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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengtas met� prospektas-ataskaita 

Met� prospektas – ataskaita parengta už 2003 metus. 

 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitent� 

Bendrov�s pavadinimas – Akcin� bendrov� “SNAIG�” 

�statinis kapitalas  –  23 070 405 Lt, padalintas � 1 538 027 vnt. paprast�j� vardini� 15 Lt nominalios vert�s 
akcij�. 

Bendrov�s buvein� - Pramon�s g. 6, LT-4580 Alytus 

Telefonas - (315) 56 206 

Faksas: - (315) 56 207, 56 242 

Elektroninis paštas – snaige@snaige.lt 

Interneto tinklapis – www.snaige.lt 

Teisin� – organizacin� forma - juridinis asmuo, akcin� bendrov�, turinti komercin�, gamybin� - 	kin�, 
finansin� organizacin� bei teisin� savarankiškum
. 

AB "Snaig�" buvo �registruota Alytaus miesto valdyboje 1992 m. gruodžio m�nesio 1 d. Bendrov�s 
�registravimo numeris - AB92 - 119. �moni� rejestro kodas - 4966461. Paskutiniai AB "Snaig�" �statai buvo 
perregistruoti Lietuvos respublikos Juridini� asmen� registro Alitaus skyriuje 2004 m. balandžio 16 d.  

 

3. Emitento pagrindin�s veiklos pob�dis 

Bendrov�s pagrindin� veikla yra šaldytuv�, šaldymo kamer�, plastmasini� dirbini�, �rangos gamyba,  
prekyba plataus vartojimo prek�mis, šaldytuv� techninis aptarnavimas ir kitos veiklos, numatytos 
registracijos �statuose. 

 

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais 
naudojantis ji buvo parengta , visuomen�s informavimo priemon�s pavadinimas 

Su ataskaita ir kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti AB “Snaig�”, 
Pramon�s g. 6, Alytuje, biudžeto skyriuje (411 kab.), darbo dienomis nuo 8.00-16.30 val. bei UAB FM� 
“Baltijos vertybiniai popieriai”, Gedimino pr. 60, Vilniuje. 

Visuomen�s informavimo priemon� -  dienraštis “Lietuvos rytas”. 

 

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt� informacij� 

5.1 Už ataskait
 atsakingi emitento valdymo organ� nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas  

Giedrius Barysas, generalinis direktorius, tel. (315) 56 200, faks. (315) 56 207 

Virginija Graudinien�, finans� direktor�, tel. (235) 56 205, faks. (315) 56 207 
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5.2. Ataskait
 reng� UAB FM� “Baltijos vertybiniai popieriai” (Gedimino  pr. 60, Vilnius, tel. (5) 231 38 33, 
faksas (5) 231 38 40), atstovaujama finans� maklerio Daliaus Gerulai�io. 

 

6. Už ataskaitos parengim� atsaking� emitento valdymo organ� nari�, darbuotoj� ir administracijos 
vadovo bei emitento konsultant� patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrov� ir 
n�ra nutyl�t� fakt�, galin�i� tur�ti �takos investuotoj� sprendimams pirkti ar parduoti emitento 
vertybinius popierius, t� vertybini� popieri� rinkos kainai bei j� vertinimui 

 

AB “Snaig�” generalinis direktorius Giedrius Barysas                     

 

 

 

AB “Snaig�” finans� direktor� Virginija Graudinien�         

 

 

 

UAB FM� "Baltijos vertybiniai popieriai“ finans� makleris Dalius Gerulaitis            

 

 

Ataskaita parengta:  2003 m. balandžio19 d. 
Ataskaitos parengimo vieta: UAB FM� “Baltijos vertybiniai popieriai” (Gedimino pr. 60, Vilnius) 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO �STATIN� KAPITAL	 IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS 
POPIERIUS 

7. Emitento �statinis kapitalas 

7.1. �moni� rejestre �registruotas �statinis kapitalas 

Vertybini� popieri� 
pavadinimas VP skai�ius Nominalioji 

vert�, Lt 
Bendra nominalioji 

vert�, Lt 
Dalis �statiniame 
kapitale, proc. 

Paprastosios vardin�s akcijos 1 538 027 15 23 070 405 100 

 

7.2. Informacija apie numatom
 �statinio kapitalo didinim
 konvertuojant ar kei�iant � akcijas išleistus skolos 
ar išvestinius vertybinius popierius 

------ 

 

7.2.1. konvertuojam� ar kei�iam� � akcijas  skolos ar išvestini� vertybini� popieri�, suteikian�i� teis� 
pasirašyti emitento akcijas, pavadinimas, skai�ius, pagrindin�s charakteristikos, pakeitimo � akcijas terminas 
(-ai) ir s
lygos; 

------ 

 

7.2.2. numatomo �statinio kapitalo didinimo d�l konvertuojam�, kei�iam� � akcijas ar suteikian�i� teis� 
pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestini� vertybini� popieri� konvertavimo, pakeitimo ar teis�s 
realizavimo dydis ir numatoma �statinio kapitalo didinimo data (-os); 

------ 

 

7.2.3.  numatomi �statinio kapitalo strukt	ros poky�iai (pagal akcij� r	šis ir klases) po konvertuojam�, 
kei�iam� � akcijas ar suteikian�i� teis� pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestini� vertybini� popieri� 
konvertavimo, pakeitimo ar teis�s realizavimo; 

------ 

 

7.2.4. naujai išleidžiam� akcij�, kai �statinis kapitalas didinamas kei�iant skolos ar išvestinius vertybinius 
popierius arba realizuojant teis�, pasirašymo ar keitimo tvarka ir terminai, skolos ar išvestini� vertybini� 
popieri� savinink� kategorijos, kurioms bus sudarytos s
lygos pasirašyti akcijas pirmumo teise (jeigu 
pirmumo teis�s suteikimas atskiroms skolos ar išvestini� vertybini� popieri� kategorijoms buvo numatytas 
ši� vertybini� popieri� išleidimo s
lygose). 

------ 

 

 8. Stambiausi akcininkai 

2004  m. kovo 31 d. bendras akcinink� skai�ius – 978. 

Stambiausi akcininkai, eilinio (ataskaitinio) susirinkimo dien
 nuosavyb�s teise turintys ar valdantys daugiau 
kaip 5 proc. emitento �statinio kapitalo 
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Turim� paprast�j� 
vardini� akcij� 

skai�ius, vnt. 
Turima �statinio kapitalo ir bals� dalis, proc. 

iš viso 

tame tarpe paprast�j� 
vardini� akcij� 
priklausan�i� 

akcininkui nuosavyb�s 
teise  

Akcinink� vardai,pavard�s 
(�moni� pavadinimai, 

buvein�s adresas, �moni� 
rejestro kodas) iš viso 

tame tarpe 
priklausan�i
� akcininkui 
nuosavyb�s 

teise bals� 
dalis 

kapit
alo 

dalis 

suteikia
m� bals� 

kapitalo 
dalis 

Su kartu 
veikian�i� 

asmen� 
grupe, proc. 

UAB “Snavesta” 
Rugi� g.9-15,Vilnius 

�/k 2569952 

403 563  403 563 26,26 26,24 26,26 26,24 - 

Nordea Bank Finland plc – 
klient� VP,  

Fabianinkatu 29 B,  
FINN-0020 MERITA 

Helsinki 
�/k 513752 

340 068 340 068 22,13 22,11 22,13 22,11 - 

Hansabank – klient� VP, 
Liivalaia 8, Tallinn 15040 

Estonia,  

�/k 10060701 

215 766 215 766 14,04 14,03 14,04 14,03 - 

Raudonis Romualdas 

 
105 876 99 375 6,89 6,88 6,47 6,46 6,89 

Skandinaviska Enskilda – 
klient� VP, Sergels Torg 2, 
10640 Stockholm, Sweden, 

�/k 50203290810 

78 301 78 301 5,09 5,09 5,09 5,09 - 

 

9. Akcij�, išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, pagrindin�s charakteristikos 

Bendrov� yra išleidusi 1 538 027 paprast
sias vardines 15 (penkiolikos) Lt nominalios vert�s akcijas, kuri� 
bendra nominali vert� – 23 070 405 Lt.  

 

10. Duomenys apie neviešajai apyvartai �registruotas  ir išplatintas akcijas 

------ 

 

11. Informacija apie akcij� pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus 

------ 
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12. Skolos vertybini� popieri�, išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, pagrindin�s 
charakteristikos 

------ 

 

13. Duomenys apie neviešai išplatintus skolos vertybinius popierius 

------ 

 

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo �statiniame kapitale, bet kuri� apyvart� 
reglamentuoja Vertybini� popieri� rinkos �statymas, išskyrus skolos vertybinius popierius 

------ 
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEIST
 VERTYBINI
 POPIERI
 ANTRIN� APYVART	 

15. Vertybiniai popieriai, �traukti � birž� prekybos s�rašus 

AB “Snaig�” 1 538 027 paprastosios vardin�s akcijos yra �trauktos � Nacionalin�s vertybini� popieri� biržos 
Oficial�j� prekybos s
raš
. Bendra nominali vert� 23 070 405 Lt. VP CD kodas 10927. Vienos akcijos 
nominali vert� 15 (penkiolika ) Lt. 

 

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose1 ir kitose organizuotose rinkose 

Prekyba vertybini� popieri� biržoje bendrov�s PVA prad�ta 1995 m. rugpj	�io 11 d.  

� Nacionalin�s vertybini� popieri� biržos Oficial�j� prekybos s
raš
 AB “Snaig�” paprastosios vardin�s 
akcijos yra �trauktos nuo 1998 balandžio 9 d. 

