
                                                                                                                                           

 

  

 

Už 2008 I ketvirčio konsoliduotos finansin÷s atskaitomyb÷s parengimą atsakingi emitento valdymo 
organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas bei emitento konsultantai patvirtina, kad jų 
žiniomis, tarpin÷ finansin÷ atskaitomyb÷, sudaryta pagal taikomus buhalterin÷s apskaitos standartus, 
atitinka tikrovę ir teisingai parodo emitento turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną 
arba nuostolius.  
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita 

Ataskaita parengta už 2008 m.pirmąjį ketvirtį. 

 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 

Bendrov÷s pavadinimas - akcin÷ bendrov÷ “SNAIGö” (toliau vadinama Bendrove) 

Įstatinis kapitalas – 23,827,365 Lt 

Adresas – Pramon÷s g. 6, LT-62175 Alytus 

Telefonas – (8-315) 56 206 

Faksas – (8-315) 56 207; (8-315) 56 242 

Elektroninis paštas (E-mail) – snaige@snaige.lt 

Interneto tinklapis – http://www.snaige.lt 

Teisin÷-organizacin÷ forma – juridinis asmuo, akcin÷ bendrov÷ 

Įregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje, bendrov÷s įregistravimo numeris AB 92-119, 
įmonių rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB “Snaig÷” įstatai buvo perregistruoti Lietuvos respublikos 
Juridinių asmenų registro Alytaus skyriuje 2007 m. sausio 18 d 

 

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis 
ji buvo parengta, visuomen÷s informavimo priemon÷s pavadinimas 

Su ataskaita ir kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti AB “Snaig÷”, 
Pramon÷s g. 6, Alytuje, biudžeto ir apskaitos skyriuje (411 kab.), darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.30 val., 
V nuo 7.30 iki 14.00 val. bei UAB FMĮ „Orion Securities”, A. Tum÷no g. 4, B korpusas, Vilniuje, darbo 
dienomis nuo 9.00 iki 17.00. 
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 II. FINANSINö PADöTIS 

AB „Snaig÷“ yra Lietuvoje veikianti motinin÷ įmon÷, turinti dukterines įmones Lietuvoje, Rusijoje ir 
Ukrainoje. Dukterinių įmonių finansin÷s ataskaitos yra įtrauktos į konsoliduotas finansines ataskaitas. 
Finansin÷s ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos verslo apskaitos ir Tarptautiniais apskaitos 
standartais.  

Nuo 2004m. AB „Snaig÷“ finansin÷ atskaitomyb÷ rengiama pagal VAS, o pagal TAS metin÷ finansin÷ 
atskaitomyb÷ rengiama nuo 2002 m. Atskaitomyb÷s principai pagal TAS ir VAS nesiskiria.  

Ankstesniais metais ataskaitos buvo ruošiamos pagal Bendruosius apskaitos principus. Lyginant Bendruosius 
apskaitos principus su TAS,  pagrindiniai skirtumai:  

Pagal Bendruosius apskaitos principus akcijų emisijos leidimo kaštai buvo pripažinta kaip formavimo 
savikaina ir amortizuojama, o pagal TAS šia suma buvo sumažinti akcijų priedai. 

Kitas skirtumas, kad pagal TAS buvo skaičiuojamas pelno mokesčio atid÷jimo  įsipareigojimas, o pagal 
Bendruosius apskaitos principus to nebuvo daroma 

 

8. Buhalterinis balansas (Lt) 

Eil. Nr. TURTAS 2008 03 31 2007 12 31 2007 03 31 

     

A. Ilgalaikis turtas  111,475,935 119,258,923 122,160,675 
I. NEMATERIALUS TURTAS 16,841,137 17,451,146 17,351,668 
II. MATERIALUS TURTAS 91,840,619 97,925,574 101,643,318 
II.1. Žem÷    
II.2. Pastatai 35,722,661 36,663,254 38,101,689 
II.3 Kitas ilgalaikis materialus turtas 54,265,112 58,968,702 54,258,551 
II.4 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok÷jimai 1,852,846 2,293,618 9,283,078 
III. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS    
IV.   ATIDöTO MOKESČIO TURTAS 2,794,179 3,882,203 3,165,689 
     
