pavyzdžiui, senjorams ir ligoniams, kurie švenčių metu
privalėjo izoliuotis. „STOKROTKA“ taip pat rėmė kalėdines
iniciatyvas, tokias kaip „We Give Help Foundation“,
dailiojo čiuožimo čempionatą ir „Pioneerers“ klubą
Koszaline, kuris rinko kalėdinius produktus nepasiturintiems žmonėms.
Daugiau nei dešimtmetį „MAXIMA Lietuva“ bendradarbiauja su Maltos ordinu vykdant jo kalėdines iniciatyvas.
Šiemet bendrovės darbuotojai aukojo kalėdinius valgius
daugiau nei 800 senjorų. „MAXIMA Lietuva“ taip pat
dalyvavo „Maltiečių“ velykinėje iniciatyvoje, kurios metu
daugiau nei 525 senyvo amžiaus žmonių ir per 380 vaikų
gavo velykines būtiniausių maisto produktų pakuotes.
Panašios Velykų iniciatyvos įgyvendinamos ir kitose šalyse,
pavyzdžiui, Bulgarijoje „T-MARKET“ paaukojo 3 000
velykinių pyragų vargingai gyvenantiems žmonėms.

Bendradarbiavimas su maisto bankais
Maisto švaistymas, arba nesuvalgyto maisto išmetimas,
yra pagrindinė XXI amžiaus etinė, ekonominė ir aplinkosaugos problema. Didžiąją dalį mūsų parduodamų
prekių sudaro maisto produktai, todėl mes skiriame
ypatingą dėmesį užsakymų ir pardavimų planavimui,
siekdami neparduotų produktų likučius sumažinti
iki minimumo. Vis dėlto, to neįmanoma pasiekti
100 procentų, todėl nuolat ieškome būdų, kaip
panaudoti maisto perteklių, pavyzdžiui, aukojant juos
maisto bankams. Mūsų nuomone, bendradarbiavimas
su maisto bankais yra puikus produktų pertekliaus
problemos sprendimas todėl, kad tai leidžia mūsų
bendruomenėse remti tuos, kuriems trūksta maisto,
nedarant neigiamo poveikio aplinkai. Grupės bendrovės
su maisto bankais bendradarbiauja individualiai.
„MAXIMA Latvija“ maisto švaistymo problemą sprendžia,
aukodama maisto labdaros organizacijoms, optimizuodama atsargas ir tvirtai laikydamasi maisto atliekų
normų. Ji taip pat buvo viena iš teisės aktų, leidžiančių
prekybos bendrovėms aukoti maistą labdaros organizacijoms ir asmenims, iniciatorių. Per 2020-uosius
metus „MAXIMA Latvija“ šešioms labdaros organizacijoms paaukojo 230 000 šviežių ir supakuotų maisto
produktų, kurių vertė siekė 150 000 eurų. Ji taip pat
aktyviai rėmė Vaikų universitetinę klinikinę ligoninę,
Rygos Rytų universitetinę ligoninę, „Hospiss LV“
ir daugelį kitų labdaros organizacijų, įskaitant Latvijos
samariečių asociaciją, „Maistas gyvenimui“, Latvijos
vaikų fondą, Latvijos globėjų šeimų asociaciją ir Žmonių,
turinčių klausos negalią, sąjungą.

„STOKROTKA“ nuolat aukoja maistą įvairioms organizacijoms: vien 2020-aisiais buvo paaukota 500 tonų
maisto. Daugiau kaip 91 tona maisto buvo perduota
organizacijai „Caritas“ ir 409 tonos – Maisto bankų
federacijai. Paaukoti maisto produktai (daugiausia
apdirbti mėsos produktai, vaisiai ir daržovės) buvo
naudojami patiekalams gaminti ir paketams, kurie
buvo perduoti į sunkią padėtį patekusiems žmonėms,
ruošti. „STOKROTKA“ pakuotes su privačių prekės
ženklų produktais, pavyzdžiui, saldainiais, kava, arbata,
energiniais gėrimais ir rankų kremais, dovanojo
greitosios medicinos pagalbos stoties „Czechów“
paramedikams, Stefan Kardynał Wyszyński provincijos
specialiosios ligoninės slaugytojams, kraujo ir kaulų
čiulpų donorams RCKiK Liubline. Per Liublino savanorių
centrą įmonė tiekė maisto paketus tūkstančiams šeimų.

BEND R U OM ENĖ — KLES TĖ J I MA S

PARAMA ŠVENČIŲ PERIODU

„MAXIMA Lietuva“ ranka rankon dirba su „Maisto banku“.
Per 2020-uosius metus bendrovė organizacijai
perdavė maisto produktų, kurių vertė viršijo 530
tūkstančių eurų. Be to, „MAXIMA Lietuva“ ir „MAXIMA
Estija“ parduotuvėse periodiškai organizuojamos
maisto bankų akcijos, kurių metu prekybos tinklų
klientai gali nupirkti ir akimirksniu paaukoti maistą
vargstantiems.
Mūsų elektroninės prekybos įmonė „BARBORA“ taip
pat palaiko bendradarbiavimą su „Maisto banku“.
„BARBORA“ apsipirkdami klientai gali pasirinkti
paaukoti jam savo įsigytus produktus.
Apie kitas mūsų pastangas sumažinti maisto švaistymą
galite paskaityti šios ataskaitos 51 puslapyje.
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8. APLINKA — ŠVARA IR TVARUMAS
Mūsų akcentas: švarūs ir tvarūs verslo
procesai, turintys kuo mažiau neigiamos
įtakos aplinkai.
Mūsų bendra gerovė priklauso nuo mūsų aplinkos
sveikumo. Kadangi susiduriame su naujais ekologiniais
iššūkiais, esame įpareigoti dėti visas įmanomas pastangas, kad gamtos ištekliai būtų naudojami atsakingai,
o aplinka saugoma, taip prisidėdami prie tvarios ateities.
Todėl pagarba aplinkai yra pagrindinė mūsų bendrovės
socialiai atsakingo požiūrio dalis. Esame viena didžiausių
įmonių grupių Baltijos šalyse, todėl nuolat ieškome būdų,
kaip galėtume būti draugiškesni aplinkai, efektyviau
naudoti energiją ir kitus išteklius bei sumažinti savo
neigiamą poveikį.

Ateities iššūkiai ir kryptys
Laikomės tokios veiklos praktikos, kuri išlaikys švarią
aplinką, nes suprantame, kad tvari ateitis priklauso nuo
mūsų šiandienos sprendimų. Grupėje nuolat keliame
sau, savo darbuotojams ir partneriams užduotis ieškoti
tvaresnių prekių pakavimo būdų ir įgyvendinti atsinaujinančius sprendimus, kad būtų pasiekti tikslai klimato
kaitos srityje, sparčiau mažinamas išmetamų teršalų
kiekis ir minimizuojamas maisto švaistymas.

