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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas
Tarpinis pranešimas parengtas už 2008 m. I pusmetį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Bendrov÷s pavadinimas – akcin÷ bendrov÷ “Snaig÷” (toliau vadinama Bendrove)
Įstatinis kapitalas – 23 827 365 Lt
Adresas – Pramon÷s g. 6, LT-62175 Alytus
Telefonas – (315) 56 206
Faksas – (315) 56 207; (315) 56 269
Elektroninis paštas – 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. Emitento pagrindin÷s veiklos pobūdis
Bendrov÷s pagrindin÷ veikla yra šaldytuvų ir šaldiklių gamyba ir kita LR Įstatymų nedraudžiama veikla,
kaip numatytos registracijos įstatuose.
4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su tarpiniu pranešimu bei dokumentais, kuriais
remiantis jis buvo parengtas, 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 nuo 8.00-16.30 val. bei
UAB FMĮ „Orion Securities”, A. Tum÷no g. 4, B korpusas, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.
Visuomen÷s informavimo priemon÷s - dienraštis “Lietuvos rytas” ir Vilniaus vertybinių popierių biržos
internetinis puslapis http://www.baltic.omxnordicexchange.com
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS
POPIERIUS, AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS
5. Emitento įstatinis kapitalas
5.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

Vertybinių popierių
pavadinimas

VP skaičius

Nominalioji
vert÷, Lt

Bendra nominalioji
vert÷, Lt

Dalis įstatiniame
kapitale, proc.

Paprastosios vardin÷s akcijos

23 827 365

1

23 827 365

100

5.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus
skolos ar išvestinius vertybinius popierius
Šiuo metu AB „Snaig÷“ yra išleidusi 200 000 vienetų konvertuojamųjų vardinių obligacijų. Išpirkimo dieną
viena konvertuojamoji obligacija obligacijų savininkų sprendimu gali būti konvertuota į 18 paprastųjų
vardinių AB „Snaig÷“ akcijų, kurių nominali vert÷ 1 Lt. Visiems obligacijų savininkams konvertavus
turimas obligacijas, įstatinis kapitalas padid÷tų 3 600 000 Lt.

6. Akcininkai
Bendras akcininkų skaičius 2008 m. birželio 30 d. – 954.
Stambiausi akcininkai, nuosavyb÷s teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio
kapitalo:
Turimų paprastųjų
vardinių akcijų
skaičius, vnt.
Akcininkų vardai,pavard÷s
(įmonių pavadinimai,
buvein÷s adresas, įmonių
rejestro kodas)

Hansabank – klientų VP,
Liivalaia 8, Tallinn 15040
Estonia,

iš viso

tame
tarpe
priklausa
nčių
akcininku
i
nuosavyb÷
s teise

Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc.

iš viso

tame tarpe paprastųjų
vardinių akcijų
priklausančių akcininkui
nuosavyb÷s teise

balsų
dalis

kapit
alo
dalis

suteikiamų
balsų

kapitalo
dalis

Su kartu
veikiančių
asmenų
grupe,
proc.

10 263 369

10 263 369

43,07

43,07

43,07

43,07

-

UAB “SURVESTA” K.
Kalinausko 2b, Vilnius į/k.
126408152

5 138 140

5 138 140

21,56

21,56

21,56

21,56

21,87

Skandinaviska Enskilda –
klientų VP, Sergels Torg 2,
10640 Stockholm, Sweden,
Į/k 50203290810

4 315 309

4 315 309

18,11

18,11

18,11

18,11

-

Į/k 10060701
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7. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą
reglamentuoja LR vertybinių popierių rinkos įstatymas
Bendrov÷ yra išleidusi konvertuojamąsias obligacijas kurių ISIN kodas yra LT0000109274. Pagrindin÷
informacija apie išleistas obligacijas:
Pagrindin÷ informacija apie AB „Snaig÷“ išleistas konvertuojamąsias obligacijas
Vertybiniai popieriai

367 dienų trukm÷s vardin÷s Konvertuojamosios Obligacijos (toliau –
konvertuojamosios Obligacijos)

Obligacijų skaičius

200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų

Vieneto nominali vert÷

100 (vienas šimtas) litų arba 28,9620 (dvidešimt aštuoni ir devyni šimtai šešiasdešimt
dvi tūkstantosios) eurų (čia ir toliau 1,0000 EUR = 3,4528 LTL)

Bendra nominali vert÷

20 000 000 litų arba 5 792 400 eurų

Vertybiniai popieriai, į
kuriuos konvertuojamos
išleidžiamos obligacijos

Paprastosios vardin÷s AB „Snaig÷“ akcijos

Konvertavimo santykis

1:18 (viena Konvertuojamoji Obligacija keičiama į aštuonioliką akcijų)

Emisijos valiuta

Litai

Palūkanų norma

Konvertuojamų obligacijų pelningumas – 14 (keturiolika) procentų metinių palūkanų
nuo konvertuojamųjų Obligacijų emisijos kainos. Palūkanos bus mokamos obligacijų
išpirkimo dieną ir įeis į konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo kainą. Palūkanos
skaičiuojamos už laikotarpį nuo Obligacijų įsigijimo iki jų išpirkimo.

Obligacijų galiojimo
pradžia

2008 m. balandžio 5 d.

Išpirkimo terminas

2009 m. balandžio 6 d.

Obligacijų konvertavimo
diena

Obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastąsias vardines Emitento akcijas jų
išpirkimo dieną. Savininkai, norintys konvertuoti Obligacijas, turi apie tai informuoti
platinimo koordinatorių arba Emitentą ne v÷liau kaip likus 5 darbo dienoms iki
konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo termino.

Obligacijų konvertavimo
tvarka

Konvertuojamų Obligacijų savininkams pareiškus norą, Obligacijų išpirkimo dieną 1
savininkui priklausanti Obligacija keičiama į 18 Emitento paprastųjų vardinių akcijų.
Obligacijų savininkui pasirinkus konvertuoti turimas Obligacijas, prarandama teis÷
išpirkimo dieną iš Emitento gauti nominalią Obligacijų vertę, į kurią įeina ir per
galiojimo laikotarpį sukauptos palūkanos.
Pasibaigus konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo terminui ir esant į Emitento akcijas
pakeistų konvertuojamųjų Obligacijų, Emitento akcininkai neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo metu pakeis Emitento įstatus ir patvirtins naują jų redakciją,
nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir naują akcijų skaičių.
Jei visi Obligacijų tur÷tojai pareikš norą konvertuoti visas turimas Obligacijas,
Emitento akcinis kapitalas padid÷s 3 600 000 vardinių paprastinių akcijų. Tokiu atveju
visą akcinį Emitento kapitalą sudarys 27 427 365 vardin÷s paprastosios akcijos.

