
Valdybos pirmininko žodis 
Brangūs akcininkai, partneriai, klientai, 
 
Bendrovė „Snaigė” konsoliduotais duomenimis 2006 metais pasiekė 356 mln. Lt 

apyvartą ir kitos veiklos pajamas bei patyrė 10,1 mln. Lt konsoliduotą nuostolį. Neigiamą 
visos įmonės konsoliduotą rezultatą lėmė sunkumai Rusijos rinkoje, atsiradę nuo gamyklos 
šioje šalyje atidarymo pradžios − dideli produkcijos likučiai ir jų perkainojimas platinant. Be 
to, padidėjus rizikai, kad nebus susigrąžinta per 2004−2005 m. susidariusių pirkėjų skolų, 
priėmėme sprendimą padaryti 9,8 mln. Lt atidėjimus šioms skoloms dengti. 
 Nepaisydami sunkumų kitais metais planuojame pasiekti 468,8 mln. Lt apyvartą ir 10 
mln. Lt konsoliduoto pelno prieš mokesčius. Šį rezultatą gali įtakoti valiutų kursų bei žaliavų 
kainų pokyčiai pasaulinėje rinkoje. 
 Ir toliau sieksime įsitvirtinti Rytų, o ypač − Rusijos rinkose. 2006 m. Rusijoje 
reorganizavome prekybos ir finansų veiklą, koregavome įgyvendinamas strategijas, 
pertvarkėme įmonės valdymo modelį. Rusijoje įgyvendinti pokyčiai teigiamų prekybos 
rezultatų davė jau antrąjį 2006 metų pusmetį, kai pardavėme 5 kartus daugiau šaldytuvų nei 
pirmąjį. 

2007 m. AB „Snaigė” tiek Rytų, tiek Vakarų rinkoms planuoja pristatyti naują 
šaldytuvų linij ą, aktyvinti rinkodarą, daug dėmesio skirti kaštų mažinimo bei gamybos 
efektyvumo didinimo programoms. 

Tikime, jog įmonės pasirinkta strategija padės pasiekti užsibrėžtų tikslų. 
 
Pagarbiai, 

 
Nerijus Dagilis 
AB „Snaigė” valdybos pirmininkas 
 



 
Generalinio direktoriaus žodis 

Gerbiamieji, 
Nepalankiai susiklosčiusi situacija Rusijoje lėmė, jog 2006 metai mūsų bendrovei 

buvo nelengvi. Tačiau tai buvo produktyvūs metai, kurie turi užtikrinti įmonės sėkmingą 
vystymąsi ateityje.  

2006 metais ypatingą dėmesį skyrėme veiklos efektyvumui gerinti, produkcijos 
kokybei tobulinti bei platinimo sistemai plėsti. Ypač rūpinomės gamybos efektyvumo 
didinimu: modernizavome įmonei svarbias liejimo, užpylimo, pakavimo linijas, investavome į 
naujus įrengimus, kūrėme efektyvumą skatinančias motyvacijos programas. 
 Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Ukrainoje – rinkose, kur AB „Snaigė” jau užima 
lyderių pozicijas, – praėjusiais metais daug dėmesio skyrėme bendrovės įvaizdžiui stiprinti 
bei platinimo sistemai tobulinti. Svarbiausiose rinkose organizavome rinkodaros kampanijas 
ir sulaukėme reikšmingų teigiamų rezultatų didinant pardavimą bei populiarinant prekių 
ženklą. 
 Kaliningrado gamyklos atidarymas atvėrė duris į Rusijos šaldytuvų rinką, kuri ir toliau 
bus viena svarbiausių. Nepaisant sudėtingų konkurencijos sąlygų, mūsų šaldytuvų pardavimas 
auga. Rusijos rinka teikia daug galimybių, tačiau yra ir rizikos. AB „Snaigė” planavo 
pasirašyti sutartį su vienu didžiausių Vakarų gamintojų, kuris turėjo garantuoti visišką 
Kaliningrado gamyklos apkrovimą. Tačiau bendrovės lūkesčiai buvo pateisinti tik iš dalies. 

2007-ieji taps bendrovės išbandymų ir iššūkių metais. Pristatysime naujo dizaino 
šaldytuvų linij ą, tobulinsime apskaitos sistemą, taikysime įvairius gamybos efektyvumo bei 
kontrolės rodiklius, diegsime fiksuotų kaštų mažinimo programas, investuosime į įmonės 
darbuotojų profesinį tobulinimą bei gamybos modernizavimą ir pan. Kaip ir visais įmonės 
gyvavimo laikais, dėmesį skirsime vartotojų poreikiams ir lūkesčiams pateisinti. 
 
 
 
 
Pagarbiai, 

 
Mindaugas Šeštokas 
AB „Snaigė” generalinis direktorius 
 



 
Įmonių grupės struktūra 

 

 
 
 

AB „Snaigė” grupei priklauso Alytaus šaldytuvų gamykla „Snaigė” ir šios dukterinės 
bendrovės: 

• OOO „Techprominvest”. Pagrindinė veikla: plataus vartojimo prekių ir šaldymo 
prietaisų gamyba ir realizacija, mašinų techninė priežiūra ir remontas, konsultacinės 
paslaugos, transporto paslaugos ir kt. Generalinis direktorius – Rimantas Beržanskis. 
Gamykla Kaliningrade įregistruota 2002 m. lapkritį; 

• OOO „Snaigė Ukraine”. Pagrindinė veikla: gamyba, prekyba, konsultavimas, servisas. 
Bendrovė įkurta 2002 m. lapkritį; 

• OOO „Moroz Trade” – prekyba ir rinkodaros paslaugos. Bendrovė įregistruota 2004 
m. gegužės mėn.; 

• OOO „Liga-servis”. Bendrovė įregistruota 2005 m. rugpjūtį. Pagrindinė veikla: 
plataus vartojimo prekių ir šaldymo prietaisų gamyba ir realizacija, mašinų techninė 
priežiūra ir remontas, konsultacinės paslaugos, transporto paslaugos ir kt.; 

• UAB „Almecha”, įregistruota 2006 m. lapkritį. Pagrindinė veikla: kitų niekur 
nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba. 
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Valdymo struktūra 

Valdyba: 
 
Valdybos pirmininkas – Nerijus Dagilis 
Nariai: Mindaugas Šeštokas, Domininkas Kašys, Martynas Česnavičius, Marius Binkevičius 
 
 
Vadovybė: 
 
Mindaugas Šeštokas – generalinis direktorius 
Albinas Valašinas – Alytaus gamyklos direktorius 
Vytautas Adomaitis – l. e. p. finansų direktorius 
Rūta Petrauskaitė – rinkodaros direktorė 
Kęstutis Urbonavičius – technikos direktorius 
Gediminas Čeika – prekybos direktorius 
Donaldas Adomaitis – pirkimų ir logistikos direktorius 
Giedrius Mikulskas – personalo direktorius 
 



 
Akcijos ir akcinink ų struktūra 

 AB „Snaigė” akcijos įtrauktos į Einamąjį sąrašą – 1995 m. liepos 11 d., o į Oficialųjį 
prekybos sąrašą – 1998 m. balandžio 14 d. 
 
 
 2006 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m. 2002 m. 
Grynasis akcijos pelnas, Lt -0,46 0,59 0,66 0,92 0,94 
Vidutinė metų akcijos rinkos kaina 12,94 17,02 17,51 11,29 3,48 
Akcijos EBITDA, Lt 0,60 1,79 1,53 1,64 1,61 
EBITDA daugiklis (akcijos EBITDA / akcijos 
vidutinė metų rinkos kaina) 

0,05 0,11 0,09 0,15 0,46 

Visi dividendai, tūkst. Lt – – 1,384 3,074 18,457 
Dividendai vienai akcijai, Lt – – 0,06 0,13 0,80 
Vidutinė buhalterinė akcijos vertė -4,03 4,48 3,91 3,46 3,35 
 

 
Vertybinių popierių prekybos istorija: 

 
 

Akcinink ų strukt ūra 2006 12 31
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Pagrindiniai konsoliduoti kompanijos rodikliai      
      

Tūkst. LTL 2006 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m. 2002 m. 
Pagrindinės veiklos (šaldytuvai ir šaldikliai, atsarginės 
dalys bei medžiagos) apyvarta 

351827 368878 293367 269417 247317 

Apyvarta ir kitos veiklos pajamos 356442 372128 297131 272232 249695 
Bendrasis pelnas 50315 68836 63476 50851 46740 
Veiklos pelnas prieš finansinius straipsnius ir 
mokesčius 

-7973 20502 27091 26343 26134 

Pelnas prieš apmokestinimą -10128 19208 18419 24078 25523 
Metų pelnas -10585 15040 13927 21502 21587 
      
EBIT, tūkst. Lt -6411 22138 20971 25346 26675 
EBITDA, tūkst. Lt 13733 41438 35304 37834 37175 
Investicijos (ilgalaikio turto įsigijimai), tūkst. Lt 13618 20399 29755 47481 19103 
      
Ilgalaikis turtas 124056 113759 112347 100336 66977 
Trumpalaikis turtas 133071 132526 121307 85110 62024 
Iš viso turto 257127 246284 233654 185446 129001 
Akcinis kapitalas 23070 23070 23070 23070 23070 
Kapitalas ir rezervai 93015 103298 90145 79907 77233 

Ilgalaikiai įsiskolinimai 46165 47918 75144 60910 24320 
Trumpalaikiai įsiskolinimai 117947 89959 68365 44629 27448 
      
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 22711 36117 -5695 34307 25702 
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos -20776 -19715 -26464 -46123 -18903 
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos -2316 -16625 30927 17483 -6717 
Iš viso pinigų srautų -381 -223 -1232 5667 82 
      
Vidutinis darbuotojų skaičius 2231 2292 2304 1904 1866 
      
      
Finansiniai rodikliai      
      
  2006 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m. 2002 m. 
Pelno prieš mokesčius rodiklis (2,9)% 5,21% 6,28% 8,94% 10,32% 
Investicijų grąžos rodiklis (4,1)% 7,80% 7,86% 12,98% 19,79% 
Bendroji marža 14,3% 18,66% 21,64% 18,87% 18,90% 
EBITDA marža 3,9% 11,23% 12,03% 14,04% 15,03% 
Mokumo rodiklis 126,0% 147,32% 177,4% 189,8% 226,0% 
Akcininkų nuosavybės / įsipareigojimų rodiklis 61,8% 72,24% 62,81% 76,00% 59,80% 
Akcininkų nuosavybės grąžos rodiklis (11,4)% 15,55% 16,38% 27,37% 32,40% 

 
 



 
 

Apdovanojimai 
Inovatyvi įmonė 

2006-ųjų lapkritį VšĮ „Lietuvos inovacijų centras” ir Lietuvos pramonininkų 
konfederacija organizavo nacionalinį konkursą „Inovacijų prizas 2006”. Konkurso tikslas – 
skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą ir suteikti įmonėms galimybę įvertinti 
konkurencingumą bei naujoves. AB „Snaigė” Inovatyvios įmonės kategorijoje tapo laureate. 
 Bendrovė nuolat skiria daug dėmesio mokslo ir technikos naujovėms, šaldytuvų 
gamybos procesams modernizuoti ir naujausioms šaldytuvų pramonės technologijoms diegti, 
taiko ekologijos standartus. AB „Snaigė” dirba tikri savo sričių profesionalai, kurie ne tik 
patys kupini novatoriškų idėjų, bet ir nuolat bendradarbiauja su mokslininkais, dalyvauja 
garsiausiose pasaulinėse buitinės technikos parodose, lankosi kitų šaldytuvų gamintojų 
gamyklose, o įgytą patirtį pritaiko savo įmonėje. Bendrovės šaldytuvai sėkmingai konkuruoja 
su žymiausiais buitinės technikos gamintojais daugiau nei keturiasdešimtyje pasaulio 
valstybių, o pati „Snaigė” pripažinta viena novatoriškiausių šalies bendrovių. 

Bendrovės produkcija nuolat tobulinama: savo gamykloje sumontavome ir pradėjome 
naudoti pažangiausių technologijų automatizuotus metalo apdirbimo įrenginius, įgalinančius 
greitai pagaminti įvairių sudėtingos konfigūracijos detalių iš lakštinio plieno. Taip 
vartotojams pateikiami kokybiškai nauji gaminiai. 
 
„Lietuvos metų gaminys” 

2006 m. gruodį Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) organizavo tradicinį, jau 
dešimtą kartą rengiamą konkursą „Lietuvos metų gaminys”. Jau šeštąjį kartą gaminio 
apdovanojimą pelnė AB „Snaigė”. Mašinų, įrenginių, elektronikos ir elektromechanikos 
pramonės gaminių kategorijoje komercinis šaldytuvas-vitrina CD480 buvo įvertintas aukso 
medaliu. Šis gaminys skirtas gėrimams laikyti bei eksponuoti prekybos centruose, 
parduotuvėse, restoranuose, viešbučiuose bei kavinėse. „Metų gaminiu” tapusiu modeliu 
bendrovė pradėjo kokybiškai naujos klasės komercinių šaldytuvų gamybą. Komercinis 
šaldytuvas-vitrina CD480 pagamintas su visiškai aplinkai nekenksmingu šaldymo agentu 
R600a (gamtinės kilmės izobutano dujos), kuris iki šiol buvo naudojamas tik buitiniuose 
šaldymo prietaisuose. Aukštas gaminio įvertinimas – tai puikus įrodymas, jog įmonė sugeba 
lanksčiai reaguoti į nuolatinius rinkos pokyčius ir sėkmingai konkuruoti. 

Pagrindinis „Metų gaminio” konkurso tikslas – skatinti Lietuvos verslo plėtrą, didinti 
aukštos kokybės lietuviškos produkcijos konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose, ją 
tinkamai pristatyti vartotojams. „Praėjusiais metais atlikta įmonių apklausa parodė, kad 
įmonėms toks renginys reikalingas. Didėjantis aukštos kokybės lietuviškos produkcijos 
konkurencingumas vidaus rinkoje skatina įmones tobulinti technologijas, gerinti gaminių 
kokybę, kelti įvaizdį, sudominti vartotojus. Prieš dešimt metų rinkai pateikti ir apdovanoti 
gaminiai šiandien sėkmingai parduodami”, – teigia LPK viceprezidentas R. Varkulevičius. 
„Lietuvos metų gaminio 2006” vertinimo komisijoje svečių teisėmis dalyvavo užsienio 
valstybių ambasadų Lietuvoje diplomatinio korpuso atstovai. 



 
Reikšmingi įvykiai 

 
2006 m. sausio 23 d. 
AB „Snaigė” įsigijo 100 proc. Rusijos įmonės „Liga Service”, užsiimančios didmenine ir 
mažmenine prekyba Rusijoje, kapitalo. 
 
2006 m. vasario 3 d. 
Atidaryta nauja Kauno technologijos universiteto ir AB „Snaigė” laboratorija, kurioje 
atliekami tarptautinių standartų reikalavimus atitinkantys šaldymo sistemų tyrimai bei 
bandymai. AB „Snaigė” kasmet moksliniams tyrimams bei bandymams skiria apie 60–80 
tūkst. litų. Padedant mokslininkams įmonei pavyko sumažinti gaminamų šaldytuvų energijos 
suvartojimą ir savikainą. 
 
2006 m. kovo 9 d. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei paramos fondas Europos socialinio fondo 
agentūra (ESFA) su beveik 200 Lietuvos įmonių ir organizacijų atstovais pasirašė sutartis dėl 
paramos darbo jėgos kompetencijai ugdyti. Sudarytos galimybės skatinti ne tik gyventojų 
užimtumą, bet ir Lietuvos verslo konkurencingumą Europos Sąjungoje. Parama darbuotojų 
kvalifikacijai kelti buvo suteikta ir AB „Snaigė”. Darbuotojams mokyti iki 2008 m. ketinama 
skirti beveik 2,3 mln. Lt. Didesnė dalis pinigų bus gauta iš ES struktūrinių fondų. 
 
2006 m. balandžio 28 d. 
AB „Snaigė” įvykusiame akcininkų susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba bei atsisakyta 
stebėtojų tarybos. Naujaisiais valdybos nariais buvo išrinkti investicijų bendrovės „Hermis 
Capital” valdybos pirmininkas Nerijus Dagilis, „Hermis Capital” valdybos narys Domininkas 
Kašys, AB „Snaigė” generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas bei investicijų fondo 
„Amber Trust” patarėjas Martynas Česnavičius. Valdybos pirmininku paskirtas Nerijus 
Dagilis. 
 
2006 m. gegužės mėn. 
AB „Snaigė” pagamino dešimt milijoninį šaldytuvą. Kurdami šį jubiliejinį gaminį bendrovės 
darbuotojai improvizavo ir parodė, kad šaldytuvas iš įprasto buities prietaiso profesionalų 
rankose gali virsti tikru meno kūriniu – pasaulį išvydo perlamutrinėmis lentynomis, karališka 
mėlyna spalva ir aukso gijomis švytintis šaldytuvas. Į jubiliejinį šaldytuvą integruota 
šiuolaikiška šaldymo technologija, įdiegtos optimalios funkcijos, pritaikyta apsaugos nuo 
bakterijų sistema. Gaminį itin lengva valyti, nesudėtinga prižiūrėti. „Snaigės” gaminių kokybę 
užtikrina darbo kokybė ir garsių, patikimų ES gamintojų medžiagos bei sudedamosios dalys. 
 
2006 m. birželio 2 d. 
Britų verslo žurnalo „Euromoney” atliktoje geriausių Lietuvos įmonių apklausoje AB 
„Snaigė” – vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja – užėmė trečiąją vietą. 
Tiriant buvo apklausti pirmaujantys bankai ir tyrimų institutai Vidurio ir Rytų Europoje. Į 
klausimą, kokias tris kompanijas, atsižvelgdami į užimamą rinkos dalį, pelningumą, augimo 
potencialą, pajamas ir valdymo kokybę, pasirinktų kiekvienoje šalyje, atsakė 61 organizacija 
ir analitikas. 
 
2006 m. rugsėjo 12 d. 
Akcininkai priėmė sprendimą bendrovės įstatinį kapitalą padidinti 756,96 tūkst. Lt išleidžiant 
naują 756,96 tūkst. vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisiją. Vienos naujai 



išleidžiamos paprastosios vardinės bendrovės akcijos įsigijimo vertė – 13 litų. Naują akcijų 
emisiją įsigijo du fiziniai Lietuvos ir Rusijos asmenys, iš kurių mainais perimta 15 proc. 
Kaliningrado šaldytuvų gamyklą valdančios „TechPromInvest” akcijų. 
 
2006 m. rugsėjo mėn. 
AB „Snaigė” pasirašė sutartį su stambiausiu Ukrainos tinklu „Foxtrot”. 
 
2006 m. spalio 31 d. 
AB „Snaigė” valdyba nusprendė steigti dukterinę UAB „Almecha” nepagrindinei įmonės 
veiklai, kurios įstatinis kapitalas sudaro 30 000 Lt. AB „Snaigė” yra vienintelis steigiamos 
bendrovės akcininkas. Panaikintas įrangos ir įrengimų konstravimo gamybos ir montažo 
gamybinis kompleksas SIGA, kaip pagrindą UAB „Almecha” perėmė gamybai reikalingą 
ilgalaikį kilnojamąjį turtą bei darbuotojus. 
 
2006 m. lapkričio 11 d. 
VšĮ „Lietuvos inovacijų centras” ir Lietuvos pramonininkų konfederacija organizavo 
nacionalinį konkursą „Inovacijų prizas 2006”, kuriame AB „Snaigė” Inovatyvios įmonės 
kategorijoje tapo laureate. 
 
2006 m. gruodžio 12 d. 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos rengiamame konkurse „Lietuvos metų gaminys“ AB 
„Snaigė” buvo apdovanota aukso medaliu už šaldytuvą-vitriną CD480. 



 

Veiklos apžvalga 
AB „Snaigė” – vienintelė šaldytuvų gamykla ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijyje. 

Bendrovė gamina aukštos kokybės įvairių modelių buitinius šaldytuvus, šaldytuvus-vitrinas, 
šaldytuvus-mini barus bei vyno šaldytuvus įstaigoms ir viešbučiams, šaldiklius bei jų 
atsargines dalis. 2004 m. bendrovė pastatė dar vieną gamyklą Kaliningrade (Rusija). Įmonei 
priklauso keturios dukterinės bendrovės įvairiose šalyse. Dviejose „Snaigės” gamyklose dirba 
per 2 300 darbuotojų. Įmonės gamybos pajėgumai sudaro 800 000 šaldytuvų per metus. AB 
„Snaigė” yra įregistravusi du prekių ženklus Lietuvoje ir tarptautiniu mastu:  ir 

. 
2006 m. AB „Snaigė” apyvarta ir kitos veiklos pajamos sudarė 356 mln. Lt. Palyginti 

su praėjusiais metais šis rodiklis sumažėjo 4 %. 
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Bendrovė patyrė 10,1 mln. Lt konsoliduotą nuostolį. Neigiamą visos įmonės 

konsoliduotą rezultatą lėmė sunkumai Rusijos rinkoje, atsiradę nuo gamyklos šioje šalyje 
atidarymo pradžios – dideli produkcijos likučiai ir jų perkainojimas pas platintojus. Be to, 
padidėjus rizikai, kad nebus susigrąžintos per 2004–2005 metus susidariusios pirkėjų skolos, 
įmonė priėmė sprendimą formuoti 9,8 mln. Lt atidėjimus šioms blogoms skoloms dengti. 
 