16.1. Prekyba Nacionalin�je vertybini� popieri� biržoje 

16.1.1. Centrin� rinka 

Centrin� rinka 
Ataskaitinis periodas 

Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) Data Bendra apyvarta 

nuo iki maks. min. pask. 
sesijos maks. min. pask. 

sesijos 
pask. 
sesijos (vnt.) (Lt) 

2002-01-01 2002-03-31 46.00 35.15 46.00 2 484 944 0 9 338 2002-03-29 133 824 5 677 610 

2002-04-01 2002-06-30 59.00 46.50 58.00 2 894 705 0 3 886 2002-06-28 103 931 5 599 065 

2002-07-01 2002-09-30 75.00 58.00 74.01 184 505 0 0 2002-09-30 16 691 1 097 810 

2002-10-01 2002-12-31 93.00 71.00 93.00 1 605 600 0 54 943 2002-12-31 33 722 2 653 178 

2003-01-01 2003-03-31 125.00 90.00 123.00 557 725 0 3 530 2003-03-31 27 825 3 182 411 

2003-04-01 2003-06-30 157.00 125.00 155.00 590 131 0 11 409 2003-06-30 31 191 4 243 362 

2003-07-01 2003-09-30 230.99 154.00 215.00 1 324 042 0 247 291 2003-09-30 42 625 8 917 247 

2003-10-01 2003-12-31 222.50 197.00 212.00 994 761 0 194 060 2003-12-31 36 667 7 857 406 

 
16.1.2. Prekyba tiesioginiai sandoriais 

Tiesioginiai sandoriai 
Ataskaitinis periodas 

Apyvarta 

nuo iki 

Kaina vidutin� 
(Lt) 

(vnt.) (Lt) 

2002-01-01 2002-03-31 38.59 97 190 3 750 878 

2002-04-01 2002-06-30 51.68 47 853 2 473 164 

2002-07-01 2002-09-30 0.00 0 0 

2002-10-01 2002-12-31 72.78 30 235 2 200 488 

2003-01-01 2003-03-31 100.02 59 467 5 947 909 

2003-04-01 2003-06-30 137.54 13 600 1 870 602 

2003-07-01 2003-09-30 207.24 10 127 2 098 672 

2003-10-01 2003-12-31 204.10 24 389 4 977 883 

 

                                                      
1 Pagal NVPB pateikiamus duomenis 
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16.2. Prekyba kitose biržose  

------ 

 

16.3. Prekyba kitose organizuotose rinkose 

------ 

 

17. Vertybini� popieri� kapitalizacija 

Ataskaitinis periodas Kapitalizacija 
(Lt)  

2002-03-31 70 749 242 

2002-06-30 89 205 566 

2002-09-30 113 829 378 

2002-12-31 143 036 511 

2003-03-31 189 177 321 

2003-06-30 238 394 185 

2003-09-30 330 675 805 

2003-12-31 326 061 724 

 

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos rib� 

------ 

 

19. Duomenys apie emitento sav� akcij� supirkim� 

2003 m. rugpj	�io 4 d. akcinink� susirinkimas nutar� NVPB centrin�je rinkoje supirkti iki 10% bendrov�s 
akcij�,  su tikslu palaikyti ir didinti bendrov�s akcij� kain
. Bendrov�  nutar� supirkti savas akcijas iki 2004 
m. geguž�s 5d. Buvo nustatyta maksimali  superkam� sav� akcij� kaina - 300 Lt ir minimali kaina – 175 Lt 
už  vien
 paprast
j
 vardin� akcij
. Pavesta bendrov�s valdybai vykdyti  sav� akcij� supirkim
 bendrov�s 
vardu. Rezervas  savoms akcijoms �sigyti sudar� 6.673.000 lit�. Nuosav� akcij� jud�jim
 2003 m. galima 
pateikti sekan�iai: 

2003 m. lapkri�io 20 d. bendrov� NVPB centrin�je rinkoje �sigijo 1 t	kst. akcij� už 200 t	kst. lit�. 

2002 m. kovo 23 d. akcinink� susirinkimas nutar� leisti bendrovei supirkti nuosavas akcijas rinkoje, kuri� 
bendra vert� sudaryt� iki 6 673 t	kst. lit� ir kurioms buvo sudarytas rezervas. �mon� �sigijo savo akcijas 
Lietuvos Nacionalin�je vertybini� popieri� biržoje. Nuosav� akcij� jud�jim
 2002 metais galima pateikti 
sekan�iai: 

2002 m. sausio 1 d. bendrov� buvo �sigijusi 56 t	kst. akcij� už 2 130 t	kst. lit�. Met� pradžioje buvo nupirkta 
dar 3 t	kst. vnt. už 114 t	kst. Lt (38 litai už akcij
). Rinkoje bendrov� pardav� 15 t	kst. akcij� už 675 t	kst. 
lit� (45 litai už akcij
). Susijusioms šalims valdyba leido parduoti 44 t	kst. akcij� už 1 748 t	kst. lit� (40 lit� 
už akcij
). 2002 m. gruodžio 31 d. nesumok�ta suma sudar� 1 223 t	kst. lit�. 

2001 m. gruodžio 22 d. valdyba leido parduoti 76 t	kst. AB „Snaig�“akcij� susijusioms šalims už 3 052 
t	kst. lit� (40 lit� už akcij
). 2002 m. gruodžio 31 d. nesumok�ta suma sudar� 2 136 t	kst. lit�. Susijusi šalis 
�keit� 70 t	kst. akcij� už neapmok�t
 sum
. 
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20. Oficialaus pasi�lymo paskelbimas 

------ 

 

21. Emitento mok�jimo agentai 

------ 

22. Sutartys su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais 

2003 m. rugs�jo 29 d. AB “Snaig�” sudar� sutart� su UAB FM� “Baltijos vertybiniai popieriai” (Gedimino 
pr.60, LT-2600 Vilnius) perduoti Bendrov�s išleist� vertybini� popieri� apskait
 ir asmenini� vertybini� 
popieri� s
skait� tvarkym
. 
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKL	 

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai 

Akcin� bendrov� “Snaig�” savo veikloje vadovaujasi bendrov�s �statais, Lietuvos Respublikos akcini� 
bendrovi� �statymu ir kitais �statymais bei LR Vyriausyb�s norminiais aktais. 

 

24. Priklausymas asocijuotoms strukt�roms 

AB “Snaig�” priklauso Lietuvos pramonink� konfederacijai.  

Lietuvos pramonink� konfederacij
 (LPK) vienija 41 šakin� ir 8 regionines asociacijas, jungian�ias daugiau 
kaip 2 700 �vairaus profilio �moni�. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma gamybos �moni�, bet ir bankai, 
prekybos �mon�s, užsienio firm� atstovyb�s, moksliniai tiriamieji institutai, mokymo �staigos. LPK nari� 
veikla apima visas pagrindines pramon�s šakas – beveik visos Lietuvoje pagamintos prek�s yra j� produkcija. 

Lietuvos Pramoninink� konfederacija yra nepolitin�, visuomenin� organizacija, ji nepriklausoma nuo 
valstyb�s. Savo politik
 LPK vykdo savarankiškai. Konfederacija turi ženkli
 �tak
 Lietuvos Respublikos 
Seimui ir Vyriausybei. 

Lietuvos Pramoninink� konfederacijos nari� �statiniame kapitale AB “Snaig�” nedalyvauja. 

AB „Snaig�“ yra asociacijos Tarptautiniai prekybos r	mai Lietuva (ICC Lietuva) nar� ir steig�ja. ICC 
Lietuva yra pasaulio verslo organizacijos International Chamber of Commerce (ICC) nacionalinis komitetas 
Lietuvoje, jungiantis daugiau nei 40 nari�. ICC Lietuva dirba �vairi� sri�i� komisijose, kad Lietuvos verslo 
visuomenin�s problemos ir patirtis atsispind�t� tarptautiniuose verslo standartuose ir rekomendacijose, 
kuriamuose ICC pasaulin�s Tarybos.  

AB „Snaig�“ yra Lietuvos nacionalin�s vež�j� automobiliais asociacijos „Linava“ nar�. „Linava“ yra tikroji 
Tarptautin�s keli� transporto s
jungos (IRU) nar�. Šioje organiozacijoje „Linava“ atstovauja Lietuvos 
vež�jams dviejose tarybose – keleivinio transporto taryboje ir krovininio transporto taryboje. 

 

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas 

AB “Snaig�” �kurta 1963 m. Alytaus mieste. Per pirmuosius metus pagaminti pirmieji 25 šaldytuvai. 
Šaldytuvai “Snaig�-1M” ir “Snaig�-8” prad�ti gaminti masiškai. Iki 1968 m. buvo pagaminta daugiau nei 100 
000 vnt. šaldytuv�. 1968 m. pastatyta nauja gamykla pramon�s rajone. 1975 m. jau buvo pagaminta daugiau 
kaip 1 mln. šaldytuv�. � Maskvos “Minlegpiš�emaš” gamybinio susivienijimo “Atlant” sud�t� �jungta 1977 m. 
Eksportuoti produkcij
 � užsienio šalis prad�ta nuo 1983 met�.  

1990 m. gamykla tapo pavaldi Lietuvos Respublikai. Prasid�jo naujas “Snaig�s” vystymosi etapas, nauj� 
rink� ir nauj� partneri� paieška. 1992 m. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s parengt
 privatizavimo 
program
 prasid�jo “Snaig�s” privatizavimas ir �mon� buvo perregistruota � akcin� bendrov�. 

1995 m. �mon� rekonstruota, nutraukiant freon� panaudojim
.  

1996 m. �rengta nauja dang� linija.  

1997 m. Anglijos audito firma “Bureau Veritas Quality International” patvirtino, kad �mon�s kokyb�s sistema 
atitinka ISO 9001 kokyb�s reikalavimus. Tarptautinis standartas ISO 9001, tai kokyb�s sistema, kuri suteikia 
galimyb� garantuoti stabili
 gaminio kokyb�. Visi šaldytuvai turi tarptautinius standartus. 

1998 m. modernizuota plastik� perdirbimo technologija.  

2000 m. liepos m�n., pra�jus trejiems metams nuo sertifikato gavimo, “Bureau Veritas” dar kart
 sertifikavo 
AB “Snaig�” kokyb�s vadybos sistem
. Audito ataskaitos parod�, kad �mon� naudojasi , atnaujina, priži	ri ir 
tobulina kokyb�s vadybos sistem
, kad ji nuolat atitikt� ISO 9001 standarto reikalavimus. 
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Taip pat AB “Snaig�” buvo suteikti kokyb�s vadybos sistemos sertifikatai su Vokietijos, Jungtin�s Karalyst�s 
ir Olandijos akreditacijos ženklais. 

�mon�je nuolat sprendžiami ekologiniai klausimai. 2001 m. šios pastangos buvo �vertintos aplinkos apsaugos 
vadybos sistemos sertifikatu ISO 14001. 

 

26. Gamyklos (paslaug�) charakteristika 

AB “Snaig�” specializuojasi aukštos kokyb�s buitini� šaldytuv� ir šaldikli� gamyboje. Be to, gaminami 
šaldytuvai komerciniams tikslams ir viešbu�iams bei restoranams. Taip pat gaminamos atsargin�s dalys 
šaldytuvams, �rankiai bei �rengimai. 

2003 metais prad�ti gaminti devyni nauji modeliai: 

�� Siekiant išpl�sti gaminam� šaldytuv� asortiment
 �sisavinti keturi nauji �statom� � virtuvinius baldus 
šaldytuv� modeliai: šaldiklis F-100, šaldytuvas R-130, šaldytuvas C-140, dviej� kamer� šaldytuvas 
FR-240 su šaldymo kamera viršuje.  