Daugiau nei

Perdirbame daugiau nei

Daugiau nei

30%

65%

42%

energijos yra sutaupoma
kiekvienoje rekonstruotoje
parduotuvėje
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visų mūsų atliekų

suvartojamos elektros
energijos gaunama
iš atsinaujinančių šaltinių

Mūsų požiūris į aplinką
Atsižvelgiant į platų mūsų Grupės veiklos spektrą, visos
mūsų bendrovės privalo prisiimti ypatingą atsakomybę
už aplinką. Per daugelį metų bandėme sumažinti savo
poveikį aplinkai įvairiose srityse, nesvarbu, ar vykdydami
pirkimus, logistiką, tvarkydami parduotuves, ar šviesdami
darbuotojus ir klientus. Ir toliau tą darome, nustatydami
ir atsižvelgdami į savo tvarumo prioritetus: kovojame
su klimato kaita savo veikloje efektyviau naudodami
energiją, atsakingai tvarkydami atliekas ir vengdami
maisto švaistymo.
Aplinka yra kritinis veiksnys, į kurį atsižvelgiame, organizacijos viduje vertindami riziką ir galimybes. Vienas
iš veiksnių, darančių įtaką mūsų verslui, yra klimato kaita.
Klimato kaita gali turėti rimtą poveikį mažmeninei maisto
produktų pramonei, paveikti žemės ūkį ir žuvininkystę.
Esame matę, kaip produkciją gali paveikti netikėti aplinkos
veiksniai, tokie kaip sausros, stiprus lietus, potvyniai ir
gaisrai. Pavyzdžiui, 2020 m. vasarą Lietuva patyrė didelę
sausrą, dėl kurios metų derlius sumažėjo beveik perpus,
taigi padidėjo kainos mūsų klientams, nes produktų
paklausa išliko tokia pati. Estijoje trumpesnės žiemos
ir šaltesnės vasaros taip pat turi įtakos vietinių ūkininkų
derliui. Tai lemia kainų augimą, nes mažėja pagaminamos produkcijos kiekai, o derlinga žemė brangsta.

Klimatas ir energetika
Taip pat pastebėjome, kad sumažėjusi vietinių maisto
produktų pasiūla gali padidinti konkurenciją tarp mažmenininkų, ir tai lemia didesnes kainas. Grupė stengiasi
švelninti klimato kaitos riziką, atidžiai stebėdama
situaciją visame pasaulyje ir imdamasi galimų veiksmų.
Pastaraisiais metais išteklius skyrėme tam, kad „MAXIMA“
taptų tvaresniu mažmenininku. 2019 m. „MAXIMA
Lietuva“ ir „Šiaurės investicijų bankas“ (NIB) pasirašė
10 metų trukmės 52 milijonų eurų paskolos sutartį,
pagal kurią gautas lėšas Grupės įmonės Baltijos šalyse
skirs žaliosioms investicijoms. Šios investicijos numatytos
Baltijos šalyse naujų ir renovuojamų parduotuvių
energetiniam efektyvumui didinti. Finansavimas padės
atnaujinti šaldymo sistemas ir aušinimo technologijas,
diegti energiją taupančius apšvietimo sprendimus ir įrengti
saulės elektrines. Esame tikri, kad tai suteiks geresnę
pirkimo patirtį mūsų klientams ir suteiks teigiamą poslinkį
prekybos sektoriaus tvarumo link.

Efektyvų energijos išteklių naudojimą laikome mūsų
tvarios plėtros pagrindu. Todėl savo energijos vartojimo
efektyvumą tobulinome, ne tik atidarydami naujas
parduotuves ir modernizuodami esamas, bet ir per visus
veiklos procesus nuo pradžios iki pabaigos. Šį tikslą
galime pasiekti naudodami atsinaujinančios energijos
išteklius, tobulindami logistiką ir kitas kryptis. Visuose
padaliniuose stengiamės mažinti energijos suvartojimą.
Nors kiekviena mūsų įmonė individualiai nusistatė savo
tikslus ir jų įgyvendinimą, visi judame ta pačia kryptimi.

APL INKA — Š VAR A IR TVAR U MA S

[GRI 102-11]

Tvari energetikos politika yra labai itin svarbi visuose
mūsų verslo etapuose, įskaitant tikslų numatymą,
įgyvendinimą ir vertinimą. Tai yra esminis mūsų Grupės
energijos valdymo sistemos aspektas, o mūsų įmonės
siekia atitikti naujausius pasaulinius standartus. Pavyzdžiui,
„MAXIMA Latvija“ gavo energijos valdymo sistemos sertiﬁkatą LVS ISO 50001: 2012, kurį išdavė tarptautiniu mastu
akredituota sertiﬁkavimo organizacija „Bureau Veritas“.
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Tikime, kad energiją galima taupyti kiekviename etape, nuo tiekimo grandinės pradžios iki to momento, kai produktas atsiduria kliento pirkinių krepšelyje. Štai kaip mes sprendžiame energijos
vartojimo efektyvumą savo logistikos procesuose, parduotuvių veikloje ir biuro infrastruktūroje.

bendras elektros
energijos, pagamintos
iš saulės baterijų
per 2020 m., kiekis

[GRI 302-4]

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS LOGISTIKOJE
Prieš patekdamas į parduotuvės lentyną, mūsų
produktas turi nukeliauti nuo savo kilmės vietos iki
sandėlių ir paskirstymo centrų. Mūsų energijos vartojimo efektyvumo priemonės šiame etape apima
apšvietimo, elektros įrangos pakeitimus ir ekologiškesnius sprendimus, susijusius su transportu.
Šiuo metu „STOKROTKA“ paskirstymo centruose apšvietimas keičiamas į LED, kuris yra kur kas efektyvesnis
nei liuminescencinių ir tarnauja ilgiau nei kaitrinių
lempų apšvietimą. Tai reiškia, kad darbo vietoms
apšviesti reikia mažiau energijos ir išteklių. „MAXIMA
Latvija“ savo paskirstymo centro praėjimo erdvėse ir
rampose įdiegė judesiu įjungiamą apšvietimą, ir taip
sumažino perteklinį energijos suvartojimą. Šis sprendimas patogus ir mūsų darbuotojams todėl, kad jiems
nebereikia jaudintis dėl šviesų įjungimo ir išjungimo.
Siekiant taupyti energiją, mūsų biuruose Lietuvoje
taip pat buvo įdiegtas judesiu įjungiamas apšvietimas,
kurį galima reguliuoti pasirenkant skirtingus ryškumo
ir natūralios šviesos lygius.
Mes renkamės našesnę ir moderniausią įrangą, kad
padidintume savo darbuotojų komfortą ir taptume
draugiškesni aplinkai. Pavyzdžiui, „MAXIMA Latvija“
paskirstymo centrų įrangai naudojamos ličio jonų
baterijos. „MAXIMA Latvija“ turi didžiausią ličio jonais
varomų krautuvų parką Baltijos šalyse ir jų skaičius
vis auga. Tokių krautuvų naudojimas gali padidinti
darbo efektyvumą ir iki 30 proc. sumažinti suvartojamos energijos kiekį. Be to, Estijos paskirstymo
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101,8 MWh

