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„AF Gruppen“ yra pirmaujanti rangos ir pramonės 
grupė. Mūsų verslo paskirtis – kurti vertę savo klientams, 
savininkams, darbuotojams, tiekėjams ir visuomenei. 
Mūsų patrauklumą rodo tai, kaip kuriame ir valdome savo 
vertybes. 

Grupės paskirtimi, tikslais ir vertybėmis siekiame trumpai 
apibūdinti, kas esame, kam atstovaujame ir ką norime 
pasiekti. Norėdami pasiekti savo tikslus, visi mūsų 
darbuotojai turi aiškiai suprasti, ko tikimasi iš jų darbo. 
Todėl šioje brošiūroje nurodyti tikslai yra visų papildomų 
tikslų, nustatytų kiekvienos grupės lygmenyje, pagrindas. 
„AF Gruppen“ istorija yra vienas iš vertybėmis pagrįstos 
korporacinės kultūros pavyzdžių.

Mūsų pagrindinių vertybių šaknys susiformavo dar prieš 
„AF Gruppen“ įkūrimą 1986 m., o bėgant metams jos mažai 
keitėsi. Vertybės atspindi mūsų verslo pagrindą, ir tikimės, 
kad visi darbuotojai jas atpažins ir jų laikysis. 

Mūsų paskirtis, tikslai ir vertybės suteiks motyvacijos ir 
rodys kryptį, kaip kartu toliau kurti „AF Gruppen“ ateityje. 
Jei mūsų organizacija sieks sudėtingų uždavinių ir tikslų, 
pagrįstų aiškiomis pagrindinėmis vertybėmis, mūsų verslas 
ilgainiui išlaikys ir pagerins savo pozicijas rinkoje.

Grupės vadovybė



Paskirtis
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Peržiūrėti 
praeitį

Orientuodamiesi į aplinką, 
energiją ir perdirbimą, mes 
saugiai panaikinsime aplinkai 
kenksmingus medžiagų, grunto 
ir energetinius sprendimus ir jų 
visiškai atsisakysime.

Vizija
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... kurti ateitį 

„AF Gruppen“ remsis savo 
verslumo dvasia ir patirtimi, 
kad pasiūlytų sprendimus, kurie 
atitiktų dabartinius ir būsimus 
energetikos ir aplinkosaugos 
uždavinius.
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„AF Gruppen“ kurs 
vertę ir galimybes 
vykdydama projektinę 
veiklą vadovaudamasi 
bekompromisiu požiūriu 
į saugumą ir etiką.

Verslo koncepcija
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Verslumo grupė
„AF Gruppen“ turi platų į projektą orientuotos veiklos 
portfelį. 

Mes prisiimame visą atsakomybę nuo koncepcijos kūrimo 
iki produktų, paslaugų ir sprendimų teikimo.

Kurti vertę
„AF Gruppen“ kuria vertę ir galimybes savo savininkams, 
darbuotojams ir visuomenei, orientuodamasi į pelningą 
augimą ir jį pasiekdama.

Formuoti ateitį
„AF Gruppen“ kuria į ateitį orientuotus ir tvarius dabartinių 
iššūkių sprendimus.

Saugumas ir etika
„AF Gruppen“ supranta ir pripažįsta būtinybę išvengti 
traumų, įrangos ir darbo aplinkos sugadinimo. „AF 
Gruppen“ verslas ir darbuotojai pasižymi tinkamu elgesiu 
visose bendruomenėse ir rinkose, kuriose dirbame.



Tikslai
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Tikslai

•  Užtikrinsime nuolatinį vertės augimą, kuris padarys mus 
patrauklius akcininkams bei investuotojams ir suteiks 
mums veiksmų laisvę versle

•  Mūsų veiklos marža ir investuoto kapitalo grąža viršys 
mūsų nurodytos natūralios konkurencijos vidurkį

•  Ieškosime galimybių, organizuosime ir vykdysime savo 
verslą taip, kad mūsų sukurtas turtas būtų matomas

Vertinimo parametrai ir skaičiai

•  EVA (pridėtinė ekonominė vertė)  
= pajamos neatskaičius mokesčių  
+ palūkanų sąnaudos  
– grupės kapitalo sąnaudos