�� Siekiant išpl�sti šaldytuv� modifikacij� skai�i�, sukurtas tre�ias išor�s apipavidalinimo variantas, 
atnaujintas vidaus dizainas, RF tipo šaldytuvams, šaldytuvui C 290 ir šaldikliui F 245. 

�� �sisavintas aukš�iausios „A+” energetin�s klas�s šaldytuvas RF 310 A+. 

�� �sisavintas šaldytuvas RF-360 su elektroniniu valdymu ir originalia šaldymo sistema. 

Prad�tas gamybos rengimas šaldytuv�, kurie bus �sisavinti 2004 metais: 

�� Dviej� kamer� šaldytuv� su papildoma komplektacija, siekiant geriau atitikti specifinius rinkos 
reikalavimus ir pagerinti funkcinius ir estetinius reikalavimus. 

�� „A” energijos efektyvumo klas�s šaldikli� su mechaniniu ir elektroniniu valdymu. 
�� Dviej� kamer� šaldytuv� RF-390 skirti gaminti OOO “Techproimvest” gamykloje Kaliningrade, 

Rusijos Federacijoje. 
�� Prad�tas konstruktorinis rengimas perspektyvini� gamini�: šaldytuvui - vitrinai CD-410, 

perspektyvinis dizainas 600 mm plo�io šaldytuv� gamai. 
 

Bendrov�s paskutini�j� trij� met� pardavimai 

2003 m. 2002 m. 2001 m. 
Veiklos r�šis 

mln. Lt proc. mln. Lt proc. mln. Lt proc. 

Visi pardavimai 278,434 100 250,7 100 198,1 100 

iš to skai�iaus:       

šaldytuvai ir šaldikliai 245,390 88 230,7 92 184,2 93,0 

kita produkcija 33,044 12 20 8,0 13,9 7,0 

Parduoti šaldytuvai, vnt. 425 740  395 915  317 879  
 

Parduodam� šaldytuv� kainos yra sutartin�s. Šaldytuvai parduodami � skirtingas šalis pagal atskirus 
kontraktus. Kontraktin�s kainos � kiekvien
 užsienio šal� yra skirtingos, tod�l labai svyruoja. Kontraktin�s 
kainos yra bendrov�s konfidenciali informacija. 
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Pagrindiniai �mon�s veikl
 apib	dinantys rodikliai, j� dinamika 

Veiklos rodikliai 2003 m. 2002 m. 2001 m. 

Grynasis pelningumas, % 8,56 8,73 5,24 
Vidutinio turto gr
ža, % 13,8 20,3 9,7 
Skolos koeficientas, % 49,0 50,0 50,8 
Skolos-nuosavyb�s koeficientas, % 127,35 67,0 103,2 
Bendrasis likvidumo koeficientas, kart. 1,97 2,26 1,88 
Turto apyvartumas, kart. 1,50 1,92 1,71 
Akcijos buhalterin� vert�, Lt 55,05 38,94 36,22 
Grynasis pelnas akcijai, Lt 15,00 14,11 6,2 

27. Realizavimo rinkos 

2003 metais prekybos regionai apjung� 35-eri� valstybi� rinkas. Produkcija  buvo tiekiama buitini�  preki�  
didmenininkams ir mažmenin�s  prekybos  tinklams - t�siamas produkcijos tiekimas � tarptautinius  
mažmenin�s prekybos tinklus QUELLE, METRO. S�kmingai prad�tas produkcijos pardavimas � didžiausi
  
EUROPOS  mažmenin�s prekybos tinkl
 CARREFOUR. 

2003 metais Lietuvos rinkoje parduota 9,7 proc. mažiau nei 2002 metais. Pagrindin�s sumaž�jusio pardavimo 
priežastys – rinkos talpos sumaž�jimas 10 proc. ir labai agresyvi konkurent� veikla tiek reklamos , tiek kain� 
mažinimo srityse  (Beko, Ardo, Gorenje, Hansa), be to rinkoje atsirado nauj� ypa� pigi� produkt� (Sanyo, 
Whiteline). Nepaisant rinkos talpos sumaž�jimo ir konkurent� spaudimo ( didelio reklamos kiekio ir kain� 
mažinimo) SNAIGEI TNT Gallup rinkos tyrim� agent	ros duomenimis 2003 metais pavyko išlaikyti 
užimam
 apie 40 proc. Lietuvos rinkos dal�. 

2003 metais Estijos rinkoje buvo parduota 7,6 proc. šaldytuv� mažiau negu 2002 metais. Pardavim� 
sumaž�jim
 �takojo bendras šaldymo prietais� rinkos ir konkurent� kain� kritimas. Šioje šalyje SNAIG�S 
produktai parduodami per vienintel� atstov
 firm
 KODALA, SNAIG�S prekybiniu pavadinimu. 

2003 metais Latvijos rinkoje parduota 17,3 proc. šaldytuv� daugiau negu 2002 m. Šioje rinkoje m	s� 
gaminiai parduodami SNAIG�S prekybiniu pavadinimu per firm
 SNAIGE – LATVIJA. 

2003 metais produkcijos pardavimai Ryt� Europos rinkoje išaugo 24,44 proc. palyginus su 2002 metais. 
Dukterin�s �mon�s SNAIG� - UKRAINA veikla ir pardavim� r�mimo politika �galino padidinti produkcijos 
pardavimus 18,44 proc. Ukrainoje. Ypatingos  pastangos buvo skiriamos Rusijos rinkai. Veikianti muit� 
sistema  ribojo pelningum
, ta�iau ruošiant nauj� gamybos paj�gum� �sisavinim
 Rusijoje, pardavim� 
didinimas buvo vienas iš prioritetini� užduo�i�. Pasirinkta rinkodaros strategija ir pastangos sudar� galimyb� 
padidinti pardavimus Rusijoje 160,50 proc. 

AB „SNAIG�” gamini� pardavimai Centrin�s Europos rinkoje s�kmingai vyst�si ir išaugo 12 proc. Nauj� 
partneri� suradimas ir pakankamai aukštas gamini� techninis bei kokyb�s lygis leido �sitvirtinti Centrin�s 
Europos šalyse. Ta�iau kai kuriose šalyse d�l susiklos�iusi� nepalanki� rinkos ir politini� s
lyg� nepavyko 
pasiekti planuot� rezultat�. S�kmingo bedradarbiavimo pasekoje su buitini� virykli� gamintoju firma 
Wrozamet pardavimai Lenkijos rinkoje išaugo 61 proc. Ta�iau kylantis Euro kursas Lenkijos zloto atžvilgiu 
(išaug�s net 20 proc. per metus) apsunkino SNAIG�S gamini� pardavim
. 

2003 metais Vakar� Europos rinkoje parduota 3,6 proc. šaldytuv� mažiau negu 2002 metais. 2003 metais 
nežym� pardavim� sumaž�jim
 s
lygojo bendras ekonomikos nuosmukis Vakar� Europoje, o ypa� 
didžiausioje AB „SNAIG�” Vokietijos rinkoje. Neži	rint � blogas rinkos s
lygas buvo s�kmingai  t�siamas 
darbas spalvot� ir ner	dijan�io plieno gamini� segmente, ko pasekoje pavyko padidinti bendr
 pardavim� 
pelningum
. Pateikti gaminiai � naujus „REAL”, “Praktiker” ir „OBI” prekybos tinklus. Išpl�stas gamini� 
asortimentas „QUELLE” užsakym� paštu prekybos tinkle, kuris užima apie 30 proc. šaldytuv� rinkos. 

Bendrov�s pardavimai pagal rinkas (proc.):�
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�

 

Rinka 2002 m. 2001 m. 2000 m. Sutar�i� pob�dis 

Lietuva 11,06 8,9 9,5 Ilgalaik�s 

Baltijos šalys 4,65 5,4 7,1 Ilgalaik�s 

Ryt� rinka 29,77 28,4 19,7 Ilgalaik�s 

Centrin� Europa 19,91 20,7 18,4 Ilgalaik�s 

Vakar� Europa 34,61 36,6 45,3 Ilgalaik�s 

IŠ VISO: 100,0 100,0 100,0  

 

 

Bendrov�s pardavimai pagal rinkas: 
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Bendrov�s pardavimai NVS šalyse: 
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Bendrov�s pardavimai Centrin�s Europos šalyse: 
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Bendrov�s pardavimai Vakar� Europos šalyse: 
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28. Tiekimas 

Bendrovei tiekiamos medžiagos bei komplektuojan�ios dalys iš daugiau nei 20 pasaulio šali�. Didžioji j� 
dalis�– tai Europos šali� ir Lietuvos gamintojai bei žaliav� tiek�jai. Padid�jo pirkim� apimtys iš Pietry�i� 
Azijos ir NVS. Bendradarbiaujama su Piet� Amerikos, Kinijos kompresori� gamintojais. 

Aukštos kokyb�s garantija ir efektyvi logistika - tai bendrov�s pirkim� strategijos prioritetai. Konkurencija 
tarp tiek�j� skatina perkamo produkto nuolatin� tobulinim
. 

Prad�ti pirkim� planavimo ir paruošiamieji darbai, atidarant �mon� Kaliningrade. 

Monopolini� tiek�j� n�ra. Pagrindin�s medžiag� tiekimo problemos – dideli atstumai ir su tuo susijusios 
transporto išlaidos. 

Pirkim� kainos yra bendrov�s konfidenciali informacija. 
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29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindin�s priemon�s 

Pagrindiniai bendrov�s gamybinai pastatai yra Alytaus miesto Pramon�s rajone. Bendrovei nuomos pagrindu 
priklauso 17,59 ha teritorija Alytaus mieste. Taip pat bendrovei priklauso poilsio namai Šventojoje, 
užimantys 0,42 ha ploto, nebaigta statyti parduotuv� Alytuje – 0,66 ha ploto. 

Pastat� grynoji vert� 2003 m. pabaigoje buvo 11 072 t	kst. Lt, statini� ir mašin� 44 792 t	kst. Lt, kit� 
�rengim�, �rangos ir �ranki� 4 345 t	kst. Lt, transporto priemoni� 1 171 t	kst. Lt, išnuomoto turto – 1 217 
t	kst. Lt,  turto �sigyto išperkamosios nuomos b	du  - 609 t	kst. Lt 

AB “Snaig�”  pastatai 

Pastat� r�šis Plotas, m² Likutin� vert� 2003 12 31, t�kst. Lt 

Gamybiniai pastatai 80 285 10 412 

Negamybiniai ir administraciniai pastatai 10 321 404 

Kiti pastatai 3 727 256 

Iš viso 94 334 11 072 

 

Pastat� �sigijimo vert� 2003 m. d�l atlikt� remont� padid�jo 74 t	kst. Lt. Statini� ir mašin� balansin� vert� 
d�l naujai �sigyt� �rengim� (7 559 t	kst. Lt), atlikt� remont� didinan�i� vert� (225 t	kst. Lt), padid�jo 655 
t	kst. Lt (�vertinus nusid�v�jim
). 