 AB „Snaigė” 50 % savo produkcijos eksportuoja į Rytų šalis, 41 % – į Vakarų šalis. 
Beveik dešimtadalis gaminių parduodama Baltijos regione (iš jų pusę produkcijos sudaro 
šaldytuvai, parduodami Lietuvoje). 

Pardavimo strukt ūra 2006 m.
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Pabaltijis 
 2006 m. Lietuvoje šaldytuvų parduota faktiškai tiek pat, kaip ir praėjusiais metais 
(remiantis rinkos tyrimų kompanijos „GfK Marketing Services Baltic” duomenimis). 
Praėjusiais metais Lietuvoje AB „Snaigė” produkcijos buvo parduodama daugiausia, 
bendrovė užėmė beveik 20 procentų rinkos. Populiariausi šaldytuvai yra vidutinio dydžio, 
dvejų durų, su šaldymo kamera apačioje. Lietuvoje „Snaigė” konkuruoja su Turkijos „Beko”, 
Korėjos „Samsung”, Švedijos „Electrolux”, Italijos „Ardo” bei „Whirpool” šaldytuvais. 
Pastebima tradiciškai brangių šaldytuvų (Electrolux, Samsung) kainų mažėjimo tendencija. 
„Snaigės“ šaldytuvų pirkėjai vertina šių šaldytuvų kokybę (gamybai naudojamos tik 
kokybiškos patikimų tiekėjų medžiagos), ilgaamžiškumą, ilgą garantinį laikotarpį. 
 Latvijoje praėjusiais metais pardavimas sumažėjo, nes bendras šaldytuvų rinkos dydis 
ne tik nebeaugo, bet ir gerokai nukrito – net 17 % (rinkos tyrimų kompanijos „GfK Marketing 
Services Baltic” duomenys). Šioje Pabaltijo šalyje mūsų bendrovė užima lyderės poziciją 
(rinkos dalis siekė beveik 24 %). Konkurenciją sukuria daugybė šaldytuvų rinkos žaidėjų: 
„Samsung”, „Electrolux”, „Beko”, „Zanussi”, „Whirpool”, „Ardo”, „Daewoo”, „LG” ir kt. 
Praėjusiais metais siekiant pagerinti bendrovės rezultatus Latvijoje buvo vykdomos kelios 
pardavimo skatinimo kampanijos. 
 Vertindami Estijos šaldytuvų rinką taip pat galime pasakyti, jog ji per metus sumažėjo 
daugiau nei dešimtadaliu (rinkos tyrimų kompanijos „GfK Marketing Services Baltic” 
duomenys). Pastaruoju metu Estijoje išskiriamas vienas pagrindinis „Snaigės” konkurentas – 
„Samsung”. Itin aktyvi „Samsung” rinkodaros veikla bei agresyvi kainų mažinimo politika 
buvo pagrindinės priežastys, dėl kurių šio gamintojo produkcijos šioje šalyje buvo parduota 
šiek tiek daugiau nei mūsų bendrovės. Kitų prekių ženklų produkcijos pardavimas gerokai 
atsilieka nuo pastarųjų. 
 
Rytų Europa 

Palyginti su 2005-aisiais pardavimas 2006 m. Rytų Europoje padidėjo 6 %.  
Eksportas į Rytų Europos šalis 2006 m.
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Dauguma produkcijos buvo parduota Ukrainoje ir Rusijoje. Ukrainoje pardavimas 

padidėjo trimis procentais. Sėkmingą prekybą vienoje svarbiausių AB „Snaigė” rinkų – 
Ukrainoje lėmė puikiai organizuotos ir kūrybiškai įgyvendintos reklamos kampanijos bei 
akcijos prekybos centruose, partnerių lojalumas, finansinės rizikos įvertinimas, įstatyminės 
bazės išmanymas. Be to, buvo pasirašytos sutartys su regioniniu tinklu „Technoliuks” bei 
didžiausiu Ukrainos tinklu „Foxtrot” (jį sudaro net 180 parduotuvių). Atnaujintos sutartys su 
„Eldorado” ir „Domotechnika” tinklais, patobulinta platinimo sistema. 

„Snaigė” Ukrainoje patenka tarp penkių populiariausių prekių ženklų – tai milžiniškas 
bendrovės įtempto ir nuoseklaus darbo pasiekimas. Be to, itin aktyvi rinkodara ir ryšiai su 



visuomene per žiniasklaidą įgalino per metus padaryti bendrovės prekių ženklą žinomesnį net 
penkiais procentais. Bendrovės atliktų tyrimų duomenimis, šaldytuvus „Snaigė” ukrainiečiai 
vertina kaip kokybiškus ir patikimus. 

Siekdama padidinti pardavimą bendrovė stengiasi patekti į šiuo metu sparčiai 
besivystančius mažmeninės prekybos tinklus. Pagrindiniai įmonės konkurentai šioje šalyje yra 
Pietų Korėjos gamintojai „Samsung” ir „LG”. 

Į Rusijos rinką dėmesį atkreipė ir kiti stambieji šaldytuvų gamintojai, kurie pastaruoju 
metu ten plečia logistikos sandėlius, platinimo tinklus, atidarinėja naujas gamyklas. Įeiti į 
Rusijos rinką AB „Snaigė” buvo nesunku, tačiau konkuruoti su stambiaisiais gamintojais yra 
nelengva. Jie turi daug didesnes galimybes įvairiems rinkodaros veiksmams, žaisti kainomis, 
siūlyti daugiau produktų. Be to, didžiųjų gamintojų – „Electrolux”, „LG”, „Beko”, 
„Siemens”, „Indesit” ir kitų prekių ženklai yra labiau žinomi nei „Snaigės”. 

Tačiau didelių pastangų ir išmonės dėka jau antrąjį praėjusių metų pusmetį pardavimas 
padidėjo, buvo pertvarkyta platinimo sistema, aktyviai vykdytos rinkodaros kampanijos bei 
prekybos akcijos. Bendrovės pardavimo struktūros reorganizavimas ir veiklos strategijos 
patobulinimas davė akivaizdžių teigiamų rezultatų. Nemažai lėšų buvo skirta prekių ženklo 
įvaizdžiui formuoti bei populiarinti. Sėkmingos prekybos akcijos lėmė pardavimo kiekių, o 
kartu ir apyvartos didėjimą. 

 
Vakarų Europa 

Palyginti su 2005-aisiais pardavimas Vakarų rinkose 2006 m. sumažėjo 2 %. 
Daugiausia produkcijos buvo parduota Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje. 
Daugumoje šalių eksporto apimtys itin ūgtelėjo. 

Eksporto strukt ūra į Vakarų Europos šalis 2006 m.
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 Beveik 13 % procentų padidėjo pardavimas į vieną svarbiausių Vakarų rinkų – 
Prancūziją. Šioje šalyje parduodama nemažai „Snaigės“ šaldytuvų modelių ir modifikacijų. 
Planuojama, jog eksporto augimas išliks stabilus. 

Smarkiai išaugo eksporto apimtys į Portugaliją, Ispaniją ir Švediją. Šiose šalyse 
praėjusiais metais buvo pagerinta platinimo sistema, pradėta prekiauti su naujais klientais. 
Švedijos rinkai buvo pristatytas „Snaigės“ modelis RF390 – aukščiausias šaldytuvas, kuriuo 
lig šiol nebuvo prekiaujama šioje Skandinavijos šalyje. 
 Sėkmingas darbas su platintojais lėmė, jog bendrovės pardavimas Belgijoje kasmet 
sėkmingai auga. 



 Pardavimas Čekijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje praėjusiais metais buvo stabilus, 
bendrovė ne tik įvykdė, bet ir gerokai viršijo savo pardavimo planus. Nepaprastai smarkiai 
išaugo eksportas į Lenkiją – net 62 %. Tokį augimą sąlygojo įėjimas į didžiausią buitinės 
technikos prekybos tinklą AVANS. 
 Reikia pažymėti, jog gana sudėtingai vyko prekyba Serbijoje. Perpus sumažėjusį 
pardavimą šioje šalyje lėmė nepalankus importo muitas (15 %) bei nestabili ekonominė 
situacija. 

 



 
Investicijų programa ir naujų technologijų vystymas 

AB „Snaigė“ per paskutinius šešerius metus į gamybos modernizavimą investavo apie 
60 mln. Lt. Bendrovėje panaudotos naujos pažangios technologijos, leidžiančios plėsti 
šaldytuvų asortimentą, šios technologijos atitinka aplinkosaugos reikalavimus, gerina gaminių 
kokybę ir darbo sąlygas, mažina gamybos kaštus ir darbo imlumą, taupo elektros energiją. 
Diegiant naujus gaminius įsisavintos naujos technologijos bei tobulintos esamos. 

2006 m. buvo vykdomi šie itin svarbūs bendrovei projektai: 
1. tęsiant ankstesniais metais pradėtą darbą baigti projektuoti naujo dizaino 

šaldytuvai (šeši modeliai). Panaudota nauja pagrindinė šaldytuvų gamos 
konstrukcija, leidžianti pasiekti perspektyvinius energijos efektyvumo 
reikalavimus, sukurti madingus modelius; 

2. suprojektuoti papildomi komplektuojamieji priedai naujo dizaino šaldytuvams: 
sustumiama lentyna, atlenkiama lentynėlė buteliams, plastmasinis butelių laikiklis, 
dėklas penkiolikai kiaušinių. 

Praėjusiais metais bendrovėje tobulintos esamos technologijos, siekiant gerinti 
gaminamų gaminių kokybę ir mažinti gamybos kaštus. 2006 m. įvykdyti svarbiausi projektai: 

• atnaujintas liejimo padalinys ir panaudotos naujos liejimo mašinos. Sumažinta detalių 
gamybos savikaina, gaminamos kokybiškesnės detalės, taupoma elektros energija, 
efektyviau išnaudojami gamybos plotai, be papildomo paruošimo liejamos spalvotos 
detalės, užtikrintas gamybos ritmingumas; 

• centralizuotas azoto tiekimas panaudojant azoto gamybos generatorių. Sumažinta 
šaldytuvo savikaina atpiginant naudojamą azotą; 

• modifikuota garintuvų ir šaldytuvų hermetiškumo tikrinimo heliu regeneravimo 
sistema – taip sumažinta helio sunaudojimo norma; 

• šaldytuvų šoninių plokščių iš juodojo ir nerūdijančio plieno gamybos linija. Projekto 
vertė 1,36 mln. eurų; 

• modernizuota jungiamųjų elementų linija, skirta šaldytuvų apatinių priekinių 
kampuočių ir skersių iš juodojo plieno gamybai; 

• aliuminio vamzdelio atpjovimo linija. Tiksliai pagal norimus matmenis atpjanant 
aliuminio vamzdelius taupomos medžiagos, mažinamas darbo imlumas, didinamas 
darbo našumas. 

 



 
Personalas 

 2006 m. gruodžio 31 d. AB „Snaigė” dirbo 2318 darbuotojų: iš jų 624 dirbo 
Kaliningrado gamykloje OOO „Techprominvest”, 16 – OOO „Liga-servis” ir 6 – OOO 
„Snaige – Ukraine”. 
 

2006 m. 2005 m. 2004 m. 

 
Vid. darb. 
skaičius Struktūra 

Vid. darb. 
skaičius Struktūra 

Vid. darb. 
skaičius Struktūra 

Aukščiausio 
lygio vadovai 11 0,5 % 11 0,5 % 11 0,5 % 
Administracija 454 20,3 % 461 20,1 % 449 19,5 % 
Darbininkai 1766 79,2 % 1820 79,4 % 1844 80,0 % 
Iš viso: 2231 100,0 % 2292 100,0 % 2304 100,0 % 

 
Praėjusiais metais įsteigtas AB „Snaigė” biuras Vilniuje. Jame įkurtos darbo vietos 

rinkodaros, prekybos, finansų, personalo, IT skyrių darbuotojams. 
AB „Snaigė” gavo ES paramą darbuotojų bendrųjų gebėjimų vystymo mokymų 

projektui. Iki 2008 m. bendrovė darbuotojams mokyti skirs beveik 2,3 mln. Lt. Projekto metu 
2006–2008 m. bendrovės darbuotojai intensyviai mokysis projektų, personalo ir bendrosios 
vadybos, komunikacijos, įmonės valdymo ekonominių pagrindų, kūrybiškumo, pirkimo ir 
pardavimo organizavimo, derybų, kalbų ir kompiuterinio raštingumo. Numatoma organizuoti 
115 mokomųjų renginių ir kursų, kuriuose dalyvaus apie 200 visų sričių ir įvairių lygių 
vadovų, vadybininkų ir perspektyviausių specialistų. Darbuotojų kvalifikacija bei jų žinių 
lygis šiandien yra esminis pranašumas siekiant konkuruoti įvairių prekių ir paslaugų 
prisotintose ES ir pasaulio rinkose. Dėl to AB „Snaigė” skiria ypatingą dėmesį savo 
darbuotojams.  

 



Informacija pasiteirauti 
Akcinė bendrovė „Snaigė” 
Pramonės g. 6 
LT – 62175 Alytus, Lietuva 
Tel. (8 ∼ 315) 56 206 
Faks. (8 ∼ 315) 56 207 
El. paštas snaige@snaige.lt 
Interneto tinklalapis http://www.snaige.lt 
 
Vilniaus biuras 
Kareivių g. 6 
LT – 09117 Vilnius 
Tel. (8 ∼ 5) 236 19 70 
Faks. (8 ∼ 5) 235 71 69 
 
Mindaugas Šeštokas 
Generalinis direktorius 
Tel. (8 ∼ 315) 56 200 
Tel. (8 ∼ 5) 235 71 71 
mindaugas.sestokas@snaige.lt 
 
Albinas Valašinas 
Alytaus gamyklos direktorius 
Tel. (8 ∼ 315) 56 201 
albinas.valasinas@snaige.lt 
 
Giedrius Mikulskas 
Personalo direktorius 
Tel. (8 ∼ 315) 56 254 
Tel. (8 ∼ 5) 211 35 85 
giedrius.mikulskas@snaige.lt 
 
Rūta Petrauskaitė 
Rinkodaros direktorė 
Tel. (8 ∼ 315) 56 219 
Tel. (8 ∼ 5) 235 71 62 
ruta.petrauskaite@snaige.lt 
 
 
Gediminas Čeika 
Prekybos direktorius 
Tel. (8 ∼ 315) 56 203 
Tel. (8 ∼ 5) 235 71 72 
gediminas.ceika@snaige.lt 
 
Kęstutis Urbonavičius 
Technikos direktorius 
Tel. (8 ∼ 315) 56 230 
kestutis.urbonavicius@snaige.lt 



 
Bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje 

rinkoje, valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma 
 

Akcinė bendrovė „Snaigė“,  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 
dalimi ir Akcinės bendrovės „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių 20.5. punktu, atskleidžia, kaip ji 
laikosi VVPB patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso 
ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių 
nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių: 

 

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS 
TAIP /NE  

/NEAKTUALU  KOMENTARAS 

I principas: Pagrindinės nuostatos  
 
Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatin į akcininkų 
nuosavybės vertės didinimą. 
 
1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės 
plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip 
ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti 
akcininkų nuosavybę. 

NE Bendrovės veiklos strategija tik iš dalies atsispindi 
metiniame pranešime ir metinėje ataskaitoje, taip pat kai 
kuriuose pranešimuose spaudai, viešai neskelbiama 
bendrovės internetiniame tinklapyje, kadangi tinklapis 
nebuvo pritaikytas šiai informacijai skelbti. 

1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti 
sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę. 

TAIP Bendrovės veiklos strategiją svarsto ir tvirtina valdyba, 
bendrovės strategija yra sukoncentruota į poreikį dirbti 
pelningai, turint tikslą didinti akcininkų nuosavybę. 

Bendrovės veiklos strategijos nuostatų laikymąsi 
kontroliuoja bendrovės vadovas.  

1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės 
naudos bendrovei ir akcininkams. 

NE Bendrovėje nesudaryta stebėtojų taryba, akcininkai jos 
atsisakė. 

1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų 
užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės 
akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje 
dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų 
(darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos 
bendruomenės) teisės ir interesai. 

TAIP Bendrovės valdyba kontroliuoja ir vertina bendrovės 
vadovo veiklą, analizuodama vadovo pateiktą finansinę 
ataskaitą, veiklos organizavimą, turto pasikeitimo 
duomenis ir kita, ir gali nurodyti vadovui į nurodytų 
nuostatų netinkamą vykdymą. 

 
II principas: Bendrov ės valdymo sistema 
 
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strategin į vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų 
priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcij ų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą. 
 
2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio 
akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, 
rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek kolegialų 
priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. 
Kolegialių priežiūros ir valdymo organų sudarymas 
užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų 
atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo 
atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja 
efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą. 

NE Stebėtojų taryba akcininkų sprendimu nesudaroma nuo 
2006 metų gegužės mėn. 



2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už 
strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas 
esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus 
priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią 
bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą. 

TAIP Bendrovės valdyba yra atsakinga už bendrovės veiklos 
plėtojimo strategijos formavimą, jos įgyvendinimo 
organizavimą bei akcininkų interesų atstovavimą bei 
apsaugą. 

2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną 
kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų 
priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju 
stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės 
vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą. 

NE Sudaryta tik valdyba (akcininkų sprendimu nuo 2006 
metų gegužės mėn.). 

2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas 
kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir 
turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. 
Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus 
priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo 
organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti 
taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo 
esmei ir paskirčiai.1 

TAIP Šie principai taikomi valdybai tiek, kiek neprieštarauja 
valdybos esmei ir paskirčiai. 

2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų 
sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir 
stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) 
skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų 
grupė negalėtų dominuoti šiems organams priimant 
sprendimus.2 

TAIP Yra penki Bendrovės valdybos nariai, akcininkų 
nuomone šis skaičius yra pakankamas. 

2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos 
nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su 
galimybe būti individualiai perrenkamiems 
maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų 
leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas 
būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai 
dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat 
turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta 
procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo 
direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą. 

NE Stebėtojų taryba nerenkama. 

                                                 
1 III ir IV principų nuostatos labiau pritaikytos tiems atvejams, kai visuotinis akcininkų susirinkimas renka stebėtojų tarybą, t.y. organą, kuris 
iš esmės sudaromas siekiant užtikrinti bendrovės valdybos ir vadovo priežiūrą bei atstovauti bendrovės akcininkams. Vis dėlto, jeigu 
bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, bet sudaroma valdyba, daugelis III ir IV principuose pateiktų rekomendacijų tampa aktualios ir 
taikytinos valdybai. Tačiau pažymėtina, kad kai kurios rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios išimtinai su 
stebėtojų taryba, neturėtų būti taikomos valdybai, kadangi šio organo paskirtis ir funkcijos pagal Akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2003, Nr. 
123-5574) yra kitokios. Pavyzdžiui, kodekso 3.1 punktas dėl valdymo organų priežiūros valdybai taikytinas tiek, kiek tai susiję su bendrovės 
vadovo, bet ne pačios valdybos priežiūra; kodekso 4.1 punktas dėl rekomendacijų teikimo valdymo organams taikytinas tiek, kiek tai susiję 
su rekomendacijų teikimu bendrovės vadovui; kodekso 4.6 punktas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo 
nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytinas tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo. 
2 Vykdomojo direktoriaus ir direktoriaus konsultanto sąvokos vartojamos tais atvejais, kai bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus 

organas.  



2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, 
kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis 
nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai 
bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet 
sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovės 
valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas 
pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti 
tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo 
renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai 
bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, 
turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, 
kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti. 

TAIP Bendrovės valdybos pirmininkas nėra ir nėra buvęs 
bendrovės vadovu. 

III principas: Visuotinio akcinink ų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka. 

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka tur ėtų užtikrinti bendrov ės 
smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei 
jos valdymo organų3 priežiūrą. 
 

3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo (toliau šiame principe – kolegialus 
organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad 
bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės 
valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai 
atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai. 