Įsipareigojimai Obligacijų
savininkų naudai

Emitentas nenumato jokių įsipareigojimų skirtų užtikrinti prievolę išpirkti
konvertuojamąsias Obligacijas.
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8. Emitento vertybinių popierių antrin÷ apyvarta*
Bendrov÷s išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos
sąrašą nuo 1998 m. balandžio 9 d. Prekyba vertybinių popierių biržoje bendrov÷s akcijomis prad÷ta nuo
1995 m. rugpjūčio 11 d. VP ISIN kodas – LT0000109274.
Vertybinių popierių pavadinimas – AB “Snaig÷” paprastosios vardin÷s akcijos.
Vertybinių popierių skaičius: 23 827 365 vnt. Vienos akcijos nominali vert÷: 1 (vienas) Lt.

Prekyba vertybiniais popieriais
Ataskaitinis periodas

Kaina (Lt)

Apyvarta (Lt)

nuo

iki

didž.

maž.

pask.
sesijos

didž.

maž.

pask.
sesijos

2008.01.01

2008.03.31

6,99

4,30

4,50

1 597 050

0

4 564

2008.04.01

2008.06.30

4,35

2,52

2,58

1 744 380

0

5 102

Data pask.
sesijos

Bendra apyvarta
vnt.

Lt

2008.03.31

600 671

2 812
040

2008.06.30

660 946

2 589
446

9. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
2003 m. rugs÷jo 29 d. AB “Snaig÷” sudar÷ sutartį su UAB FMĮ “Orion securities” (A. Tum÷no g. 4, B
korpusas, LT-01109, Vilnius) perduoti Bendrov÷s išleistų vertybinių popierių apskaitą ir asmeninių
vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą.

*

Pagal VVPB pateikiamus duomenis
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10. Valdymo organų nariai
10.1 Pareigos, vardai ir pavard÷s, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

Pareigos

Turimas
akcijų
skaičius,
vnt.

Turima
kapitalo
dalis, proc.

Balsų
dalis, proc.

Nerijus Dagilis

AB „Snaig÷” valdybos
pirmininkas

-

-

-

Domininkas Kašys

AB „Snaig÷” valdybos
narys

-

-

-

Martynas Česnavičius

AB „Snaig÷” valdybos
narys

15

0,00

0,00

Marius Binkevičius

AB „Snaig÷” valdybos
narys

-

-

-

Mindaugas Šeštokas
(iki 2008-04-11)

AB „Snaig÷” valdybos
narys

-

-

-

Robertas Beržinskas
(nuo 2008-04-25)

AB „Snaig÷“ valdybos
narys

-

-

-

-

-

-

Vardas, pavard÷

VALDYBA

ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas)
Mindaugas Šeštokas
(iki 2008-01-03)

AB „Snaig÷” generalinis
direktorius

Gediminas Čeika (nuo 2008-01-03)

AB „Snaig÷” generalinis
direktorius

Loreta Nagulevičien÷ (iki 2008-05-28)

AB “Snaig÷”
direktor÷

finansų

Neringa Menčiūnien÷ (nuo 2008-06-02)

AB “Snaig÷”
direktor÷

finansų
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10.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmon÷s, įstaigos ar
organizacijos pavadinimas, pareigos), įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.

Vardas, pavard÷

Organizacijos pavadinimas, pareigos
UAB „Hermis Capital” valdybos pirmininkas

Kitų įmonių
kapitalo ir balsų
dalis, proc.
17,72

KITRON ASA valdybos pirmininkas

-

AB „Vilniaus Vingis“ valdybos pirmininkas

-

UAB „Ežerų pasaulis“

25,00

UAB „Baltijos polistirenas“

40,00

UAB „Survesta“ direktorius

-

UAB „Hermis fondų valdymas“ direktorius

-

UAB „Gulbinų turizmas“
Nerijus Dagilis

8,33

UAB „Meditus“ valdybos narys
UAB „Klaip÷dos“ laikraščio redakcija“ valdybos pirmininkas

-

UAB „Naftos gavyba“ valdybos narys

-

AB „Geonafta“ valdybos narys

-

UAB „Genčių nafta“ valdybos narys

-

UAB „Minijos nafta“ valdybos narys

-

UAB „Diena media print“ valdybos pirmininkas

-

AB „Kauno duona“ valdybos narys

-

UAB „Diena Media News“ valdybos pirmininkas

Domininkas Kašys

UAB „Deitona“ direktorius

100,00

UAB „Vespera”direktorius

90,00

UAB „Hermis Capital” valdybos narys

5,08

UAB „Gulbinų turizmas“ direktorius

8,33

UAB LNK (Laisvas nepriklausomas kanalas) valdybos narys

-

UAB "Profinance"

Martynas Česnavičius

50,00

AB „Malsena” valdybos narys

-

UAB „Litagros Chemija” valdybos narys

-

UAB „Naftos t÷km÷” valdybos narys

-

AB „Sanitas” valdybos narys

-

UAB „Sidabra” valdybos narys

-

UAB „Atradimų studija” valdybos narys

Marius Binkevičius

15,00

AB „Kauno Pieno Centras“ valdybos narys

-

UAB “Alta Capital Partners” direktorius

-

UAB “Vienyb÷s Investicija” direktorius

100,00

UAB “FIS Investicija”

50,00

Alta Capital Partners Mangement s.a.r.l.

16,80

Mindaugas Šeštokas

UAB „Kitron“ generalinis direktorius

-

Robertas Beržinskas

AB Utenos Trikotažas valdybos narys

-
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UAB Meditus valdybos narys

-

Gediminas Čeika
Loreta Nagulevičien÷

Neringa Menčiūnien÷

UAB “Audilona”