30. Rizikos veiksniai, susij� su emitento veikla 

Bendrov�s produkcija yra konkurentabili �vairiose šalyse. Medžiagomis ir komplektavimo detal�mis 
apr	pinti gamybos poreikius n�ra problem�. Gamybiniai plotai pakankami. Darbuotoj� kvalifikacijos lygis 
aukštas, kadr� kaitos problem� n�ra. Monopolini� tiek�j� n�ra. 

Darbo užmokestis išmokamas laiku. Vidutinis darbo užmokestis did�ja. �mon�je veikia darbuotoj� 
profs
junga. 

Vystant technin� pažang
, aplinkosaugos reikalavimus ir kuriant naujus gaminius �sisavintos naujos 
technologijos. 

Bendrov�s veiklos sustabdymo ar apribojimo d�l žalos aplinkai galimyb�s n�ra. 

Bendrov� apyvartini� l�š� papildymui naudojasi banko paskolomis. 

Paskol� terminai ir gr
žinimo grafikas         (t	kst. Lt) 

Kredito linija  Iš viso  1 – 2 metai  2 – 5 metai 

17 002 t	kst. eur� kreditin� linija - kintan�ios 
pal	kanos EURIBOR + 1.1% 

 
41 262 

 

2 413 

 

38 849 

10 000 t	kst. lit� kreditin� linija - kintan�ios 
pal	kanos VILIBOR + 1.1%  

 
8 339 

 
0 

 
8 339 

207 t	kst. eur� finansinis lizingas - kintan�ios 
pal	kanos EURLIBOR + 1.4% 

 
508 

 
107 

 
298 

JAV doleriais suteikta paskola -fiksuotos 10% 
pal	kanos  

 
2 134 

 
2 134 

 
0 

Iš viso: 52 243 4 654 47 486 
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31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, tur�j�s ar turintis esmin�s �takos emitento veiklos 
rezultatams per 2 pastaruosius �kinius metus 

Per pastaruosius metus gamyba nebuvo nutraukta ar sumažinta. 

 

32. Patentai, licenzijos, kontraktai 

Bendrov�s veikla nepriklauso nuo patent� ir licencij�. 

 

 

33.Teismo ir tre�i�j� teismo (arbitražo) procesai 

2003 m. nebuvo teismini� proces�, tur�jusi� �takos emitento finansinei b	klei. 

 

34. Darbuotojai 

Bendrov�s darbuotojai 2001 – 2003 m. pagal personalo grupes: 

2003 m. 2002 m. 2001 m. 
Darbuotojai Skai�ius Proc. Vid. 

atlyg. Skai�ius Proc. Vid. 
atlyg. Skai�ius Proc. Vid. 

atlyg. 
vadovai 10 0,5 6 314 6 0,3 6 344 6 0,3 6 191 

specialistai 328 17,2 1 703 330 17,7 1 618 342 18,2 1 489 

darbininkai 1 566 82,3 1 052 1 530 82,0 1 135 1 536 81,5 979 

Iš viso: 1 904 100,0 1 192 1 866 100 1 237 1 884 100 1 088 

 

Bendrov�s darbuotoj� strukt	ra pagal išsilavinim
 2001 – 2003 m. 

2003 m. 2002 m. 20001 m. Darbuotoj� išsilavinimas: skai�ius proc. skai�ius proc. skai�ius proc. 
aukštasis 178 9,3 165 8,8 165 8,8 

spec. vidurinis 813 42,7 564 30,2 564 29,9 
vidurinis 676 35,5 931 49,9 929 49,3 
nebaigtas vidurinis 237 12,5 206 11,1 226 12,0 

Iš viso: 1904 100,0 1866 100 1884 100 

 

Darbo ir kolektyvin�je sutartyje nenumatyta ypating� darbuotoj� teisi� bei pareig�. 

 

 

35. Investicij� politika 

35.1. Pavadinimai, b	stini� adresai, veiklos pob	dis, �statinio kapitalo dydis, neapmok�ta emitento dalis 
�statiniame kapitale, grynasis pelnas (nuostolis), trumpalaiki� �sipareigojim� ir trumpalaikio turto santykis, 
vis� �siparteigojim� ir viso turto santykis 
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 TECHPROMINVEST SNAIGE – UKRAINE 

Buvein�s adresas Rusija  Ukraina 

Veiklos pob	dis šaldytuv� gamyba  prekyba ir marketingin�s 
paslaugos 

AB „SNAIG�“ turima �statinio kapitalo dalis, % 85 % 99 % 

�statinio kapitalo dydis (Lt) 933 89 772 

Neapmok�ta emitento dalis �statiniame kapitale Pilnai apmok�ta Pilnai apmok�ta 

Grynasis pelnas (nuostolis)  (Lt) (1 833 000) (38 628) 

Trumpalaiki� �sipareigojim� ir trumpalaikio turto santykis 2,36 1,36 

Vis� �sipareigojim� ir viso turto santykis 1,06 0,56 

35.2. Emitentui priklausan�i� akcij� r	šis ir klas�, akcij� skai�ius, nominali vert�, emitento nuosavyb�s teise 
turim� ar valdom� bals� ši� bendrovi� visuotiniuose akcinink� susirinkimuose procentas, atskirai nurodyti 
šiam emitentui nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� suteikiam� bals� procentus ir bals�, priklausan�i� jam 
su kartu veikian�iais asmenimis, procentus 

Vertybini� popieri� 
pavadinimas VP skai�ius Nominalioji 

vert�, Lt 
Nuosavyb�s teise 

turim� bals� proc. 
Su kartu veikian�i� 
asmen� grupe, proc. 

TECHPROMINVEST 100 dali� 9,33 85 - 

SNAIGE – UKRAINE 100 dali� 897,72 99 - 

 

35.3. Emitentui išmok�t� dividend� dydis, emitento per ataskaitin� laikotarp� suteikt� �monei ir gaut� iš 
�mon�s paskol� dydis, emitento �sigyt� �mon�s skolos vertybini� popieri� charakteristika ir j� bendra 
nominali vert� 

2003 m. �mon� suteik� 23 812 t	kst. lit� paskol
 savo dukterinei �monei Kaliningrade, nuo kurios sukauptos 
pal	kanos per metus sudar� 324 t	kst. lit�.  Nustatyta pal	kan� norma yra aukštesn� nei �mon�s mokam� 
paskol� pal	kan� norma.  2003 m. �mon� pardav� �rang
 "Techprominvest" už 4 695 t	kst. lit�, gaudama 952 
t	kst. lit� peln
.  Min�ta paskola ir gautinos pal	kanos bei suma, gautina už parduot
 �rang
, 2003 m. 
gruodžio 31 d. negr
žinti. 

Pajamos iš paskol�, kurios buvo suteiktos dukterinei �monei "General Frost", pal	kan� sudar� 90 t	kst. lit�.  
Paskolos, suteiktos dukterinei �monei "General Frost"  2002 m. ir 2003 m., pilnai gr
žintos iki met� pabaigos.  
Per metus �mon� iš "General Frost" nupirko �rangos už 2 067 t	kst. lit�.  Parduodama �rang
, dukterin� �mon� 
gavo 550 t	kst. lit� peln
.  Per metus �mon� suteik� "General Frost" paslaug� už 681 t	kst. lit�.  2003 m. 
gruodžio 31 d. �mon� neturi gautin�/mok�tin� sum� su "General Frost". 

35.4. Stamb	s, sudarantys daugiau kaip 10 procent� emitento �statinio kapitalo, investicij� projektai, 
�gyvendinti per paskutinius 3 finansinius (	kinius) metus: investicij� r	šys, investicij� apimtys, investicij� 
finansavimo šaltiniai, investicij� geografinis pasiskirstymas  

2001 m. investicijos sudar� 12,424 mln. Lt. �sigyta �rengim� už 8,78 mln. Lt, iš j�: 

- b	gnin� linija - 0,5 mln. Lt; 

- kompresorin� - 0,51 mln. Lt;  

- dur� paneli� g-bos linija - 0,78 mln. Lt; 

- lietformos, štampai, kiti - 2,6 mln. Lt; 

- kiti �rengimai - 4,39 mln. Lt. 

2002 m. investicijoms buvo skirta 17,9 mln. Lt.  
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Buvo �sisavintos naujos technologijos – bekniedis sujungimas, piroliz�s krosnis, plastikini� detali� spalvotas 
dažymas.  

Gamybini� paj�gum� didinimui ir gamybos s
naud� mažinimui �sisavinta vakuumformvimo linija, laikikli� 
lankstymo stakl�s, šaldytuv� rišimo automatas. 

Racionalizuotos darbo vietos – modernizuota dur� gamybos linija, rekonstruotas plastik� smulkinimo baras, 
atnaujinti juodo lako linijos ir fosfatavimo linijos �rengimai. 

 

2003 m. pagrindiniai projektai: 

�� „Šiltnamini� duj� naudojimo eliminavimas iš buitini� šaldytuv� ir šaldikli�”, šio projekto �sisavinim
 
finansavo „Pasaulio aplinkos apsaugos fondas” (GEF). Projekto finansavimui  GEF fondas skyr� 1,0 
mln. USD negražinam
 paskol
; 

�� �sisavinta jungiam�j� element� gamybos automatin� linija, kuri leido atsisakyti gamybos atskirais 
štampais ir išlaisvinti 12 žmoni�; 

�� Pakavimo konvejeriai suvesti � vien
 technologin� sraut
, automatizuojant šaldytuv� surišim
, 
atsisakant žmoni�, srauto pralaidum
 padidinant iki 18 sek. gaminiui; 

�� Mechanizuotas šaldytuv� surišimas ir pakavimas suvedant � vien
 technologin� sraut
; 

�� Nauja termoplastini� medžiag� liejimo mašina, skirta dideli� detali� liejimui; 

�� Šonini� paneli� gamybos linija, leidžianti didinti gaminam� šonini� paneli� aukšt� ir plot�; 

�� Kontaktinio suvirinimo mašina, skirta aukštos kokyb�s suvirinimui vamzdeli� Al –Cu ir hidraulin� 
mašina skirta Cu vamzdelio galo paruošimui, suformuojant k	g�, leidžianti padidinti šaldymo 
sistemos jungini� gamybos gamybinius paj�gumus ir užtikrinti  Kaliningrado gamyklos gamybinius 
poreikius; 

�� Gatavos produkcijos sand�lis papildytas 2 krautuvais; 

�� �sisavinti �rengimai energetini� paj�gum� užtikrinimui; 

�� Prad�ta diegti nauja finansin�s ir marketingo veiklos apskaitos sistema, kurios diegimas bus t�siamas 
2004 metais. 