TAIP Bendrovės kolegialus valdymo organas - valdyba yra 
renkama akcininkų susirinkime, kuriame kandidatai į 
valdybos narius prisistato akcininkams, papasakoja apie 
savo užimamas pareigas kitose įmonėse, apie savo 
profesinį pasirengimą. Visiems dalyvaujantiems 
susirinkime akcininkams suteikiama galimybė siūlyti 
kitus kandidatus į valdybos narius. 

3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, 
pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, 
kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus 
svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius 
interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės 
akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų 
susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko 
apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų 
būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti 
kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas 
pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas 
turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte 
nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas 
kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte 
nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos 
bendrovės metiniame pranešime.  

NE Bendrovės valdybos reglamentas nenumato tokios 
pareigos. 

                                                 
3 Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji, būdama valdymo organas, turėtų 

užtikrinti ne visų bendrovės valdymo organų, o tik vienasmenio valdymo organo – bendrovės vadovo – priežiūrą. Ši pastaba taikytina taip pat ir 3.1 punkto 

atžvilgiu. 



3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, 
turėtų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, 
tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiame organe. Kad 
akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši 
kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas 
kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų 
skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią 
atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su 
jų darbu kolegialiame organe. 

NE Metiniame pranešime neskelbiama valdybos narių 
kompetencija, tiesiogiai susijusi su jų darbu 
kolegialiame organe. 

3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo 
narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialus 
organas savo norimą sudėtį turėtų nustatyti 
atsižvelgdamas į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį 
ir periodiškai tai vertinti. Kolegialus organas turėtų 
užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų 
įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo 
užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, 
kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą 
patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir 
(arba) audito srityse. 

TAIP Bendrovės valdybos nariai turi pakankamą patirtį ir 
kvalifikaciją, pakankamai žinių. Akcininkų 
susirinkimas, priimdamas sprendimą išrinkti juos 
valdybos nariais, įvertina jų pasirengimą. 

3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams 
turėtų būti siūloma individuali programa, skirta 
supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija 
bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį 
patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo 
nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias. 

NE Individualios mokymo programos nebuvo rengiamos, 
nes manoma, kad naujai išrinkti valdybos nariai turi 
pakankamai žinių ir patirties. 

3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo 
nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų 
sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą 
turėtų būti išrinktas pakankamas4 nepriklausomų5 
narių skaičius. 

NE Iki šiol bendrovėje nebuvo vertinamas valdybos narių 
nepriklausomumas, nebuvo aptartas nepriklausomų 
narių “pakankamumo“ sąvokos turinys. 

Bendrovė šiuo metu nėra apsisprendusi dėl šių nuostatų 
įgyvendinimo ateityje. 

                                                 
4 Kodekse nenustatytas konkretus kolegialaus organo nepriklausomų narių skaičius. Daugelyje užsienio valstybių kodeksų yra nustatytas tam tikras 

nepriklausomų narių, kurie turi sudaryti kolegialų organą, skaičius (pvz., ne mažiau kaip 1/3 arba 1/2 kolegialaus organo narių). Tačiau, atsižvelgiant į 

nepriklausomų narių kategorijos naujumą Lietuvoje, į galimus keblumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse įtvirtinta lankstesnė formuluotė ir 

bendrovėms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiame 

organe yra skatintinas ir bus laikomas tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu. 

5 Pažymėtina, kad kai kuriose bendrovėse dėl pernelyg mažo smulkiųjų akcininkų skaičiaus visų kolegialaus organo narių išrinkimą gali lemti stambiausio 

akcininko ar kelių didžiausių akcininkų balsai. Tačiau net ir pagrindinių bendrovės akcininkų išrinktas kolegialaus organo narys gali būti laikomas 

nepriklausomu, jeigu jis atitinka kodekse įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus. 



3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas 
nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie 
verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją 
kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl 
kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali 
paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada 
kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, 
išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse 
santykiai arba aplinkybės, susijusios su 
nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia 
šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui 
bėgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo 
įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir 
aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai 
nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti 
laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie: 

 

1) jis negali būti bendrovės arba susijusios 
bendrovės vykdomasis direktorius arba 
valdybos narys (jei visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius 
metus neturi būti ėjęs tokių pareigų; 

 

2) jis negali būti bendrovės arba susijusios 
bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus 
metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus 
atvejus, kai kolegialaus organo narys 
nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo 
išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų 
atstovas; 

 

3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo 
papildomo atlyginimo iš bendrovės arba 
susijusios bendrovės, išskyrus užmokestį, 
gautą už kolegialaus organo nario pareigas. 
Tokiam papildomam atlyginimui 
priskiriamas ir dalyvavimas akcijų 
pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo 
veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio 
sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų 
planą nustatytų kompensacijų išmokos 
(įskaitant atidėtas kompensacijas) už 
ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad 
tokia išmoka niekaip nesusijusi su 
vėlesnėmis pareigomis); 

 

4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas 
arba neturi atstovauti tokiam akcininkui 
(kontrolė nustatoma pagal Tarybos 
direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį); 

 

5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi 

NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki šiol bendrovėje nebuvo vertinamas valdybos narių 
nepriklausomumas, nebuvo aptartas nepriklausomų 
narių “pakankamumo“ sąvokos turinys. 

Bendrovė šiuo metu nėra apsisprendusi dėl šių nuostatų 
įgyvendinimo ateityje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove 
arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei 
kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, 
akcininkas, direktorius arba viršesnis 
darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas 
subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas 
arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, 
teisines, patariamąsias ir konsultacines 
paslaugas), reikšmingas klientas ar 
organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas 
iš bendrovės arba jos grupės; 

 

6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus 
neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios 
bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės 
audito įmonės partneriu arba darbuotoju; 

 

7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba 
valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje 
bendrovės vykdomasis direktorius arba 
valdybos narys (jei visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas 
arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis 
negali turėti kitų reikšmingų ryšių su 
bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie 
atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių 
arba organų veikloje; 

 

8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario 
pareigų ilgiau kaip 12 metų; 

 

9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba 
valdybos nario (jei visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų 
asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos 
nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), 
vaikai ir tėvai. 

 

3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato 
pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali 
nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus 
šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, 
vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl 
ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių 
aplinkybių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdyba nėra nustačiusi nepriklausomumo sąvokos. 



3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija 
apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas 
aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti 
laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti 
kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar 
laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus 
organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse 
nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, 
bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji 
vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė 
kiekviename savo metiniame pranešime turėtų 
paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko 
nepriklausomais. 

NE Tokios praktikos nėra. 

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti 
nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo 
tenkinami ištisus metus, bendrovė turėtų paskelbti 
priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį 
laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas 
informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo 
narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų 
reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai 
patvirtintų savo nepriklausomumą. 

NE Nebuvo tokios praktikos ir reikalavimų. 

3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams 
už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo 
posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų6. 
Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės 
visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Neaktualu  

IV principas: Visuotinio akcinink ų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė 

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcinink ų susirinkimo renkamas kolegialus organas 
tinkamai ir efektyviai funkcionuot ų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvi ą bendrovės valdymo organų7 
priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą. 
 
4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas 
kolegialus organas (toliau šiame principe – kolegialus 
organas) turėtų užtikrinti bendrovės finansinės 
apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei 
skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti 
rekomendacijas bendrovės valdymo organams ir 
prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.8 

TAIP Šias funkcijas atlieka visuotinio akcininkų susirinkimo 
renkama valdyba. Ji pateikia visuotiniam akcininkų 
susirinkimui metinį pranešimą apie bendrovės veiklą, 
metų eigoje svarsto bendrovės veiklos rezultatus ir 
vertina bendrovės vadovo darbą. 

                                                 
6 Pažymėtina, kad šiuo metu nėra iki galo aišku, kokia forma gali būti atlyginamas bendrovės stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narių darbas šiuose organuose. 
Akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nustato, kad už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Įstatymo 59 
straipsnio nustatyta tvarka, t.y. iš bendrovės pelno. Ši formuluotė, skirtingai nuo iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusio įstatymo redakcijos, nenustato, kad stebėtojų 
tarybos ir (ar) valdybos nariams gali būti atlyginama tik mokant tantjemas. Taigi Įstatymas lyg ir neužkerta kelio stebėtojų tarybos ir valdybos nariams už darbą 
mokėti ne tik tantjemomis, bet ir kitais būdais, nors aiškiai tokios galimybės taip pat neįtvirtina. 

7 Žr. 3 išnašą. 

8 Žr. 3 išnašą. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji turėtų teikti rekomendacijas bendrovės vienasmeniam valdymo 

organui – vadovui. 



4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, 
rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei 
akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į 
darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. 
Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet 
kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų 
priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir 
nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali 
kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti 
savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad 
kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti 
bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs 
sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų 
abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti 
atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys 
atsistatydintų, priežastis jis turėtų paaiškinti laiške 
kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei 
reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam 
organui (institucijai). 

TAIP Bendrovės valdybos nariai vykdydami savo pareigas 
vadovaujasi bendrovės interesais, atvejų, kai būtų 
pagrindo manyti kitaip - nebuvo. 

4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti 
kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir 
dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų 
įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius 
įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose 
bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti 
kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus 
organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje9 kolegialaus 
organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, 
apie tai turėtų būti informuojami bendrovės 
akcininkai. 

TAIP Valdybos nariai laikosi valdybos reglamento, savo 
pareigų vykdymui skiria pakankami laiko. 

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai 
paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su 
visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. 
Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai 
informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją, 
rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. 
Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus 
organo narių vaidmuo jiems bendraujant su 
akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.  

TAIP Akcininkų ir valdybos interesų konfliktų nekilo. Nei 
įstatuose nei bendrovės valdybos reglamente nėra 
nustatyta aiški bendradarbiavimo su akcininkais tvarka. 

Informacijos pateikimo akcininkams tvarka bendrovėje 
tokia, kaip reikalauja AB Įstatymas, ir tai nurodyta 
bendrovės įstatuose. 

                                                 
9 Pažymėtina, kad bendrovės gali sugriežtinti minėtą reikalavimą ir nustatyti, kad apie posėdžius prastai lankantį kolegialaus organo narį turi būti informuojami 

akcininkai (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu tas narys dalyvavo mažiau nei 2/3 ar 3/4 posėdžių). Tokios aktyvaus dalyvavimo kolegialaus organo posėdžiuose 

užtikrinimo priemonės yra skatintinos ir bus laikomos tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu. 



4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus 
mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus 
standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės 
veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų, 
priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės 
valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar 
juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. 
Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti 
laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą 
balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo 
narių. 

NE Tokią nuostatą planuojama įtraukti į naują įstatų 
redakciją, kuri bus pateikta visuotiniam akcininkų 
susirinkimui. 

4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas 
priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės 
veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas 
turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo 
organų10. Kolegialaus organo narių darbui ir 
sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę 
asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus 
organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais 
ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais 
pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš 
bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir 
teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į 
išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus 
kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai 
priklausančiais klausimais.  

TAIP Kadangi kolegialus valdymo organas - valdyba yra 
renkama visuotiniame akcininkų susirinkime, ji 
nepriklausoma priimdama sprendimus nuo bendrovės 
vadovo. 

                                                 
10 Tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, rekomendacija dėl jos nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo 

organų taikytina tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo. 



4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota 
taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai 
galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose 
interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis 
sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrovės 
direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės 
direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole 
bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus 
organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, 
šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, 
atlyginimų ir audito komitetus. Bendrovės turėtų 
užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito 
komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, 
tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau 
nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų 
išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų 
požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims 
atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, 
kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims 
komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats 
kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams 
keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu 
atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio 
kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo 
komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir 
skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai tinka, visam 
kolegialiam organui. 

NE Bendrovės direktorių skyrimo, atlyginimų ir audito 
komitetai nėra suformuoti dėl nedidelio valdybos narių 
skaičiaus, dėl tokios praktikos ir reikalavimų nebuvimo 
anksčiau. Šiame punkte nurodytas funkcijas vykdo 
valdyba savo kompetencijos ribose. 

Jeigu akcininkai priimtų sprendimą padidinti valdybos 
narių skaičių nepriklausomais nariais, komitetus bus 
galima įsteigti. 

4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus 
organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai 
būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, ir padėti 
organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo 
sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų 
konfliktai. Komitetai turėtų teikti kolegialiam organui 
rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo 
sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats 
kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus 
nesiekiama susiaurinti kolegialaus organo 
kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus 
organas išlieka visiškai atsakingas už savo 
kompetencijos ribose priimamus sprendimus. 

NE Šių nuostatų nesilaikoma, nes komitetai neįsteigti. 

4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų 
susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose 
kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka 
komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. 
Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti 
nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, 
kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, 
atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti 
išimtinai iš direktorių konsultantų. 

NE Komitetai neįsteigti, steigimo klausimas nebuvo 
anksčiau svarstytas. 



4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų 
nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų 
vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų 
įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą 
apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto 
įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo 
teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per 
metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet 
skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). 
Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime 
turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų 
sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą 
posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie 
pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas 
turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso 
nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, 
kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados. 

NE Komitetai neįsteigti. 

4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir 
objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra 
komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti 
komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. 
Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje 
dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. 
Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos 
sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. 
Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų 
nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose 
taisyklėse. 

NE Komitetai neįsteigti. 



4.12. Skyrimo komitetas. 

4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų 
būti šios: 

1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių 
vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos 
svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, 
žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti 
funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam 
postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti 
reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali 
vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į 
kolegialaus organo narius; 

2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų 
struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam 
organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; 

3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, 
žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam 
organui; 

4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui; 

5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios 
vadovybės rinkimo ir skyrimo. 

4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų 
asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, 
pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, 
susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos 
nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas 
kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja 
vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės 
vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus 
Skyrimo komitetui. 

NE Neįsteigtas (paaiškinimas punkte 4.7.). 

4.13. Atlyginimų komitetas. 

4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos 
turėtų būti šios: 

1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl 
valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių 
atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas 
atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo 
veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, 
pensijų modelius ir išeitines išmokas. Pasiūlymai, 
susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio 
atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su 
rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir 
įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti 
vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių 
atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo 
nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais; 

2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl 
individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams 
ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų 
bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos 
įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų 
būti gerai informuotas apie bendrą atlyginimą, kurį 
vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna 
iš kitų susijusių bendrovių; 

NE Neįsteigtas (paaiškinimas punkte 4.7.). 



3) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų 
sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo 
organų nariais formų; 

4) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip 
bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl 
informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo 
(ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir 
direktoriams skiriamo individualus atlyginimo); 

5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo 
organų nariams bendras rekomendacijas dėl 
vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties 
kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, 
taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų 
dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, 
kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo 
organų nariai. 

4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo 
klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar 
kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo 
priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams 
arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų: 

1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo 
politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, 
susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti 
kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus; 

2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu 
bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, 
skirtuose akcininkų susirinkimui; 

3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl 
pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba 
pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos 
apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir 
pasekmes. 

4.13.3. Atlyginimų komitetas, spręsdamas jo 
kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti 
bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) 
bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų 
direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų. 



4.14. Audito komitetas. 

4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų 
būti šios: 

1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos 
vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos 
grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir 
nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių 
atskaitomybių konsolidavimo kriterijus); 

2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus 
kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant 
užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, 
susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių 
laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie 
jas atskleidžiama informacija; 

3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be 
kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito 
padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio 
skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, 
taip pat stebint, kaip bendrovės administracija 
reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei 
bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, komitetas 
poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per 
metus; 

4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, 
susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, 
pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka 
bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei 
sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų 
ištirti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui 
atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti 
rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų; 

5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir 
objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė 
atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito 
partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, 
kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius 
dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų 
konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išorės 
audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus 
atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui 
moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne 
audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, 
vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir 
gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, 
apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas 
iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas 
komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į 
komitetą; 

6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir 
administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias 
audito įmonė pateikia laiške vadovybei. 

4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti 
išsamia informacija, susijusia su specifiniais 
bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. 
Bendrovės administracija turėtų informuoti audito 

NE Neįsteigtas (paaiškinimas punkte 4.7.). 



komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos 
būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais 
būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir 
(ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas) 
vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui. 

4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo 
posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) 
kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovės 
vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni 
darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus 
auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti 
galimybę prireikus susitikti su atitinkamais 
asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems 
direktoriams ir valdymo organų nariams. 

4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti 
užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su 
administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su 
kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų 
veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir 
išorės auditoriais palaikyti. 

4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie 
vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito 
ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas 
taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių 
darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti 
ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp 
nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos 
grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie 
visus su bendrovės auditu susijusius klausimus. 

4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė 
laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių 
darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai 
pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs 
pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam 
kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad 
būtų nustatyta tvarka proporcingam ir 
nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir 
atitinkamiems tolesniems veiksmams. 

4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam 
organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis 
mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės 
metų ataskaitos. 



4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų 
atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti 
kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir 
gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat 
kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto 
kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei 
vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytų 
veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per 
metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią 
bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras 
ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę 
organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, 
kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo 
atliktas savo veiklos įvertinimas.  

NE Valdyba savo veiklos vertinimo neatlieka ir apie tai 
neskelbia. 

V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka 

Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka tur ėtų užtikrinti efektyv ų šių organų darbą 
ir sprendimų pri ėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą. 
 

5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo 
organams (šiame principe sąvoka kolegialūs organai 
apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo 
organus) vadovauja šių organų pirmininkai. 
Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už 
kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. 
Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus 
organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį ir 
posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti 
tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams 
bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu. 

TAIP Valdybos posėdžių sušaukimo teisę pagal AB Įstatymą 
turi kiekvienas valdybos narys. 

Informacija apie šaukiamą susirinkimą išsiunčiama 
posėdžio iniciatoriaus iš anksto raštu arba žodžiu (pagal 
valdybos reglamentą). 

5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius 
rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, 
pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena 
bendrovė pati sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti 
kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama 
juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas 
nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo 
klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos 
posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų 
ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą 
per mėnesį.11 

TAIP Valdybos posėdžiai šaukiami pagal iš anksto patvirtintą 
grafiką metams (kartą per ketvirtį), be to, šaukiami 
neeiliniai posėdžiai. 

                                                 
11 Rekomendacijoje įtvirtintas bendrovės kolegialių organų posėdžių periodiškumas taikytinas tais atvejais, kai bendrovėje sudaromi abu papildomi kolegialūs 

organai – stebėtojų taryba ir valdyba. Kai bendrovėje sudaromas tik vienas papildomas kolegialus organas, jo posėdžių periodiškumas gali būti toks, koks 

nustatytas stebėtojų tarybai, t.y. bent kartą per metų ketvirtį. 



5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį 
turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų 
pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje 
nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti 
naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami 
sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį 
kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa 
reikalinga, su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. 
Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar 
papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja 
visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai 
reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus. 

TAIP Valdybos nariams išsiunčiama elektroniniu paštu visa 
reikalinga darbotvarkei medžiaga, darbotvarkė 
dažniausiai nekeičiama, kadangi pagal bendrovės 
reglamentą sprendimai ir balsavimas gali vykti 
apklausos būdu elektroniniu paštu, valdybos nariai turi 
galimybę tokiu pačiu būdu ir bendru sutarimu papildyti 
darbotvarkę. 

5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų 
darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo 
procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo 
organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti 
šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai 
bendradarbiauti spręsdami kitus su bendrovės 
valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų 
tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės 
valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje 
svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių 
atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu. 

NE Nesilaikoma, nes nesudaryta stebėtojų taryba. 

VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcinink ų teisės 

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, 
traktavim ą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises. 

 

6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą 
sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams 
suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir 
kitas teises. 

TAIP Bendrovės kapitalą sudaro akcijos, suteikiančios jų 
turėtojams vienodas balsavimo, nuosavybės ir dividendų 
teises. 

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams 
sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti 
su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų 
suteikiamomis teisėmis. 

TAIP Bendrovė suteikia investuotojams informaciją apie 
naujai išleidžiamų akcijų suteikiamas teises skelbdama 
apie tai viešai. 