B. Trumpalaikis turtas 148,662,604 126,254,156 133,879,336 
I.  ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 75,678,663 63,184,898 71,766,258 
I.1. Atsargos 75,678,663 63,184,898 71,766,258 
I.2. Išankstiniai apmok÷jimai      
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys      
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 55,962,865 53,530,858 57,603,790 
III.  KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 4,646,589 5,553,840 237,589 
IV. GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE 12,374,487 3,984,560 4,271,699 
     
C.  Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio 

sąnaudos    
     

 TURTAS IŠ VISO 260,138,539 245,513,079 256,040,011 
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Eil.Nr. SAVININKŲ NUOSAVYBö IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2008 03 31 2007 12 31 2007 03 31 
     

A. Kapitalas ir rezervai 83,767,495 91,518,241 98,905,602 
       
I.  KAPITALAS 36,554,635 36,554,635 36,554,635 
I.1. Įstatinis (pasirašytas) 23,827,365 23,827,365 23,827,365 
I.2. Nepareikalautas (-)      
I.3. Akcijų priedai (nominalin÷s vert÷s perviršijimas) 12,727,270 12,727,270 12,727,270 
 Savos akcijos (-)      
III. PERKAINAVIMO REZERVAS (713,338) (903,947) (1,197,155) 
IV. REZERVAI 36,485,196 36,486,171 29,236,913 
V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 11,441,002 19,381,382 34,311,209 
     
B. Mažumos dalis 10,667 3,913 3,872 
     
C. Finansavimas(dotacijos ir subsidijos) 2,735,629 3,014,916 3,556,228 
     
D. Mok÷tinos sumos ir įsipareigojimai 173,624,748 150,976,009 153,574,309 
     
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKöTINOS SUMOS IR 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 34,657,532 23,029,025 46,974,707 
I.1. Finansin÷s skolos 20,843,460 20,841,891 43,785,080 
I.2. Prekybos skolos      
I.3. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis      
I.4. Atid÷jimai    
I.5. Atid÷tieji mokesčiai      
I.6. Kitos mok÷tinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 13,814,072 2,187,134 3,189,627 
     
II. PER VIENERIUS METUS MOKöTINOS SUMOS IR 

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 138,967,216 127,946,984 106,599,602 
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 40,999,185 32,758,823 19,389,651 
II.2. Finansin÷s skolos      
II.3. Prekybos skolos 84,062,087 82,319,881 75,202,181 
II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis 560,967 442,023 1,757,835 
II.5. Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas 6,944,617 6,508,857 6,706,607 
II.6. Atid÷jimai    
II.7. Kitos mok÷tinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 6,400,360 5,917,400 3,543,328 
II.8 Išvestinių finansinių priemonių tikroji vert÷    

     

 SAVININKŲ NUOSAVYBö IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
IŠ VISO 260,138,539 245,513,079 256,040,011 
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9. Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt) 

 

Eil. Nr. STRAIPSNIAI 2008 03 31 2007 03 31 
I. PARDAVIMAI IR PASLAUGOS 77,986,523 72,600,904 
II. PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ 

SAVIKAINA 68,730,895 63,328,582 
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 

9,255,628 9,272,322 
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 13,328,257 11,250,214 
V.  VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) (4,072,629) (1,977,892) 
VI. KITA VEIKLA 615,850 235,257 
VI.1. Pajamos 1,094,979 742,157 
VI.2. Sąnaudos 479,129 506,900 
VII. FINANSINö IR INVESTICINö VEIKLA (4,414,658) (824,028) 
VII.1. Pajamos 1,923,426 2,802,353 
VII.2. Sąnaudos 6,338,084 3,626,381 
VIII. ĮPRASTINöS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) (7,871,437) (2,566,663) 
IX. PAGAUTö (ypatingasis pelnas)   
X. NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)   
XI. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS 

(NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (7,871,437) (2,566,663) 
XII. MOKESČIAI   
XIII. PELNO MOKESTIS  1,240,645 
XIV. ATIDöTO PELNO MOKESČIO PASIKEITIMAS   
XV. SOCIALINIS MOKESTIS 

 
 

XVI. MAŽUMOS DALIS 3,299 3,496 

XVII. GRYNASIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS 
(NUOSTOLIS) (7,874,736) (3,803,812) 
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Pinigų srautų ataskaita 

 