50,00

IĮ „Eurodialogas“

100,00

AB „Vilniaus Vingis“ likvidator÷

-

AB „Kauno duona“ valdybos nar÷

-

UAB „Almecha“ valdybos pirminink÷

-

10.3 Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams
Valdymo organu nariams (valdybos nariai +gen. direktorius +fin. direktorius) uz 2008 m. I pusmeti buvo
ismoketa 489 412.79 Lt.
III. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ
11. Ataskaitinio periodo Įmon÷s veiklos apžvalga
AB “Snaig÷“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 metų I pusmetį pasiek÷ 169 mln. Lt apyvartą,
t.y. 6 proc. mažiau negu praeitais metais, kai buvo pasiekta 180,4 mln. Lt neaudituota konsoliduota
apyvarta.
Pasak AB „Snaig÷“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos 2008 metų I pusmečio neaudituotos
konsoliduotos apyvartos smukimą įtakojo ekonomikos l÷t÷jimas kai kuriose strategin÷se bendrov÷s
pardavimo rinkose.
”Visą pirmą pusmetį tiek mes, tiek mūsų klientai jaut÷me pasikeitusius vartotojų įpročius: did÷jant
infliacijai ir ekonominiam nestabilumui, dažnas vartotojas atsisako ir atideda stambaus buitinio prietaiso
pirkimą geresniems laikams“, - teigia G. Čeika.
Pardavimo l÷t÷jimo AB „Snaig÷“ išveng÷ kai kuriose Vakarų Europos šalyse bei Rusijoje. Rusijoje rinkoje
bendrov÷s apyvarta did÷jo 6 proc.
Įmon÷ 2008 metų pirmą pusmetį patyr÷ 8,6 mln. Lt neaudituoto konsoliduoto grynojo nuostolio. Pasak
generalinio direktoriaus G.Čeikos, I pusmečio nuostolį įtakojo ne tik smukę pardavimai, bet ir kilusios
žaliavų kainos bei brangusios paskolos apyvartin÷m lešom. Taip pat bendrov÷ patyr÷ nuostolį d÷l
svyruojančio dolerio kurso. Šis nuostolis gautas iš AB Snaig÷ valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje,
kur n÷ra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausiti nuo patiriamų nuostolių d÷l valiutų
svyravimo.
Preaitais metais I pusmetį bendrov÷ patyr÷ 1,26 mln. Lt nuostolį.
Konsoliduotais neaudituotais duomenimis AB ”Snaig÷” 2008 m. I pusmečio EBITDA sudar÷ 4,4 mln. Lt.. o
2007 m. I pusmetį sudare 11 mln. Lt. ”Per II šių metų ketvirtį pasiek÷me 1,6 karto didesnę EBITDA nei per
I ketvirtį. Tai rodo teigiamus postūmius tiesiogin÷je bendrov÷s veikloje”,- teigia Gediminas Čeika.

12. Informacija apie Įmon÷s darbuotojus
Pagrindin÷ informacija apie AB „Snaig÷“ bei dukterinių įmonių darbuotojus pateikiama lentel÷je žemiau:

2008 m. sausio - birželio m÷n.
Personalo grup÷

vid.
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skaičius

užmokestis Lt.

Administracijos darbuotojai

403

3697

Darbininkai

1977

1478

Iš viso

2380

1854

13. Informacija apie emitento antrines įmones
AB „Snaig÷“ įmonių grupę šiuo metu sudaro šios bendrov÷s: grup÷s pagrindin÷ įmon÷ AB „Snaig÷“,
dukterin÷s įmon÷s „Techprominvest“, „Moroz trade“, „Liga servis“, „Snaige-Ukraine“, „Almecha“.
Pagrindin÷ informacija apie grup÷s antrines bendroves:
TECHPROMINVEST

MOROZ
TRADE

LIGA
SERVIS

SNAIGE
UKRAINE

–
ALMECHA

Alytus,
Lietuva
kitų niekur
nepriskirtų
mašinų ir
įrangos
gamyba

Buvein÷s adresas

Rusija

Rusija

Rusija

Ukraina

Veiklos pobūdis

šaldytuvų gamyba

prekyba ir
marketingin÷s
paslaugos

Prekyba ir
marketingo
paslaugos

prekyba ir
marketingin÷s
paslaugos

100 %

100%

100

99 %

100 %

997

997

997

86 710

1 375 785

Pilnai apmok÷ta

Pilnai apmok÷ta

Pilnai
apmok÷ta

Pilnai
apmok÷ta

Pilnai
apmok÷ta

AB „SNAIGö“ turima
įstatinio kapitalo dalis, %
Įstatinio kapitalo dydis
(Lt)
Neapmok÷ta emitento
dalis įstatiniame kapitale

14. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą
įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grup÷s susijusios šalys ir sandoriai su jomis
2008 metų pirmą pusmetį ir 2007 m. buvo šie:
UAB „Hermis Capital „ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ;
UAB „ Genčių nafta „ ( bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ;
AB „ Kauno duona „ ( bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ;
UAB „ Meditus „ ( bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ;
UAB „ Baltijos polistirenas „ (vadovyb÷s narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmon÷s ) ;
UAB „ Astmaris „ ( vadovyb÷s narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmon÷s ).
2008 m. ( pirmą pusmetį )
Pirkimai

Pardavimai

Gautinos
sumos

Mok÷tinos
sumos

UAB „Baltijos polistirenas”

medžiagas

2137055

-

-

815907

UAB „Astmaris”

medžiagas

3994299

-

-

1516776

11856012
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2007 m. ( gruodžio 31 d )
Pirkimai

Pardavimai

Gautinos
sumos

Mok÷tinos
sumos

UAB „Baltijos polistirenas” medžiagas

4399357

-

-

805689

UAB „Astmaris”

7377466

-

-

961847

medžiagas

11776823

1767536

Grup÷ vykdo politiką sudaryti sandorius su susijusiomis šalimis komerciniais tikslais ir sąlygomis. Jokių
garantijų nebuvo gauta ar suteikta kurios nors susijusios šalies gautinų ar mok÷tinų sumų apmok÷jimui
užtikrinti.
Finansin÷s ir investicin÷s veiklos sandoriai su susijusiomis šalimis :
2008 m. pirmas pusmetis

2007 m

Gautos

Paskolų

Sumok÷tos

Gautos

Paskolų

Paskolos

grąžinimai

palūkanos

paskolos

grąžinimai

palūkanos

UAB „ Hermis Capital „

29300000

10962629

295776

12500000

12500000

42011

UAB „ Genčių nafta „

8750000

8750000

190137

3500000

3500000

37178

AB „ Kauno duona „

1100000

1100000

33659

UAB„Baltijos polistirenas „

3000000

3000000

16000000

16000000

79189

UAB „Meditus „
Viso :

Sumok÷tos

5000000
47150000

23812629

519572

Per 2008 m. pirmą pusmetį Bendrov÷s ir dukterinių įmonių vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis iš
viso sudar÷ atitinkamai 2102,7 tūkst. litų ir 328 tūkst. litų ( 2007 metus – atitinkamai 2256 tūkst. litų ir 827
tūkstančio litų )