6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, 
tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, 
įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, turėtų gauti 
visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą12. Visiems 
akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės 
susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius 
sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą. 

NE Bendrovės įstatai nenumato tokios teisės akcininkų 
susirinkimui, bendrovės valdyba priima tokius 
sprendimus be akcininkų susirinkimo pritarimo. 

6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir 
vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias 
galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti 
akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio 
akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų 
užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui 
susirinkime. Visiems bendrovės akcininkams dar iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo turėtų būti suteikta 
galimybė užduoti bendrovės priežiūros ir valdymo 
organų nariams klausimus, susijusius su visuotinio 
akcininkų susirinkimo darbotvarke, ir gauti atsakymus 
į juos. 

TAIP Šaukiant akcininkų susirinkimą, vieta, data ir laikas 
parenkamas, kad akcininkai galėtų dalyvauti 
susirinkimuose. Su sprendimų projektais akcininkai turi 
galimybę susipažinti bendrovėje, vieta ir laikas būna 
nurodyta pranešime apie susirinkimo šaukimą. 

6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcininkų 
susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant 
susirinkimo sprendimų projektus, iš anksto paskelbti 
viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje.13 
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo 
pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat 
rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai 
bendrovės interneto tinklalapyje. Siekiant užtikrinti 
užsieniečių teisę susipažinti su informacija, esant 
galimybei, šioje rekomendacijoje paminėti 
dokumentai turėtų būti skelbiami ir anglų kalba ir (ar) 
kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto 
tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne 
visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas 
galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos 
bendrovės komercinės paslaptys. 

NE Šiuo metu bendrovės internetinis tinklalapis nėra 
pritaikytas tokiai informacijai skelbti, antroje 2007 metų 
pusėje bus puslapis pertvarkytas, įvedant atskirą puslapį 
investuotojams, kuriame bus skelbiama visa informacija, 
reikalinga investuotojams. 

                                                 
12 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nebepriskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai sprendimų dėl 

ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo ir pan. priėmimo. 

Tačiau svarbūs, esminiai bendrovės veiklai sandoriai turėtų būti apsvarstomi visuotiniame akcininkų susirinkime ir gauti jo pritarimą. To nedraudžia ir Akcinių 

bendrovių įstatymas. Tačiau siekiant neapsunkinti bendrovės veiklos ir išvengti nepagrįstai dažno sandorių svarstymo susirinkime, bendrovės gali pačios 

nusistatyti svarbių sandorių kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami sandoriai, reikalingi susirinkimo pritarimo. Nustatydamos svarbių sandorių kriterijus, 

bendrovės gali vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais kriterijais arba nukrypti nuo jų, atsižvelgdamos į 

savo veiklos specifiką ir siekį užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvią bendrovės veiklą. 

13 Išankstinis minėtų dokumentų skelbimas bendrovės interneto tinklalapyje turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2003, Nr. 

123-5574) 26 straipsnio 7 dalyje nurodytą 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo terminą. 



6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės 
balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame 
dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų 
būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, 
užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. 

TAIP Bendrovės akcininkai savo teises gali įgyvendinti patys 
asmeniškai, per savo atstovus, taip pat balsuodami raštu 
iš anksto. Bendrovė suteikia akcininkams tokias teises, 
kokias numato AB įstatymas. 

6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti 
akcininkų susirinkimuose, bendrovėms 
rekomenduojama balsavimo procese plačiau taikyti 
modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti 
akcininkams galimybę balsuoti akcininkų 
susirinkimuose naudojantis telekomunikacijų galiniais 
įrenginiais. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas 
telekomunikacijų įrenginių saugumas, teksto apsauga, 
galimybė identifikuoti balsuojančio asmens parašą. Be 
to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, 
ypač užsieniečiams, akcininkų susirinkimus stebėti 
pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis. 

NE Naudojimasis moderniomis technologijomis balsuojant 
akcininkų susirinkimuose iki šiol nebuvo taikomas, nes 
nebuvo tam poreikio iš akcininkų pusės. 

VII principas: Interes ų konflikt ų vengimas ir atskleidimas 

Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konflikt ų bei užtikrinti skaidr ų ir 
efektyvų bendrovės organų narių interesų konflikt ų atskleidimo mechanizmą. 

 

7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys 
turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai 
prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. 
Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės 
priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per 
protingą terminą pranešti kitiems to paties organo 
nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba 
bendrovės akcininkams apie tokią interesų 
prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, 
jeigu įmanoma, vertę. 

NE 

7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys 
negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas 
specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba 
naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas 
bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo 
asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio 
akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrovės 
organo sutikimo. 

NE 

7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys 
gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys 
jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl 
nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę 
bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis 
privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į 
posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo 
nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba 
bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje 
įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 
rekomendacija.  

NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokių atvejų nebuvo, tačiau tokių sandorių sudarymo 
tvarka bendrovėje nereglamentuota. 

 

 

 

 

 

 

Tokių atvejų nebuvo, tačiau tokių sandorių sudarymo 
tvarka bendrovėje nereglamentuota. 



7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys 
turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami 
sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su 
kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu. 

TAIP Šios nuostatos laikomasi tais atvejais, kai valdyboje 
sprendžiami valdybos nario - bendrovės vadovo darbo 
užmokesčio klausimai. 

VIII principas: Bendrov ės atlyginimų politika 

Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktori ų atlyginimų tvirtinimo, perži ūrėjimo ir paskelbimo tvarka 
tur ėtų užkirsti keli ą galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktor ių atlyginimus, taip pat 
užtikrinti bendrov ės atlyginimų politikos bei direktori ų atlyginimų viešumą ir skaidrum ą. 
 
8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų 
politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita). Ši 
ataskaita turėtų būti paskelbta kaip bendrovės metinio 
pranešimo dalis. Atlyginimų ataskaita taip pat turėtų 
būti skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje. 

NE Bendrovės metiniame pranešime atlyginimų ataskaita 
neskelbiama, nes tai yra bendrovės konfidenciali 
informacija. 

8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų 
būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų 
politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, 
finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti 
apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo 
įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams 
bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant 
su praėjusiais finansiniais metais. 

NE Bendrovės metiniame pranešime atlyginimų ataskaita 
neskelbiama, nes tai yra bendrovės konfidenciali 
informacija. 

Bendrovės atlyginimų politikos pokyčiai gali būti 
skelbiami, jeigu toks sprendimas bus priimtas. 

8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši 
informacija: 
1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų 
sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 
2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų 
kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų 
pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas 
sudedamąsias atlyginimo dalis; 
3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos 
rezultatų ryšį; 
4) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios 
kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų 
pagrindimas; 
5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba 
ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių 
savybių aprašymas; tačiau atlyginimų ataskaitoje 
neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos 
informacijos. 

NE Bendrovės metiniame pranešime atlyginimų ataskaita 
neskelbiama, nes tai yra bendrovės konfidenciali 
informacija. 

Bendrovės atlyginimų politikos pokyčiai gali būti 
skelbiami, jeigu toks sprendimas bus priimtas. 



8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti 
apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, 
susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais 
direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai 
turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su 
vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais 
trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo 
terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas 
išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais 
direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu 
pirma laiko. 

NE 

8.5. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, 
susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo 
procesu, kurio metu nustatoma bendrovės direktorių 
atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti 
duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto 
įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove nesusijusių 
konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant 
atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį. 

NE 

Ši informacija nebuvo skelbiama, bet ji galės būti 
skelbiama, išskyrus tą informacijos dalį, kuri yra 
laikoma bendrovės komercine paslaptimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokia informacija neskelbiama, bet ateityje ji gali būti 
skelbiama. 

8.6. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių 
atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika 
arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis 
turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų 
būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame 
visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali 
būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio. 

NE Ši informacija yra konfidenciali, ir bendrovė jos 
neskelbia. 

8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama 
atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais 
metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų 
ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 
8.7.1–8.7.4 punktuose nurodyta informacija apie 
kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus 
pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų 
laikotarpiu. 
8.7.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir 
(arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija: 
1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina 
direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais 
finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo 
mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime; 
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios 
įmonės, priklausančios tai pačiai grupei; 
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) 
premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir 
(arba) pelno dalis buvo paskirtos; 
4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas 
esminis papildomas atlyginimas, mokamas 
direktoriams už specialias paslaugas, kurios 
nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms; 
5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam 
vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, 
pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais 
metais; 
6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma 

NE Ši informacija yra konfidenciali, ir bendrovė jos 
neskelbia. 



atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia 
nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus. 
8.7.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi 
su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų 
pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis 
darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis: 
1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų 
akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų 
skaičius ir taikymo sąlygos; 
2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas 
per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno 
sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba 
dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje 
vertė finansinių metų pabaigoje; 
3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų 
pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, 
realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo 
sąlygos; 
4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų 
pokyčiai ateinančiais finansiniais metais. 
8.7.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų 
schemomis susijusi informacija: 
1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją 
direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais 
finansiniais metais; 
2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami 
informacija apie įmokas, kurias už direktorių 
sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais 
finansiniais metais. 
8.7.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė 
arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į 
bendrovės konsoliduotą metinę finansinę 
atskaitomybę, išmokėjo kaip paskolas, išankstines 
išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo 
direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių 
metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir 
palūkanų normą. 
8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama 
akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis 
teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam 
remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo 
pradžios turėtų pritarti akcininkai metiniame 
visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami 
atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su 
pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl 
atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos 
akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams 
schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios 
taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami 
sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti 
informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir 
gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį. 
 

NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlyginimo akcijomis direktoriams arba pasirinkimo 
sandoriais praktikos šiuo metu bendrovėje nėra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.9. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais: 
1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis 
akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų 
pasirinkimo sandorius; 
2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir 
pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos; 
3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti 
realizuoti; 
4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių 
realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu 
įstatymai tai leidžia; 
5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemos, 
kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems 
kitiems bendrovės darbuotojams. 
Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip 
pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį 
už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali 
paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas 
atskiriems direktoriams. 
8.10. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės 
įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida 
modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti 
akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, 
kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, 
nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos 
nustatymą, taip pat turėtų pritarti akcininkai. 
8.11. 8.8 ir 8.9 punktai neturėtų būti taikomi 
schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis 
sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet 
kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi 
teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta 
metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 
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Tokios praktikos bendrovėje nėra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.12. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, 
kuriame ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodytą 
sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė 
susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu 
informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti 
paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime 
turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto 
atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių 
schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat 
schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat 
turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių 
atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų 
būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta 
pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip 
pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip 
bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios 
reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas 
įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė 
ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas 
atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti 
pateikta schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl 
numatomo schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte 
nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės 
interneto tinklalapyje. 
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Tokios praktikos bendrovėje nėra. 

 

 

 

 

 

 

Tokios praktikos bendrovėje nėra. 

 

 

 

 

 

Tokios praktikos bendrovėje nėra. 

IX principas: Interesų tur ėtojų vaidmuo bendrovės valdyme 

Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų tur ėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų 
bendrovės ir interesų tur ėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio 
principo kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos 
bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje. 

 

9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad 
būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina 
įstatymai. 

9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti 
sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės 
valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų 
dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų būti 
darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius 
bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų 
kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais 
klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės 
akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės 
valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt. 

9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės 
valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos 
susipažinti su reikiama informacija. 

TAIP 

 

 

 

TAIP 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAIP 

Bendrovės valdymo organai stengiasi užtikrinti visų 
interesų turėtojų teises ir pagal galimybes atsižvelgia į jų 
nuomonę. 

 

Interesų turėtojai gali dalyvauti įmonės valdyme ir 
įmonei svarbių sprendimų priėmime tiek, kiek tai leidžia 
LR įstatymai. 

 

 

 

 

 

 

Šių nuostatų laikomasi tiek, kiek tai reglamentuoja LR 
įstatymai. 



X principas: Informacijos atskleidimas 

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant 
finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai. 

 

10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie: 

 

1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; 

2) bendrovės tikslus; 

3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės 
akcijų paketą ar jį valdančius; 

4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, 
bendrovės vadovą bei jų atlyginimą; 

5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; 

6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat 
sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės 
veiklos eigoje; 

7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais 
ir kitais interesų turėtojais; 

8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. 

Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra 
skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos 
šiame sąraše, atskleidimu. 

 

10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti 
informaciją apie visos įmonių grupės, kuriai priklauso 
bendrovė, konsoliduotus rezultatus. 

 
10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti 
informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo 
organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, 
kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie 
galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat 
rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir 
valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš 
bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, 
kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principe. 
 
10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti 
informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių 
kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos 
bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės politiką 
žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo 
bendrovės akciniame kapitale programas ir pan. 

TAIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIP 

 

 

 

 

NE 

 

 

 

 

 

 

Bendrovė atskleidžia informaciją įstatymų numatyta 
tvarka Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus 
vertybinių popierių biržai, ELTA, BNS, dienraštyje 
„Lietuvos rytas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atskleidžiama apie visos įmonių grupės 
konsoliduotus rezultatus. 

 

 

 

Iki šio laiko tokia informacija nepateikiama, be to, dalį 
informacijos (apie bendrovės priežiūros ir valdymo 
organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą 
atlyginimą ar kitokias pajamas) bendrovė laiko 
konfidencialia ir neatskleidžia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NE 

 

Iki šio laiko tokia informacija nepateikiama. 



10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, 
kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų 
diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir 
apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti 
atskleidžiama visiems ir vienu metu. 
Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius 
įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus 
vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi 
bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas 
galimybes susipažinti su informacija bei priimti 
atitinkamus investicinius sprendimus. 

TAIP Informacija atskleidžiama ribotai, tik p.10.1. 
nurodytoms institucijoms, kol kas neskelbiama 
bendrovės tinklalapyje. Informacija skelbiama paprastai 
prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos 
prekybos sesijos. Po esminių įvykių atskleidimo 
informacija papildomai skelbiama žiniasklaidoje, 
komentuojant plačiau. 

10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti 
informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir 
nebrangų priėjimą prie informacijos. 
Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu 
mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, 
skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje. 
Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į 
bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir 
anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis 
kalbomis. 

NE Bendrovės interneto tinklalapyje kol kas neskelbiama, 
bus skelbiama nuo antrojo 2007 metų pusmečio. 

10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto 
tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, metų 
prospektą-ataskaitą bei kitas bendrovės rengiamas 
periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti 
bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei 
bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių 
biržoje. 

NE Bendrovės interneto tinklalapyje kol kas neskelbiama, 
bus skelbiama nuo antrojo 2007 metų pusmečio. 

XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas 

Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės 
nepriklausomumą. 

11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl 
bendrovės tarpinės finansinės atskaitomybės, 
bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir 
metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti 
nepriklausoma audito įmonė. 

TAIP Rekomendacijos laikomasi. 

11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės 
kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui 
siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji 
bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba. 

TAIP Audito įmonę visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo 
bendrovės valdyba. 

11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės 
užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė 
turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip 
pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o 
jeigu ji bendrovėje nesudaroma, – bendrovės valdyba, 
svarstydama, kurią audito įmonės kandidatūrą 
pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

Neaktualu  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB „SNAIGĖ” 
 

 
Nepriklausomo auditoriaus išvada, 
konsoliduotas metinis pranešimas ir 
konsoliduota finansinė atskaitomybė už 
metus, pasibaigusius  
2006 m. gruodžio 31 d. 
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Metinė ataskaita 
Valdyba ir vadovybė šiandien aptarė ir patvirtino konsoliduotas metines finansines ataskaitas ir 
vadovybės metinę ataskaitą bei jas pasirašė. 

Konsoliduotos metinės ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, priimtus Europos Sąjungoje. Mūsų nuomone, taikyti apskaitos principai yra tinkami, ir 
konsoliduotos metinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą vaizdą. 

Rekomenduojame, kad konsoliduotas metines ataskaitas patvirtintų Visuotinis akcininkų 
susirinkimas. 

 

 

 

 

Vilnius, 2007 m. kovo 31 d. 

Vadovybė: 

 
 

 
 
--------------------------- 
Mindaugas Šeštokas 
Generalinis direktorius 
 
 
Valdyba: 
 
 

     
----------------------  ------------------- 
Nerijus Dagilis  Mindaugas Šeštokas 
(Pirmininkas) 
 
 

  
-----------------------  ---------------------- 
Domininkas Kašys Martynas Česnavičius 
 
 
 

 
--------------------------- 
Marius Binkevičius 
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 
 

AB „Snaigė“ akcininkams: 

Išvada apie finansinę atskaitomybę 

1. Mes atlikome čia pridedamos AB „Snaigė“ konsoliduotos finansinės atskaitomybės (puslapiai 
nuo 49 iki 80), kurią sudaro 2006 m. gruodžio 31 d. balansas ir tada pasibaigusių metų pelno 
(nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos ir reikšmingos apskaitos 
politikos bei kiti aiškinamojo rašto atskleidimai, auditą.  

2. AB „Snaigė“ konsoliduota finansinė atskaitomybė už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 
d. buvo audituota kitų auditorių, kurie savo 2006 m. kovo 31 d. pasirašytoje išvadoje pareiškė 
sąlyginę nuomonę dėl (a) nedalyvavimo atsargų, laikomų Pskovo sandėlyje, inventorizacijoje 
2005 m. gruodžio 31 d. ir (b) dalykų, paminėtų bei toliau esančioje dalyje Sąlyginės nuomonės 
pagrindimas. 

Vadovybės atsakomybė už finansinę atskaitomybę 

3. Vadovybė yra atsakinga už šios finansinės atskaitomybės parengimą ir teisingą pateikimą 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus priimtus Europos Sąjungos (ES). Ši 
atsakomybė apima: vidinės kontrolės, skirtos finansinės atskaitomybės parengimui ir 
teisingam pateikimui, kuomet nėra reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą, 
įdiegimą bei palaikymą; tinkamų apskaitos politikų pasirinkimą ir taikymą; pagal aplinkybes 
tinkančių ir pagristų įvertinimų pasirinkimą. 

Auditoriaus atsakomybė 

4. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę. 
Išskyrus dalykus, paminėtus toliau esančioje dalyje „Sąlyginės nuomonė pagrindimas“ 6-oje ir 
7-oje pastraipose, mes atlikome auditą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais, 
išskyrus dalykus, paminėtus toliau pateiktose 6-oje ir 7-oje pastabose. Šie standartai 
reikalauja, kad mes laikytumės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume 
auditą taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas, jog finansinėje atskaitomybėje nėra 
reikšmingų netikslumų. 

5. Auditas apima procedūrų, suteikiančių audito įrodymus apie finansinėje atskaitomybėje 
esančias sumas ir atskleidimus, atlikimą. Pasirenkamos procedūros priklauso nuo auditoriaus 
profesinio sprendimo bei reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidų finansinėje 
atskaitomybėje rizikų įvertinimo. Vertindamas šias rizikas, auditorius atsižvelgia į finansinės 
atskaitomybės parengimo ir teisingo pateikimo vidinę kontrolę siekdamas sukurti toms 
aplinkybėms tinkamas audito procedūras, tačiau neturėdamas tikslo pareikšti nuomonę apie 
Įmonės vidinės kontrolės efektyvumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos politikų 
tinkamumo ir vadovybės atliktų reikšmingų apskaitinių įvertinimų pagrįstumo, o taip pat visos 
finansinės atskaitomybės pateikimo įvertinimą. 

6. Mes tikime, kad gauti audito įrodymai pakankami ir tinkami sąlyginei audito nuomonei pagrįsti. 
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Sąlyginės nuomonės pagrindimas 

7. Mums nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kurie leistų mums įvertinti prestižo, susijusio su 
dukterine įmone „Techprominvest“ ir kuris 2006 m. gruodžio 31 d. sudarė 12,313 tūkst. litų 
(2005 m. gruodžio 31 d. - 2,472 tūkst. litų), galimą vertės sumažėjimą. Mes negavome 
pakankamai duomenų, kad galėtume įvertinti galimą vertės sumažėjimą, jeigu toks būtų. 