Eil. Nr.  2008 I ketv. 2007 I ketv. 
 I. Pagrindin÷s veiklos pinigų srautai   
 I.1 Rezultatas prieš mokesčius (7,871,437) (2,566,663) 
 I.2 Nusid÷v÷jimo ir amortizacijos sąnaudos 5,782,774 5,066,426 
 I.3 Subsidijų amortizacija (279,290) (293,112) 
 I.4 Parduoto ilgalaikio turto rezultatas (30,955) (33,076) 
 I.5 Nurašytas ilgalaikis turtas 296 626 
 I.6 Atsargų nurašymas    
 I.7 Pirk÷jų įsiskolinimų nuvert÷jimas    
 I.8 Nerealizuotas nuostolis iš valiutos ateities sandorių (326,791) - 
 I.9 Atid÷jimo garantiniam remontui pokytis 1,074,807 176,478 
 I.10 Finansin÷s pajamos (7,850)  - 
 I.11 Finansin÷s sąnaudos 903,869 1,373,178 
 I.12 Užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka 3,825,105 252,837 
 Grynųjų pinigų srautai iš įmon÷s veiklos iki pasikeitimo 

apyvartin÷se l÷šose 3,070,528 3,976,694 
    
 II.1 Gautinų pirk÷jų įsiskolinimų ir kitų skolų pokytis (2,326,751) 14,778,785 
 II.2 Atsargų pokytis (12,493,765) (15,894,975) 
 II.3 Prekybos ir kitų skolų tiek÷jams pokytis 2,854,505 8,807,141 
 Grynųjų pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos (8,895,483) 11,667,645 
    
 III.1 Gautos palūkanos  - 
 III.2 Sumok÷tos palūkanos (903,869) (1,373,178) 
 III.3 Sumok÷tas pelno mokestis (526,248) (1,240,645) 
    
 Grynųjų pinigų srautai iš įmon÷s veiklos, grynąja verte (10,325,600) 9,053,822 

     
      

 II.  Investicin÷s veiklos pinigų srautai   
 II.1 Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas (50,097) (1,915,567) 
 II.2 Nematerialiojo ilgalaikio turto kapitalizavimas   (34,837) 
 II.3 L÷šos iš ilgalaikio turto pardavimo 46,197 2,351,777 
    
 Grynieji investicin÷s veiklos pinigų srautai (3,900) 401,373 



2008 m. I ketvirčio ataskaita   

UAB FMĮ ”Orion securities”   

       psl. 8 

 

 III. Finansin÷s veiklos pinigų srautai   
 III.1 Pinigų srautai, susiję su įmon÷s savininkais    
 III.1.1 Akcijų išleidimas     
 III.1.2 Savininkų įnašai nuostoliams padengti    
 III.1.3 L÷šos iš nuosavų akcijų pardavimo    
 III.1.4 Dividendų išmok÷jimas    
 III.2 Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais    
 III.2.1 Gautos subsidijos    
 III.2.1.1 Ilgalaikių paskolų l÷šos 19,952,728 33,300,499 
 III.2.1.2 Paskolų grąžinimas (11,500,000) (42,183,437) 
 III.2.2 Gautas lizingas    
 III.2.2.1 Lizingo įsipareigojimų mok÷jimai (210,797) (1,105,638) 
III.3 Kiti finansin÷s veiklos pinigų srautų (sumaž÷jimai) 10,477,496  

    
 Grynųjų pinigų srautai iš finansavimo, grynąja verte 18,719,427 (9,988,576) 

    
 IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai    
 IV.1.   Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padid÷jimas   
 IV.2.   Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumaž÷jimas   
V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų  

ir pinigų ekvivalentų likučiui   
 VI. Grynųjų pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos, investavimo ir 

finansavimo grynąja verte 
            

8,389,927 (533,381) 
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 3,984,560 4,805,080 
 VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 12,374,487 4,271,699 
 

 



2008 m. I ketvirčio ataskaita   

 

UAB FMĮ ”Orion securities”   

       psl. 9 

Kapitalo pokyčių ataskaita 

  
Apmok÷tas   
įstatinis 
kapitalas 

Akcijų      
priedai 

Savos 
akcijos 
(-) 

Įstatymo numatyti rezervai Kiti rezervai 
Nepaskirstytasis 

pelnas 
(nuostoliai) 

 VISO 
Smulkieji 
akcininkai 

IŠ VISO 

        Privalomasis 
Savų  akcijų 
įsigijimo 

labdarai ir 
paramai, 

socialin÷ms 
reikm÷ms, 
kal÷diniams 
renginiams 

investicijoms Kiti 
valiutos 
keitimo 
rezervas 

        

 Perskaičiuotas likutis  
2006 gruodžio 31d. 