centruose naudojamas azotas kaip aplinkai draugiška
ir natūrali šaldymo medžiaga.
Transportas daro didelę įtaką aplinkai, todėl ir šioje
srityje pereiname prie ekologiškesnių sprendimų.
„MAXIMA Latvija“ logistikos partneriai privalo naudoti ne
senesnius kaip 10 metų automobilius. Dėl to 80 proc.
sunkvežimių, pristatančių prekes į „MAXIMA Latvija“, yra
naujesni nei penkerių metų. „T-MARKET“ darbuotojų
automobiliai buvo pakeisti naujais hibridiniais, kurie,
naudodami elektros energiją, gali pasiekti 45 km/h
greitį. Elektros energijos naudojimas sumažina kenksmingą išmetamų teršalų kiekį ir sumažina degalų sąnaudas. Nemaža „MAXIMA Estija“ darbuotojų automobilių
parko dalis buvo pakeista hibridiniais „Toyota“ automobiliais. Tuo tarpu dvidešimt vienas „STOKROTKA“
naudojamas sunkvežimis atitinka „Euro 6“ standartą.
Šių transporto priemonių naudojimas sumažina
neigiamą mūsų transporto sistemų poveikį aplinkai.

280
parduotuvių su
LED apšvietimu

37
CO2

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

9

parduotuvės, kurių
nuosavose arba
nuomojamose automobilių
parkavimo aikštelėse
įrengtos elektromobilių
įkrovimo stotelės

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS MŪSŲ PARDUOTUVĖSE
Parduotuvės yra paskutinė mūsų tiekimo grandinės
stotelė, nes iš ten produktas keliauja į kliento namus.
Savo parduotuves tobuliname, diegdami tokius modernius sprendimus kaip LED apšvietimas (pvz., visose
naujose ir renovuotose parduotuvėse Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje yra įdiegti LED apšvietimo
sprendimai), modernios vėdinimo, šildymo, oro
kondicionavimo, vėsinimo sistemos ir žaliosios
energijos tiekimas.
Kas penkta „MAXIMA Lietuva“ parduotuvė diegia
energijos vartojimo efektyvumo sprendimus, taupančius gamtos išteklius, tokius kaip taupiai energiją
vartojančios šildymo ir vėdinimo sistemos, energiją
taupantys kondensaciniai dujiniai katilai ir aeroterminiai
šilumos siurbliai. Naujose ir renovuotose mūsų
parduotuvėse įrengiamos modernios vėsinimo
sistemos, per kurias šiluma atgaunama ir naudojama
parduotuvėms šildyti: tai yra pažangus uždaro ciklo
sprendimas. Šie įrenginiai kasmet sutaupo apie
290 MWh elektros energijos.
Žaliosios energijos stengiamės išgauti ir iš vėjo, saulės
ar hidroenergijos, pavyzdžiui, ant savo pastatų stogų
įrengdami saulės baterijų modulius. Dveji tokie
moduliai buvo įrengti mūsų parduotuvėse Lietuvoje:
ant parduotuvių „MAXIMA XX“ P. Žvirkos gatvėje,
Vilniuje, ir „MAXIMA XX“ J. Basanavičiaus gatvėje,
Kėdainiuose, stogų.

Be to, beveik 80 proc. visos „MAXIMA Lietuva“ suvartojamos energijos yra perkama iš trečiųjų šalių gamintojų,
naudojančių žaliosios energijos šaltinius, tokius kaip
vėjas, saulė ir hidroenergija. Tai rodo, kad prioritetą
teikiame ne trumpalaikiam taupymui, o ilgalaikiams
tvariems sprendimams.

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ
(ŠESD) KIEKIS: [GRI 305-1][GRI 305-2]

Mūsų „T-MARKET“ tinklas gerokai pirmauja, nes 100 proc.
visoms 88 tinklo parduotuvėms Bulgarijoje tiekiamos
energijos yra žalioji. Tai tapo įmanoma pradėjus
bendradarbiauti su Bulgarijos įmone, gaminančia
energiją fotovoltiniais įrenginiais, vėjo generatoriais
ir biomasės perdirbimo gamyklose. Mažindama pernelyg didelį iškastinio kuro deginimo kiekį, „T-MARKET“
remia Bulgarijos perėjimą prie mažai anglies dioksido
į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos.

Bendras energijos suvartojimas Grupėje

SRITIS 2

138 257,87 t CO2 ekv.
SRITIS 1:

17 321,73 t CO2 ekv.

[GRI 302-1]

Bendras elektros energijos suvartojimas

497 067,92 (MWh)

Bendras elektros energijos suvartojimas iš neatsinaujinančių šaltinių

287 550,93 (MWh)

Bendras elektros energijos suvartojimas iš atsinaujinančių šaltinių

209 516,99 (MWh)

Bendras sunaudojamos šildymo energijos kiekis

113 538,42 (MWh)

Bendras energijos suvartojimas Grupėje
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[GRI 302-4]

1 107 674,26 (MWh)
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Medžiagos ir atliekų
tvarkymas
Mūsų visuomenė tapo priklausoma nuo plastiko. Šiaip
ar taip, ši medžiaga mums leido patogiai ir nebrangiai
tiekti saugų, šviežią maistą. Tačiau pripažįstame, kad
mūsų planeta ir atliekų tvarkymo infrastruktūra turi
ribotas galimybes susidoroti su kiekvieną dieną pagaminamo ir išmetamo plastiko kiekiu. Siekiame apsaugoti
aplinką, mažindami perteklinį plastiko naudojimą
ir plastiko atliekų patekimą į gamtą ir vandenį. Dėl šios
priežasties laikomės tokio požiūrio į plastiką, kuris
padės optimizuoti jo naudojimą ir padidinti perdirbamų
medžiagų kiekį.