8. Iki 2006 m. sausio 1 d. Grupė kapitalizavo patirtas sąnaudas, keičiant įrengimų dalis bei 
atliekant pastatų rekonstrukcijos darbus. Tačiau kapitalizuojant patirtas sąnaudas, pakeistų 
dalių ir ankstesnių rekonstrukcijų likutinė vertė nėra nurašoma, kaip to reikalauja Tarptautiniai 
finansinės atskaitomybės standartai, priimti Europos Sąjungos. 2006 m. gruodžio 31 d. tokių 
sąnaudų, kapitalizuotų ilgalaikiame materialiajame turte, likutinė vertė sudaro 11,089 tūkst. 
litų, iš kurių 7,687 tūkst. litų įtraukta į pastatų vertę ir 3,402 tūkst. litų – į įrengimų vertę. 
Mums nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kurių pagrindu galima būtų nustatyti pakeistų 
įrengimų dalių ir ankstesnių rekonstrukcijų likutines vertes, kurios turėjo būti nurašytos. 

9. 2005 m. gruodžio 31 d. Grupė turėjo 18,410 tūkst. litų uždelstų gautinų sumų iš Rusijos 
klientų. Grupė pripažino 2 mln. litų atidėjimus šioms uždelstoms skoloms. Buvusių auditorių 
nuomone, su kuria mes sutinkame, minėtoms sumoms konsoliduotose finansinėse ataskaitose 
turėjo būti pripažinti papildomi 9,400 tūkst. atidėjimai. 2006 m. gruodžio 31 d. Grupė 
pripažino 9,631 tūkst. litų atidėjimus minėtoms gautinoms sumoms. Jei minėti atidėjimai būtų 
pripažinti finansinėse ataskaitose už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d., metų, 
pasibaigusių 2006 m. gruodžio 31 d. nuostolis, metų, pasibaigusių 2005 m. gruodžio 31 d. 
pelnas, 2006 m. gruodžio 31 d. akcininkų nuosavybė ir 2006 m. gruodžio 31 d. ir 2005 m. 
gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimas būtų 9,631 tūkst. litų mažesni. 

Nuomonė 

10. Mūsų nuomone, išskyrus 7-oje ir 8-oje pastraipose paminėtą galimą įtaką ir 9-je pastraipoje 
paminėtą įtaką finansinei atskaitomybei, konsoliduota finansinė atskaitomybė visais 
reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi AB „Snaigė“ ir dukterinių įmonių 2006 m. gruodžio 31 
d. finansinę būklę bei tada pasibaigusių metų veiklos finansinius rezultatus ir pinigų srautus 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus priimtus Europos Sąjungos. 

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją 

11. Mes perskaitėme Bendrovės 2006 m. metinį pranešimą (puslapiai nuo 1 iki 44) ir neaptikome 
jokių reikšmingų į jį įtrauktos retrospektyvinės finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 
pridedama  2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansine atskaitomybe.  

 
 
 
 
 
UAB „Deloitte Lietuva“ Auditorė Lina Drakšienė 
Gen. direktorius Juozas Kabašinskas Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000062 
  
 
 
Vilnius, Lietuva 
2007 m. kovo 31 d. 
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KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 
 
 Pastaba 2006  2005 
     
Pardavimai 5 351,826,739  368,878,299 
Pardavimų savikaina  (301,511,532)  (300,042,722) 
     
BENDRASIS PELNAS  50,315,207  68,835,577 
     
Pardavimo sąnaudos 6 (27,623,665)  (26,448,374) 
Administracinės sąnaudos 7 (32,947,424)  (22,704,058) 
Kitos veiklos pajamos 8 4,614,883  3,249,983 
Kitos veiklos sąnaudos 8 (2,331,509)  (2,431,333) 
     
VEIKLOS (NUOSTOLIS) PELNAS  (7,972,508)  20,501,795 
     
Finansinės pajamos 9 21,125,945  89,145,602 
Finansinės sąnaudos 9 (23,281,310)  (90,439,631) 
     
(NUOSTOLIS) PELNAS PRIEŠ MOKESČIUS  (10,127,873)  19,207,766 
     
Pelnos mokestis 10 (457,394)  (4,167,800) 
     
METŲ (NUOSTOLIS) PELNAS  (10,585,267)  15,039,966 
     
     
Paskirta:     
Motininės įmonės akcininkai  (10,581,640)  13,722,364 
Mažumos dalis  (3,627)  1,317,602 
     
METŲ (NUOSTOLIS) PELNAS  (10,585,267)  15,039,966 
     
(Nuostolio) pelno dalis ir pasirinktinais 
sandoriais sumažinta (nuostolio) pelno dalis 
vienai akcijai 18 (0.46)  0.59 
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KONSOLIDUOTAS BALANSAS 
 
 Pastaba 2006  2005 
     
TURTAS     
     
Ilgalaikis turtas     
Ilgalaikis materialusis turtas 12 103,531,482  105,471,719 
Ilgalaikis nematerialusis turtas 13 17,356,669  7,369,338 
Atidėtojo mokesčio turtas 0 3,167,712  917,542 
     
Ilgalaikio turto iš viso  124,055,863  113,758,599 
     
Trumpalaikis turtas     
Atsargos 14 55,871,283  60,760,584 
Pirkėjų įsiskolinimai  63,458,025  61,732,754 
Gautinas pelno mokestis  2,921,943  1,389,691 
Kitas trumpalaikis turtas 15 6,014,877  3,457,062 
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 16 4,805,080  5,185,782 
     
Trumpalaikio turto iš viso  133,071,208  132,525,873 
     
TURTAS IŠ VISO  257,127,071  246,284,472 
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KONSOLIDUOTAS BALANSAS 
 
 Pastaba 2006  2005 
     
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI     
     
Akcininkų nuosavybė 17    
Akcinis kapitalas  23,070,405  23,070,405 
Akcijų priedai  3,643,750  3,643,750 
Privalomi rezervai  2,337,913  2,337,913 
Kiti paskirstytini rezervai  26,899,000  26,588,000 
Valiutos keitimo rezervas  (986,705)  (1,288,563) 
Nepaskirstytas pelnas  38,043,120  48,922,761 
     
Iš viso akcininkų nuosavybė, priskiriama 
motininės įmonės akcininkams  93,007,483  103,274,266 
     
Mažumos dalis  7,368  23,994 
     
Akcininkų nuosavybė iš viso  93,014,851  103,298,260 
     
Ilgalaikiai įsipareigojimai     
Atidėjimas garantiniams įsipareigojimams 19 3,081,965  1,624,780 
Subsidijos 20 3,849,340  5,108,932 
Paskolos ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos 
palūkanos 21 39,233,456  46,293,607 

     
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso  46,164,761  53,027,319 
     
Trumpalaikiai įsipareigojimai     
Paskolos ir kitos sumos, kurioms skaičiuojamos 
palūkanos 21 29,420,029  24,188,308 
Prekybos skolos tiekėjams  67,346,955  45,983,031 
Gauti išankstiniai apmokėjimai  794,895  303,946 
Atidėjimas garantiniams įsipareigojimams 19 1,250,954  2,497,815 
Išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė  -  4,120,268 
Kiti kreditoriai 22 19,134,626  12,865,525 
     
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso  117,947,459  89,958,893 
     
Įsipareigojimai iš viso  164,112,220  142,986,212 
     
Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso  257,127,071  246,284,472 
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

 
Akcinis 
kapitalas  Akcijų priedai  

Privalomi 
rezervai  

Kiti 
paskirstytini 

rezervai  

Valiutos 
keitimo 
rezervas  

Nepaskirstyt
as pelnas  

Iš viso 
akcininkų 
nuosavybė, 
priskiriama 
motininės 
įmonės 

akcininkams  
Mažumos 
dalis  

Akcininkų 
nuosavybė iš 

viso 
                  
2004 m.  
gruodžio 31 d. 23,070,405 3,643,750 2,337,913 26,588,000 (786,371) 35,291,013 90,144,710 - 90,144,710

                  
2004 m. dividendai - - - - - (1,384,224) (1,384,224) - (1,384,224)
Iš viso pripažinta 
pajamų 
ir sąnaudų 2005 m. - - - - (502,192) 13,722,364 13,220,172 1,317,602 14,537,774
Mažumos dalies pelnas, 
kuriuo dengiami 
ankstesni mažumos 
nuostoliai, priskirti 
motininės įmonės 
nepaskirstytam pelnui - - - - - 1,293,608 1,293,608 (1,293,608) -
                  
2005 m.  
gruodžio 31 d. 23,070,405 3,643,750 2,337,913 26,588,000 (1,288,563) 48,922,761 103,274,266 23,994 103,298,260

    
Sudaryti rezervai -  - - 311,000  - (311,000) -  - -
Iš viso pripažinta 
pajamų ir sąnaudų  
2006 m. -  - - - 301,858 (10,581,640) (10,279,782)  (3,627) (10,283,409)
Mažumos dalies pelnas, 
kuriuo dengiami 
ankstesni mažumos 
nuostoliai, priskirti 
motininės įmonės 
nepaskirstytam pelnui -  - - - - 12,999 12,999  (12,999) -
2006 m.  
gruodžio 31 d. 23,070,405 3,643,750 2,337,913 26,899,000 (986,705) 38,043,120 93,007,483 7,368 93,014,851
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KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
 
 2006  2005 
    
(Nuostolis) pelnas prieš mokesčius (10,127,873)  19,207,766 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 20,144,648  19,299,508 
Subsidijų amortizacija (1,303,092)  (1,370,592) 
Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas (2,098,920)  (78,916) 
Nurašytas ilgalaikis turtas 12,557  - 
Atsargų nurašymas -  39,659 
Pirkėjų įsiskolinimo nuvertėjimas 9,836,546  2,000,000 
Pirkėjų įsiskolinimo nuvertėjimo atstatymas -  (61,385) 
(Pelnas) nuostolis iš valiutos ateities sandorių (4,760,721)  4,120,268 
Atidėjimo garantiniam remontui pokytis 210,324  2,262,180 
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka 473,474  (502,192) 
Palūkanų pajamos (33,767)  (43,985) 
Palūkanų sąnaudos 3,716,161  2,930,538 
Grynųjų pinigų srautai iš grupės veiklos iki pasikeitimo 
apyvartinėse lėšose 16,069,337  47,802,849 
    
Gautinų pirkėjų įsiskolinimų ir kitų skolų pokytis (5,803,068)  (5,106,178) 
Atsargų pokytis 4,889,301  (6,924,319) 
Prekybos skolų tiekėjams ir kitų skolų pokytis 16,826,309  10,056,186 
Grynųjų pinigų srautai iš įprastinės veiklos 31,982,879  45,828,538 
    
Gautos palūkanos 33,767  43,985 
Sumokėtos palūkanos (3,716,161)  (2,930,538) 
Sumokėtas pelno mokestis (5,588,264)  (6,824,882) 
    
Grynųjų pinigų srautai iš įmonės veiklos, grynąja verte 22,711,221  36,117,103 
    
Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas (21,249,495)  (18,204,389) 
Plėtros darbų kapitalizavimas ir programinės įrangos ir 
licenzijų įsigijimas (2,050,711)  (2,194,629) 
Lėšos iš ilgalaikio turto pardavimo 2,524,228  684,425 
    
Grynųjų pinigų srautai iš investicinės veiklos, grynąja 
verte (20,775,978)  (19,638,256) 
    
Sumokėti dividendai -  (1,384,224) 
Gautos subsidijos 43,500  111,000 
Ilgalaikių paskolų lėšos 121,971,293  80,155,741 
Paskolų grąžinimas (123,799,723)  (95,202,452) 
Lizingo įsipareigojimų padengimas (531,015)  (381,694) 
    
Grynųjų pinigų srautai iš finansavimo, grynąja verte (2,315,945)  (16,701,629) 
    
Grynųjų pinigų pasikeitimas (380,702)  (222,782) 
    
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d. 5,185,782  5,408,564 
    
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai gruodžio 31 d. 4,805,080  5,185,782 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRA INFORMACIJA 

Akcinė bendrovė AB „Snaigė“ („Bendrovė“), kuri yra „Snaigės“ grupės motininė įmonė, įsikūrusi 
Alytuje. Įmonės akcijomis yra prekiaujama oficialiajame Lietuvos nacionalinės vertybinių 
popierių biržos sąraše (LNVPB). 

Pagrindinė Bendrovės produkcija yra šaldytuvai ir šaldikliai. Bendrovė gamina buitinius ir 
komercinius šaldytuvus. 

Vidutinis darbuotojų skaičius 2006 m. buvo 2,265 darbuotojai (2005 m.: 2,292). 

2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. pagrindiniai AB „Snaigė“ akcininkai yra 

 2006 2005 
 

Akcijos  
Akcijų dalis 

proc.  Akcijos  
Akcijų dalis 

proc. 
        
UAB „Survesta“ 4,910,900 21.29% 5,257,100  22.78%
„SSBT AS Custodian for Eternity Limited“ 783,000 3.39% 705,000  3.06%
„LNVPB 30 indekso fondas“ 139,028 0.6% 276,395  1.20%
Raimundas Gražys 257,655 1.12% 257,655  1.12%
UAB „Hermis Capital“ 72,088 0.31% 173,838  0.75%
Albinas Valašinas 100,000 0.43% 165,149  0.72%
Kiti akcininkai 16,807,734 72.86% 16,235,268  70.37%
    
 23,070,405 100.00% 23,070,405  100.00%

2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės valdybą sudaro 2 bendrovės vadovybės bei 3 
UAB „Hermis Capital“ ir UAB „Survesta“ (UAB „Hermis Capital“ dukterinės įmonės) atstovai. 

2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Bendrovės konsoliduota finansinė 
atskaitomybė apima Bendrovės ir jos dukterinių įmonių konsoliduotus skaičius. 

Dukterinę įmonę „Techprominvest“ (Kaliningradas, Rusija) AB „Snaigė” įsigijo 2002 m. Nuo 
įsigijimo, Bendrovė valdo 85 proc. „Techprominvest“. 2006 m. AB „Snaigė“ įsigijo likusius 15 
proc. „Techprominvest“ akcinio kapitalo ir 2006 m. gruodžio 31 d. valdo 100 proc. 
„Techprominvest“ akcinio kapitalo Ši įmonė užsiima šaldytuvų ir šaldiklių, kurie parduodami 
Rusijoje, gamyba. 

„Snaige Ukraina“ (Kijevas, Ukraina) įkurta 2002 m. Nuo įsigijimo 2002 m., AB „Snaigė“ valdo 
99 proc. dukterinės įmonės akcijų. Įmonė teikia pardavimo ir marketingo paslaugas AB 
„Snaigė“ Ukrainos rinkoje. 

2004 m. gegužės mėn. 13 d. buvo įkurta „Moroz Trade“ (Maskva, Rusija). 2004 m. spalio 
mėn. Bendrovė įsigijo 100 proc. „Moroz Trade“ akcijų. Įmonė teikia pardavimo ir marketingo 
paslaugas „Techprominvest“ Rusijos rinkoje. 

„Liga Servis“ (Maskva, Rusija) buvo įkurta 2006 m. vasario 7 d. Įmonė teikia pardavimo ir 
marketingo paslaugas „Techprominvest“ Rusijos rinkoje. 
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2. NAUJŲ IR PERŽIŪRĖTŲ TARPTAUTINIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 
STANDARTŲ PRITAIKYMAS 

Ataskaitiniu laikotarpiu, Grupė pritaikė visus naujus ir peržiūrėtus TFAS bei Interpretacijas, 
patvirtintas Tarptautinių Apskaitos Standartų Tarybos (TAST) ir Tarptautinių Apskaitos 
Standartų Tarybos Tarptautinio Finansinės Atskaitomybės Aiškinimo Komiteto (TFAAK), kurie 
yra susiję su Grupės veikla ir galioja nuo ataskaitinio laikotarpio, prasidėjusio 2006 m. sausio 
1 d. Šių naujų ir peržiūrėtų Standartų ir Interpretacijų pritaikymas neturėjo jokios įtakos 
Grupės apskaitos politikos pakeitimams.  

a) Standartai, pakeitimai ir interpretacijos, kurie įsigaliojo 2006 metais, bet neturėjo įtakos 
Grupės apskaitos politikai 

Dėl toliau išvardytų naujų ir peržiūrėtų standartų bei jų aiškinimų taikymo Grupės apskaitos 
politika nepasikeitė: 

• 19-asis TAS (pakeitimas) „Aktuarinis pelnas ir nuostolis, grupės planai ir duomenų 
pateikimas“ (taikomas ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2006 m. sausio 1 d. 
arba vėliau); 

• 39-asis TAS (pakeitimas) „Tikrosios vertės pasirinkimas“ (taikomas ataskaitiniam 
laikotarpiui, prasidedančiam 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau); 

• 21-asis TAS (pakeitimas) „Grynosios investicijos į užsienio įmonę“ (taikomas 
ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau); 

• 39-asis TAS (pakeitimas) „Prognozuojamų grupės vidaus sandorių pinigų srautų 
apsidraudimo apskaita“ (taikomas ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2006 m. 
sausio 1 d. arba vėliau); 

• 39-asis TAS ir 4-asis TFAS (pakeitimas) „Finansinių garantijų sutartys“ (taikomas 
ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau); 

• 6-asis TFAS „Mineralinių išteklių gavyba ir vertinimas“ (taikomas ataskaitiniam 
laikotarpiui, prasidedančiam 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau); 

• 4-asis TFAAK „Nustatymas, ar susitarimas apima nuomą“ (taikomas ataskaitiniam 
laikotarpiui, prasidedančiam 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau); 

• 5-asis TFAAK „Teisės į dalį eksploatacijos nutraukimo, atnaujinimo ir aplinkos 
sutvarkymo lėšų“ (taikomas ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2006 m. sausio 
1 d. arba vėliau); 

• 6-asis TFAAK „Įsipareigojimai, susiję su dalyvavimu specifinėje rinkoje – elektros ir 
elektronikos įrenginių atliekos“ (taikomas ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 
2005 m. gruodžio 1 d. arba vėliau). 
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b) Standartai, pakeitimai ir interpretacijos, kurie negaliojo 2006 metais ir kurių Grupė 
anksčiau laiko nepritaikė 

Šios finansinės atskaitomybės patvirtinimo dieną žemiau nurodyti Standartai ir Interpretacijos 
buvo patvirtinti, bet dar negaliojantys: 

• 1-asis TAS (pakeitimas) dėl kapitalo atskleidimų (taikomas ataskaitiniam laikotarpiui, 
prasidedančiam 2007 m. sausio 1 d. arba vėliau); 

• 7-asis TFAS „Finansiniai instrumentai: Atskleidimas“ (30 TAS anuliavimas) (taikomas 
ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2007 m. sausio 1 d. arba vėliau); 

• 8-asis TFAS „Veikiantys segmentai“ (taikomas ataskaitiniam laikotarpiui, 
prasidedančiam 2009 m. sausio 1 d. arba vėliau); 

• 7-asis TFAAK „Pertvarkymo metodikos taikymas pagal 29 TAS Finansinė atskaitomybė 
hiperinfliacijos sąlygomis“ (taikomas ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2006 
m. kovo 1 d. arba vėliau); 

• 8-asis TFAAK „2 TFAS taikymas“ (taikomas ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 
2006 m. gegužės 1 d. arba vėliau); 

• 9-asis TFAAK „Įterptųjų išvestinių priemonių vertinimas iš naujo“ (taikomas 
ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2006 m. birželio 1 d. arba vėliau); 

• 10-asis TFAAK „Tarpinė finansinė atskaitomybė ir vertės sumažėjimas“ (taikomas 
ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2006 m. lapkričio 1 d. arba vėliau) (dar 
nepatvirtintas ES); 

• 11-asis TFAAK „2-asis TFAS „Grupės iždo akcijų sandoriai“ (taikomas ataskaitiniam 
laikotarpiui, prasidedančiam 2007 m. kovo 1 d. arba vėliau) (dar nepatvirtintas ES); 

• 12-asis TFAAK „Paslaugų koncesijų sutartys“ (taikomas ataskaitiniam laikotarpiui, 
prasidedančiam 2008 m. sausio 1 d. arba vėliau) (dar nepatvirtintas ES). 

Grupės Vadovybė mano, kad šių standartų pritaikymas ateityje neturės reikšmingos įtakos 
Grupės finansinei atskaitomybei. 

3. Reikšmingos Apskaitos Politikos 

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės konsoliduotą finansinę atskaitomybę 
už metus, pasibaigusius 2006 m. gruodžio 31 d., yra šie: 

3.1. Finansinės atskaitomybės parengimo pagrindas 

Pateikta finansinė atskaitomybė yra parengta vadovaujantis Tarptautiniais finansinės 
atskaitomybės standartais (TFAS) priimtais Europos Sąjungoje (ES). Šiuo metu TFAS, kurie 
yra priimti ES, nesiskiria nuo Tarptautinių Apskaitos Standartų Valdybos išleistų TFAS, išskyrus 
portfelio apsidraudimo apskaitą pagal 39 TAS, kuri nebuvo priimta ES. Grupė nustatė, kad 
portfelio apsidraudimo apskaita pagal 39 TAS neturėtų reikšmingos įtakos finansinei 
atskaitomybei, jeigu ji būtų priimta ES balanso sudarymo datą. Todėl pateikiant nuorodas, 
terminas „TFAS“ toliau naudojamas nukreipiant tiek į TFAS tiek į TFAS priimtus ES.  