Iš viso �diegti 26 techniniai projektai, kuriuos �diegus išlaisvinti 29 žmon�s, padidinti gamybiniai paj�gumai 
iki 540 000 vnt. per metus. Padid�jo atskir� bar� gamybiniai paj�gumai, o tai leidžia užtikrinti Kaliningrado 
gamyklos apr	pinim
 reikiamomis detal�mis ir junginiais 300 t	kst. šaldytuv� per metus. 

2003 metais bendrov� nutrauk� savo investicijas � Slovakijos �mon� GENERAL FROST d�l nepalanki� 
veiklos, t.t. šaldytuv� gamybos, s
lyg� šioje šalyje. 2003 m. AB “Snaig�” investavo 2.808 t	kst. Lt. � 
Kaliningrado �mon� TECHPROMINVEST, �sigydama 85 proc. �statinio kapitalo. Šaldytuv� gamybai 
tinkamas GENERAL FROST turtas buvo pervežtas � Kaliningrad
, o nereikalingas – parduotas.  

Taip pat ataskaitiniais metais bendrov� sumažino savo investicijas � Ukrainos �mon� SNAIGE-UKRAINE 
712 t	kst. Lt iki 89 t	kst. Lt. 2002 m. gruodžio 31 d. jai priklaus� 99� SNAIGE-UKRAINE akcij� su 234,3 
t	kst. EUR (809 t	kst. Lt) �statiniu kapitalu. 

2003 m. nauj� technologij� ir gamini� programai “NT 2003” buvo numatyta skirti 14.048 t	kst. Lt 
investicij�, ta�iau faktiškai buvo investuota 12.587 t	kst. Lt. Tokiu b	du pasiekta 1.461 t	kst. Lt (10,4 proc.) 
tikslin�ms investicijoms skirt� l�š� ekonomija. Vykdant “NT 2003” nauj� gamini� �sisavinimui buvo 
panaudota 3.698 t	kst. Lt, technologijos vystymui – 4.007 t	kst. Lt, tobulinimui – 2.822 t	kst. Lt., statybos-
energetiniams darbams - 2.060 t	kst Lt. Taip pat renovacijos darbams 2003 m. buvo panaudota 2.078 t	kst. 
Lt iš skirt� 2.596 t	kst. Lt,  o statybos programai – 925 t	kst. Lt iš skirt� 992 t	kst. Lt. Taigi, iš viso 
investicijos � naujas technologijas ir veiklos pl�tr
 ataskaitiniais metais sudar� 15.581 t	kst. Lt. 2002 m. 
analogiškoms investicijoms iš viso buvo panaudota 11.312 t	kst. Lt. 
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35.5. Informacija apie numatomas investicijas 

2003 m. prad�tas gamybos rengimas šaldytuv�, kurie bus �sisavinti 2004 m.: 

�� Dviej� kamer� šaldytuv� su papildoma komplektacija, siekiant geriau atitikti specifinius rinkos 
reikalavimus ir pagerinti funkcinius ir estetinius reikalavimus; 

�� „A” energijos efektyvumo klas�s šaldikli� su mechaniniu ir elektroniniu valdymu; 

�� Dviej� kamer� šaldytuv� RF-390 skirti gaminti OOO “Techproimvest” gamykloje Kaliningrade, 
Rusijos Federacijoje; 

�� Prad�tas konstruktorinis rengimas perspektyvini� gamini�: šaldytuvui - vitrinai CD-410, 
perspektyvinis dizainas 600 mm plo�io šaldytuv� gamai. 

 

36. Konkurentai 

Bendrov� yra konkurencinga rink� poži	riu, savo produkcij
 parduoda 35-iose šalyse. Rinkos skirstomos � 
Lietuvos, Baltijos šali�, Ryt�, Centrin� ir Vakar� Europ
. Pagal gaunam
 statistin� analiz�, bendrov�s 
gaminami šaldytuvai – šaldikliai patikimumo srityje prilyginami Vakar� Europos gamintoj� gaminiams. 

�mon�s tikslas yra s�kmingai konkuruoti rinkose, pateikti vartotojui mažai sunaudojan�ius elektros energijos, 
ekologiškus, puikaus dizaino, bei funkcionalius buitinius prietaisus. Siekiant šio tikslo 2003 m. buvo t�siami 
rinkos tyrimai �vairiose šalyse, j� pagrindu paruoštos ilgalaik�s prioritetin�s gamini� vystymo kryptys. 
Pagrindiniai konkurentai vidaus ir užsienio rinkose yra Italijos “Ardo”, Kor�jos “Daewoo”, “Samsung”, LG, 
Turkijos “Beko”, Vokietijos “Hansa”. 

 

37. Išmok�ti dividendai 

10 lentel�. Išmok�ti dividendai 

Metai Priskai�iuoti dividendai, Lt Dividend� suma tenkanti vienai 
akcijai, Lt 

Proc. nuo akcijos nominalios 
vert�s 

1997  634 014 0.50 3,33 
1998  900 299 0,71 4,73 
1999 553 690 0,36 2,4 
2000  169 183 0,11 0,73 
2001  2 676 166 1,74 11,6 
2002 18 456 324 12,00 80 
2003 3 074 054 2,00 11,33 
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V. FINANSIN� PAD�TIS 

38. Finansin�s ataskaitos, parengtos vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais 

AB „Snaig�“ yra Lietuvoje veikianti motinin� �mon�,  turinti dukterines �mones Rusijoje ir Ukrainoje. 
Dukterini� �moni� finansin�s ataskaitos yra �trauktos � konsoliduotas finansines ataskaitas. Už 2002 ir 2003 
m. pateikiamos tik konsoliduotos ataskaitos, nes n�ra jokios papildomos reikšmingos informacijos. 

38.1. Buhalterinis balansas, t	kst. Lt 

TURTAS 2003 12 31 
(konsoliduota) 

2002 12 31 
(konsoliduota) 

2001 12 31 
(�mon�) 

    
Ilgalaikis turtas    
Ilgalaikis materialus turtas 95 110 64 928 56 593 
Nematerialus turtas 5 225 2 046 1 944 
Investicijos 1 3 203 
Atid�t�j� mokes�i� debetinis likutis 0 0 140 
Kitos gautinos sumos 0 0 2 136 
    
Iš viso ilgalaikio turto  100 336 66 977 61 016 
    
Trumpalaikis turtas    
Atsargos 38 189 26 084 21 446 
Pirk�j� �siskolinimai 30 698 26 301 20 019 
Kitos gautinos sumos 9 582 8 665 10 458 
Grynieji pinigai ir j� ekvivalentai 6 641 974 892 
    
Iš viso trumpalaikio turto 85 110 62 024 52 815 
    

IŠ VISO TURTO 185 446 129 001 113 831 
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AKCININK
 NUOSAVYB� IR �SIPAREIGOJIMAI 2003 12 31 
(konsoliduota) 

2002 12 31 
(konsoliduota) 

2001 12 31 
(�mon�) 

Kapitalas ir rezervai    
Akcinis kapitalas 23 070 23 070 23 070 
Akcij� priedai 3 644 3 644 3 644 
Nuosavos akcijos -200 0 -2 130 
Privalomas rezervas 2 338 2 338 2 338 
Nepaskirstytinas rezervas 12 135 12 135 12 135 
Nepaskirstytas pelnas 40 656 36 046 16 956 
    
Iš viso kapitalo ir rezerv� 81 643 77 233 56 013 
    
Ilgalaikiai �sipareigojimai    
Garantinis atid�jimas 865 329 232 
Atid�tasis mokestis 277 260 0 
Atid�tosios subsidijos 7 628 5 415 6 062 
Paskolos ir kitos sumos, kuriomis skai�iuojamos pal	kanos 52 140 18 316 23 442 
    
Iš viso ilgalaiki� �sipareigojim� ir s�naud� 60 910 24 320 29 736 
    
Trumpalaikiai �sipareigojimai    
Paskolos ir kitos sumos, kurioms skai�iuojamos pal	kanos 103 0 0 
Prekybos skolos tiek�jams 35 240 19 945 23 920 
Kiti kreditoriai 7 721 7 503 4 162 
    
Iš viso trumpalaiki� �sipareigojim� 43 064 27 448 28 082 
    
Iš viso �sipareigojim� 103 974 51 768 57 818 
    
IŠ VISO NUOSAVYB�S IR �SIPAREIGOJIM
 185 446 129 001 113 831 
    
Nebalansiniai �sipareigojimai    
Personalo s
naudos    
Sandoriai su susijusiomis šalimis    
Užsienio valiuta    
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38.2. Pelno (nuostolio) ataskaita, t	kst. Lt 

 2003 m. 
(konsoliduota) 

2002 m. 
(konsoliduota) 

2001 m. 
(�mon�) 

Apyvarta 269 417 247 317 194 475 
Gamybos s
naudos -218 566 -200 577 -164 885 
    
Bendrasis pelnas 50 851 46 740 29 590 
Distribucijos išlaidos -8 905 -7 762 -7 487 
Administracin�s išlaidos -14 084 -12 632 -11 340 
Kitos veiklos pajamos ir s
naudos, gryn
ja verte 46  -212 228 
    
Veiklos pelnas 27 908 26 134 10 991 
Finansin�s pajamos ir išlaidos, gryn
ja verte -2 265 -611 -78 
    
Pelnas prieš mokes�ius 25 643 25 523 10 913 
Pelno mokestis -2 749 -3 936 -715 
    
Grynasis met� pelnas 23 067 21 587 10 198 
    
Pelnas akcijai 15,00 14,11 6,65 
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38.3. Pinig� sraut� ataskaita, t	kst. Lt 

 2003 m. 
(konsoliduota) 

2002 m. 
(konsoliduota) 

2001 m. 
(�mon�) 

Grynasis rezultatas 23 067 21 587 10 198 

Koregavimai:    
Nusid�v�jimas ir amortizacija 12 488 10 500 8 534 
Subsidij� amortizacija -981 -674 -647 
Parduotas, nurašytas ir t.t. ilgalaikis materialus turtas 956 166 -187 
Atid�tieji mokes�iai 17  400 37 

Atid�jimas pasenusioms atsargoms -157 -38 123 

Atid�jimas ir nurašytos abejotinos gautinos sumos -49 -53 597 
Atostog� rezervo pokytis ir kiti atid�jimai 150 398 -84 
Pal	kan� išlaidos, at�mus pajamas 1 268 1 152 1 551 
Mažumos akcinink� dalis -173 0 0 
Sukauptos sumos pelno mokes�iui 4 375 3 967 678 
    