15. Pagrindin÷s rizikos
Rinkos rizika – Emitento įmon÷s užsiima įvairių komercinių bei buitinių šaldytuvų bei šaldiklių gamyba ir
pardavimu. Investuotojai prisiima riziką, kad d÷l neigiamų pokyčių gaminamos produkcijos bei gamyboje
naudojamų žaliavų rinkose Emitentas patirs nuostolius, apsunkinančius Emitento finansinę situaciją.
Valiutų rizika – dalis įmon÷s pajamų yra gaunama JAV doleriais, kurio kursas, lito atžvilgiu, gali laisvai
svyruoti. Susiklosčius atitinkamoms aplinkyb÷ms pasaulio finansų rinkose, JAV dolerio kursas lito atžvilgiu
gali pasikeisti nepalankia Emitentui kryptimi, bei neigiamai paveikti Emitento finansinę situaciją.
Politin÷ rizika – Emitentas užsiima gamybine veikla, kurios metu išsiskiria aplinkai kenksmingų cheminių
medžiagų. Gamtosauga, tiek Lietuvos tiek ir Europos Sąjungos mastu, yra politiškai itin reguliuojama sritis.
D÷l to egzistuoja tikimyb÷, jog pasikeitus galiojantiems gamtosauginiams reikalavimams bei draudimams
įmon÷ bus priversta papildomai investuoti į gamybinių procesų pritaikymą naujiems reikalavimams. Tokios
investicijos gal÷tų neigiamai paveikti Emitento finansinę būklę.
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Operacin÷ rizika – tai rizika patirti tiesioginius ar netiesioginius nuostolius d÷l netinkamų ar neveikiančių
vidaus procesų, sistemų ar technologijų, darbuotojų, atstovų veiksmų, išorinių veiksmų. Operacin÷s rizikos
sud÷tin÷ dalis yra teisin÷ rizika – tai rizika patirti nuostolius d÷l Emitento dabartinių ar ankstesnių teisių,
kylančių iš įvairių sutarčių ar susitarimų, bylų ar įstatymų, nevykdymo ar netinkamo įvykdymo.
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE
15. Esminiai įvykiai emitento veikloje
Esminiai įvykiai pranešti Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių
biržai.
2008 m. sausio 30 d. AB „Snaig÷“ pasiraš÷ rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities".
„Orion Securities“ planuoja prad÷ti rinkos formavimą gavus Biržos leidimą.
2008 m. vasario 4 d. 2008 m. sausio 31 d. AB „Snaig÷“ valdyba pri÷m÷ sprendimą 2008 m. kovo 7 d. 10.00
val. Alytuje, Pramon÷s g. 6, bendrov÷s pos÷džių sal÷je sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaig÷“ (kodas
249664610) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.
Susirinkimo darbotvark÷:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
2.Bendrov÷s įstatų pakeitimas;
3.Įgaliojimų suteikimas.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos
(2008 m. vasario 29 d.) pabaigoje buvę Bendrov÷s akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teis÷s perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą tur÷ti
asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu tur÷ti teis÷s aktų nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą.
2008 m. vasario 15 d. AB „Snaig÷“ valdybos nutarimu siūlomi 2008 m. kovo 7 d. neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
1.
A.
Išleisti Bendrov÷s konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1.
Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;
1.2.
Vienos KO-os nominali vert÷ - 100,- Lt (vienas šimtas litų);
1.3.
Bendra išleidžiamų KO vert÷ - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);
1.4.
KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).
1.5.
Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų,
kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų
platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų
turi teisę ir visi kiti asmenys;
1.6.
KO-ų suteikiamos teis÷s: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba
pakeisti KO-as į Bendrov÷s akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu
santykiu;
1.7.
Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.7.1.
Klas÷ - paprastosios vardin÷s akcijos;
1.7.2.
Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;
1.7.3.
Nominali vert÷ - 1,- Lt (vienas litas);
1.7.4.
Suteikiamos teis÷s:
1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.7.4.2. Gauti dividendus;
1.7.4.3. Gauti Bendrov÷s turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
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1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrov÷s įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrov÷s l÷šų;
1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrov÷s išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrov÷s įstatų ir
teis÷s aktų nustatytas išimtis;
1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teis÷ balsuoti gali būti uždrausta
arba apribota Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavyb÷s teis÷ į
akciją;
1.7.4.9. Bendrov÷s įstatų ir teis÷s aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrov÷s
veiklą;
1.7.4.10. Kitos Bendrov÷s įstatuose ir teis÷s aktuose nustatytos turtin÷s ir neturtin÷s teis÷s.
1.8.
Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);
1.9.
KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į
akcijas KO-ų išpirkimo dieną;
1.10.
Maksimali metin÷ palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);
1.11.
Palūkanų mok÷jimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mok÷jimu išperkant KO-as;
1.12.
KO-os išperkamos litais arba eurais;
B.
Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, padidinti
Bendrov÷s įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.
2.
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
2.1.
Pakeisti bendrov÷s įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:
„Bendrov÷s reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra
skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Patvirtinti naują įstatų
redakciją.
2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrov÷s
įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.
3.
Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių:
3.1.
Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion
securities“, kodas 1220 33915, d÷l veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as
įgyvendinimu;
3.2.
Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
3.3.
Pasirašyti pakeistus Bendrov÷s įstatus , pakeitus Įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių
asmenų registro tvarkytojui;
3.4.
Pasirašyti pakeistus bendrov÷s įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti
juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
3.5.
Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
2008 m. vasario 25 d. Patikslinimas: nutarimų projekto punktas 1.9 papildytas nauju sakiniu.
AB „Snaig÷“ valdybos nutarimu siūlomi 2008 m. kovo 7 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
1.A.Išleisti Bendrov÷s konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1.
Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;
1.2.
Vienos KO-os nominali vert÷ - 100,- Lt (vienas šimtas litų);
1.3.
Bendra išleidžiamų KO vert÷ - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);
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1.4.
KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).
1.5.
Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų,
kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų
platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų
turi teisę ir visi kiti asmenys;
1.6.
KO-ų suteikiamos teis÷s: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba
pakeisti KO-as į Bendrov÷s akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu
santykiu;
1.7.
Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.7.1.
Klas÷ - paprastosios vardin÷s akcijos;
1.7.2.
Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;
1.7.3.
Nominali vert÷ - 1,- Lt (vienas litas);
1.7.4.
Suteikiamos teis÷s:
1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.7.4.2. Gauti dividendus;
1.7.4.3. Gauti Bendrov÷s turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrov÷s įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrov÷s l÷šų;
1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrov÷s išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrov÷s įstatų ir
teis÷s aktų nustatytas išimtis;
1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teis÷ balsuoti gali būti uždrausta
arba apribota Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavyb÷s teis÷ į
akciją;
1.7.4.9. Bendrov÷s įstatų ir teis÷s aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrov÷s
veiklą;
1.7.4.10. Kitos Bendrov÷s įstatuose ir teis÷s aktuose nustatytos turtin÷s ir neturtin÷s teis÷s.
1.8.
Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);
1.9.
KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į
akcijas KO-ų išpirkimo dieną. KO savininkai gali pareikšti norą konvertuoti KO ne v÷liau kaip likus 5
darbo dienoms iki KO išpirkimo dienos.
1.10.
Maksimali metin÷ palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);
1.11.
Palūkanų mok÷jimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mok÷jimu išperkant KO-as;
1.12.
KO-os išperkamos litais arba eurais;
B.
Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, padidinti
Bendrov÷s įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.
2.
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
2.1.
Pakeisti bendrov÷s įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:
„Bendrov÷s reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra
skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Patvirtinti naują įstatų
redakciją.
2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrov÷s
įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.
3.
Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių:
3.1.
Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion
securities“, kodas 1220 33915, d÷l veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as
įgyvendinimu;
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3.2.
Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
3.3.
Pasirašyti pakeistus Bendrov÷s įstatus , pakeitus Įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių
asmenų registro tvarkytojui;
3.4.
Pasirašyti pakeistus bendrov÷s įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti
juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
3.5.
Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