23,070,405 3,643,750   2,337,913 10,000,000 151,000 410,000 16,338,000 
  

-968,705 38,043,120 93,007,483 7,368 93,014,851 

Dividendai už 2007m.                       0   0 

Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2007m.           -11,412,480 -11,412,480 -3,455 -11,415,935 

Savų akcijų įsigijimas per finansinius metus           0 0         0   0 

Sudaryti rezervai        60,658   -61,000 -60,000 7,309,600     -7,249,258 0   0 

Savų akcijų pardavimas per finansinius metus                       0   0 

 Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / 
nuostoliai (2006m) 

                
    

  0 
  

0 

Smulkių akcininkų pelnas paskirstytas padengti 
ankstesnius nuostolius, kuriuos deng÷ stambieji 
akcininkai 

                

    

  0 

  

0 

Kiti pokyčiai 756,960 9,083,520        82,758  9,923,238  9,923,238 

Pelno ( n ) ataskaitoje 2006 m. nepripažintas 
pelnas 

                
    

    

Likutis 2007 gruodžio 31d. 23,827,365 12,727,270 0 2,398,571 10,000,000 90,000 350,000 23,647,000 0 -903,947 19,381,382 91,518,241 3,913 91,522,154 

Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2008 m.                    -7,940,380 -7,940,380 -3,299 -7,943,679 

Dividendai už 2007m.                       0 0 0 

Sudaryti rezervai                0 0 0 

Pervedimai iš rezervų                0 0 0 

Savų akcijų įsigijimas per finansinius metus                0 0 0 

Savų akcijų pardavimas  per finansinius metus                       0   0 

Smulkių akcininkų pelnas paskirstytas padengti 
ankstesnius nuostolius, kuriuos deng÷ stambieji 
akcininkai 

                
    

  
    

0 

Kiti pokyčiai     -975            190,608   189,633 10,053 199,686 

Pelno (nuostolio)ataskaitoj nepripažintas 
ataskaitinioų metų pelnas 

                
    

    

Likutis 2008 kovo 31d. 23,827,365 12,727,270 0 2,397,596 10,000,000 90,000 350,000 23,647,600 0 -713,339 11,441,002 83,767,495 10,667 83,778,162 
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10. Aiškinamasis raštas 

Akcin÷ bendrov÷ „Snaig÷“ (Bendrov÷), kuri yra „Snaig÷s“ grup÷s motinin÷ įmon÷, įsikūrusi Alytuje, 
Pramon÷s g. 6. Bendrov÷ įregistruota 1963 metų balandžio 1 d. Jos akcijomis  prekiaujama oficialiajame 
Lietuvos nacionalin÷s vertybinių popierių biržos sąraše. 

Pagrindin÷ Bendrov÷s produkcija yra šaldytuvai ir šaldikliai. Bendrov÷ gamina buitinius ir 
komercinius šaldytuvus. 

Grup÷s darbuotojų skaičius 2008 metų kovo 31 dieną buvo 2457 darbuotojai (2007m. gruodžio 31d. : 
2479). 

2008 m. kovo 31 dienai  ir 2007 m. gruodžio 31 dienai pagrindiniai AB „Snaig÷“ akcininkai buvo : 

 2008  2007 
  Akcijų   Akcijų 
 Akcijos dalis % Akcijos dalis % 
 UAB “Survesta “ 5,125,000 21.51 4,935,810 20.71 
 Kiti akcininkai 18,702,365 78.49 18,891,555 79.29 
 Iš viso: 23827365 100 23,827,365 100 
 

Visos akcijos, kurių kiekvienos nominali vert÷ 1 litas, yra paprastosios ir 2008m. kovo 31 dienai, bei 
2007m. gruodžio 31 dienai buvo pilnai apmok÷tos.   

Dukterin÷s įmon÷s 2008m. kovo 31d. ir 2007m. gruodžio 31 d. Bendrov÷s akcijų netur÷jo. Bendrov÷ 
netur÷jo įsigijusį savų akcijų.  