Finansinė atskaitomybė parengta įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus finansines išvestines 
priemones, kurios pateikiamos tikrąja verte. 

Finansiniai Įmonės ir kitų Grupės įmonių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

3.2. Konsolidacijos principai 

Grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė apima AB „Snaigė“ ir jos kontroliuojamas 
dukterines įmones. Kontrolė yra įgyjama, kai Įmonė gali kontroliuoti finansinę ir įprastinę 
veiklą ir taip gauti naudos iš šios įmonės veiklos.  
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Per metus įsigytų arba parduotų įmonių veiklos rezultatai yra įtraukiami į konsoliduotą pelno 
(nuostolių) ataskaitą nuo įsigijimo datos arba iki pardavimo datos. 

Dukterinių įmonių finansinė atskaitomybė koreguojama taip, kad atitiktų Grupės taikomas 
apskaitos politikas, jei šios yra skirtingos.  

Visi Grupės įmonių tarpusavio sandoriai, likučiai bei pajamos ir sąnaudos konsolidavimo metu 
yra eliminuojami iš konsoliduotos finansinės atskaitomybės.  

Konsoliduotų dukterinių įmonių grynojo turto mažumos dalis yra atskiriama nuo Grupės 
nuosavybės. Mažumos dalis susideda iš mažumos dalies vertės pradinio verslo jungimo metu 
(žr. žemiau) ir mažumos dalies pasikeitimų dėl nuosavybės pokyčių, įvykusių po verslo 
jungimo datos. Nuostoliai, tenkantys mažumai ir viršijantys dukterinės įmonės nuosavybės 
mažumos dalį, yra priskiriami Grupei, išskyrus tuos atvejus, kai mažumos akcininkai turi 
prievolę ir yra pajėgūs papildomai investuoti, siekiant padengti nuostolius. 

3.3. Verslo jungimai 

Dukterinių įmonių įsigijimas yra apskaitomas taikant pirkimo metodą. Įsigijimo savikaina yra 
vertinama bendra tikrosios vertės suma, kurią sudaro mainais už įsigyjamos įmonės kontrolę 
suteikto turto, prisiimtų įsipareigojimų bei Grupės išleistų nuosavybės priemonių tikroji vertė 
mainų dieną, pridedant bet kokias išlaidas, tiesiogiai priskirtinas verslo jungimui. Įsigyjamos 
įmonės identifikuojamas turtas, įsipareigojimai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai, atitinkantys 3 
TFAS „Verslo jungimai“ pateiktus pripažinimo kriterijus, yra pripažįstami jų tikrosiomis 
vertėmis įsigijimo dieną, išskyrus ilgalaikį turtą (arba perleidimo grupes), kuris yra 
klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui pagal 5 TFAS „Ilgalaikis turtas, laikomas 
pardavimams ir nutraukiama veikla“ ir yra pripažįstamas ir apskaitomas tikrąją verte atėmus 
pardavimo išlaidas. 

Prestižas, atsirandantis įsigijimo metu, yra pripažįstamas turtu ir pradžioje yra apskaitomas 
įsigijimo savikaina, kuri yra perviršio skirtumas tarp verslo jungimo savikainos ir Grupei 
tenkančios identifikuojamo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtinių įsipareigojimų grynosios 
tikrosios vertės dalies. Jei po pakartotinio vertinimo Grupei tenkanti identifikuojamo turto, 
įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų grynosios tikrosios vertės dalis viršija verslo 
jungimo savikainą, perviršis yra nedelsiant pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Mažumos akcininkų dalis perkamojoje įmonėje pradžioje yra įvertinama kaip apskaityto 
grynojo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų tikrosios vertės proporcija, 
tenkanti mažumai. 

3.4. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, atėmus vėliau sukauptą 
nusidėvėjimą ir vėliau sukauptus nuostolius dėl vertės sumažėjimo. Ilgalaikiu materialiuoju 
turtu laikomas turtas, kurį Grupė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos 
būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo 
(pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už 500 Lt. 
Likvidacinė vertė lygi 1 Lt. 

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas yra skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu, 
atsižvelgiant į nustatytus materialaus turto naudingo tarnavimo laikotarpius, kaip pateikta 
žemiau: 

Pastatai 15 – 63 metai 
Mašinos ir įrengimai 5 – 10 metų 
Transporto priemonės 6 – 7 metai 
Kitas turtas 3 – 8 metai 
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Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas išperkamosios nuomos būdu, yra nudėvimas per 
naudingą tarnavimo laikotarpį, taikant tą patį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą kaip ir 
nuosavam turtui. 

Pelnas ar nuostolis, susidarantis dėl ilgalaikio turto pardavimo apskaičiuojamas kaip skirtumas 
tarp pardavimo pajamų ir turto likutinės vertės ir yra pripažįstamas tų metų pelno (nuostolių) 
ataskaitoje. 

Remonto išlaidos yra pridedamos prie apskaitinės ilgalaikio materialiojo turto vertės, jei yra 
tikėtina, kad Grupė gaus ateityje ekonominę naudą iš šių išlaidų, ir jei jas galima patikimai 
įvertinti. Pakeistos dalies apskaitinė vertė yra nurašoma. Visos kitos remonto ir priežiūros 
išlaidos yra pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tuo metu, kai jos yra 
patiriamos. 

3.5. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Prestižas 

Verslo įsigijimai apskaitomi, taikant pirkimo metodą. Prestižas yra skirtumas tarp įsigijimo 
savikainos ir įsigyjamosios įmonės grynojo turto, įsipareigojimų ir nebalansinių įsipareigojimų 
tikrosiomis vertėmis. 

Prestižas apskaitomas savikaina, atėmus amortizacijos sąnaudas ir sukaupto nuvertėjimo 
nuostolius. Nuo 2005 m. sausio 1 d. prestižas neamortizuojamas. Prestižas kiekvienais metais 
testuojamas dėl nuvertėjimo. 

Tyrimai ir plėtra 

Tyrimų sąnaudos, patirtos siekiant naujų techninių ar technologinių žinių/sprendimų, 
pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje, kai jos buvo patirtos. 

Sąnaudos, patirtos plėtojant veiklą, įskaitant naujų arba patobulintų produktų ir gamybos 
procesų kūrimą, yra kapitalizuojamos, jeigu produktas arba procesas yra techniniu ir 
komerciniu požiūriu pagrįstas, o Grupė turi pakankamai lėšų bei ketina užbaigti naujo 
produkto kūrimą. Kapitalizuotas sąnaudas sudaro medžiagų ir tiesioginės darbo sąnaudos bei 
atitinkamai susijusios pridėtinės sąnaudos. 

Kapitalizuotos plėtros sąnaudos apskaitomos savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 
vertės sumažėjimo nuostolius. 

Kapitalizuotos produktų kūrimo sąnaudos amortizuojamos nuo produkto komercinės gamybos 
pradžios per numatomą laikotarpį, kada bus gaunama ekonominė nauda. Taikomas 
amortizacijos laikotarpis nuo 1 iki 4 metų. 

Kitas nematerialusis turtas 

Kitas nematerialus turtas, kurį sudaro Grupės įsigyta programinė įranga ir licencijos, 
apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. 

Programinė įranga amortizuojama tiesioginiu būdu per 1 - 3 metų laikotarpį. 
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3.6. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės sumažėjimas (išskyrus 
prestižą) 

Kiekvieną finansinės atskaitomybės sudarymo dieną Grupė peržiūri likutinę ilgalaikio 
materialiojo ir nematerialiojo turto vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio 
turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Grupė įvertina šio turto atsiperkamąją vertę tam, 
kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma įvertinti turto 
atsiperkamosios vertės, Grupė apskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai šis 
turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus 
paskirstymo pagrindas, Grupės turtas yra paskirstomas atskiriems pajamas generuojančio 
turto vienetams arba Grupės turtas yra paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto 
vienetų grupėms, kurioms gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas. 

Kiekvieną finansinės atskaitomybės sudarymo datą bei, kai yra vertės sumažėjimo požymių, 
Grupė atlieka ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikotarpis yra 
neapibrėžtas, vertės sumažėjimo testus. 

Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš tikrosios vertės, atėmus pardavimo sąnaudas, ir 
naudojimo vertės. Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami 
iki dabartinės vertės naudojant ikimokestinę diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos 
sąlygas, egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu susijusią riziką, į kurią nebuvo 
atsižvelgta įvertinant ateities pinigų srautus.  

Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė 
nei šio turto apskaitinė vertė, apskaitinė turto vertė sumažinama iki atsiperkamosios šio turto 
(ar pajamas generuojančios turto grupės) vertės. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo 
pripažįstamas iš karto pelno (nuostolių) ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau buvo 
perkainotas. Tuo atveju, nuostolis dėl vertės sumažėjimo yra apskaitomas kaip perkainojimo 
rezervo sumažėjimas. 

Jei po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto 
(pajamas generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai paskaičiuotos turto 
atsiperkamosios vertės, bet taip, kad padidėjimas neviršytų apskaitinės šio turto (pajamas 
generuojančios turto grupės) vertės, jei nuostolis dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais 
nebūtų buvęs pripažintas. Turto vertės sumažėjimo atstatymas pripažįstamas pelno 
(nuostolių) ataskaitoje iš karto, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas. Tuo atveju, 
vertės sumažėjimo atstatymas yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo padidėjimas. 

3.7. Nuoma 

Nuoma yra pripažįstama išperkamąja, kai pagal nuomos sąlygas perduodama iš esmės visa 
rizika ir nauda, susijusi su turto nuosavybe. Veiklos nuoma – tai į išperkamosios nuomos 
sąvoką neįeinanti nuoma. 

Grupė kaip nuomotojas 

Veiklos nuomos pajamos yra pripažįstamos vienodomis dalimis per visą nuomos laikotarpį. 

Grupė kaip nuomininkas 

Išperkamąja nuoma išsinuomotas turtas yra pripažįstamas kaip turtas verte, lygia išsinuomoto 
turto tikrajai vertei nuomos pradžioje, o jei tikroji vertė yra mažesnė, tuomet minimalių 
nuomos mokėjimų dabartine verte. Atitinkamas įsipareigojimas nuomotojui yra 
atvaizduojamas balanse kaip išperkamosios nuomos įsipareigojimas. Nuomos mokėjimai yra 
išskiriami į finansines sąnaudas ir finansinių įsipareigojimų mažinimą taip, kad būtų pasiekta 
įsipareigojimo likučio pastovi palūkanų norma. Finansinės sąnaudos yra pripažįstamos 
sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tiesiogiai 
proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį.  
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3.8. Atsargos 

Atsargos yra pateiktos mažesne rinkos verte ar savikaina. Savikaina nustatoma naudojant 
FIFO metodą. Nebaigtos gamybos ir pagamintos produkcijos savikainą sudaro žaliavos, 
tiesioginės darbo ir kitos tiesioginės sąnaudos bei su gamyba susijusios pridėtinės sąnaudos. 
Grynoji galimo realizavimo vertė – įvertinta pardavimo kaina, esant įprastomis verslo 
sąlygomis, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo ir galimas pardavimo išlaidas. 

3.9. Finansinis turtas 

Investicijos apskaitoje atvaizduojamos sandorio sudarymo dieną, kai investicijos pirkimas ar 
pardavimas vyksta pagal sutartį, kurios sąlygos reikalauja investicijos pateikimo atitinkamos 
rinkos nustatytu terminu. Pirminio pripažinimo metu investicijos yra įvertinamos tikrąja verte, 
pridedant tiesiogines išlaidas, susijusias su operacija. 

Finansinis turtas yra priskiriamas šioms grupėms: „investicijos, laikomos iki išpirkimo termino“ 
ir „paskolos ir gautinos sumos“. Finansinio turto priskyrimas priklauso nuo finansinio turto 
rūšies ir tikslo ir yra nustatomas pirminio pripažinimo metu. 

Paskolos ir gautinos sumos 

Prekybos gautinos sumos, paskolos ir kitos su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais 
mokėjimais gautinos sumos, kuriomis neprekiaujama aktyvioje rinkoje, yra priskiriamos 
„Paskoloms ir gautinoms sumoms“. Paskolos ir gautinos sumos yra pripažįstamos apskaitoje 
tikrąja verte. Vėlesniais laikotarpiais toks finansinis turtas yra apskaitomas amortizuota 
savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, atėmus bet kokį pripažintą vertės 
sumažėjimo nuostolį, kuris atspindi neatgautinas sumas. Palūkanų pajamos yra pripažįstamos 
pelno (nuostolių) ataskaitoje, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, išskyrus 
trumpalaikes gautinas sumas, kurių palūkanų pajamų pripažinimas būtų nereikšmingas. 

Efektyvios palūkanų normos metodas 

Efektyvios palūkanų normos metodas – tai finansinio turto amortizuotos savikainos 
skaičiavimo ir palūkanų pajamų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Efektyvi 
palūkanų norma – tai palūkanų norma, kuri tiksliai diskontuoja įvertintus ateities pinigų 
srautus per numatytą finansinio turto laikotarpį arba per atitinkamą trumpesnį laikotarpį. 

Finansinio turto vertės sumažėjimas 

Kiekvieną finansinės atskaitomybės sudarymo dieną Grupė įvertina finansinį turtą, kad 
nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Finansinio turto vertė 
sumažėja tada, kai yra objektyvių veiksnių, kaip vieno ar kelių įvykių, įvykusių po finansinio 
turto pirminio pripažinimo, pasekmė, kurie turėjo įtakos finansinio turto įvertintiems ateities 
pinigų srautams. Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo 
nuostolių suma yra skirtumas tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir įvertintų ateities pinigų 
srautų dabartinės vertės, apskaičiuotos naudojant efektyvią palūkanų normą, apskaičiuotą 
pirminio pripažinimo metu.  

Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo 
nuostoliais, išskyrus prekybos gautinas sumas, kurių apskaitinė vertė yra sumažinama per 
atidėjimų sąskaitą. Kai prekybos gautina suma yra neatgaunama, ši prekybos gautina suma 
yra nurašoma per atidėjimų sąskaitą. Atidėjimų sąskaita yra mažinama ankščiau nurašytų 
sumų atgavimais po balanso datos. Atidėjimų apskaitinės vertės pasikeitimai yra pripažįstami 
pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Jei po balanso sudarymo dienos įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių suma sumažėja ir šis 
sumažėjimas gali būti objektyviai susietas su įvykiais, kurie įvyko po įvertintų vertės 
sumažėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet šie ankščiau pripažinti įvertinti vertės sumažėjimo 
nuostoliai yra atstatomi per pelno (nuostolių) ataskaitą, bet taip, kad įvertintų vertės 
sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną investicijų apskaitinės vertės neviršytų amortizuotos 
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savikainos, jei nuostolis dėl vertės sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais nebūtų buvęs 
pripažintas. 

3.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro grynieji pinigai kasoje, pinigai bankų sąskaitose ir pinigai 
kelyje ir kitos trumpalaikės likvidžios investicijos (iki trijų mėnesių), kurios gali būti lengvai 
iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika.  

3.11. Finansiniai įsipareigojimai 

Finansiniai įsipareigojimai - bet kokie įsipareigojimai, kurie yra sutartiniai įsipareigojimai 
perduoti grynuosius pinigus ar kitą finansinį turtą kitam ūkio subjektui arba apsikeisti 
finansinėmis priemonėmis su kita įmone tokiomis sąlygomis, kurios yra potencialiai 
nepalankios arba išvestinės ar neišvestinės priemonės sutartis, už kurią gali būti atsiskaityta 
pačios Grupės nuosavybės priemonėmis. 

Finansiniai įsipareigojimai yra priskiriami finansiniams įsipareigojimams, vertinamiems tikrąja 
verte per pelno (nuostolių) ataskaitą arba kitiems finansiniams įsipareigojimams. 

Kiti finansiniai įsipareigojimai, įskaitant paskolas, yra pripažįstami tikrąja verte, atėmus 
sandorio sudarymo išlaidas. 

Vėlesniais laikotarpiais kiti finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi amortizuota savikaina, 
apskaičiuota naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Palūkanų sąnaudos yra 
pripažįstamos, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. 

Efektyvios palūkanų normos metodas – tai finansinių įsipareigojimų amortizuotos savikainos 
skaičiavimo ir palūkanų sąnaudų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Efektyvi 
palūkanų norma – tai palūkanų norma, kuri tiksliai diskontuoja įvertintus ateities pinigų 
srautus per numatytą finansinių įsipareigojimų laikotarpį arba per atitinkamą trumpesnį 
laikotarpį. 

3.12. Finansinių instrumentų tikroji vertė 

Tikroji vertė atspindi finansinių instrumentų vertę, už kurią turtas gali būti realizuotas ar 
įsipareigojimai gali būti padengti. Tais atvejais, kai, vadovybės nuomone, finansinio turto 
apskaitinė vertė ir finansinių įsipareigojimų amortizuota savikaina žymiai skiriasi nuo jų 
tikrosios vertės, tikroji tokio finansinio turto ir įsipareigojimų vertė yra atskleidžiama atskirai  
finansinės atskaitomybės pastabose. 

3.13. Skolinimosi kaštai 

Skolinimosi kaštai, tiesiogiai susiję su turto įsigijimu, statyba ar turto, kuriam pagaminti ar jį 
paruošti naudojimui ar pardavimui reikia pakankamai daug laiko, pasigaminimu ar paruošimu 
naudojimui, yra pridedami prie šio turto įsigijimo vertės tol, kol šis turtas parengiamas 
naudojimui. Palūkanų pajamos, susijusios su laikinu skolintų lėšų investavimu iki jos bus 
panaudotos turto įsigijimui, yra atimamos iš turto įsigijimo vertės. 

Kiti skolinimosi kaštai, yra pripažįstami sąnaudomis to laikotarpio pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, kai patiriami. 

3.14. Užsienio valiuta 

Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į litus oficialiu, tą dieną Lietuvos banko 
nustatytu kursu, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra 
konvertuojami į litus balanso sudarymo dienos valiutos kursu. Keitimo kurso skirtumai dėl 
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operacijų užsienio valiutomis apmokėjimo įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą tuo metu, 
kai jie atsiranda. Pajamos ir sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo, konvertuojant piniginį 
turtą ar įsipareigojimus į litus, apskaičiuojamos pagal balanso sudarymo dienos valiutos kursą 
ir įtraukiamos į metinę pelno (nuostolių) ataskaitą. 

Gruodžio 31 d. balanso sudarymui buvo taikyti šie pagrindinių valiutų kursai: 

 2006  2005 
USD 2.6304  2.9102 
EUR 3.4528  3.4528 
RUR 0.0997  0.1013 
UAH 0.5219  0.5771 

 

Užsienio įmonių finansinės ataskaitos 

Užsienio įmonių turtas ir įsipareigojimai, tame tarpe prestižas bei grynojo turto tikrosios vertės 
koregavimai, atliekami konsolidavimo tikslais, perskaičiuojami į litus balansinės ataskaitos 
dienos valiutos keitimo kursais. Užsienio valiutos pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos į litus, 
sandorių dieną galiojančiais užsienio valiutos keitimo kursais arba vidutiniais mėnesiniais 
keitimo kursais. Užsienio valiutos kursų skirtumai, atsiradę dėl šių perskaičiavimų į litus, yra 
pripažįstami atskirame akcininkų nuosavybės straipsnyje. 

Grynosios investicijos į užsienio įmones 

Dėl grynųjų investicijų į užsienio įmones perskaičiavimo į litus atsiradę užsienio valiutos kurso 
skirtumai apskaitomi valiutos keitimo rezerve akcininkų nuosavybėje. Pardavus investicijas, 
šie skirtumai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
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3.15. Pajamų pripažinimas 

Pajamos įvertinamos gauto ar gautino už prekes ar paslaugas turto tikrąja verte, neįskaitant 
pridėtinės vertės mokesčio, atėmus grąžinimus ir nuolaidas. 

Pajamos iš prekių pardavimo 

Pajamos iš prekių pardavimo yra pripažįstamos tuo atveju, kai visos toliau išvardytos sąlygos 
įvykdomos: 

• Grupė pirkėjui perduoda reikšmingą rizikos dalį ir prekių nuosavybės teikiamą naudą; 
• Grupė nebeturi valdymo teisių, susijusių su nuosavybės ir nebekontroliuoja parduotų 

prekių; 
• pajamų suma gali būti patikimai nustatyta; 
• tikėtina, kad Grupė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą; ir 
• su sandoriu susijusios patirtos arba būsimosios išlaidos gali būti patikimai įvertintos 

Paslaugų pajamos 

Paslaugų pajamos yra pripažįstamos tada, kai paslauga yra suteikta. 