Gryn�j� pinig� srautai iš �prastin�s veiklos iki pasikeitim� 
apyvartin�se l�šose 40 961 37 405 20 800 

Pasikeitimas prekybos ir kitose gautinose sumose -5 265 -1 076 -14 075 
Pasikeitimas atsargose -11 948 -4 600 -3 694 
Pasikeitimas �siskolinimuose tiek�jams ir kituose �siskolinimuose 15 066 -4 479 7 798 
    
Gryn�j� pinig� srautai iš �prastin�s veiklos 38 814 27 250 10 829 
Gautos/sumok�tos grynosios pal	kanos -1 268 -1 152 -54 
Sumok�tas/gautas pelno mokestis -3 250 -396 -1 551 
    
Gryn�j� pinig� srautai iš �mon�s veiklos 34 296 25 702 9 224 
    
Ilgalaikio materialaus turto �sigijimas -45 991 -17 903 -10 576 
Investicij� �sigijimas ir pardavimas -2 117 200 -200 
Nematerialaus ilgalaikio turto kapitalizavimas -1 490 -1 200 -1 339 
Ilgalaikio materialaus turto pardavimas 3 475 0 892 
    
Gryn�j� pinig� srautai iš investicin�s veiklos -46 123 -18 903 -11 223 
    
Akcininkai:    
Nuosav� akcij� �sigijimas -200 -114 -5 848 
�plaukos, pardavus nuosavas akcijas 0 1 199 413 
Sumok�ti dividendai -18 457 -2 676 -169 
�plaukos/mok�jimai iš ilgalaiki� paskol� 36 037 0 7 058 
�plaukos/mok�jimai iš trumpalaiki� paskol� 103 -5 126 0 
    
Gryn�j� pinig� srautai iš finansavimo, gryn�ja verte 17 483 -6 717 1 454 
    
Gryn�j� pinig� srautai iš �mon�s veiklos, investicin�s veiklos ir 
finansavimo 5 656 82 -545 

Grynieji pinigai ir j� ekvivalentai sausio 1 d. 974 892 1 437 
    
Grynieji pinigai ir j� ekvivalentai gruodžio 31 d. 6 630 974 892 
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38.4. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita (Lt)* 

Eil. Nr. STRAIPSNIAI 2003 metai 2002 metai 2001 metai 

I.   Nepaskirstytasis rezultatas pelnas    

   (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje    11 135 392 0 0 

II. Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas  24 782 471 22 916 402 9 557 861 
  (nuostolis)    
III.   Paskirstytinas rezultatas - pelnas 35 917 863 22 916 402 9 557 861 
   (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje    
IV.  Akcinink� �našai nuostoliams padengti    0 0 0 

V.  Pervedimai iš rezerv�            19 297 926 13 838 314 0 

VI.  Paskirstytinas pelnas            55 215 789 36 754 716 9 557 861 
VII.  Pelno paskirstymas:              31 227 054 25 619 324 9 557 861 
VII.1.  � �statymo numatytus rezervus       

VII.2.  � kitus rezervus (soc –kult reikmem ir paramai) 588 000 490 000 6 881 694 

VII.3.  dividendai                       3 074 054 18 456 324 2 676 167 

VII.4.  sav� akcij� pirkimui 10 000 000 6 673 000  

VII.5.  investicijoms 16 000 000 -  

VII.6.  premijoms, tantjemoms 1 565 000 - - 

VIII.  Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas   23 988 735 11 135 392 0 
   (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje    
*Ataskaita pateikta pagal Lietuvos Respublikos apskaitos standartus. 
 

39. Finansini� ataskait� komentarai 

39.1. Aiškinamasis raštas apie metines finansines ataskaitas 

Pateikiama priede Nr.1. „AB „SNAIG�“ 2003 m. metin�s ataskaitos“. 

 

39.2. Konsoliduotos metin�s ataskaitos 

Pateikiama priede Nr.2. „AB „SNAIG�“ 2003 m. konsoliduotos metin�s ataskaitos“. 

 

39.3. Svarbiausi pasikeitimai ir j� priežastys 

Pateikiama priede Nr.3. „AB „SNAIG�“ valdybos ataskaita“. 

 

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekan�io valdymo organo parengta ataskaita 

VALDYBOS PIRMININKO KOMENTARAS 

PAGRINDINIAI VEIKLOS PRINCIPAI: 

Siekti maksimalaus veiklos pelningumo ir �mon�s vert�s did�jimo. Tenkinti rinkos, dirban�i�j�, visuomen�s 
ir akcinink� poreikius. 

Šiuos principus �gyvendiname toliau atnaujindami šaldymo prietais� gamybos technologijas ir gaminius, 
tobulindami valdym
, investuodami � žmogiškuosius išteklius. 
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Investuodami � gamini� kokyb�s, dizaino, eksploatacini� savybi� nuolatin� gerinim
 didiname gamini� 
konkurencingum
. Tai leido pateikti m	s� pirk�jams puik� pasi	lym
 – aukštos kokyb�s šaldytuvus už 
prieinam
 kain
 su trumpu pristatymo terminu. 

O tai leido didinti pardavim� apimtis. Did�jantys pardavimai skatino didinti gamybos apimtis, leido 
efektyviau panaudoti gamybos paj�gumus ir darbo išteklius bei tuo pa�iu nuolat mažinti gamini� savikain
. 

Manau, kad tokiu b	du pavyko �gyvendinti pagrindinius veiklos principus ir suderinti vartotoj�, visuomen�s, 
akcinink� ir dirban�i�j� interesus. 

Valdybos pirmininkas 

Romualdas Raudonis 

 

 Pastaba: pilna valdybos ataskaita pateikiama kaip priedas Nr.3. prie šios ataskaitos. 

 

41. Informacija apie audit� 

AUDITORIAUS IŠVADA AB “SNAIG�” AKCININKAMS 

Apimtis 

Mes atlikome pridedam� AB "Snaig�" 2003 m. gruodžio 31 d. balanso ir 2003 m. susijusi� pelno (nuostolio), 
pinig� sraut�, pelno paskirstymo ataskait� bei susijusi� paaiškinim� audit
. 

Direktori� ir auditori� atsakomyb� 

Už šias finansines ataskaitas yra atsakinga �mon�s vadovyb�.  M	s� pareiga - remiantis atliktu auditu, 
pareikšti nuomon� apie šias finansines ataskaitas. 

Nuomon�s pagrindas 

Audit
 atlikome pagal Tarptautinius ir Nacionalinius audito standartus.  Šie standartai reikalauja, jog audit
 
planuotume ir atliktume taip, kad pagr�stai �sitikintume, jog finansin�se ataskaitose n�ra esmini� netikslum�.  
Audito metu atrankos b	du patikrinome dokumentus ir šaltinius, patvirtinan�ius finansin�se ataskaitose 
pateiktus skai�ius ir kitos informacijos atskleidim
.  Audito metu mes taip pat �vertinome taikytus apskaitos 
principus ir patikrinome direktori� atliktus reikšmingus �vertinimus bei �vertinome bendr
 finansin�s 
atskaitomyb�s pateikim
.  Mes manome, kad m	s� atliktas auditas suteikia pakankam
 pagrind
 m	s� 
nuomonei. 

Nuomon� 

M	s� nuomone, finansin�s ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Bendrov�s finansin� 
b	kl� 2003 m. gruodžio 31 d. bei 2003 met� veiklos rezultatus ir pinig� srautus pagal Lietuvos apskaitos 
nuostatas bei Bendrov�s �status. 

 

Vilnius,  2004 m. kovo 4 d. 
KPMG Lietuva 

 
Pastaba: pilna audito ataskaita pateikiama kaip priedas Nr.2. prie šios ataskaitos. 
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 

42. Valdymo organ� nariai 

42.1. Duomenys apie dalyvavim
 emitento �statiniame kapitale 

Vardas, pavard� Pareigos 

Turimas 
akcij� 

skai�ius, 
vnt. 

Turima 
kapitalo 

dalis, proc. 

Bals� dalis, 
proc. 

STEB�TOJ
 TARYBA 

 
Dominykas Kašys 

AB “Snaig�” steb�toj� 
tarybos pirmininkas - - - 

Saulius Butkus AB “Snaig�” steb�toj� 
tarybos narys - - - 

Jamie Richard AB “Snaig�” steb�toj� 
tarybos narys - - - 

Algis Pakalnis AB “Snaig�” steb�toj� 
tarybos narys - - - 

Martynas esnavi�ius AB “Snaig�” steb�toj� 
tarybos narys 1 - - 

VALDYBA 

Giedrius Barysas  
 

AB “Snaig�” valdybos 
pirmininkas, generalinis 

direktorius 
10602 0,69 0,69 

Albinas Valašinas 
 

AB “Snaig�” valdybos 
narys, technikos direktorius 21258 1,38 1,38 

Titas Sereika 
 

AB “Snaig�” valdybos 
narys - - - 

Nerijus Dagilis  
 

AB “Snaig�” valdybos 
narys - - - 

Romualdas Raudonis 
 

AB “Snaig�” valdybos 
narys   99 375 6,46 6,47 

AMINISTRACIJA 

Giedrius Barysas 
 

AB “Snaig�” valdybos 
pirmininkas, generalinis 

direktorius 
10602 0,69 0,69 

Virginija Graudinien�  
 

AB “Snaig�” finans� 
direktor� 3356 0,22 0,22 

Rimantas Zibertas 
 

AB“Snaig�” prekybos 
departamento direktorius 

Vakar� šalims 
23675 1,54 1,54 

Albinas Valašinas 
 

AB “Snaig�” technikos 
direktorius 21258 1,38 1,38 

Sergej Butenko 
 

AB“Snaig�” prekybos 
departamento direktorius 

Ryt� šalims 
- - - 

Beatri�� Vanagait�  AB “Snaig�” ryši� su 
visuomene ir reklamos 

- - - 
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visuomene ir reklamos 
departamento direktor� 

Darius Ivanauskas  AB “Snaig�” pirkim� 
direktorius - - - 

 

Iki 2003 m. balandžio 22 d. AB „Snaig�“ valdybos pirmininko generalinio direktoriaus pareigose buvo 
Romualdas Raudonis. 

42.2. Valdybos pirmininkas, administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas 

Vardas, pavard� Išsilavinimas, profesija Darboviet�s per paskutiniuosius 10 met� ir 
pareigos jose 

Giedrius Barysas Aukštasis, verslo administratorius 

Nuo 1993m. iki 2004m. UAB „Somera“ 
direktorius, nuo 1998m. iki 2002m. UAB 
„Gintarinis amžius“ finans� patar�jas, nuo 

2000m. AB „Kelm�s pienin�“ valdybos 
pirmininkas, nuo 2001m. iki 2004m. AB 

„Vilniaus vingis“ vyriasias vidaus auditorius, 
nuo 2001m. AB „Snaig�“ steb�toj� tarybos 

pirmininkas 

Virginija 
Graudinien� Aukštasis, ekonomist� 

Iki 1991 m. susiv. „Žem	ktechnika“ vyr.buh. 