Grupę sudaro Bendrov÷ AB “Snaig÷ “ ir jos dukterin÷s įmon÷s: 

Įmon÷ Šalis 
Grup÷s valdomų 
akcijų dalis 

Investicijos dydis 
(savikaina) 

“Techprominvest” 
Rusija 
(Kaliningradas) 100% 12.648.840 

„Snaig÷ Ukraina“ Ukraina 99% 88.875 

“Moroz Trade “ Rusija 100% 947 

“Liga Servis “ Rusija 100% 1.028 

“Almecha“ Lietuva 100% 1.375.785 

Viso:     14.115.475 
 

Dukterinę įmonę „Techprominvest AB „Snaig÷“ įsigijo 2002m. Nuo įsigijimo dienos Bendrov÷ vald÷ 
85% „Techprominvest“. 2006 m. AB „Snaig÷“ įsigijo likusius 15% „Techprominvest“ akcinio kapitalo, 
apmokant 2007 m. šiuo tikslu išleistomis 756.960 paprastosiomis AB „Snaig÷“ akcijomis. Ši įmon÷ užsiima 
šaldytuvų ir šaldiklių, kurie didžiąja dalimi parduodami Rusijoje, gamyba. 

Dalis Grup÷s valdomos „Techprominvest“ akcinio kapitalo yra įkeista bankui už paskolas. D÷l šio 
įkeitimo Bendrov÷ yra įsipareigojusi neparduoti dalies dukterin÷s įmon÷s „Techprominvest“ akcijų 
tretiesiems asmenims be banko išankstinio sutikimo, taip pat ir nebalsuoti akcininkų susirinkimuose d÷l 
ilgalaikio įmon÷s turto pardavimo, nuomos bei įkeitimo tretiesiems asmenims. 

„Snaig÷ Ukraina“ (Kijevas, Ukraina) įkurta 2002m. Nuo įsigijimo Bendrov÷ valdo 99% šios 
dukterin÷s įmon÷s akcijų. Įmon÷ teikia pardavimo ir marketingo paslaugas Ukrainos rinkoje. 

„Moroz Trade“ ( Maskva, Rusija ) įkurta 2004 m. Nuo įsigijimo Bendrov÷ valdo 100 %  jos akcijų. 
Įmon÷ teikia pardavimo ir marketingo paslaugas Rusijos rinkoje. 

„Liga Servis“ ( Maskva, Rusija ) įkurta 2006m. Bendrov÷ valdo 100 % jos akcijų. Įmon÷ teikia 
pardavimo ir marketingo paslaugas Rusijos rinkoje. 
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„Almecha“ ( Alytus, Lietuva ) įkurta 2006 m. Bendrov÷ valdo 100 % jos akcijų. Pagrindin÷ veikla – 
šaldytuvų komponentų ir įrengimų gamyba. 

Ši finansin÷ atskaitomyb÷ yra parengta vadovaujantis Tarptautiniais finansin÷s atskaitomyb÷s 
standartais ir remiantis prielaida, kad Grup÷ tęs savo veiklą. 

Atsargos atskaitomyb÷je nurašomos FIFO metodu. Prek÷s ir paslaugos, mok÷tinos ir gautinos sumos 
užsienio valiuta užfiksuotos oficialiu keitimo kursu, galiojusiu sandorio dieną. Būsimoms išlaidoms, atliekant 
garantinį šaldytuvų aptarnavimą, pelno mokesčio įsipareigojimams, gautinoms sumoms ir nelikvidžioms 
atsargoms, esamoms sand÷lyje sukaupti atid÷jimai. 

Likučiai pinigų, gautinų sumų ir įsipareigojimų, išreikštų užsienio valiuta ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje yra apskaitomi litais, taikant oficialų keitimo kursą, galiojusį mokestinio laikotarpio pabaigoje.  

Pajamos ir sąnaudos apskaitomos vadovaujantis besitęsiančios veiklos bei pajamų ir sąnaudų 
kaupimo principu. 

Dukterin÷s įmon÷s yra bendrov÷s kontroliuojamos. Grup÷s įmonių likučiai, pajamos ir sąnaudos, 
pelnas ir nuostoliai iš sandorių tarp grup÷s įmonių, ruošiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę, pilnai 
eliminuoti. 

Grup÷s apskaita vedama litais, išskyrus dukterines įmones: „Techprominvest“, „Moroz Trade“ ir 
„Liga-Servis“, kurių apskaita vedama Rusijos rubliais, bei dukterinę įmonę „Snaig÷ Ukraina“, kurios apskaita 
vedama Ukrainos grivinomis. 

Konsoliduotose finansin÷se ataskaitose skaičiai pateikti litais. 