2008 m. vasario 29 d. AB “Snaig÷“ 2007 m. 12 m÷n. konsoliduota tarpin÷ finansin÷ atskaitomyb÷ ir
preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2007 m. veiklos rezultatai
1. Preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2007 m. veiklos rezultatai
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 413,54 mln. Lt (119,77 mln. EUR).
Nuostolis iki mokesčių:
-10,61 mln. Lt (-3,07 mln.EUR),
Nuostolis (grynasis):
- 9,74 mln. Lt (-2,82 mln.EUR),
EBITDA:
13,93 mln. Lt (4,03 mln.EUR).
Nors pra÷jusiais metais „Snaig÷s“ pardavimų pajamos išaugo 16 procentų, tačiau šis augimas buvo
nepakankamas padengti nuostoliams, susidariusiems d÷l per visus 2007 metus smukusio dolerio kurso ir
brangstančių žaliavų. Pra÷jusiais metais d÷l kritusio dolerio kurso bei žaliavų brangimo įmon÷ prarado
beveik 15 mln. Lt.
Šiemet AB „Snaig÷“ prad÷jo naudoti finansinius instrumentus, apdrausdama valiutų kursų svyravimo
rizikas.
Pra÷jusių metų AB „Snaig÷“ pelningumo rodikliui įtakos tur÷jusios augančios žaliavų kainos, lyginant su
2006 metais, brango apie 11 proc. Nor÷dami sumažinti žaliavų brangimo įtaką įmon÷s pelnui, bendrov÷
÷m÷si ieškoti alternatyvių tiek÷jų bei medžiagų, diegti įvairias kaštų mažinimo ir efektyvumo didinimo
programas. Tai pad÷jo bent iš dalies sumažinti nuostolius, patirtus d÷l žaliavų brangimo.
2. Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2007 m. dvylikos m÷nesių tarpinę finansinę atskaitomybę ir
atsakingų asmenų patvirtinimą d÷l finansin÷s atskaitomyb÷s informacijos (pridedama).
2008 m. kovo 7 d. AB „Snaig÷“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. kovo 7 d.,priimti
sprendimai:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
1.
A.Išleisti Bendrov÷s konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1.
Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;
1.2.
Vienos KO-os nominali vert÷ - 100,- Lt (vienas šimtas litų);
1.3.
Bendra išleidžiamų KO vert÷ - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);
1.4.
KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).
1.5.
Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų,
kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų
platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų
turi teisę ir visi kiti asmenys;
1.6.
KO-ų suteikiamos teis÷s: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba
pakeisti KO-as į Bendrov÷s akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu
santykiu;
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1.7.
Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.7.1.
Klas÷ - paprastosios vardin÷s akcijos;
1.7.2.
Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;
1.7.3.
Nominali vert÷ - 1,- Lt (vienas litas);
1.7.4.
Suteikiamos teis÷s:
1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.7.4.2. Gauti dividendus;
1.7.4.3. Gauti Bendrov÷s turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrov÷s įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrov÷s l÷šų;
1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrov÷s išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrov÷s įstatų ir
teis÷s aktų nustatytas išimtis;
1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teis÷ balsuoti gali būti uždrausta
arba apribota Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavyb÷s teis÷ į
akciją;
1.7.4.9. Bendrov÷s įstatų ir teis÷s aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrov÷s
veiklą;
1.7.4.10. Kitos Bendrov÷s įstatuose ir teis÷s aktuose nustatytos turtin÷s ir neturtin÷s teis÷s.
1.8.
Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);
1.9.
KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į
akcijas KO-ų išpirkimo dieną. KO savininkai gali pareikšti norą konvertuoti KO ne v÷liau kaip likus 5
darbo dienoms iki KO išpirkimo dienos.
1.10.
Maksimali metin÷ palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);
1.11.
Palūkanų mok÷jimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mok÷jimu išperkant KO-as;
1.12.
KO-os išperkamos litais arba eurais;
B.
Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, padidinti
Bendrov÷s įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.
2.
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
2.1.
Pakeisti bendrov÷s įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:
„Bendrov÷s reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra
skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Patvirtinti naują įstatų
redakciją.
2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrov÷s akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrov÷s
įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.
3.
Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių:
3.1.
Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion
securities“, kodas 1220 33915, d÷l veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as
įgyvendinimu;
3.2.
Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
3.3.
Pasirašyti pakeistus Bendrov÷s įstatus , pakeitus Įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių
asmenų registro tvarkytojui;
3.4.
Pasirašyti pakeistus bendrov÷s įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti
juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
3.5.
Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
2008 m. kovo 14 d. Vertybinių popierių komisija 2008 m. kovo 14 d. pos÷dyje patvirtino AB „Snaig÷“ 367
dienų trukm÷s 20 mln. Lt. (5,79 mln. eurų) nominalios vert÷s konvertuojamųjų obligacijų emisijos
prospektą (žr. prisegtą bylą).
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Pagrindin÷ informaciją apie išleidžiamas obligacijas:
•
Obligacijų galiojimo trukm÷: 367 dienos.
•
Vienos obligacijos nominali vert÷: 100,00 Lt.
•
Išleidžiamų obligacijų skaičius: 200 000 vnt.
•
Metin÷ palūkanų norma: 14%
•
Išpirkimo kaina: 100,00 Lt.
•
Akcijos, į kurias konvertuojamos obligacijos: AB „Snaig÷“ vardin÷s paprastosios akcijos.
•
Konvertavimo santykis: 1:18 (viena obligacija konvertuojama į 18 akcijų)
•
Platinimo periodas: 2008 m. kovo 15 d. - 2008 m. balandžio 4 d.
•
Pirmumo teis÷s akcininkams įsigyti obligacijų galiojimo terminas: 2008 m. kovo 15 d. - 2008 m.
kovo 28 d.
•
Obligacijų galiojimo pradžia: 2008 m. balandžio 5 d.
•
Obligacijų išpirkimo terminas: 2009 m. balandžio 6 d.
Obligacijas įsigiję investuotojai tur÷s teisę išpirkimo dieną konvertuoti turimas obligacijas į 18 paprastųjų
vardinių AB “Snaig÷” akcijų.
AB “Snaig÷” akcininkai tur÷s pirmumo teisę per pirmąsias 14 platinimo dienų (2008 m. kovo 15 - 2008 m.
kovo 28 d. imtinai) įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcionaliai pagal 2008 m. kovo 7 d.
visuotinio akcininko susirinkimo metu tur÷tų AB “Snaig÷” akcijų nominaliają vertę. Likusiu platinimo
laikotarpių (2008 m. kovo 29 d. - 2008 m. balandžio 4 d.) įsigyti obligacijų tur÷s teisę ir likę investuotojai.
Investuotojai kviečiami pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis Obligacijų platinimo metu UAB FMĮ
„Orion Securities“, A.Tum÷no g.4B (9 aukštas), LT - 01109, Vilnius darbo valandomis nuo 8.30 iki 17.30.
2008 m. kovo 17 d. Pateikiame konsoliduotą papildytą neaudituotą 2007 m. dvylikos m÷nesių tarpinę
finansinę ataskaitą pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintas Informacijos apie
emitentų veiklą ir jų vertybinius popierius periodinio atskleidimo taisykles. Pelno (nuostolių) ataskaita
papildyta tarpinio ataskaitinio laikotarpio (paskutinio ketvirčio) duomenimis.
2008 m. kovo 20 d. 2008 m. kovo 20 d. AB „Snaig÷“ valdyba pri÷m÷ sprendimą 2008 m. balandžio 25 d.
13.00 val. Alytuje, Pramon÷s g. 6, bendrov÷s pos÷džių sal÷je sušaukti eilinį visuotinį AB „Snaig÷“ (kodas
249664610, buvein÷ Pramon÷s g. 6, Alytuje) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 12 val.
30 min., pabaiga 12 val. 50 min.
Susirinkimo darbotvark÷:
1.
AB „Snaig÷“ metinis pranešimas apie bendrov÷s veiklą 2007 metais.
2.
Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrov÷s finansinę atskaitomybę.
3.
2007 metų bendrov÷s metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas.
4.
2007 metų pelno paskirstymas.
5.
D÷l savų akcijų supirkimo.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos
(2008 m. balandžio 18 d.) pabaigoje buvę Bendrov÷s akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teis÷s perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą tur÷ti
asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu tur÷ti teis÷s aktų nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą.
2008 m. kovo 28 d. „Hermis Capital“ valdomos įmon÷s UAB „Kitron“ generalinis direktorius Mindaugas
Šeštokas atsistatydina iš AB „Snaig÷“ valdybos nario pareigų nuo 2008 metų balandžio 11 d.
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2008 m. balandžio 7 d. 2008 balandžio 4 d. buvo baigtas AB „Snaig÷“ konvertuojamųjų vardinių 367 dienų
trukm÷s 14% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo s÷kmingai
išplatinta visa 20 000 000 Lt (5 792 400 eurų) nominalios vert÷s obligacijų emisija.
2008 m. balandžio 10 d. ASMENS PRANEŠIMAS APIE BALSAVIMO TEISIŲ NETEKIMĄ
"Snaig÷", kodas 249664610, Pramon÷s g.6, LT-62001 Alytus
1._______________________________________________________________________
(emitento pavadinimas, kodas, buvein÷s adresas, valstyb÷)
2. Deklaruojamos ribos peržengimo priežastys (pažym÷ti tinkamą priežastį):
[x ] netekimas
balsavimo teisių įgijimas ar netekimas (pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį)
[]
vertybinių popierių, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę
įgyti jau išleistų emitento akcijų, įgijimas (pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį);
[ x ] Vertybinių popierių pardavimas
įvykis, d÷l kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių kiekis (nurodyti konkretų įvykį)
3. Hansa Eastern European Fund, valdymo įmon÷s kodas 10194399, adresas Liivalaia 12, Talinas, Estija
(balsavimo teises įgijusio ar netekusio asmens vardas, pavard÷ arba bendrov÷s pavadinimas)
4.
_________________________________-____________________________________________
(akcininko vardas, pavard÷ arba pavadinimas, jei skiriasi nuo 3 punkte nurodyto
asmens)
5. Sandorio data (įrašyti) ir