MEDŽIAGOS KURIANT MŪSŲ
PRODUKTUS
Kurdami ir gamindami centralizuotai užsakomus privataus prekės ženklo produktus, užtikriname, kad pakuotės
bus pagamintos iš perdirbtų medžiagų. Be to, mes
iki minimumo sumažinome mišrių pakuočių kiekį ir
pakeitėme jas popieriumi. Pirkinių maišeliams gaminti
naudojame 40 proc. perdirbto plastiko, o buitiniams
prietaisams ir stalo reikmenims – 10 proc. perdirbtų
žaliavų. Gamybos metu sugadintas plastikas ir metalai
iškart perdirbami ir vėl naudojami.
Norime, kad privačių mūsų prekės ženklų produktai būtų
pagaminti iš saugių medžiagų, todėl visi mūsų reikalavimai
gamintojams yra parengti pagal REACH teisės aktus
ir Pakuočių atliekų tvarkymo direktyvą 94/62/EB. Mes
renkamės saugiausius technologinius gamybos procesus.
Pavyzdžiui, mūsų tekstilės gamintojai privalo naudoti
dažytas žaliavas ir dirbti tik su patvirtintais dažų tiekėjais.
Kiekvienas produktas yra išbandomas akredituotose
laboratorijose laikantis aukščiausių standartų.
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PAKUOTĖS PREKYBOJE
Bendrovė „MAXIMA Lietuva“ įgyvendina aplinkai draugiškus
sprendimus, pavyzdžiui, perka naujus konteinerius su
silikoninėmis tvirtinimo juostomis ir mažina vienkartinių
pakuočių naudojimą. Taip pat įmonė stengiasi atsisakyti
visų vienkartinių plastikinių prekių, įskaitant plastikinius
ausų kamštukus, stalo įrankius, lėkštes, šiaudelius, gėrimų
maišytuvus, balionų lazdeles, maisto ir gėrimų tarą
iš polistireninio putplasčio, dangtelius ir gaminius
iš skaidraus plastiko. Iki 2025 m. norime užtikrinti, kad
visos mūsų privataus prekės ženklo produktų plastikinės
pakuotės būtų 100 proc. perdirbamos. Šią plastiko
mažinimo iniciatyvą įkvėpė mūsų parduotuvės Lietuvos
Kuršių nerijoje, unikaliame smėlio kopų pusiasalyje,
kuris yra įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą,
rekonstrukcija. Prieš keletą metų joje visiškai atsisakėme
vienkartinio plastiko, pasiūlydami ekologiškas alternatyvas.
Mes bendradarbiaujame su mokslininkais ir institucijomis,
analizuodami galimybes pakeisti plastikines pakuotes
aplinkai nekenksmingomis medžiagomis, tokiomis kaip
kanapių pluoštas, krakmolas ar biomedžiagos. Pirmenybę
teikiame tvariems, netoksiškiems, daugkartinio naudojimo produktams ir sistemoms, kad būtų sumažintas
atliekų kiekis. Ruošiamės pasiūlyti tvaresnius pirkinių
maišelius (popierinius maišelius, maišelius iš skaidomo
ar jau pakartotinai panaudoto plastiko ir pan.) visose
šalyse, kuriose dirbame. Savo klientus skatiname rinktis
šiuos maišelius, siūlydami juos patraukliomis kainomis,
šviesdami klientus ir taikydami kitas priemones. Tikime,
kad mūsų klientai priims teisingus sprendimus.

Visos mūsų bendrovės atsisako plastikinių maišelių,
todėl savo klientams norime padėti pasirinkti mažiau
kenksmingus būdus parsinešti pirkinius į namus. „MAXIMA
Lietuva“ pirkėjai gali rinktis iš įvairių alternatyvų, tokių
kaip kartoninės dėžės, perdirbto popieriaus ar perdirbto
plastiko maišeliai. Primename savo klientams, kad švarius,
nesuplyšusius plastikinius maišelius galima naudoti
pakartotinai. Pastebėjome, kad mūsų klientai yra
sąmoningi aplinkos apsaugos klausimais ir dažnai
renkasi maišelius iš džiuto pluošto. Nauji, neplastikiniai
maišeliai gaminami iš tvirto arba kieto popieriaus, todėl
jie yra patvaresni, išlaiko net iki 10 kg svorį. Karantino
metu plastikinių maišelių naudojimas sumažėjo net
2 proc., palyginus su praėjusiais metais.

„STOKROTKA“ pristatė popierinius maišelius duonai,
kad sumažėtų mūsų parduotuvėse naudojamų didelio
tankio polietileno (HDPE) maišelių kiekis. „T-MARKET“
planuoja išleisti popierinius ir medžiaginius maišelius,
kad būtų sumažintas nailono naudojimas.
Viena iš mūsų apsipirkimo be plastiko judėjimo lyderių
yra „MAXIMA Latvija“. Dar 2008 m. ji buvo pirmoji mažmeninės prekybos įmonė Latvijoje, kuri aplinkosaugos
labui visiškai atsisakė nemokamų plastikinių maišelių.
Polietileno maišelius kasose pakeitė pagaminti iš EPI
medžiagos, kuri natūralioje aplinkoje greičiau suyra. Klientai
taip pat gali rinktis popierinius ir medžiaginius maišelius
ar kartonines dėžes, o sveriamus kulinarijos gaminius
„MAXIMA Latvija“ vietoj plastikinių maišelių pakuoja
į maisto vyniojimo popierių. „MAXIMA Latvija“ vertina, kad jos
popierinių maišelių kaina yra mažiausia Baltijos šalyse,
tuo klientams gerokai palengvindamą pirkinių pakavimo
pasirinkimą.

Mūsų elektroninės prekybos lyderis „BARBORA“ taip
pat labai didžiuojasi savo laimėjimais šioje srityje. Kaip
maisto pristatymo bendrovei, jai taikomi griežti teisiniai
reikalavimai, taikomi produktų pakavimui (pvz., atskiriant
maisto ir ne maisto produktus). Dėl šios priežasties ir dėl
perkamų produktų kiekio „BARBORA“ klientai paprastai
sunaudoja daugiau pirkinių maišelių nei asmeniškai
apsiperkantys klientai. Neseniai įmonė pristatė aplinkai
draugiškas pakuotes ir skatina klientus rinktis popierinius,
o ne įprastus plastikinius maišelius. Tai davė puikių
rezultatų: popierinių maišelių naudojimas padidėjo
nuo 18 proc. 2019 m. iki 50 proc. 2020-aisiais. Be
to, „BARBORA“ peržiūrėjo savo prekių surinkimo
bei pakavimo procesus ir, kur tik įmanoma, sumažino
maišelių, naudojamų atskiroms prekėms pakuoti, skaičių.
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PIRKINIŲ PAKAVIMAS
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[GRI 306-2]
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ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