Pagrindin÷ valiutos rizika, su kuria susiduria Bendrov÷ kyla d÷l to, kad reikšmingą pajamų dalį 
Bendrov÷ uždirba JAV doleriais, o skolinasi l÷šas kitomis valiutomis. 

Tikslu sumažinti valiutos kurso svyravimus Bendrov÷ naudojo išvestinius finansinius instrumentus 
(forvardus), padedančius valdyti užsienio valiutos riziką. Ataskaitos sudarymo dieną Bendrov÷ netur÷jo 
neįvykdytų išvestinių finansinių priemonių.  

Bendrov÷je nematerialiam ilgalaikiam turtui priskiriamas indentifikuojamas nepiniginis turtas, 
neturintis materialios formos, kuriuo bendrov÷ disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonomin÷s naudos. 
Įsigijimo ( pasigaminimo ) metu nematerialusis ilgalaikis turtas  registruojamas įsigijimo ( pasigaminimo ) 
savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą 
amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacin÷ vert÷ nenustatyta. 
Amortizacijos sąnaudos pl÷trai  priskirtos bendrov÷s veiklos sąnaudoms, o programinei įrangai - išlaidų 
centrams. Balanso eilut÷je nematerialusis turtas apskaitytas kartu su prestižu ( 12.312.707). Bendrov÷s 
nematerialus turtas visame ilgalaikiame turte sudaro 15,11 proc. 

Bendrov÷je ilgalaikiam materialiam turtui priskiriami objektai, kurių vert÷ nemažesn÷ kaip 500 litų ir 
kurie daugelį kartų dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese, išsaugodami savo natūrinę formą, nusid÷vi 
ilgiau kaip per vienerius metus, kai bendrov÷ pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonomin÷s naudos būsimais 
laikotarpiais, kai galima patikimai nustatyti to turto įsigijimo savikainą ir kai bendrovei yra per÷jusi visa 
rizika susijusi su materialiuoju turtu. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacin÷ vert÷ lygi 1 litui. Ilgalaikio turto  
nusid÷v÷jimo skaičiavimui naudojamas tiesiogiai  proporcingas metodas metais. Naudingo tarnavimo laikas 
yra toks:  

• pastatai ir statiniai 15 - 63 metai 

• mašinos ir įrengimai 5 - 10 metų 

• transporto priemon÷s ir kitas turtas 3 - 8 metai 

Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Balanse 
ilgalaikis materialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, at÷mus sukauptą nusid÷v÷jimą.  

Ilgalaikis turtas visame bendrov÷s turte sudaro 42,85 proc. Didžiausią ilgalaikio turto dalį (82,39 
proc.) sudaro materialus turtas.  
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Trumpalaikis turtas visam bendrov÷s turte sudaro 57,15 proc. per pirmą šių metų ketvirtį padid÷jo 
5,72 proc.  

Trumpalaikiame turte didžiausią dalį sudaro: 

1. Atsargos (50,91 proc.), nuo metų pradžios padid÷jo 0,86 proc. Šį padid÷jimą sąlygojo gatavos 
produkcijos sukaupimas sand÷liuose vasaros laikotarpio išpardavimui. 

2. Per vienerius metus gautinos sumos (37,64 proc.), per pirmą šių metų ketvirtį sumaž÷jo 4,76 proc.  

Įvertinus gautinų sumų apmok÷jimo bei atsargų, esančių bendrov÷s sand÷liuose, panaudojimo ir 
realizavimo riziką, pagal kiekvieną pirk÷ją ir kiekvieną atsargą 2008-03-31 dienai sukaupti atid÷jimai, o 
būtent: 

1. Nelikvidžioms atsargoms – 48.107 Lt. 

2. Gautinoms sumoms – 11.763.408 Lt. 

3. Atid÷jimai garantiniam šaldytuvų aptarnavimui – 4.784.305 Lt. 

Bendrov÷s įstatinis kapitalas lygus 23.827.365 Lt (23.827.365vnt. paprastųjų vardinių akcijų, akcijos 
nominali vert÷ lygi 1 litui.). Bendrov÷s akcijos įregistruotos Vilniaus vertybinių popierių biržoje oficialiame 
sąraše.  

Finansin÷s dotacijos ir subsidijos lygios 2.735.629 Lt.  