3.16. Pelno mokestis 

Pelno mokestį sudaro einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos ir atidėtas pelno mokestis. 

Einamųjų metų pelno mokestis 

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo einamųjų metų pelno, 
pakoreguoto tam tikromis pelno mokesčio nemažinančiomis/nedidinančiomis 
sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos naudojant pelno mokesčio 
tarifą, galiojusį finansinės atskaitomybės sudarymo dieną. Įmonei  taikomas pelno mokesčio 
tarifas yra 15 proc. Nuo 2006 m. sausio 1 d. įsigaliojo socialinis mokestis, kurio 
apskaičiavimas analogiškas pelno mokesčio apskaičiavimui. 2006 m. socialinio mokesčio 
tarifas buvo 4 proc., o 2007 m. bus 3 proc.  

Atidėtas pelno mokestis 

Atidėtas pelno mokestis apskaitomas balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtų mokesčių 
turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami būsimų mokesčių tikslais, pažymint skirtumus tarp 
turimo turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėje atskaitomybėje ir jų atitinkamos 
mokestinės bazės. Atidėtų mokesčių įsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniems 
skirtumams, kurie vėliau didins apmokestinamąjį pelną, o atidėtų mokesčių turtas 
pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną. 

Atidėto pelno mokesčio turtas yra peržiūrimas balanso sudarymo dienai ir yra sumažinamas, 
jei nėra tikėtina, kad Grupė ateityje turės pakankamai apmokestinamojo pelno šiam turtui 
realizuoti, iki sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną. 

Atidėto pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant mokesčio tarifą, kuris 
taikomas metų, kuriais šiuos laikinus skirtumus numatoma padengti arba apmokėti, pelno 
mokesčiui apskaičiuoti.  

Atidėtų pelno mokesčių turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai jie yra susiję su mokesčiais, 
nustatytais tų pačių institucijų ir kai Grupė ketina padengti mokėtinus mokesčius grynąja 
verte. 

Pelno ir atidėtas pelno mokestis už ataskaitinį laikotarpį 
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Pelno ir atidėtų pelno mokesčio sąnaudos ar pajamos apskaitomos pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, išskyrus kai jos susijusios su straipsniais apskaitomais akcininkų nuosavybėje, 
kuomet atidėti mokesčiai taip pat apskaitomi akcininkų nuosavybėje. 

3.17. Susijusios šalys 

Šalys vadinamos susijusiomis, jei viena iš šalių gali kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą 
įtaką kitai šaliai, priimant finansinius ir kitus sprendimus. Susijusiomis su Grupe šalimis 
pripažįstami akcininkai, darbuotojai, Valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmonės, kurios 
tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką kontroliuoja Įmonę arba yra kontroliuojamos atskirai ar 
kartu su kita šalimi, kuri taip pat pripažįstama susijusia šalimi. 

4. Pagrindiniai vertinimai taikant Grupės apskaitos politiką ir įvertinimo 
neapibrėžtumai 

Grupės vadovybė taikydama apskaitos politikas privalo atlikti įvertinimus, priimti profesinius 
sprendimus ir prielaidas dėl turto ir įsipareigojimų apskaitinių verčių, kurios nėra lengvai 
nustatomos naudojant kitus šaltinius. Įvertinimai ir susijusios prielaidos yra grindžiami 
praeities patirtimi bei kitais tiesiogiai susijusiais faktoriais. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo 
pateiktų įvertinimų. 

Įvertinimai ir pagrindinės prielaidos yra nuolatos peržiūrimi. Apskaitinių įvertinimų peržiūros 
rezultatai yra pripažįstami tą laikotarpį, kuriame ši peržiūra buvo atlikta ir jos rezultatai turėjo 
įtakos jam arba peržiūros laikotarpyje ir ateities laikotarpiuose, jei peržiūra turi įtakos 
einamajam ir būsimajam laikotarpiui. 

Pagrindiniai vertinimai ir prielaidos, daromos balanso sudarymo datą ir turinčios įtakos 
apskaitomo turto ir įsipareigojimų sumoms ateinančiais laikotarpiais, yra šios: 

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas 

Grupė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad ilgalaikio 
materialiojo turto apskaitinė vertė yra sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Grupė atlieka vertės 
sumažėjimo testą taip, kaip yra nurodyta 2 pastaboje. Pajamas generuojančios turto grupės 
atsiperkamoji vertė yra nustatoma, remiantis naudojimo vertės paskaičiavimu. 2006 m. ir 
2005 m. gruodžio 31 d. nebuvo jokių požymių, rodančių, kad ilgalaikio materialiojo turto 
apskaitinė vertė yra sumažėjusi. 
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5. Segmentų ataskaitos 

Vienintelis Grupės verslo segmentas yra šaldytuvų ir specializuotos įrangos gamyba (pirminis 
ataskaitų formatas). Informacija apie segmentus pateikiama, atsižvelgiant į Grupės 
geografinius segmentus (antrinis ataskaitų formatas). 

Metų, pasibaigusių 2006 m. gruodžio 31 d. rezultatai pagal geografinius segmentus yra šie: 

tūkst. litų Vakarų 
Europa 

Rytų 
Europa 

Baltijos 
valstybės Ukraina Rusija Lietuva 

Nepa-
skirstyta Iš viso 

         
Pajamos 77,277 48,072 14,366 81,908 95,083 23,927 11,194 351,827 
Bendrasis 
pelnas 10,922 4,603 2,072 14,566 11,724 4,021 2,407 50,315 

Veiklos 
sąnaudos - - - - - - (58,288) (58,288) 

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) 10,922 4,603 2,072 14,566 11,724 4,021 (55,881) (7,973) 

Finansinės 
sąnaudos, 
grynąja 
verte - - - - - - (2,155) (2,155) 

Pelnas prieš 
mokesčius 10,922 4,603 2,072 14,566 11,724 4,021 (58,036) (10,128) 

Pelno 
mokesčio 
sąnaudos - - - - - - (457) (457) 

Segmentų 
grynasis 
rezultatas 10,922 4,603 2,072 14,566 11,724 4,021 (58,493) (10,585) 

Segmentų 
turtas pagal 
klientų vietą 18,104 3,447 3,231 10,082 23,649 4,945 193,669 257,127 

Įsipareigojimai 
iš viso             164,112 164,112 

Pinigų srautai 
iš įprastinės 
veiklos       23,473 23,473 

Pinigų srautai 
iš 
investicinės 
veiklos       (20,776) (20,776) 

Pinigų srautai 
iš finansinės 
veiklos       (2,316) (2,316) 

Grynieji pinigų 
srautai       (381) (381) 

Ilgalaikio turto 
įsigijimai       20,399 20,399 
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Metų, pasibaigusių 2005 m. gruodžio 31 d. rezultatai pagal geografinius segmentus yra šie: 

tūkst. litų Vakarų 
Europa 

Rytų 
Europa 

Baltijos 
valstybės Ukraina Rusija Lietuva 

Nepa-
skirstyta Iš viso 

         
Pajamos 82,164 45,657 17,703 85,067 103,592 26,213 8,482 368,878
Bendrasis pelnas 11,021 5,442 2,640 18,900 24,775 4,248 1,810 68,836
Veiklos sąnaudos - - - - (2,000) - (46,334) (48,334)
Veiklos pelnas 11,021 5,442 2,640 18,900 22,775 4,248 (44,524) 20,502
Finansinės 
sąnaudos, 
grynąja verte - - - - - - (1,294) (1,294)

Pelnas prieš 
mokesčius 11,021 5,442 2,640 18,900 22,775 4,248 (45,818) 19,208

Pelno mokesčio 
sąnaudos - - - - - - (4,168) (4,168)

Segmentų 
grynasis 
rezultatas 11,021 5,442 2,640 18,900 22,775 4,248 (49,986) 15,040

Segmentų turtas 
pagal klientų 
vietą 11,395 9,196 3,390 11,500 19,963 5,897 184,943 246,284

Įsipareigojimai iš 
viso  142,986 142,986

Pinigų srautai iš 
įprastinės 
veiklos  36,117 36,117

Pinigų srautai iš 
investicinės 
veiklos  (19,638) (19,638)

Pinigų srautai iš 
finansinės 
veiklos  (16,702) (16,702)

Grynieji pinigų 
srautai  (223) (223)

Ilgalaikio turto 
įsigijimai - - - 12,737 12,737

6. Pardavimo sąnaudos 

Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo sąnaudas sudarė: 

 2006  2005 
    
Transportavimas 9,171,078  9,226,228 
Sandėlio nuoma 3,946,329  1,954,690 
Reklama 3,650,914  3,312,446 
Garantinio aptarnavimo sąnaudos 3,457,183  3,568,406 
Atlyginimai ir socialinis draudimas 2,047,112  2,462,818 
Komisiniai trečiosioms šalims 1,833,298  2,832,647 
Draudimas 630,154  569,173 
Komandiruočių sąnaudos 353,234  368,572 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 139,163  157,009 
Kitos 2,395,200  1,996,385 
    
Pardavimo sąnaudos iš viso 27,623,665  26,448,374 
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7. Administracinės sąnaudos 

Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. administracines sąnaudas sudarė: 

 2006  2005 
    
Atlyginimai ir socialinis draudimas 10,029,621  8,221,274 
Gautinų sumų nuvertėjimo nuostoliai 9,836,546  2,000,000 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 2,758,694  3,777,945 
Ryšių paslaugos 1,044,504  767,521 
Komandiruotės 848,986  753,753 
Komunaliniai patarnavimai 459,699  402,139 
Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos  391,853  1,637,489 
Automobilių eksploatavimo sąnaudos 383,259  384,876 
Draudimas 323,715  376,732 
Sukauptos premijos ir tantjemos valdybai 300,000  473,453 
Labdara, Kalėdų dovanos ir pan. 249,219  486,753 
Kitos 6,321,328  3,422,123 
    
Administracinės sąnaudos iš viso 32,947,424  22,704,058 

Gautinų sumų nuvertėjimo nuostolis, pripažintas 2006 ir 2005 metais, yra susijęs su 
pradelstomis gautinomis sumomis iš Rusijos pirkėjų. 

8. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, grynąja verte 

Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. kitos veiklos pajamas ir sąnaudas grynąja verte 
sudarė: 

 2006  2005 
Kitos veiklos pajamos    
Pajamos iš transportavimo paslaugų 1,316,589  1,716,439 
Pagalbinių skyrių pajamos 725,177  841,622 
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas 2,098,920  78,916 
Medžiagų ir atsarginių dalių pardavimas 60,316  472,031 
Kitos 413,881  140,975 
    
Kitos veiklos pajamos iš viso 4,614,883  3,249,983 
    
Kitos veiklos sąnaudos    
Transportavimo sąnaudos 1,150,567  1,376,448 
Pagalbinių skyrių sąnaudos 509,806  652,743 
Medžiagų ir atsarginių dalių pardavimo savikaina 51,551  292,970 
Kitos 619,585  109,172 
    
Kitos veiklos sąnaudos iš viso 2,331,509  2,431,333 
    

Kitos veikos pajamos ir sąnaudos grynąja verte 2,283,374  818,650 
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9. Finansinės pajamos ir sąnaudos, grynąja verte 

Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. finansines pajamas ir sąnaudas grynąja verte sudarė: 

 2006  2005 
    
Finansinės pajamos    
Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka 15,122,856  89,068,126 
Išduotų paskolų palūkanos 33,767  43,985 
Pelnas iš užsienio valiutos išvestinių finansinių 
priemonių 5,623,410  - 
Kitos finansinės pajamos 345,912  33,491 
    
Finansinės pajamos iš viso 21,125,945  89,145,602 
    
Finansinės sąnaudos    
Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka 16,996,823  77,089,198 
Realizuotas nuostolis iš užsienio valiutos išvestinių 
priemonių 1,515,473  6,299,627 
Nuostolis iš užsienio valiutos išvestinių priemonių 
perkainojimo 862,689  4,120,268 
Paskolų palūkanos 3,716,161  2,930,538 
Kitos finansinės sąnaudos 190,164  - 
    
Finansinės sąnaudos iš viso 23,281,310  90,439,631 
    
Finansinės pajamos ir sąnaudos, grynąja verte (2,155,365)  (1,294,029) 

10. Pelno mokesčio sąnaudos 

Per metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pelno mokesčio sąnaudas sudarė: 

 2006  2005 
    
Pelno mokestis 2,613,295  5,162,246 
Pelno mokestis prie pajamų šaltinio, sumokėtas 
užsienio valstybėse -  242,956 
 2,613,295  5,405,202 
    
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis (3,070,689)  (1,237,402) 
    
Pelno mokesčio sąnaudos iš viso (457,394)  4,167,800 
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Įstatymų numatytų pelno mokesčio tarifų sutikrinimas su pagal Grupei taikomus pelno 
mokesčio tarifus apskaičiuotomis pelno mokesčio sąnaudomis: 

 2006  2005 
 tūkst. litų  proc.  tūkst. litų  proc. 
        
Rezultatas prieš mokesčius (10,128)    19,208   
        
Pelno mokestis, taikant galiojantį 
tarifą (1,924)  19.0%  2,881  15.0% 

Apmokestinamųjų pajamų 
nemažinančios sąnaudos 1,190  (11.8%)  897  4.7% 

Neapmokestinamos pajamos (220)  2.2%  (598)  (3.1%) 
Padidintos paskolų palūkanų normos 
mokesčių tikslais 659  (6.5%)  315  1.6% 

Nepripažinto atidėtojo mokesčio 
turto poveikis valiutos kurso 
išvestinėms priemonėms -  -  1,980  10.3% 

Nepripažinto atidėtojo mokesčio 
turto poveikis į kitus metus 
keliamiems nuostoliams 1,830  (18.1%)  495  2.6% 

Nepripažinto atidėtojo mokesčio 
turto poveikis laikiniems 
atskaitomiems skirtumams 109  (1.1%)  439  2.3% 

Anksčiau nepripažinto atidėtojo 
mokesčio turto poveikis į kitus 
metus keliamiems nuostoliams -  -  (688)  (3.6%) 

Anksčiau nepripažinto atidėtojo 
mokesčio turto poveikis laikiniems 
atskaitomiems skirtumams (755)  (7.5%)  (1,112)  (5.8%) 

Padidėjusio pelno mokesčio tarifo 
poveikis 25  (0.2%)  (427)  (2.2%) 

Mokesčių tarifų užsienio valstybėse 
poveikis (457)  4.5%  (14)  (0.1%) 

           
        
Pelno mokestis iš viso (457)  (4.4%)  4,168  21.7% 
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11. Atidėtas pelno mokestis 

Gruodžio 31 d. atidėtąjį pelno mokestį sudarė: 

tūkst. litų 2006  2005 
    
Atidėtojo pelno mokesčio turtas    
Skirtumas tarp mokesčio bazės ir ilgalaikio turto 
likutinės vertės 15  779 
Skirtumas tarp mokesčio bazės ir pirkėjų įsiskolinimų 
likutinės vertės 2,311  480 
Atidėjimai garantiniams įsipareigojimams 932  894 
Skirtumas tarp mokesčio bazės ir atsargų likutinės 
vertės 704   
Kiti įsipareigojimai ir sukauptos sumos 68  138 
Valiutos kurso sandorių nuostolis -  1,980 
Į kitus metus keliami mokestiniai nuostoliai 3,093  1,427 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas iš viso 7,123  3,545 
    
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai    
Skirtumas tarp mokesčio bazės ir ilgalaikio turto 
likutinės vertės (706)  (648) 
Skirtumas tarp mokesčio bazės ir atsargų likutinės 
vertės -  (108) 
Skirtumas tarp mokesčio bazės ir pirkėjų įsiskolinimų 
likutinės vertės -  (550) 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai iš viso (706)  (1,306) 
    
Atimti: sumažinimas po įvertinimo (2,428)  (3,474) 
    
Atidėtojo pelno mokesčio turto (įsipareigojimo) 
grynoji pozicija 3,989  918 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas buvo apskaitomi naudojant 15 proc. tarifą, 
išskyrus atidėtojo mokesčio turtą ir įsipareigojimus, kurie realizuosis 2006 ir 2007 metais. 
Pagal Lietuvos Respublikos laikinojo socialinio mokesčio įstatymą Grupės įmonės 2006 m. 
papildomai moka 4 proc. socialinį mokestį ir 2007 m. – 3 proc. socialinį mokestį, skaičiuojamą 
nuo apmokestinamojo pelno, todėl skaičiuojant atidėtojo mokesčio turtą ir įsipareigojimus 
2006 ir 2007 metams įvertintas atidėto mokesčio įsipareigojimo padidėjimas. Dukterinių 
įmonių atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai buvo paskaičiuoti naudojant tose 
šalyse galiojančią pelno mokesčio normą. 
 



AB „SNAIGĖ” 
 
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2006 M. GRUODŽIO 31 D. 
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip) 
 

 71 

12. Ilgalaikis materialusis turtas 

Gruodžio 31 d. ilgalaikį materialų turtą sudarė: 

 Žemė ir 
pastatai  

Mašinos ir 
įrengimai  

Automobiliai 
ir kitas turtas 

Nebaigta 
statyba  Iš viso 

Savikaina          
2005 m. sausio 1d 39,309,033 100,805,866 16,014,676 3,250,062 159,379,637 
Įsigijimai 442,541 8,060,825 1,269,180 2,964,872 12,737,418 
Pardavimai ir nurašymai (6,442) (1,546,262) (1,160,989) (75,535) (2,789,228) 
Pergrupavimas 2,328,252 76,382 2,924,275 (5,593,646) (264,737) 
Valiutos keitimo skirtumas 2,643,548 2,550,772 139,976 132,675 5,466,971 
2005 m. gruodžio 31 d. 44,716,932 109,947,583 19,187,118 678,428 174,530,061 
Įsigijimai - 7,566,243 4,000,010 5,739,239 17,305,492 
Pardavimai ir nurašymai (259,060) (1,374,980) (1,205,523) - (2,839,563) 
Pergrupavimas 1,175,607 1,373,357 (2,548,964) - - 
Valiutos keitimo skirtumas (102,824) (119,119) (1,964) (1,081) (224,988) 
2006 m. gruodžio 31 d. 45,530,655 117,393,084  19,430,677 6,416,586 188,771,002 

   
Nusidėvėjimas   
2005 m. sausio 1 d. 1,648,447 43,505,276 8,393,248 - 53,546,971 
Metų nusidėvėjimas 1,643,955 13,298,019 2,683,772 - 17,625,746 
Pardavimai, nurašymai (4,725) (1,480,491) (814,478) - (2,299,694) 
Pergrupavimas 914 (610,577) 460,749 - (148,914) 
Valiutos keitimo skirtumas 64,391 236,457 33,385 - 334,233 
2005 m. gruodžio 31 d. 3,352,982 54,948,684 10,756,676 - 69,058,342 
Metų nusidėvėjimas 1,799,725 14,484,982 2,240,218 - 18,524,925 
Pardavimai, nurašymai (25,537) (1,297,920) (1,020,290) - (2,343,747) 
Pergrupavimas 102,299 71,969 (174,268) - - 
Valiutos keitimo skirtumas - - - - - 
2005 m. gruodžio 31 d. 5,229,469 68,207,715 11,802,336 - 85,239,520 
   
Likutinė vertė 2006 m. 
gruodžio 31 d. 40,301,186 49,185,369 7,628,341 6,416,586 103,531,482 
Likutinė vertė  
2005 m. gruodžio 31 d. 41,363,950 54,998,899 8,430,442 678,428 105,471,719 
 
Nusidėvėjimas buvo paskirstytas taip: 
 
 2006  2005 
    
Gamybos ir gamybos plėtros sąnaudos 15,627,068  15,030,321 
Administracinės sąnaudos 2,758,694  2,438,416 
Pardavimo sąnaudos 139,163  157,009 
    
Iš viso 18,524,925  17,625,746 

Nuomojamas turtas 

Pagal finansinės nuomos sutartis grupė (nuomininkas) nuomojasi gamybos įrangą. 2006 m. 
gruodžio 31 d. šio išsinuomoto turto likutinė vertė sudaro 901 tūkst. litų (2005: 1 227 tūkst. 
litų). Išsinuomoti įrengimai užtikrina nuomos įsipareigojimus (žr. 21 paaiškinimą). 
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Ilgalaikis turtas, kurio likutinė vertė 2006 gruodžio 31 d. 77 tūkst. litų (2005: 349 tūkst. litų), 
išnuomotas trečiosioms šalims pagal veiklos nuomos sutartis. 
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Įkeitimai 

2006 m. gruodžio 31 d. pastatai, kurių likutinė vertė yra 33,664 tūkst. litų (2005 m.: 34,467 
tūkst. litų) ir mašinos bei įrengimai, kurių likutinė vertė yra 43,190 tūkst. litų (2005 m.: 
39,489 tūkst. litų), yra įkeisti už banko paskolas (žr. 21 paaiškinimą). 

13. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Gruodžio 31 d. ilgalaikį nematerialų turtą sudarė: 

 

Prestižas  
Plėtros 

sąnaudos  

Programinė 
įranga, 
licencijos  Iš viso 

Savikaina        
205 m. sausio 1d 2,798,747  6,363,738  1,940,098  11,102,583 
Įsigijimai -  1,836,377  242,429  2,078,806 
Pardavimai ir nurašymai -  -  (26,683)  (26,683) 
Perkelta iš materialiojo turto -  239,135  25,603  264,738 
Kiti perkėlimai (326,520)  -  -  (326,520) 
2005 m. gruodžio 31 d. 2,472,227  8,439,250  2,181,447  13,092,924 
Įsigijimai 9,840,480  1,655,246  395,465  11,891,191 
Pardavimai ir nurašymai -  (223,471)  (286,101)  (509,572) 
Kiti perkėlimai -  3,000  (3,000)  - 
2006 m. gruodžio 31 d. 12,312,707  9,874,025  2,287,811  24,474,543 
        
Amortizacija        
2005 m. sausio 1 d. 326,520  2,964,504  1,297,167  4,588,191 
Metų amortizacija -  990,036  349,493  1,339,529 
Pardavimai, nurašymai -  -  (26,529)  (26,529) 
Perkelta iš materialiojo turto -  122,358  26,557  148,915 
Kiti perkėlimai (326,520)  -  -  (326,520) 
2005 m. gruodžio 31 d. -  4,076,898  1,646,688  5,723,586 
Metų amortizacija -  1,279,161  351,463  1,630,624 
Pardavimai, nurašymai -  -  (236,336)  (236,336) 
Kiti perkėlimai  -  2,374  (2,374)  - 
2006 m. gruodžio 31 d. -  5,358,433  1,759,441  7,117,874 
        
Likutinė vertė  
 2006 m. gruodžio 31 d. 12,312,707  4,515,592  528,370  17,356,669 
Likutinė vertė  
 2005 m. gruodžio 31 d. 2,472,227  4,362,352  534,759  7,369,338 

Amortizacija yra įtraukta į veiklos sąnaudas. 
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14. Atsargos 

Gruodžio 31 d. atsargas sudarė: 

 2006  2005 
    
Žaliavos ir atsarginės dalys 34,555,600  38,353,945 
Nebaigta gamyba 1,449,015  732,916 
Pagamintos prekės 19,652,890  21,659,996 
Kitos 213,778  13,727 
    
Atsargos iš viso 55,871,283  60,760,584 

Žaliavas ir atsargines medžiagas sudaro kompresoriai, sudėtinės dalys, plastmasė, kabeliai, 
metalai ir kitos medžiagos, naudojamos gamyboje. 

2006 m. gruodžio 31 d. atsargos, kurių likutinė vertė iki 29,300 tūkst. litų (2005 m.: 19,300 
tūkst. litų), yra įkeistos už bankų paskolas (žr. 21 paaiškinimą). 

15. Kitas trumpalaikis turtas 

Gruodžio 31 d. kitą trumpalaikį turtą sudarė: 

 2006  2005 
    
Gautinas PVM 3,745,675  2,130,141 
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių 
sąnaudos 1,236,485  817,423 
Gautinos kompensacijos 86,241  235,064 
Gautina suma už parduotą ilgalaikį turtą 80,000  - 
Kitos gautinos sumos 854,206  274,434 
 12,270  - 
    
Kitos gautinos sumos iš viso 6,014,877  3,457,062 

Kompensacijos yra gautinos iš tiekėjų už pateiktas blogos kokybės prekes. 

16. Pinigai ir jų ekvivalentai 

Gruodžio 31 d. pinigus ir jų ekvivalentus sudarė: 

 2006  2005 
    
Pinigai banke 4,777,706  5,166,840 
Pinigai kasoje 27,374  18,942 
    
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai gruodžio 31 d. 4,805,080  5,185,782 

2006 m. gruodžio 31 d. grynųjų pinigų įplaukos iki 10,000 tūkst. litų į bankų sąskaitas (2005 
m.: 10,000 tūkst. litų) yra įkeisti įsipareigojimams bankams užtikrinti (žr. 21 paaiškinimą). 

17. Akcininkų nuosavybė 

Akcinį kapitalą sudaro 23,070,405 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 
litas, o bendra akcinio kapitalo suma yra 23,070,405 litų. Paprastųjų akcijų turėtojai turi vieno 
balso teisę vienai akcijai akcininkų susirinkime ir turi teisę gauti dividendus, kai jie paskelbiami 
bei atsiimti kapitalo dalį kapitalo mažinimo atveju. 
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2006 m. kovo 11 d. visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė padidinti bendrovės akcinį 
kapitalą iki 23,827,365 akcijų papildomai išleidžiant 756,960 akcijų, kurių vienos nominali 
vertė 1 litas, nustatant vienos akcijos kainą 13 litų. Akcininkų susirinkimas taip pat nusprendė 
atšaukti pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų esamiems akcininkams ir suteikti 
pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų esamiems dukterinės įmonės Techprominvest 
mažumos akcininkams. 

Privalomasis rezervas 
Privalomasis rezervas, kurį sudaro 2,338 tūkst. litų, yra sudarytas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais. Kasmet į privalomąjį rezervą turi būti pervedama ne mažiau kaip 5 
proc. nepaskirstytojo pelno, iki tol, kol privalomasis rezervas sudarys 10 proc. akcinio kapitalo. 

Kiti paskirstytini rezervai 
Kiti rezervai yra sudaromi akcininkų sprendimu specialiems tikslams. Prieš paskirstant pelną, 
visi paskirstytini rezervai pervedami į nepaskirstytą pelną ir kiekvienais metais akcininkų 
sprendimu perpaskirstomi. 

Kiti paskirstytini 26,899 tūkst. litų rezervai buvo sudaryti, remiantis 2006 m. balandžio 27 d. 
akcininkų sprendimu, ir juos sudaro 10,000 tūkst. litų rezervas nuosavų akcijų įsigijimui, 
16,338 tūkst. litų rezervas investicijoms bei kiti 561 tūkst. litų rezervai, suformuoti 
socialiniams tikslams. 

18. (Nuostolio) pelno dalis ir pasirinktinais sandoriais sumažinta (nuostolio) pelno 
dalis vienai akcijai  

(Nuostolis) pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas padalinant grynąjį (nuostolį) pelną, tenkantį 
motininės įmonės akcininkams, iš svertinio išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus vidurkio per 
metus. 

 2006  2005 
    
Akcijos išleistos sausio 1 d. 23,070,405  23,070,405 
Svertinis akcijų skaičiaus vidurkis 23,070,405  23,070,405 
Grynasis metų (nuostolis) pelnas tenkantis motininės 
įmonės akcininkams, litais (10,581,640)  13,722,364 

(Nuostolis) pelnas akcijai, litais (0.46)  0.59 

Įmonė nėra išleidusi kitų vertybinių popierių konvertuojamų į akcijas. Pelnas, tenkantis akcijai, 
ir pelnas, tenkantis išleistai ir potencialiai konvertuojamai akcijai, yra toks pat. 

19. Atidėjimas garantiniams įsipareigojimams 

Parduotiems gaminiams suteikiamos iki 10 metų garantijos. Atidėjimai garantiniam remontui 
buvo padaryti, remiantis planuojamomis remonto sąnaudomis bei gedimų statistika, ir 
atitinkamai buvo suskirstyti į ilgalaikius ir trumpalaikius atidėjimus. 
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20. Subsidijos 

Gruodžio 31 d. subsidijas sudarė: 

 Subsidijos 
  
Subsidijos 2005 m. sausio 1 d. 10,204,100 
Padidėjimai per laikotarpį 111,000 
Subsidijos 2005 m. gruodžio 31 d. 10,315,100 
Padidėjimai per laikotarpį 43,500 
Subsidijos 2006 m. gruodžio 31 d. 10,358,600 
  
Amortizacija 2005 m. sausio 1 d. 3,835,576 
Amortizacija už laikotarpį 1,370,592 
Amortizacija 2005 m. gruodžio 31 d. 5,206,168 
Amortizacija už laikotarpį 1,303,092 
Amortizacija 2006 m. gruodžio 31 d. 6,509,260 
  
Grynoji likutinė vertė 2006 m. gruodžio 31 d. 3,849,340 
Grynoji likutinė vertė 2005 m. gruodžio 31 d. 5,108,932 

Būsimųjų laikotarpių subsidijų pajamas sudaro subsidijos gamybos įrengimų atnaujinimui bei 
pastatų remontui dėl CFC 11 elemento atsisakymo poliuretano izoliacinės medžiagos ir 
užpildymo putos gamyboje bei šiltnamio efekto dujų eliminavimo buitinių šaldytuvų ir šaldiklių 
gamyboje, bei subsidija gauta eksporto vystymui.   Atidėtųjų subsidijų suma amortizuojama 
per tą patį laikotarpį kaip įrengimai ir kitas turtas, kuriems buvo skirtos subsidijos, ir kai 
patiriamos kompensuojamos sąnaudos. Subsidijų amortizacijos suma yra įtraukiama į 
gamybos savikainą mažinant įrengimų ir pastatų rekonstrukcijos, kuriems buvo skiriamos 
subsidijos, nusidėvėjimą. 

21. Paskolos ir pasiskolintos sumos, kurioms skaičiuojamos palūkanos  

Gruodžio 31 d. paskolas ir pasiskolintas sumas, kurioms skaičiuojamos palūkanos, sudarė: 

 2006  2005 
Ilgalaikiai įsipareigojimai    
Bankų paskolos 38,920,938  45,873,773 
Lizingo įsipareigojimai 312,518  419,834 
Viso ilgalaikė dalis 39,233,456  46,293,607 
    
Trumpalaikiai įsipareigojimai    
Bankų paskolos 29,085,948  23,805,621 
Lizingo įsipareigojimai 334,081  382,687 
Viso trumpalaikė dalis 29,420,029  24,188,308 
Paskolos ir pasiskolintos sumos, kurioms 
skaičiuojamos palūkanos iš viso 68,653,485  70,481,915 
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 2006  2005 
    

Finansinės skolos turi būti grąžinamos    
Per vienerius metus 29,085,948  23,805,621 
Antraisiais metais 23,367,124  45,873,773 
Trečiaisiais – penktaisiais metais 15,553,814  - 
    
 68,006,886  69,679,394 
    

Atimti: sumas, mokėtinas per vienerius metus 29,085,948  23,805,621 
    

Sumos, mokėtinos po vienerių metų 38,920,938  45,873,773 
    

Skolų analizė pagal valiutas:   
   

EUR 38,868,183 60,111,956 
LTL 22,383,948 5,616,410 
USD 6,754,755 3,951,028 
   
Iš viso 68,006,886  69,679,394 

Paskolos, kurių vertė 1,498 tūkst. litų, yra gautos su 3.9 proc. fiksuota palūkanų norma. Kitos 
paskolos yra gautos su kintama palūkanų norma, kuri yra 6 mėnesių LIBOR +1 proc. marža, 6 
mėnesių LIBOR + 1.1 proc. marža, 6 mėnesių LIBOR + 1.2 proc. marža, 1 ir 6 mėnesių 
EURIBOR + 1.1 proc. marža ir 1 mėnesio EURIBOR + 1.15 proc. marža. 

Grupė yra gavusi 7 Lietuvos bankų išduotas paskolas, 1 paskolą iš „Ammotrade LLC“ ir 2 
paskolas iš „Texas Fertiliser Investment LLC“. 

2006 m. gruodžio 31 d. pastatai, kurių likutinė vertė 33,664 tūkst. litų (2005: 34,467  tūkst. 
litų), mašinos ir įrengimai, kurių likutinė vertė 43,190 tūkst. litų (2005: 39,489 tūkst. litų), 
atsargos, kurių likutinė vertė 29,300 tūkst. litų (2005: 19,300 tūkst. litų), piniginės įplaukos į 
banko sąskaitas iki 10,000 tūkst. litų (2005: 10,000 tūkst. litų) ir „Techprominvest“ akcijos už 
2,808 tūkst. litų (2005: 2,808 tūkst. litų) yra įkeistos už banko paskolas. Kitos „Texas 
Fertiliser Investment LLC“ ir „Ammotrade LLC“ išduotos paskolos nėra užtikrintos įkeistu turtu. 

2007 m. kovo 30 d. Grupė susitarė su banku dėl kreditinės linijos padidinimo iki 2,492 tūkst. 
eurų (8,606 tūkst. litų) (2006 m. gruodžio 31 d. kreditinė linija nebuvo naudojama) bei 
grąžinimo termino atidėjimo iki 2008 m. gegužės 31 d. 

2006 m. gruodžio 31 d. Įmonė nevykdė paskolų, kurių vertė 2006 m. gruodžio 31 d. buvo 
22,783 tūkst. litų (2005: 26,092 tūkst. litų), sutartyse numatytų tam tikrų finansinių rodiklių, 
tačiau Įmonės vadovybė mano, kad bankas nerodo jog dėl to imtųsi, ir ateityje dėl to nesiims, 
tolimesnių veiksmų. Dėl to šiose finansinėse ataskaitose paskolos yra pateiktos taip, jei Įmonė 
vykdytų paskolų sutartyse numatytus finansinius rodiklius.  

Minimalus ateities mokėjimai pagal finansinio lizingo sutartis yra šie: 

Litais Iš viso  Palūkanos  Suma 
      
Mažiau nei 1 metai 406,073  71,992  334,081 
1 – 2 metai 330,673  23,654  307,019 
2 – 5 metai 5,538  39  5,499 
      
 742,284  95,685  646,599 
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Finansinio lizingo įsipareigojimams taikomos kintamos palūkanų normos: nustatyta 6 mėnesių 
EURIBOR +1.5 proc. marža, 6 mėnesių LIBOREUR + 1 proc. marža ir 6 mėnesių LIBOREUR + 
1.2 proc., 6 mėnesių LIBOREUR + 1.3 proc. marža ir 12 mėn. LIBOR + 1.4 proc. marža. 

22. Kiti kreditoriai 

Gruodžio 31 d. kitus kreditorius sudarė: 

 2006  2005 
    
Atlyginimai ir susiję mokesčiai 3,421,261  3,146,929 
Atostoginių rezervas 2,000,860  2,121,311 
Sukauptos premijos ir tantjemos valdybai 300,000  473,453 
Mokėtini mokesčiai 3,235,215  6,797,892 
Už Techprominvest akcijas 9,840,480   
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos 336,810  325,940 
    
Kiti kreditoriai iš viso 19,134,626  12,865,525 

23. Finansinės priemonės 

Vykdant įprastinę, finansinę ir investicinę veiklą, Grupė susiduria su kredito, palūkanų normos 
ir valiutos kursų pasikeitimo rizika. 

Kredito rizika 
Grupėje įdiegta kredito politika, ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Visiems klientams, 
pageidaujantiems gauti atitinkamą mokėjimo atidėjimą, atliekami kredito rizikos įvertinimai. 
Didžioji Grupės gautinų sumų dalis yra apdrausta. 

Likvidumo rizika 
Grupė laikosi politikos palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų lygį 
Grupėje arba turėti pakankamą finansavimą iš trečiųjų šalių. 

Palūkanų rizika 
Grupės skoloms taikomos fiksuotos bei kintamos palūkanos, susijusios su LIBOR ir EURIBOR. 

2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. grupė nesinaudojo jokiomis finansinėmis priemonėmis 
apsidrausti nuo pinigų srautų ar palūkanų normos kitimo rizikos, susijusios skolos 
priemonėmis su kintančia palūkanų norma. 

Užsienio valiutos kitimo rizika 
Grupė susiduria su valiutos kurso kitimo rizika, kuri yra susijusi su pardavimais, pirkimais ir 
paskolomis, denominuotais kita nei eurai valiuta (Litas susietas su euru fiksuotu santykiu 
3,4528 LTL / EUR). Užsienio valiutos kitimo rizika yra pirmiausia susijusi su JAV dolerio, 
Rusijos rublio ir Ukrainos grivnos kurso kitimu. 

Gautinos ir mokėtinos sumos užsienio valiuta 2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. gali būti 
išskaidytos taip: 

tūkst. litų 2005 m. gruodžio 31 d.  2005 m. gruodžio 31 d. 
                
 EUR  USD  RUB  UAH  EUR USD RUB UAH 
                        

Pirkėjų įsiskolinimai 24,667 10,722 22,956 0.577 25,041 10,234 21,657 1,366
Kiti skolininkai - - 3,972 0.08 30 - 2,895 154
Grynieji pinigai 0.620 0.812 3,031 0.145 861 10 3,666 154
Paskolos (38,868) (6,754) - - (60,914) (3,951) - -
Prekybos skolos (46,604) (0.73) (1,956) (0.06) (32,209) (4) (606) (2)
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Kiti kreditoriai - - (3,546) (0.46) (134) (64) (7,930) (95)

Valiutos išvestinių 
priemonių tikroji vertė - - - - - (4,120) - -
 
Grynoji pozicija (60,804) 3,968 28,003 0.742 (67,191) 2,105 19,682 1,577

24. Susijusios šalys 

Grupės susijusios šalys yra: 
- šalys kontroliuojančios Grupę, Grupės kontroliuojamos įmonės bei šalys, kurias kontroliuoja 
Grupės akcininkai; 
- šalys galinčios reikšmingai įtakoti Grupės veiklą; 
- Grupės ar ją kontroliuojančių įmonių vadovybės nariai; 
- asmenys susiję artimais giminystės ryšiais su aukščiau paminėtais asmenimis; 
- Įmonės, kurias kontroliuoja arba reikšmingai įtakoja aukščiau paminėti asmenys. 
Sandoriai tarp grupės įmonių ir tarpusavio atsiskaitymų likučiai buvo eliminuoti konsoliduojant 
ataskaitas. 

Išmokos valdybos nariams 2006 m. sudarė 3,799 tūkst. litų (2005 - 184 tūkst. litų).  

Pirkimai iš kitų susijusių šalių 2006 m. ir 2005 m.: 

 Objektas  2006  2005 
      
Iš AB “Snaigė” akcininkų kontroliuojamų 
įmonių:      

UAB „Hermis Fondų Valdymas” Nuomos mokesčiai 52,752  60,480 
      
Iš vadovybės narių ir jų artimų giminaičių 
kontroliuojamų įmonių:      

UAB „Lisiplastas” Medžiagos  7,072,470  8,258,540 
UAB „Baltijos polistirenas” Medžiagos  2,481,889  1,036,536 
UAB „Astmaris” Medžiagos  6,847,895  - 
UAB „Aljana” Medžiagos  -  19,789 
UAB „Lanksti Linija” Medžiagos  -  68,517 

Pajamos iš kitų susijusių šalių 2006 m. ir 2005 m. buvo: 

 Objektas  2006  2005 
      
Iš akcininkų:      
UAB „Hermis Capital“ Palūkanos 33,767  43,985 
      
Iš vadovybės narių ir jų artimų giminaičių 
kontroliuojamų įmonių:      

UAB „Lisiplastas” Atsargos 397,342  356,710 
UAB „Lanksti Linija” Remonto darbai -  126,505 
 
Gautinos/mokėtinos sumos iš susijusių šalių 2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. buvo: 
 
 Objektas  2006  2005 
      
Mokėtina:      

UAB „Lanksti Linija” 
Prekybos 

gautinos sumos  1,368,513  59,327 
      
Gautina:      
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UAB „Lisiplastas” 
Prekybos 

mokėtinos sumos  23,020  615,890 

UAB „Aljana” 
Prekybos 

mokėtinos sumos  -  2,643 

UAB „Lanksti Linija” 
Prekybos 

mokėtinos sumos  9,435  21,589 

25. Įvykiai po balanso datos 

2007 m. sausio 18 d. buvo įregistruotas akcinio kapitalo padidinimas iki 23,827,365 vieno lito 
nominalo akcijų akcijas apmokant nepiniginiu įnašu atsiskaitant dukterinės įmonės 
„Techprominvest“ akcijomis, kurių įvertinta tikroji vertė 9,840 tūkst. litų. 

2007 m. kovo 30 d. Grupė susitarė su banku dėl kreditinės linijos padidinimo iki 2,492 tūkst. 
eurų (8,606 tūkst. litų) (2006 m. gruodžio 31 d. kreditinė linija nebuvo naudojama) bei 
grąžinimo termino atidėjimo iki 2008 m. gegužės 31 d. 
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