POPIERIAUS NAUDOJIMO MAŽINIMAS

Savo klientams galime padėti priimti geresnius sprendimus
dėl atliekų rūšiavimo. Mūsų privačių prekės ženklų
pakuotės aiškiai matomoje vietoje šalia kitos svarbios
žymėjimo informacijos yra paženklintos perdirbimo ir žalio
taško simboliu. Savo pakuotėms taip pat bandome naudoti
mišrias perdirbtas medžiagas. „MAXIMA International
Sourcing“ ir „MAXIMA Lietuva“ bendradarbiauja su EEPA
– Elektronikos platintojų asociacija ir kitomis organizacijomis, šviesdamos visuomenę šia tema. Pavyzdžiui, jos
suorganizavo kampaniją „Sužinokite daugiau apie
rūšiavimą“, kuri buvo transliuojama visomis žiniasklaidos
priemonėmis. Mūsų parduotuvėse, paskirstymo
centruose ir biuruose atliekų tvarkymo strategijos skiriasi.
Pavyzdžiui, „T-MARKET“ surenka atliekas paskirstymo
centre, atskiria plastiką ir perduoda jį perdirbti. Be to,
bendrovė įrengė specialius popieriaus presus visoje šalyje,
kad optimizuotų tranporta-vimo pakuočių panaudojimą.
„MAXIMA Lietuva“ parduotuvėse ir biuruose yra konteineriai, skirti atliekoms rūšiuoti. Bendrovė taip pat atliko vidaus
auditą, kaip atliekos rūšiuojamos prekybos centruose,
ir šiais klausimais šviečia darbuotojus bei klientus.
„STOKROTKA“ atliekas rūšiuoja parduotuvėje, o „MAXIMA
Latvija“ ir „MAXIMA Lietuva“ pirkėjams siūlo naudotis
konteineriais, skirtais baterijoms ir nebereikalingiems
buitiniams prietaisams, tokiems kaip telefonų įkrovikliai
ar plaukų džiovintuvai. Tai neleidžia kenksmingoms
atliekoms patekti į sąvartynus. „MAXIMA Estija“ taip pat
rūšiuoja atliekas, įskaitant kartoną, popierių, polietileną,
biologines ir gyvūninės kilmės atliekas, taip pat prireikus
medieną, polistireną ir kitas plastiko atliekas. Gyvūninės
kilmės atliekos laikomos atskiruose šaldytuvuose, o
biologinių atliekų konteineriai yra tik tose parduotuvėse,
kurioms vietos institucijos užtikrina tokių atliekų išvežimą.
Biurai taip pat rūšiuoja popierių, biologines atliekas
ir plastikinius butelius. Logistikos centras rūšiuoja kartoną,
plastiką, permatomas pakuotes, mišrias pakuotes,
medieną, biologines ir gyvūninės kilmės atliekas.
Šis pjūvis rodo, kad visais lygmenimis atliekas atsakingai
rūšiuojame ir perdirbame.

„MAXIMA Estija“ parduotuvės siekia sumažinti apsipirkimo
metu sunaudojamo popieriaus kiekius, todėl pirkimo
čekiai savitarnos kasose išduodami tik pirkėjo prašymu,
nurodžius tai ekrane. Toks režimas yra nustatytas 385
savitarnos kasose, kuriose baigus operaciją pirkimo čekis
klientams automatiškai neišduodamas. Klientas pats
turi pasirinkti čekio spausdinimą. Šį sprendimą paskatino
tyrimai, parodę, kad dauguma klientų nepaima popierinio
čekio, kai jis automatiškai išduodamas savitarnos kasoje.
Bendrovė planuoja įdiegti panašų sprendimą ir įprastose
kasose. Tai gerokai sumažins sunaudoto popieriaus
kiekį – iki 154 000 ritinėlių arba 16 500 kilometrų kasos
čekių popieriaus per metus. Be to, klientai, apsipirkę
su „MAXIMA Estija“ mobiliąja programėle, gauna tik
elektroninį pirkinių čekį.

Atliekos pagal rūšį ir utilizavimo būdą
Perdirbamos atliekos

Svoris [t]

Kartono atliekos

35 112,0

Popieriaus atliekos

565,4

Stiklo atliekos

848,9

Metalo atliekos

242,3

Putų polistirolo atliekos
Polietileno atliekos
Kietojo plastiko atliekos
Daugiasluoksnių pakuočių atliekos
Medienos atliekos

„STOKROTKA“ ir kai kurios kitos Grupės įmonės įdiegė
elektronines sąskaitų faktūrų sistemas, leidžiančias
sutaupyti mažiausiai 60 proc. šiems tikslams skirto
popieriaus.

95,3
2 635,4
430,9
1 514,8
816,8

Gyvūninės kilmės maisto atliekos

4 538,8

Gyvūninės kilmės riebalų atliekos

403,4

Negyvūninės kilmės maisto atliekos

8 165,0

Kepimo aliejaus atliekos

8 566,8

Pavojingos atliekos

265,8

Atliekos perduotos ūkininkams
Gyvūninės kilmės atliekos

134,6

Negyvūninės kilmės atliekos

256,0

Riebalų atliekos

5,6

Neperdirbamos atliekos
Neperdirbamos gamybos atliekos

33 005,9

Maisto švaistymas šiuo metu yra viena iš aktualiausių
etinių ir ekonominių problemų, dėl to susidaro apie
8 proc. pasaulinį šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų
dujų kiekio ir eikvojami gamtos ištekliai. Beveik trečdalis
viso pasaulyje pagaminamo maisto yra nesuvalgomas.
Kaip vienas didžiausių maisto mažmenininkų Baltijos
šalyse, turime imtis veiksmų, kad užkirstume kelią maisto
švaistymui ir sumažintume jo atliekas, o kartu padidintume maisto sistemos tvarumą. Pavyzdžiui, iki 2025 m.
„MAXIMA Lietuva“ siekia 30 proc. sumažinti išmetamo
maisto kiekį. Išanalizavome savo tiekimo grandinę
ir nustatėme tris sritis, kuriose galima sumažinti maisto
atliekų susidarymą: tai yra paskirstymo centrai, transportas
ir parduotuvės. Mūsų bendrovės imasi kelių prevencinių
priemonių, kad sumažintų maisto švaistymą ir sukurtų
alternatyvius būdus, kaip apsaugoti jas nuo patekimo
į sąvartynus.