2008.04.01

deklaruojamos ribos peržengimo data (įrašyti, jei skiriasi) 2008.04.04
6. Deklaruojama peržengimo riba (įrašyti)

5%

7. Pateikiami duomenys
-------------------------------------------------------------------------------| Akcijų suteikiamos balsavimo teis÷s
|
-------------------------------------------------------------------------------| Akcijų | Iki balsavimo | Turimų akcijų ir balsavimo teisių kiekis
| klas÷, | teisių netekimo | deklaruojamos ribos peržengimo dieną
| ISIN | tur÷tų akcijų ir |
|
| kodas | balsavimo teisių |
|
|
| kiekis
|
|
-------------------------------------------------------------------------------|
| akcijų | balsav | akcij | balsavimo
| balsavimo teisių |
|
| kiekis | imo | ų | teisių kiekis | kiekis (%)
|
|
| (vnt.) | teisių | kieki | (vnt.)
|
|
|
|
| kiekis | s |
|
|
|
|
| (vnt) | (vnt. |
|
|
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|
|
|
|) |
|
|
-------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| tiesi | tiesi | netiesi | tiesiogia | neties |
|
|
|
| ogiai | ogiai | ogiai | i
| iogiai |
-------------------------------------------------------------------------------| LT0000109 | 1365999 | 5.73% | 96599 | 96599 | | 4.05% | | 274
|
|
|9 |9 |
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Iš | 96599 | 96599 | | 4.05% | - |
|
|
| viso | 9 | 9 |
|
|
|
|
|
| (A) |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------

|

-------------------------------------------------------------------------------| Duomenys apie vertybinius popierius, kurie pagal formalų susitarimą jų
| savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų |
| emitento akcijų
|
-------------------------------------------------------------------------------| Vertybinių | Vertybinių | Vertybinių | Balsavimo | Balsavimo |
| popierių | popierių
| popierių | teisių
| teisių
|
| pavadinimas | galiojimo | suteikiamų | kiekis, kuris | kiekis, kuris |
|
| terminas
| teisių
| būtų įgyjamas | būtų įgyjamas |
|
|
| konvertavimo | pasinaudojus | pasinaudojus |
|
|
| ir (arba) | vertybinių | vertybinių |
|
|
| pasinaudojimo | popierių
| popierių |
|
|
| datos
| suteikiamomis | suteikiamomis |
|
|
|
| teis÷mis
| teis÷mis (%) |
|
|
|
| (vnt.)
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Iš viso (B) | ||
--------------------------------------------------------------------------------