Nuo 1991 iki 1993 m. UAB “Kvinta” vyr. 
buhalter�, nuo 1993 m. AB “Snaig�” finans� 

direktor�. 

 

42.3. Duomenys apie dalyvavim
 kit� �moni�, �staig� ir organizacij� veikloje 

Vardas, pavard� Organizacijos pavadinimas, pareigos Kit� �moni� kapitalo ir 
bals� dalis, proc. 

AB “Kelm�s pienin�”  4,76 

UAB “Gintarinis amžius”  50,0 

UAB “Somera” direktorius  50,0 

UAB “Snavesta”  12,75 

UAB “Hermis fond� valdymas” - 

Giedrius Barysas 

  

UAB “Vespera”direktorius  50,0/90,0 

AB “Kelm�s pienin�” 8,47 

UAB “Hermis fond� valdymas” valdybos narys - 

UAB “Snavesta” 8,0 

Dominykas Kašys 

  

Jamie Richard - - 

Algis Pakalnis UAB “Sanitex” direktorius - 

UAB “Hermis fond� valdymas” direktorius, valdybos narys - 

UAB "Ežer� pasaulis" 25,0 

UAB “Snavesta” 17,2 

AB "Kelm�s pienin�" 9,99 

UAB "Leidybos praktika" 1,7 

Nerijus Dagilis 

UAB "Survesta" direktorius - 
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 UAB "Baltijos polistirenas" 33,0 

UAB "Ežer� pasaulis" 25,0 

UAB “Hermis fond� valdymas” valdybos pirmininkas ir 
vyr. finansininkas - 

UAB “Snavesta” direktorius 18,2 

UAB “Vinvesta” direktorius - 

AB "Kelm�s pienin�" valdybos narys 8,39 

UAB „Lietuvos kino studija“ valdybos pirmininkas - 

Titas Sereika 

UAB "Kautra" valdybos narys - 

Saulius Butkus UAB  “Sanitex”  viceprezidentas 13,8 

Rimantas Zibertas UAB “Gramlietas” 30,0 

Sergej Butenko - - 

Virginija Graudinien� - - 

Albinas Jonas Valašinas - - 

Darius Ivanauskas - - 
 

42.4. Duomenys apie valdymo organ� nari� neišnykus� teistum
 už nusikaltimus nuosavybei, 	kininkavimo 
tvarkai, finansams 

------ 

 

42.5. Duomenys apie kiekvieno valdymo organ� nario kadencijos pradži
 ir pabaig
 

Vardas, pavard� Kadencijos pradžia Kadencijos pabaiga 

STEB�TOJ
 TARYBA 
Dominykas Kašys 2004.03.29 2008.03.29 

Saulius Butkus 2004.03.29 2008.03.29 

Jamie Richard 2004.03.29 2008.03.29 

Algis Pakalnis 2004.03.29 2008.03.29 

Martynas esnavi�ius 2004.03.29 2008.03.29 

VALDYBA 
Giedrius Barysas 2004.04.13 2008.04.13 

Albinas Valašinas 2004.04.13 2008.04.13 

Titas Sereika 2004.04.13 2008.04.13 

Nerijus Dagilis 2004.04.13 2008.04.13 

Romualdas Raudonis 2004.04.13 2008.04.13 

AMINISTRACIJA 
Giedrius Barysas 2003.01.06 2008.04.13 

Virginija Graudinien� 2001.10.19 Terminas nenustatytas 

Rimantas Zibertas 2001.10.19 Terminas nenustatytas 

Albinas Valašinas 2001.10.19 Terminas nenustatytas 

Sergej Butenko  2004.01.14 2005.12.31 



2003 met� prospektas - ataskaita   

 

 

Pareng� UAB  FM� „Baltijos vertybiniai popieriai“                                                                                 psl. 30   

Beatri�� Vanagait� 2003.12.23 Terminas nenustatytas 

Darius Ivanauskas 2004.01.28 Terminas nenustatytas 

 

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organ� nariams 

43.1. Informacija apie emitento per ataskaitin� laikotarp� išmok�t� atlyginim�, tantjem� ir kit� išmok� iš 
pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkan�ius vienam asmeniui 

Steb�toj� taarybos nariams, valdybai ir administracijai  per 2003m. išmok�ta  atlyginim� – 757 644 Lt., 
vidutiniškai 75 767 Lt vienam asmeniui, dividend� išmok�ta 2185 248 Lt, vidutiniškai 218525Lt vienam 
asmeniui. 

43.2. Emitento steb�toj� tarybos, valdybos ir administracijos nariams per ataskaitin� laikotarp� išmok�t� 
atlyginim�, tantjem� ir kit� išmok� iš pelno sumos, gautos iš �moni�, kuriose emitento dalis �statiniame 
kapitale sudaro daugiau kaip 20 procent� 

------ 

 

43.3. Per ataskaitin� laikotarp� valdymo organ� nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, 
kuriais užtikrintas j� prievoli� �vykdymas 

------ 

 

44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis 

44.1. Sandori� r	šys 

Nekilnojamojo turto, neb	dingi pirkimo - pardavimo kontraktai, išduotos paskolos. 

 

44.2. Sandori� s
lygos 

2001 m. gruodžio 22 d. AB „Snaig�“ valdyba leido parduoti 76 t	kst. akcij� �monei UAB „Snavesta“ už 3 
052 t	kst. lit� sum
 (40 lit� už akcij
). Likusi 2 136 t	kst. lit� suma nebuvo sumok�ta iki 2002 m. gruodžio 
31 d. Likutis, kuriam nebuvo skai�iuojamos pal	kanos, buvo sumok�tas 2003 m. kovo m�n. UAB „Snavesta“ 
buvo �keitusi 70 t	kst. AB „Snaig�“ akcij� už nesumok�t
 likut�. 

2002 m. kovo 17 d. AB „Snaig�s“ valdyba leido parduoti 44 t	kst. akcij� �monei UAB „Snavesta“ už 1 748 
t	kst. lit� sum
 (40 lit� už akcij
). Likusi 1 223 t	kst. lit� suma nebuvo sumok�ta iki 2002 m. gruodžio 31 d. 
Likutis, kuriam nebuvo skai�iuojamos pal	kanos, buvo sumok�tas 2003 m. liepos m�n. 

2002 m. gruodžio 19 d. �mon� �sigijo 35 % „General Frost“ (Slovakija) kapitalo dal� iš buvusio AB „Snaig�“ 
generalinio direktoriaus už 662 t	kst. lit�. 

2003 m. gauta 3 359 t	kst. lit� suma iš UAB "Snavesta" už akcijas, parduotas  
2001 - 2002 m.    

2004 m. sausio m�n., valdybos sprendimu, �mon� suteik� 9 000 t	kst. lit� paskol
 UAB "Snavesta".  Už ši
 
paskol
 yra apribota UAB "Snavesta" nuosavyb�s teis� � 51 t	kst. paprast�j� AB "Snaig�" akcij� (kol nebus 
gr
žinta paskola akcijos negali b	ti parduotos arba �keistos).  Paskolos gr
žinimo terminas yra 2004 m. 
balandžio 30 d., nustatyta pal	kan� norma yra didesn� nei �mon�s mokam� paskol� pal	kan� normos. 

2003 m. �mon� išsinuomojo iš UAB "Hermis fond� valdymas" reprezentacines patalpas Vilniaus centre.  
2003 m. sumok�tas nuomos mokestis yra 60 t	kst. lit�. 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI �VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKYVOS 

45. Naujausi �vykiai emitento veikloje 

2004 m.  balandžio 21 d.  �vyko AB „Snaig�“ valdybos pos�dis. Valdybos nutarimai:  

      1.     AB “Snaig�” valdybos pirmininku išrinktas Giedrius Barysas. 

      2.     Nuo 2004 m. balandžio 22 d. iš generalinio direktoriaus pareig� atleistas Romualdas Raudonis. 

      3.     Nuo 2004 m. balandžio 22 d. generaliniu direktoriumi paskirtas  valdybos pirmininkas Giedrius    

              Barysas. 

2004 m. balandžio 13 d. Balandžio 13 dien
 išrinkta nauja AB "Snaig�" penki� nari� valdyba. "Snaig�s" 
valdybos nariais tapo bendrov�s generalinis direktorius Romualdas Raudonis bei technikos direktorius 
Albinas Valašinas, "Hermis fond� valdymas" atstovai - Giedrius Barysas, Titas Sereika ir Nerijus Dagilis. 

2004 m. kovo 29 d. �vyko visuotinis akcinink� susirinkimas. 

Susirinkimo nutarimai: 

1. Patvirtinta AB “Snaig�” valdybos ataskaita apie bendrov�s veikl
 2003 m. 

2. Patvirtinta metin� finansin� atskaitomyb�. 

3. Patvirtintas 2003 m. pelno paskirstymas. Pelno dalis paskirta � privalom
j� rezerv
 – 0.  
Pelno dalis, paskirta � rezerv
 savoms akcijoms �sigyti - 10.000.000 Lt.  Pelno dalis paskirta � kitus 
rezervus -16.588.000 Lt,  t. sk. 2004m. investicijoms - 16.000.000 Lt,  2004 m. paramai - 187.000 Lt,  
socialin�ms, kult	rin�ms reikm�ms ir kal�diniams renginiams - 401.000 Lt.  Pelno dalis paskirta 
dividendams - 3.074.054 Lt.  Pelno dalis paskirta darbuotoj� premijoms -500.000 Lt. Pelno dalis 
paskirta steb�toj� tarybos tantjemoms - 65.000 Lt.  Pelno dalis paskirta valdybos tantjemoms - 
1.000.000 Lt.  Nepaskirstytasis pelnas ataskaitini� finansini� met� pabaigai, perkeliamas � kitus 
finansinius metus - 23.988.735 Lt.  Dividendams skirti po 2 Lt už akcij
. Išmok�ti dividendus 
�statymo numatyta tvarka bendrov�s kasoje arba pateikus prašym
 pervesti � akcininko asmenin� 
s
skait
. 

4. Priimti pakeisti bendrov�s �statai. 

5. Išrinkta nauja steb�toj� taryba iš 5 asmen� ketveri� met� kadencijai. � steb�toj� taryb
 išrinkti: 
Dominykas Kašys, Saulius Butkus, Jamie Richard, Algis Pakalnis, Martynas esnavi�ius. 