•  EBIT = pajamos neatskaičius palūkanų ir mokesčių

Savininkai
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Tikslai

•  Mes būsime pageidaujamas darbdavys tarp panašių 
įmonių

•  Samdysime ir ugdysime darbuotojus, gebančius ir  
norinčius

– priimti mūsų pagrindines vertybes ir laikytis mūsų 
elgesio kodekso

–  analizuoti
–  įžvelgti verslo galimybes
–  vadovauti ir įkvėpti
–  priimti sprendimus ir juos įgyvendinti

•  Orientuosimės į vidinį įdarbinimą

•  Mokysime ir ugdysime savo darbuotojus naudodami 
plėtros programas, atitinkančias mūsų tikslus ir vertybe

•  Darbuotojams sudarysime konkurencingas sąlygas.  
Turėsime rezultatais grindžiamą darbo užmokesčio 
sistemą

Darbuotojai
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Vertinimo parametrai ir skaičiai

•  Visi darbuotojai bus vertinami bent kartą per metus

•  Visi darbuotojai bent kartą per metus turės vertinamąjį 
pokalbį

•  Nulis laikinojo nedarbingumo, atsiradusio dėl darbo, 
atvejų

•  Dėl traumos prarasto darbingumo rodiklis (LTI rodiklis) 
= 0 (jokių traumų, sukeliančių laikinąjį nedarbingumą)
– Laikinasis nedarbingumas, sukeltas darbo vietoje = 0
– Darbuotojų pasitenkinimas > 5 (skalė nuo 1 iki 6)
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Tikslai

•  Dirbsime sistemingai ir tikslingai, siekdami nustatyti ir 
patenkinti klientų reikalavimus ir poreikius

•  Savo produktus ir paslaugas pristatysime sutartą datą už 
sutartą kainą, užtikrindami sutartą kokybę

•  Užmegsime ir plėtosime ilgalaikius santykius su pasirink-
tais klientais

Vertinimo parametrai

•  Vertinama santykių su klientais nauda, klientų pasitenki-
nimas ir saugumas (LTI rodiklis)

Klientai
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Tikslai

•  Mūsų tiekėjai prisidės prie efektyvios vertės kūrimo mūsų 
projektuose, tiekdami produktus ir paslaugas pagal 
dabartinius reikalavimus sutartu laiku ir už sutartą kainą

•  Siekdami padidinti konkurencingumą ir užtikrinti turimus 
pajėgumus, išnaudosime bendrą grupės ir tarptautinės 
rinkos perkamąją galią

•  Siekdami padidinti produktyvumą, plėtosime profesiona-
lius ilgalaikius santykius su pasirinktais tiekėjais

Vertinimo parametrai

•  Tiekėjų santykiai vertinami atsižvelgiant į pridėtinę vertę, 
tiekėjų pasitenkinimą ir saugumą (nelaimingų atsitikimų 
dažnumas)

Tiekėjai
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Tikslai

Mes kursime visuomenei papildomą vertę tvaraus 
verslumo pagrindu skatindami inovacijas ir gilindami 
patirtį.

•  AF sieks ekologiškų technologijų ir energetinio efektyvu-
mo sprendimų, padėsiančių pasiekti geresnių rezultatų 
aplinkos apsaugos srityje, sumažinant atliekų kiekį ir 
neatsinaujinančių energijos išteklių naudojimo mastus

•  Mes prisidėsime prie išteklių ir technologijų, reikalingų 
kuriant ateities visuomenę ir darbo vietas, skatinimo

Vertinimo parametrai ir skaičiai

• Utilizavimo norma > 80 %

•  Tikslas pasiektas pagal JT pasaulinį susitarimą

Sveikata, sauga ir aplinka

Tikslai

Visas planavimas ir įgyvendinimas turi būti grindžiamas 
esminiu supratimu ir pripažinimu, kad:

•  Visi nepageidaujami įvykiai ir aplinkybės turi priežastį, 
todėl jų galima išvengti

Visuomenė
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•  Poveikis aplinkai turi būti kuo mažesnis

•  Nepageidaujamų nelaimingų atsitikimų ir aplinkybių 
patirtis turi būti naudojama prevenciniame sveikatos, 
saugos ir aplinkos darbe

•  Sveikatos, saugos ir aplinkosaugos darbai turi būti atlie-
kami sistemingai ir nuolat tobulinami