|

-------------------------------------------------------------------------------| Bendras balsavimo teisių kiekis (A+B)
|
-------------------------------------------------------------------------------|
| Balsavimo teisių kiekis | Balsavimo teisių kiekis |
|
| (vnt.)
| (%)
|
-------------------------------------------------------------------------------| Iš viso
| 965999
| 4.05%
|
-------------------------------------------------------------------------------8.____________________________-_________________________________________________
_
(kontroliuojamų įmonių, per kurias faktiškai valdomos balsavimo teis÷s ir (arba) vertybiniai popieriai, kurie
pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento
akcijų, grandin÷l÷ (pildoma, jei yra))
9. Balsavimo pagal įgaliojimą atveju: Įgaliotiniui ______________-______________
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įgaliojimu
(įgaliotinio vardas, pavard÷)
suteikta teis÷ balsuoti savo nuožiūra _________-_____________ pasibaigia
___________-______
balsavimo teisių kiekis (vnt., %)
(data)
10. * Konvertuojamų obligacijų savininkams pareiškus pageidavimą 2009.04.06 konvertuoti turimas
obligacijas į paprastąsias vardines akcijas, bendras išleistų akcijų skaičius pasikeistų, tod÷l nurodomas
ateityje galimas tur÷ti balsų kiekis procentais gali pasikeisti.
2008 m. balandžio 17 d. Bendrov÷s valdybos nutarimu nutarta papildyti 2008 m. balandžio 25 d. eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlyti susirinkimo sprendimų projektus.
I.
Papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę klausimu „Bendrov÷s valdybos
nario rinkimas“. Papildyta ir patikslinta darbotvark÷:
1. AB“Snaig÷“ metinis pranešimas apie bendrov÷s veiklą 2007 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrov÷s finansinę atskaitomybę
3. 2007 metų bendrov÷s metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas
4. 2007 metų pelno(nuostolio) paskirstymas
5. D÷l savų akcijų pirkimo
6. Bendrov÷s valdybos nario rinkimas.
II. Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:
1. AB „Snaig÷“ metinis pranešimas apie bendrov÷s veiklą 2007 metais. Siūloma: Patvirtinti metinį
pranešimą apie bendrov÷s veiklą 2007 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrov÷s finansinę atskaitomybę. Siūloma: Rekomenduoti
akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant d÷l bendrov÷s metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s.
3. 2007 metų bendrov÷s metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas. Siūloma: Patvirtinti 2007 metų
bendrov÷s finansinę atskaitomybę.
4. 2007 metų pelno(nuostolio) paskirstymas.
Siūloma: Patvirtinti pelno paskirstymą.
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 59 080 280 Lt (17 110 832 EUR).
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis) - 2 975 738 Lt (-861 833 EUR).
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje - 56 104 542 Lt (16 248 998(EUR).
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezervų 34 087 600 Lt (9 872 451 EUR).
Paskirstytinas pelnas 90 192 142 Lt (26 121 450 EUR).
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).
iš jų: paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR),
socialin÷ms ir kultūrin÷ms reikm÷ms 0 Lt (0 EUR),
Pelno dalis, paskirta dividendams išmok÷ti - 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmok÷ti - 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje – 85 679 842 Lt (24 814 597 EUR).
5. D÷l savų akcijų pirkimo.
Siūloma: Savų akcijų nepirkti.
6. Bendrov÷s valdybos nario rinkimas.
Siūloma : Bendrov÷s valdybos nariu likusiam Bendrov÷s valdybos įgaliojimų laikui išrinkti Robertą
Beržinską.
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2008 m. balandžio 22 d. Pateikiame 2007 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę, auditoriaus išvadą,
atsakingų asmenų patvirtinimą ir patikslintą konsoliduotą metinį pranešimą.
2008 m. balandžio 25 d. Visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2008 m. balandžio 25 d. nutar÷:
1. Patvirtinti metinį pranešimą apie bendrov÷s veiklą 2007 metais.
2. Atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant d÷l bendrov÷s metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s.
3. Patvirtinti 2007 metų bendrov÷s finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti pelno paskirstymą.
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 59 198 280 Lt (17 145 007 EUR).
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis) - 3 093 738 Lt (-896 009 EUR).
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje 56 104 542 Lt (16 248 998 EUR).
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezervų 34 087 600 Lt (9 872 451 EUR).
Paskirstytinas pelnas 90 192 142 Lt (26 121 450 EUR).
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).
iš jų: paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR),
socialin÷ms ir kultūrin÷ms reikm÷ms 0 Lt (0 EUR),
Pelno dalis, paskirta dividendams išmok÷ti 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmok÷ti 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms 4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje 85 679 842 Lt (24 814 597 EUR).
5. Nutarta savų akcijų nepirkti.
6. Nutarta bendrov÷s valdybos nariu likusiam Bendrov÷s valdybos įgaliojimų laikui išrinkti Robertą
Beržinską.
2008 m. geguž÷s 13 d. 2008 m. geguž÷s 12 d. AB „Snaig÷“ valdyba pri÷m÷ sprendimą 2008 m. birželio
16d. 10.00 val. Alytuje, Pramon÷s g. 6, bendrov÷s pos÷džių sal÷je sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaig÷“
(kodas 249664610) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50
min. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos
dienos (2008 m. birželio 9 d.) pabaigoje buvę Bendrov÷s akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys,
arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teis÷s perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą tur÷ti
asmens tapatybę liudijantį dokumentą.Akcininko įgaliotiems atstovams privalu tur÷ti teis÷s aktų nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Susirinkimo darbotvark÷:
1)
Įstatinio kapitalo padidinimas;
2)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas;
3)
Įgaliojimų suteikimas.
Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:
1)
Įstatinio kapitalo padidinimas
Padidinti Bendrov÷s įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23
827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt
penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių
trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt
(vieno lito) nominalios vert÷s akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmok÷tos ne v÷liau kaip 2008 m. liepos 04 d.
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Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei
akcijų, kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo
juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti
akcijų dienos. Pasibaigus šiam terminui, iki 2008 m. liepos 04 d. (imtinai) įsigyti išleidžiamų akcijų turi
teisę ir visi kiti asmenys. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis
kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrov÷s valdyba Bendrov÷s
įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus
juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau
akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos pirmiausiai bus skirstomos Bendrov÷s akcininkams proporcingai
nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavyb÷s teise priklaus÷
Susirinkimo, pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu n÷ vienas
Bendrov÷s akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios
akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
2)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
Pakeisti Bendrov÷s įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami d÷l Bendrov÷s įstatinio kapitalo
padidinimo.
3)
Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrov÷s
įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip
pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
2008 m. geguž÷s 20 d. Papildomai pateikiame AB "Snaige" audituotą finansinę atskaitomybę ir naujai
peržiūr÷tą audito išvadą d÷l metinio pranešimo.
2008 m. geguž÷s 30 d. Pateikiamos konsoliduotos neaudituotos 2008 m. I ketvirčio finansin÷s ataskaitos.
AB „Snaig÷“ apyvarta išaugo 7 proc.
AB “Snaig÷“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 metų I ketvirtį pasiek÷ 78 mln. Lt apyvartą,
t.y. 5,4 mln. Lt daugiau negu praeitais metais, kai buvo pasiekta 72,6 mln.Lt neaudituota konsoliduota
apyvarta.
Pasak AB „Snaig÷“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, svarbiausia 2008 metų I ketvirčio
konsoliduotos apyvartos augimo priežastis yra augę pardavimai Rusijoje. „Pardavimai Rusijoje s÷kmingai
auga nuo 2006 m. paskutinio ketvirčio, o per 2008 pirmuosius tris m÷nesius šaldytuvų pardav÷me 40 proc.
daugiau nei per tą patį laikotarpį praeitais metais, - teig÷ G. Čeika.
Įmon÷ 2008 metų pirmą ketvirtį patyr÷ 7,9 mln neaudituotą konsoliduotą nuostolį. Pasak generalinio