MAISTO ŠVAISTYMO PREVENCIJA
Pirmasis žingsnis mažinant maisto atliekas yra užtikrinti,
kad būtų užsakytas tinkamas parduoti skirtų produktų
kiekis. Mes taip pat nuolat tikriname produktų nurašymo
lygį parduotuvėse, siekdami kuo labiau jį sumažinti. Be
to, labai svarbu, kad produktai būtų laikomi ir gabenami
taip, kad jie nesugestų. Aktyviai stebime maisto laikymo
temperatūrą visoje tiekimo grandinėje, pavyzdžiui,
priimdami ir veždami maistą, laikydami jį logistikos
centruose ir laikydami produktus parduotuvių vitrinose.

Mūsų įmonės mažina maisto atliekas, taikydamos
nuolaidas produktams, kurių galiojimo laikas yra trumpesnis,
kad pirkėjai pastebėtų ir juos įsigytų.
Kai kurios Grupės įmonės vykdo edukacines kampanijas,
kuriomis skatina klientus vengti maisto švaistymo.
Kovodami su maisto švaistymu, stengiamės likti atviri
maisto, kuris netinkamas aukoti, pertekliaus, panaudojimo
galimybėms. Maisto produktai, kurių galiojimo laikas
baigėsi, naudojami gyvūnų pašarams, kompostui,
biomasei, elektrai ir šilumai gaminti. Pavyzdžiui, „MAXIMA
Lietuva“ surinko 40 tonų maisto atliekų, tokių kaip daržovės,
vaisiai ir duona, ir atidavė ūkininkams, kurie šeria gyvulius
ir naminius paukščius arba gamina kompostą iš produktų,
kurie žmonėms nebetinkami vartoti. Tam, kad neparduotas maistas neatsidurtų sąvartynuose, „MAXIMA Lietuva“
nebetinkamus vartoti produktus (500 tonų augalinių
atliekų, 30 tonų riebalų ir 190 tonų šalutinių gyvūninės
kilmės produktų per mėnesį) perduoda vienam iš mūsų
partnerių, kuris perdirba juos į biomasę ir biodujas. Taip
pat bendradarbiaujame su patikima, sertiﬁkuota įmone,
kuri surenka panaudotą aliejų ir paverčia jį biodyzelinu.
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Maisto švaistymas

Galiausiai didžiuojamės savo įmonių bendradarbiavimu
su maisto bankais, kurie padeda sutaupyti vertingo
maisto, perskirstydami jį tiems, kam jo reikia.
Daugiau informacijos rasite šios ataskaitos 43 puslapyje
„Bendradarbiavimas su maisto bankais“.

Iki 2025 m. „MAXIMA Lietuva“ siekia

30%

sumažinti išmetamo maisto kiekį
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9. APIE ŠIĄ ATASKAITĄ
[GRI 102-45] [GRI 102-50] [GRI 102-51] [GRI 102-52] [GRI 102-53]
[GRI 102-54] [GRI 102-56]

Tai pirmoji MAXIMA grupės įmonių socialinės
atsakomybės ataskaita. Joje pateikiami ﬁnansinių metų, prasidėjusių 2020 m. sausio 1 d.
ir pasibaigusių 2020 m. gruodžio 31 d. duomenys. Ataskaita apima „MAXIMA GRUPĖ“,
UAB, ir visas jos tiesiogines bei netiesiogines
dukterines įmones.
2020 m. pagrindinės Grupės dukterinės
įmonės pateikiamos lente lėje. Kitos,
neišvardytos dukterinės įmonės, daugiausia
užsiima nekilnojamojo turto valdymu.
Grupei priklauso 100 proc. visų dukterinių
įmonių akcijų.
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Įmonės pavadinimas

Registracijos
šalis

2020 m. gruodžio 31 d.
Grupės valdoma dalis (%)

Pagrindinė
veiklos sritis

UAB „MAXIMA GRUPĖ“

Lietuva

Patronuojančioji įmonė

UAB „MAXIMA LT“

Lietuva

100%

Mažmeninė prekyba maisto produktais
ir būtiniausiomis prekėmis

„MAXIMA Latvija“ SIA

Latvija

100%

Mažmeninė prekyba maisto produktais
ir būtiniausiomis prekėmis

„MAXIMA Eesti“ OÜ

Latvija

100%

Mažmeninė prekyba maisto produktais
ir būtiniausiomis prekėmis

„MAXIMA Bulgaria“ EOOD

Bulgarija

100%

Mažmeninė prekyba maisto produktais
ir būtiniausiomis prekėmis

„STOKROTKA“ SP. Z O.O

Lenkija

100%

Mažmeninė prekyba maisto produktais
ir būtiniausiomis prekėmis

UAB „BARBORA“

Lietuva

100%

Elektroninės prekybos platforma

„PATRIKA“ SIA

Latvija

100%

Elektroninės prekybos platforma

„SUPERSA“OÜ

Estonia

100%

Elektroninės prekybos platforma

UAB „FRANMAX“

Lietuva

100%

Informacinių technologijų ir palaikymo
paslaugos Grupės įmonėms

UAB „MAXIMA
INTERNATIONAL SOURCING“

Lietuva

100%

Centralizuoto tiekimo, pirkimų bei derybų
paslaugos Grupės mažmeninės prekybos
įmonėms

APIE Š IĄ ATAS KA I TĄ

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 naudingarinkai
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
[102-46] [102-47]

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. 2020 m. COVID-19 pandemijos
ir jos poveikio tema taip pat buvo aktuali.

REIKŠMINGŲ TEMŲ SĄRAŠAS:
1. MAXIMA grupės atsakas į COVID-19
2. Tiekimo grandinė
• Atsakingas tiekimas
• Partnerystė su tiekėjais
3. Klientai
• Produktų kokybė ir saugumas
• Sveiki produktai
• Apsipirkimo patirtis
4. Darbuotojai
• Atsakinga darbo vieta
• Darbuotojų sauga ir sveikata
• Darbuotojų mokymas ir ugdymas
5. Visuomenė ir vietos bendruomenės
• Parama vietos bendruomenėms
• Maisto aukojimas
6. Aplinka
• Aplinkos apsauga ir klimato kaita
• Produktų pakuotės
• Maisto švaistymo prevencija
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GRI lentelė — GRI standarto turinio indeksas

[GRI 102-55]

[GRI 102-55]

PAGRINDINIAI TURINIO RODIKLIAI
GRI standarto Nr.