6. Pasirinkta bendrov� UAB “KPMG Lietuva” trejiems metams atlikti finansin� audit
 pagal Verslo 
apskaitos standartus ir grup�s ataskait� konsolidavim
 pagal TAS. 

7. Priimtas nutarimas supirkti savas akcijas. Nacionalin�je vertybini� popieri� rinkoje supirkti iki 10 
proc. bendrov�s akcij� už 10.000.000 (dešimt milijon�) lit�, t.y. tokia pelno dalis paskirta � rezerv
 
savoms  akcijoms supirkti. Akcijos pirkimo tikslas palaikyti ir didinti bendrov�s akcij� kain
. 
Bendrov� supirks akcijas iki 2005m. birželio 1 dienos.  Minimali superkam� sav� akcij� kaina - 175 
(vienas šimtas septyniasdešimt penki) Lt už vien
 paprast
j
 vardin� akcij
.  Maksimali superkam� 
sav� akcij� kaina - 350 (trys šimtai penkiasdešimt)Lt už vien
 paprast
j
 vardin� akcij
.  Minimali 
sav� akcij� pardavimo kaina - 175 (vienas šimtas septyniasdešimt penki) Lt už vien
 paprast
j
 
vardin� akcij
.  Pavesta bendrov�s valdybai vykdyti sav� akcij� supirkim
 ir pardavim
 bendrov�s 
vardu 

2003 m. gruodžio  16 d.  Didžiausia Baltijos šalyse buitini� šaldytuv� gamybos bendrov� "Snaig�" laim�jo 
"Lietuvos met� gaminio" apdovanojim
. 
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46. Esminiai �vykiai emitento veikloje 

Esminiai �vykiai pranešti Lietuvos Respublikos Vertybini� popieri� komisijai, Nacionalinei vertybini� 
popieri� biržai, dienraš�iui “Lietuvos rytas”. 

2003 m. kovo 14 d. �vyko visuotinis akcinink� susirinkimas. 

Susirinkimo nutarimai: 

1.Patvirtinta AB “Snaig�” valdybos ataskaita apie bendrov�s  veikl
 2002 m. 

2. Patvirtinta metin� finansin� atskaitomyb�.  

3. Patvirtintas 2002 m. pelno paskirstymas. Dividendams skirta  18.456.324 Lt, po 12.00 Lt už 1 akcij
. 
Dividendai bus išmokami �statymo numatyta tvarka, bendrov�s kasoje arba pateikus prašym
  pervedami � 
akcininko asmenin� s
skait
 banke.  

4. Suteikti valdybai �galiojimai priimti sprendimus d�l bendrov�s  ilgalaikio turto, kurio sumin� balansin� 
vert� didesn� kaip 1/20 bendrov�s �statinio kapitalo, perleidimo, �keitimo, nuomos, kit�  subjekt� prievoli� 
garantavimo.  

5. Nutarta NVPB centrin�je rinkoje supirkti iki 10% bendrov�s akcij�,  su tikslu palaikyti ir didinti bendrov�s 
akcij� kain
. Bendrov�  supirks savas akcijas iki 2004 m. geguž�s 5d. Nustatyti maksimali
  superkam� sav� 
akcij� kain
 - 175 Lt ir minimali
 kain
 – 80 Lt už  vien
 paprast
j
 vardin� akcij
. Pavesti bendrov�s 
valdybai vykdyti  sav� akcij� supirkim
 bendrov�s vardu. Sudaryti 6.673.000 lit� rezerv
  savoms akcijoms 
�sigyti. 

6. Papildytas bendrov�s veiklos r	ši� s
rašas, pakeisti �statai.  

2003 m. kovo 27 d. Valdybos pos�dyje, �vykusiame 2003 m. kovo 26 d., nutarta  nupirkti Rusijos �mon�s 
OOO TECHPROMINVEST 85% kapitalo dal�  iš �mon�s EXPONET LLC. Suteikti paskol
 šiai �monei 
prašant. 

2003 m. balandžio 11 d. Valdybos pos�dyje, �vykusiame 2003 m. balandžio 11 d., nutarta  patvirtinti 
Kaliningrado �mon�s s
mat
, numatyti projekto  finansavim
, ir suteikti paskol
 GENERAL FROST s.r.o. 

2003 m. balandžio 15 d.  Preliminarus neaudituotas 2003 m. I ketvir�io grynasis  pelnas 4,76 mln. Lt. 

2003 m. liepos 2 d. 2003m. rugpj	�io 4 d. 12 val. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinink� susirinkimas, 
kuris �vyks bendrov�s sal�je  (Pramon�s g. 6, Alytus). Tuo atveju, jei neb	t� kvorumo,  pakartotinis neeilinis 
visuotinis susirinkimas šaukiamas  2003 m. rugpj	�io 4 d. 14 val. Akcinink� registracija  nuo 11 val. 

2003 m. liepos 16 d. Preliminarus neaudituotas 2003 m. I pusme�io  ikimokestinis pelnas 14,825 mln. Lt. 

2003 m. liepos 24 d. Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcinink� susirinkimo, kuris �vyks 2003 m. 
rugpj	�io 4 d., darbotvark�s papildym
. Susirinkimo darbotvark� papildyti šiuo klausimu: “D�l Bendrov�s 
akcij� supirkimo”. 

2003 m. rugpj��io 4 d. Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcinink� susirinkimo,  kuris �vyko 2003 m. 
rugpj	�io 4 d. nutarimus: 

 1.D�l ilgalaikio turto �keitimo, nuomos, perleidimo bei kit� asmen� prievoli� garantavimo.  

1.1. Pritarta bendrov�s valdybos priimtiems sprendimams d�l  ilgalaikio turto �keitimo pagal pasirašytas 
paskol� sutartis su  bankais ir hipotekos lakštus (turtas balansine verte �keitimo dienai): bankui AB “Vilniaus 
bankas” ilgalaikio turto balansine verte  iki 47,3 mln. Lt; bankui AB “Hansa bankas” ilgalaikio turto 
balansine verte  iki 2,075 mln. Lt; antriniu �keitimu �keist
 bankui Vereins ir Westbank AG  (pirminiu 
�keitimu �keist
 AB “Vilniaus bankas”) ilgalaik� turt
  iki 16,5 mln. Lt. 

1.2. Patvirtinti bendrov�s valdybos sprendimai d�l ilgalaikio  turto pardavimo ir nuomos balansine verte 1,5 
mln. Lt.  

1.3. Leista �keisti bankui Vereins ir Westbank AG antriniu  �keitimu ilgalaikio turto iki 25,5 mln. Lt. 
balansine verte  pagal pasirašyt
 paskolos sutart�. 
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1.4. Suteikti bendrov�s valdybai �galiojimai nešaukiant akcinink� susirinkimo priimti ir kitus sprendimus d�l 
papildomo ilgalaikio turto pardavimo, pirminio ir antrinio �keitimo ir kitokio perleidimo, nuomos ir kit� 
prievoli� garantavimo iki 30 mln. Lt.  

1.5. Suteikti �galiojimai bendrov�s generaliniam direktoriui  Romualdui Raudoniui arba j� pavaduojan�iam 
asmeniui pasirašyti  visus susijusius su šiais sprendimais sandorius ir kitus reikalingus dokumentus.  

2.D�l bendrov�s akcij� supirkimo; Siekiant palaikyti ir didinti bendrov�s akcij� kain
 Nacionalin�s  
vertybini� popieri� biržos centrin�je rinkoje supirkti iki  10% bendrov�s akcij� paskirto akcij� pirkimui 
rezervo ribose. Nustatyta, kad bendrov� supirks savas akcijas iki  2004 m. geguž�s 5 dienos. 
Nustatyta minimali superkam� sav� akcij� kaina –175 Lt,  maksimali –300 Lt, už vien
 paprast
j
 vardin� 
akcij
. Pavesta bendrov�s valdybai vykdyti sav� akcij� supirkim
  bendrov�s vardu. 

2003 m. spalio 20 d. Preliminarus neaudituotas 2003 m. 9 m�nesi� ikimokestinis  pelnas 25,737 mln. Lt. 

2003 m. lapkri�io 28 d. Laukiama apyvarta už 2003 m. – 274,1 mln. Lt, laukiamas pelnas  prieš mokes�ius 
(nekonsoliduotas) – 29,1 mln. Lt.  2004 m. planuojama apyvarta - 303,8 mln. Lt, pelnas  prieš mokes�ius - 
25,4 mln. Lt. Pelno maž�jimas numatomas  d�l reklamos s
naud� didinimo, paleidimo-derinimo darb�  
Kaliningrado �mon�je ir �vertinus muit� poky�ius Ukrainos rinkoje. Planuojamas pelnas ir apyvarta 
nekonsoliduota su  dukterin�mis �mon�mis, kadangi vyksta pajam� ir s
naud� biudžet� kooregavimas 
Kaliningrado �mon�je. 

 

47. Veiklos strategija ir numatomi jos poky�iai per artimiausius finansinius (�kinius) metus 

Ilgalaikiai tikslai 

�� Pasiekti veiklos efektyvumo lyg�, nenusileidžiant� panašaus Vakar� Europos analogišk� produkt� 
gamintoj� lygiui, nuolat investuojant � žmogiškuosius išteklius. 

�� Atsižvelgiant � rink� poreikius išvystyti kit� produkt� grupes – toki� kaip buitin�s virykl�s, 
indaplov�s ir kt. 

�� Siekti gamini� patikimumo ir ilgaamžiškumo, suteikti vartotojui (pirk�jui) piln
 penkeri� met� 
garantij
. 

�� Siekti, kad gamybos apimtys kasmet augt� 10-15 procent�. 

�� Toliau didinti  dukterin�s  �mon�s  SNAIG� – KALININGRADAS gamybos paj�gum
. 

Prioritetai 

�� Vystyti produktus pritaikant mokslo ir technikos pasiekimus bei glaudžiai bendraujant su 
pirk�jais. 

�� Vystyti reikli
 kokybei ilgalaik� partneryst� su tiek�jais. 

�� Kelti darbuotoj� kvalifikacij
, kuri atitikt� techninio progreso reikalavimus. 

�� Tur�ti stipri
 gaminio/rinkos pozicij
 geografin�se rinkose, kuri
 sudaro buvusi Soviet� S
junga, 
Ryt� ir Centrin� Europa bei Vakar� šalys. 
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PRIEDAI 

1. Priedas Nr.1. „AB „SNAIG�“ 2003 m. metin�s ataskaitos“. 

2. Priedas Nr.2. „AB „SNAIG�“ 2003 m. konsoliduotos metin�s ataskaitos“. 

3. Priedas Nr.3. „AB „SNAIG�“ valdybos ataskaita“ 