Mok÷tinos sumos ir įsipareigojimai prilyginamos 173.624.748 Lt., iš to skaičiaus: 

- po vienerių metų mok÷tinoms sumoms – 34.657.532 Lt. : 

  2008.03.31 2007.12.31 

atid÷jimai garantiniams įsipareigojimams  3.042.242 1.892.800 

atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimas 294.334 294.334 
ilgalaik÷s paskolos ir lizingo 
įsipareigojimai 20.843.460 20.841.891 

ilgalaikiai įsipareigojimai už obligacijas 10.477.496 - 

viso : 34.657.532 23.029.025 
 

- per vienerius metus mok÷tinoms sumoms – 138.967.216 Lt: 

prekybin÷s skolos  84.062.087 Lt 

ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis  40.999.185 Lt 

avansu gautos sumos  560.967 Lt 

mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas  6.944.617 Lt 

kitos mok÷tinos sumos  6.400.360 Lt 

 138.967.216 Lt 

 

Apyvartinių l÷šų papildymui bendrov÷ naudojasi banko ir susijusių šalių paskolomis 40.351.743 Lt, 
faktoringu 18.278.767 Lt, lizingu ilgalaikio materialaus turto įsigijimui  3.212.135 Lt.  

Bendrov÷ pasirašiusi 200.000 vnt obligacijų išleidimo sutartį, kurių kiekvienos nominali vert÷ 100 
litų ir išpirkimo kaina 100 litų už vienetą. Metin÷ palūkanų norma 14 %, obligacijų galiojimo trukm÷ 367 
dienos. Obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastąsias vardines akcijas, konvertavimo santykis su 
Bendrov÷s paprastomis akcijomis 1:18. Obligacijų išpirkimo terminas 2009 m. balandžio 6 diena. Ataskaitos 
sudarymo dienai išplatinta obligacijų už 10.477.496 Lt. 

Susijusios šalys suteikę trumpalaikių paskolų už 7.100.000 Lt. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išplatinta obligacijų už 10.477.496 Lt. 
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Bendrov÷ per 2008 metų pirmą ketvirtį iš pardavimų ir paslaugų uždirbo 9.255.628 Lt konsoliduoto 
bendrojo pelno, o palyginus su pra÷jusių finansinių metų tuo pačiu laikotarpiu, pelno iš šios veiklos gauta 
16.694 Lt. daugiau. Tipin÷s veiklos pardavimų pajamos lygios 77.986.523 Lt, o sąnaudos – 68.730.895 Lt.  

Patirta veiklos sąnaudų už 13.328.257  Lt, iš to skaičiaus: 

 - pardavimų   -  5.352.550 Lt; 

 - bendrųjų  ir administracinių -  7.975.707 Lt. 

Bendrov÷ iš kitos veiklos gavo 615.850 Lt pelno, o lyginant su pra÷jusių metų tuo pačiu laikotarpiu 
380.593 Lt daugiau.   

Kitos veiklos pajamos lygios – 1.094.979 Lt, sąnaudos – 479.129Lt. 

 Iš finansin÷s investicin÷s veiklos patirta 4.414.658 Lt nuostolio. 

 2008. I ketv 2007. I ketv 

            Finansin÷s investicin÷s veiklos pajamos  ( litais )            1.923.426 2.802.353 

            Finansin÷s investicin÷s veiklos sąnaudos ( litais )            6.338.084 3.626.381 

 

Bendrov÷ per 2008 m I ketvirtį ypatingų pajamų ir sąnaudų, t.y. pagaut÷s ir netekimų negavo. 

Bendrov÷ per grupę įmonių 2008 metų I ketvirtį patyr÷ 7.871.437 Lt iki mokestinio nuostolio , o per 
praeitų metų tą patį laikotarpį – 2.566.663 Lt iki mokestinio nuostolio.   

Didžioji šio nuostolio dalis gauta iš AB Snaig÷ valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje, kur n÷ra 
veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausti nuo patiriamų nuostolių d÷l valiutų svyravimo, ir 
pagrindinių žaliavų brangimo. 

Pobalansiniai įvykiai 

Bendrov÷s administracija svarsto galimybę didinti įstatinį kapitalą savo dukterin÷je įmon÷je 
„Techprominvest“. Kapitalas būtų didinamas, investuojant dukterin÷je įmon÷je jau naudojamą ilgalaikį turtą 
ir kapitalizuojant suteiktas paskolas, bendroje vert÷je 55.197.921 Lt.   
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