•  Visi darbuotojai elgiasi taip, kad rodytų gerą pavyzdį ir 
užtikrintų teigiamą požiūrį į sveikatą, saugą ir aplinką

•  Tiesioginė organizacija yra atsakinga už saugą, sveikatą ir 
aplinką

•  AF turi būti tinkamos nenumatytų atvejų priemonės, kad 
sumažėtų sužalojimų skaičius ir nuostoliai

Vertinimo parametrai ir skaičiai

•  Vengiama traumų ir žalos darbo aplinkai bei įrangai

•  Nulis laikinojo nedarbingumo, sukelto dėl darbo, atvejų
– LTI rodiklis = 0 (jokių traumų, sukeliančių laikinąjį 

nedarbingumą)
– Laikinasis nedarbingumas, sukeltas darbo vietoje = 0

•  Geresnis atliekų rūšiavimas nei kitose panašiose įmonėse

•  „AF Gruppen“ siekia atitikti aplinkosaugos standartą ISO 
14001



Vertybės
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Patikimumas

Laisvė derinti verslumą su 
drausme siekiant tikslų ir 
laikantis reikalavimų

Kruopštumas ir sunkus 
darbas

Atkaklumas siekiant 
pelningo augimo

Valdymas dalyvaujant ir 
įsitraukiant
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Patikimumas

•  Už verslo moralę ir sąžinę atsakingi darbuotojai ir ypač 
vadovybė

•  Moralė ir sąžinė yra brandos, kuri kyla iš vadovų, darbu-
otojų ir kitų asmenų socialinės įtakos, pasekmė

•  Visi darbuotojai turi teisę ir pareigą dalyvauti diskusijose 
dėl verslo klausimų ir procesų. Priimti sprendimai turi būti 
įgyvendinti greitai, lojaliai ir efektyviai

Laisvė derinti verslumą su drausme siekiant tikslų ir 
laikantis reikalavimų

•  Mūsų veikla bus decentralizuota

•  Suteiksime erdvę darbuotojams, kurie pripažįsta ir suvo-
kia galimybes, padedančias mums pasiekti užsibrėžtus 
tikslus

•  Apdovanosime darbuotojus, kurie didina mūsų vertės 
augimą iniciatyvumu, kūrybiškumu ir drąsumu

•  Laikysimės drausmės, atsižvelgdami į tikslus ir reikalavi-
mus. Bus sprendžiami neatitikimai ir imamasi taisomųjų 
bei prevencinių veiksmų

•  Bus išlaikoma pusiausvyra tarp laisvės ir drausmės
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Kruopštumas ir sunkus darbas

• Kruopštumas ir pasirengimas yra pagrindiniai sėkmės 
veiksniai

• Atkaklumas užtikrina išsamų pasirengimą, aiškų, išsamų 
sprendimų priėmimą, visišką įgyvendinimą ir patikimą 
dokumentaciją

• Rizikos prisiėmimas reikalauja lanksčių darbuotojų, 
galinčių padaryti daugiau, nei prašoma, kai situacija 
reikalauja sunkaus darbo

• Atsakomybė yra pareiga siekti tikslų ir reikalavimų

Atkaklumas siekiant pelningo augimo

• Pasieksime nuolatinį vertės augimą pelningai didindami 
apyvartą

• Būsime dalykiški visuose santykiuose

• Pagerinsime savo sugebėjimą pasiekti augimą, plėtoda-
mi ir didindami savo sugebėjimus ir pajėgumus valdyti 
besiplečiančią organizaciją

• Investuosime į naujas verslo sritis, kuriose galime pasiekti 
konkurencinių pranašumų

• Galime susijungti ar perimti verslą, kuris atneš mums 
vertės augimą



24

Valdymas dalyvaujant ir įsitraukiant

•  Dalyvauti ir būti priešakyje yra svarbiausi kriterijai 
nustatant normas

•  Koncentruosime savo išteklius į nedidelį skaičių 
prioritetinių ir apibrėžtų užduočių. Nustatyti prioritetus  
– tai pasirinkti ir atmesti

•  Vadovai privalo vadovauti darbuotojams, kai šie atlieka 
savo darbą

•  Korekcija yra būtinas valdymo vaidmens elementas. 
Priežiūra yra korekcijos ir pasirengimo dalis
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