Rodiklio pavadinimas

Puslapis

1. Organizacijos proﬁlis
102-1

Organizacijos pavadinimas

4

102-2

Veikla, prekės ženklai, produktai ir paslaugos

7

102-3

Organizacijos pagrindinės būstinės adresas

4

102-4

Vykdomos veiklos vieta

4

102-5

Nuosavybės ir teisinė forma

7

102-6

Rinkos, kuriose dirbama

4

102-7

Organizacijos dydis

4

102-8

Informacija apie darbuotojus

102-9

Tiekimo grandinės aprašymas

102-10

Reikšmingi organizacijos ir jos tiekimo grandinės pokyčiai

102-11

Atsargumo priemonės

102-12

Išorinės iniciatyvos

102-13

Narystė asociacijose

33, 36, 57
23
Netaikoma
45
7
4, 7

2. Strategija
102-14

Vadovo žodis

2

102-15

Didžiausias poveikis, rizikos ir galimybės

11

Vertybės, principai, standartai ir elgesio normos

10

3. Etika ir integralumas
102-16
4. Valdymas
102-18

54

Valdymo struktūra

9

Rodiklio pavadinimas

Puslapis

5. Suinteresuotosios šalys
102-40

Suinteresuotųjų šalių sąrašas

14

102-41

Kolektyvinės sutartys

102-42

Suinteresuotųjų šalių identiﬁkavimas ir atranka

15

102-43

Suinteresuotųjų šalių įsitraukimo būdai

14

102-44

Svarbiausios temos ir susirūpinimą keliantys klausimai

15

52%
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GRI standarto Nr.

6. Ataskaitų teikimo praktika
102-45

Į konsoliduotą ﬁnansinę ataskaitą įtraukti ūkio subjektai

102-46

Ataskaitos turinio ir temų ribų apibrėžimas

52

102-47

Temų sąrašas

52

102-48

Informacijos pataisymai

Netaikoma pirmajai ataskaitai

102-49

Pokyčiai ataskaitiniu laikotarpiu

Netaikoma pirmajai ataskaitai

102–50

Ataskaitinis laikotarpis

52

102-51

Paskutinės ataskaitos data

52

102-52

Ataskaitų ciklas

52

102-53

Kontaktas socialinės atsakomybės klausimais

52

102-54

Pareiškimas apie ataskaitos atitikimą GRI standartams

52

102-55

GRI turinio indeksas

53-56

102-56

Išorinis užtikrinimas

52

Vadovybės požiūris

7, 52

[GRI 103]

GRI standarto Nr.

Rodiklio pavadinimas

Puslapis

103-1

Temų, nustatytų kaip reikšmingų, paaiškinimas nurodant jų ribas

22, 26, 32, 33, 35, 40, 41, 44, 45, 48, 50

103-2

Vadovybės požiūris

22, 26, 32, 33, 35, 40, 41, 44, 45, 48, 50

103-3

Vadovybės požiūrio vertinimas

22, 26, 32, 33, 35, 40, 41, 44, 45, 48, 50
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SPECIFINIŲ TURINIO RODIKLIŲ ATSKLEIDIMAS
Ekonominė kategorija
GRI standarto Nr.

Rodiklio pavadinimas

Puslapis

GRI 204: Pirkimų praktika
204-1

Išlaidų vietiniams tiekėjams dalis

25

GRI 205: Korupcijos prevencija
205-2

Komunikacija ir mokymai apie korupcijos prevencijos politiką ir procedūras

11 Atskleista iš dalies

Aplinkos kategorija
GRI standarto Nr.

Rodiklio pavadinimas

Page

GRI 302: Energija
302-1

Energijos suvartojimas organizacijoje

302-4

Energijos suvartojimo sumažinimas

47
46, 47 Atskleista iš dalies

GRI 305: Išmetimas
305-1

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

47

305-2

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

47

GRI 306: Nuotekos ir atliekos (2016)
306-2

56

Atliekų skirstymas pagal rūšį ir utilizavimo būdą

50

GRI standarto Nr.

Rodiklio pavadinimas

Puslapis

GRI 401: Darbuotojai
401-1

Naujų darbuotojų samda ir darbuotojų kaita

401-3

Vaiko priežiūros atostogos

57-58
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Socialinė kategorija

33 Atskleista iš dalies

GRI 403: Darbuotojų sveikata ir sauga (2020)
403-1

Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistema

37

403-2

Pavojaus nustatymas, rizikos vertinimas ir įvykio tyrimas

37

403-3

Profesinės sveikatos patikrinimai

37

403-4

Darbuotojų dalyvavimas, konsultavimasis ir komunikavimas darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais

37

403-5

Darbuotojų mokymai darbo saugos ir sveikatos temomis

37

403-6

Darbuotojų sveikatos skatinimas

37

403-7

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

37

403-9

Su darbu susiję sužalojimai

38

GRI 405: Įvairovė ir lygios galimybės
405-1

Valdymo organų ir darbuotojų įvairovė

35

GRI 406: Nediskriminavimas
406-1

Diskriminacijos atvejai ir korekciniai veiksmai

35

GRI 413: Vietos bendruomenės
413-1

Veiklos su vietos bendruomene, poveikio vertinimas ir plėtros programos

41

GRI 416: Klientų sveikata ir saugumas
416-1

Produktų ir paslaugų poveikio sveikatai bei saugumui vertinimas

28

GRI 417: Rinkodara ir ženklinimas
417-1

Reikalavimai informacijai apie gaminius bei paslaugas ir ženklinimui

30
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Priedas
Dirbančių darbuotojų skaičius pagal sutarties rūšį (nuolatinio ar terminuoto darbo sutartis) ir regioną*
„MAXIMA
Lietuva“

„MAXIMA
Latvija“

„MAXIMA
Estija“

„STOKROTKA“

„T-MARKET”

„BARBORA“

Kitos
Grupė (konsoliduoti
Grupės įmonės**
duomenys)

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

2 176

124

1 638

3

819

36

903

886

508

0

865

12

109

7

7 018

1 068

Moterys

10 380

510

6 066

3

2 933

39

4 738 4 422

1 694

3

1 029

23

177

6

2 7017

5 006

Bendrai

12 556

634

7 704

6

3 752

75

5 641

2 202

3

1 894

35

286

13

34 035

6 074

Vyrai

5 308

N = Nuolatinio darbo sutartis, T = Terminuoto darbo sutartis
*Duomenys pateikiami neįskaičiavus 622 UAB „Loganas“, UAB „Eigeris“ ir UAB „Akonkagva“ darbuotojų, nes šios bendrovės nuo 2021-03-01 nebepriklauso Grupei.
**MAXIMA International Sourcing, MAXIMA GRUPĖ, FRANMAX, EMPERIA HOLDING Sp. z o.o., ELPRO DEVELOPMENT Sp. z o.o.
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[GRI 102-8]

Darbuotojų kaita ir naujai samdomi darbuotojai*

[GRI 104-1]

„MAXIMA Lietuva“

Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų darbuotojų
procentinis dydis.

Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų sezoninių
darbuotojų skaičius.

Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų sezoninių
darbuotojų procentinis dydis.

30–50 m.

> 50 m.

< 30 m.

30–50 m.

> 50 m.

< 30 m.

30–50 m.

> 50 m.

757

404

308

744

462

314

564

268

237

Moterys

1 164

981

611

934

1 037

727

710

598

380

Bendrai

1 921

1 385

919

1 678

1 499

1 041

1 274

866

617

Vyrai

51,53%

27,50%

20,97%

48,95%

30,39%

20,66%

52,76%

25,07%

22,17%

Moterys

42,24%

35,60%

22,17%

34,62%

38,44%

26,95%

42,06%

35,43%

22,51%

Bendrai

45,47%

32,78%

21,75%

39,78%

35,54%

24,68%

46,21%

31,41%

22,38%

Vyrai

561

96

26

Moterys

1 016

124

35

Bendrai

1 577

220

61

Vyrai

35,57%

43,64%

42,62%

Moterys

64,43%

56,36%

57,38%

Bendrai

100,00%

100,00%

100,00%

Vyrai
Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius.

Darbuotojų kaitos ataskaitiniu
laikotarpiu rodiklis (procentais).

„MAXIMA Estija“

< 30 m.
Vyrai
Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų darbuotojų skaičius.

„MAXIMA Latvija“

743

503

425

657

478

329

556

288

261

Moterys

1 248

1 409

1 164

775

982

714

618

603

484

Bendrai

1 991

1 912

1 589

1 432

1 460

1 043

1 174

891

745

Vyrai

5,63%

3,81%

3,22%

8,52%

6,20%

4,27%

14,53%

7,53%

6,82%

Moterys

9,46%

10,68%

8,82%

10,05%

12,74%

9,26%

16,15%

15,76%

12,65%

Bendrai

15,09%

14,50%

12,05%

18,57%

18,94%

13,53%

30,68%

23,28%

19,47%

APIE Š IĄ ATAS KA I TĄ

Priedas

*Duomenys pateikiami neįskaičiavus 622 UAB „Loganas“, UAB „Eigeris“ ir UAB „Akonkagva“ darbuotojų, nes šios bendrovės nuo 2021-03-01 nebepriklauso Grupei.
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Priedas
Darbuotojų kaita ir naujai samdomi darbuotojai*

[GRI 104-1]

„STOKROTKA“

Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų darbuotojų
procentinis dydis.

Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų sezoninių
darbuotojų skaičius.

Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų sezoninių
darbuotojų procentinis dydis.

30–50 m.

> 50 m.

< 30 m.

30–50 m.

> 50 m.

< 30 m.

30–50 m.

> 50 m.

417

264

45

37

276

4

726

219

15

Moterys

1 125

1 601

353

267

315

204

806

302

30

Bendrai

1 542

1 865

398

304

591

208

1 532

521

45

Vyrai

57,44%

36,36%

6,20%

11,67%

87,07%

1,26%

75,63%

22,81%

1,56%

Moterys

36,54%

52,00%

11,46%

33,97%

40,08%

25,95%

70,83%

26,54%

2,64%

Bendrai

40,53%

49,01%

17,66%

27,56%

53,58%

18,86%

73,02%

24,83%

2,14%

Vyrai

751

1

Moterys

1 289

0

Bendrai

2 040

1

Vyrai

36,81%

100,00%

Moterys

63,19%

0,00%

Bendrai

100,00%

100,00%

Vyrai
Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius.

Darbuotojų kaitos ataskaitiniu
laikotarpiu rodiklis (procentais).

430

316

64

304

177

40

655

220

12

Moterys

1 136

1 694

536

359

482

357

770

315

38

Bendrai

1 566

2 010

600

663

659

397

1 425

535

50

Vyrai

3,93%

2,89%

0,58%

13,79%

8,03%

1,81%

33,96%

11,40%

0,62%

Moterys

10,38%

15,47%

4,90%

16,28%

21,86%

16,19%

39,92%

16,33%

1,97%

Bendrai

14,30%

18,36%

5,48%

30,07%

29,89%

18,00%

73,87%

27,73%

2,59%

*Duomenys pateikiami neįskaičiavus 622 UAB „Loganas“, UAB „Eigeris“ ir UAB „Akonkagva“ darbuotojų, nes šios bendrovės nuo 2021-03-01 nebepriklauso Grupei.
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„BARBORA“

< 30 m.
Vyrai
Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų darbuotojų skaičius.

„T-MARKET”

Darbuotojų kaita ir naujai samdomi darbuotojai*

[GRI 104-1]

Kitos Grupės bendrovės

Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų darbuotojų skaičius.

Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų darbuotojų
procentinis dydis.

Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų sezoninių
darbuotojų skaičius.

Bendras per ataskaitinį laikotarpį
naujai įdarbintų sezoninių
darbuotojų procentinis dydis.

Bendras darbuotojų kaitos
ataskaitiniu laikotarpiu skaičius.

Darbuotojų kaitos ataskaitiniu
laikotarpiu rodiklis (procentais).

Grupė (konsoliduoti duomenys)

< 30 m.

30–50 m.

> 50 m.

< 30 m.

30–50 m.

> 50 m.

Vyrai

18

15

0

3 263

1 908

923

Moterys

29

24

0

5 035

4 858

2 305

Bendrai

47

39

0

8 298

6 766

3 228

Vyrai

54,55%

45,45%

0,00%

53,54%

31,31%

15,15%

Moterys

54,72%

45,28%

0,00%

41,28%

39,83%

18,90%

Bendrai

54,65%

45,35%

0,00%

45,36%

36,99%

17,65%

Vyrai

1 435

Moterys

2 464

Bendrai

3 899

Vyrai

36,80%

Moterys

63,20%

Bendrai

100,00%

Vyrai

15

23

5

3 360

2 005

1 136

Moterys

27

50

1

4 933

5 535

3 294

Bendrai

42

73

6

8 293

7 540

4 430

Vyrai

5,02%

7,69%

1,67%

8,38%

5,00%

2,83%

Moterys

9,03%

16,72%

0,33%

12,30%

13,80%

8,21%

Bendrai

14,05%

24,41%

2,01%

20,68%

18,80%

11,04%
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Priedas

*Duomenys pateikiami neįskaičiavus 622 UAB „Loganas“, UAB „Eigeris“ ir UAB „Akonkagva“ darbuotojų, nes šios bendrovės nuo 2021-03-01 nebepriklauso Grupei.
**MAXIMA International Sourcing, MAXIMA GRUPĖ, FRANMAX, EMPERIA HOLDING Sp. z o.o., ELPRO DEVELOPMENT Sp. z o.o.
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