direktoriaus G.Čeikos, 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.
Nepaisant patirto nuostolio, įmon÷s vadovas mato teigiamus pokyčius įmon÷s veikloje: lyginant su ketvirtu
2007 m. ketvirčiu, neaudituotas konsoliduotas nuostolis sumaž÷jo 3,4 mln. Lt., o neaudituotas konsoliduotas
EBITDA nuostolis sumaž÷jo nuo 5,5 mln. iki 1,2 mln. Lt.
„Nors įmon÷s veikla viešai vertinama gana skeptiškai, tačiau po truputį ger÷jantys įmon÷s rezultatai leidžia
toliau tik÷tis, kad šie metai bus daug geresni nei 2007, - teigia G. Čeika.
2008 m. birželio 16 d. AB „Snaig÷“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. birželio 16 d.,
priimti sprendimai:
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1)
Įstatinio kapitalo padidinimas
Padidinti Bendrov÷s įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23
827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt
penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių
trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt
(vieno lito) nominalios vert÷s akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmok÷tos ne v÷liau kaip 2008 m. liepos 04 d.
Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei
akcijų, kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo
juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti
akcijų dienos. Pasibaigus šiam terminui, iki 2008 m. liepos 04 d. (imtinai) įsigyti išleidžiamų akcijų turi
teisę ir visi kiti asmenys.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas
pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrov÷s valdyba Bendrov÷s įstatuose turi
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų
registro tvarkytojui.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos
pirmiausiai bus skirstomos Bendrov÷s akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems
nuosavyb÷s teise priklaus÷ Susirinkimo, pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais,
dieną. Jeigu n÷ vienas Bendrov÷s akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu
yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
2)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
Pakeisti Bendrov÷s įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami d÷l Bendrov÷s įstatinio kapitalo
padidinimo.
3)
Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrov÷s
įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip
pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
2008 m. birželio 20 d. 2008 m. birželio 19 d. AB „Snaig÷“ valdyba pri÷m÷ sprendimą 2008 m. liepos 21 d.
10.00 val. Alytuje, Pramon÷s g. 6, bendrov÷s pos÷džių sal÷je sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaig÷“ (kodas
249664610) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos
(2008 m. liepos 14 d.) pabaigoje buvę Bendrov÷s akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teis÷s perleidimo sutartis.
Atvykstantiems į susirinkimą tur÷ti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
Akcininko įgaliotiems atstovams privalu tur÷ti teis÷s aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Susirinkimo darbotvark÷:
1)
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;
2)
Įstatinio kapitalo padidinimas;
3)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas;
4)
Įgaliojimų suteikimas.
Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:
1)
Akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;
Pilnai atšaukti visus 2008 m. birželio 16 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus
d÷l įstatinio kapitalo didinimo.
2)
Įstatinio kapitalo padidinimas
Padidinti Bendrov÷s įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23
827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt
penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių
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trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt
(vieno lito) nominalios vert÷s akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmok÷tos ne v÷liau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo
prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą
pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra v÷lesn÷.
Bendrov÷s akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei
akcijų, kurios jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje, per 14
(keturiolika) dienų nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo
apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra
v÷lesn÷. Pasibaigus šiam terminui, įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas
pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrov÷s valdyba Bendrov÷s įstatuose turi
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų
registro tvarkytojui.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos
pirmiausiai bus skirstomos Bendrov÷s akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems
nuosavyb÷s teise priklaus÷
Susirinkimo, pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu n÷ vienas
Bendrov÷s akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios
akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
3)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
Pakeisti Bendrov÷s įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami d÷l Bendrov÷s įstatinio kapitalo
padidinimo.
4)
Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrov÷s
įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip
pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimųįgyvendinimu.
2008 m. liepos 2 d. 2008 m. liepos 1 d. AB „Snaig÷“ valdyba pri÷m÷ šiuos sprendimus:
1. Siekiant sustiprinti dukterin÷s įmon÷s OOO „Techprominvest“ (Kaliningradas,RF) nuosavo kapitalo bazę
nuspręsta padidinti OOO „Techprominvest“ įstatinį kapitalą, kapitalizuojant 22 440 596,25 Lt skolą už
Akcin÷s bendrov÷s „Snaig÷“parduotą OOO „Techprominvest“ ilgalaikį turtą (įrengimus) ir Akcin÷s
bendrov÷s „Snaig÷“ OOO „Techprominvest“ suteiktas paskolas - 32 757 324,75 Lt sumai. Iš viso
kapitalizuojamų įsipareigojimų suma lygi 55 197 921(penkiasdešimt penki milijonai vienas šimtas
devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas )Lt.
2. Nuspręsta suteikti įgaliojimus, su teise perįgalioti, bendrov÷s generaliniam direktoriui Gediminui Čeikai,
pasirašyti visus dokumentus, susijusius su AB“Snaig÷“-vienintelio akcininko sprendimu didinti OOO
„Techprominvest“ įstatinį kapitalą.
2008 m. liepos 10 d. AB „Snaig÷“ valdybos sprendimu nutarta papildyti 2008 m. liepos 21 d. įvyksiančio
neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę klausimu „Audito įmon÷s rinkimas“. Nutarimo projektas valdyba siūlo pritarti sutarties sudarymui su UAB „Ernst &Young Baltic“ d÷l 2008-2009 m. AB „Snaig÷“
metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s ir konsoliduotos atskaitomyb÷s auditavimo.
2008 m. liepos 21 d. AB „Snaig÷“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. liepos 21 d.,
priimti sprendimai:
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1)
Akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;
Pilnai atšaukti visus 2008 m. birželio 16 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus
d÷l įstatinio kapitalo didinimo.
2)
Įstatinio kapitalo padidinimas
Padidinti Bendrov÷s įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23
827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt
penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių
trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt
(vieno lito) nominalios
vert÷s akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmok÷tos ne v÷liau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo
prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą
pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra v÷lesn÷. Bendrov÷s
akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios
jiems nuosavyb÷s teise priklauso šio Susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje, per 14 (keturiolika)
dienų nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie
pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra v÷lesn÷.
Pasibaigus šiam terminui, įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas
pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrov÷s valdyba Bendrov÷s įstatuose turi
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų
registro tvarkytojui.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos
pirmiausiai bus skirstomos Bendrov÷s akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems
nuosavyb÷s teise priklaus÷ Susirinkimo, pri÷musio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais,
dieną. Jeigu n÷ vienas Bendrov÷s akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu
yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
3)
Bendrov÷s įstatų pakeitimas
Pakeisti Bendrov÷s įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami d÷l Bendrov÷s įstatinio kapitalo
padidinimo.
4)
Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrov÷s generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrov÷s
įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip
pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
5)
Audito įmon÷s rinkimas
Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ bendrov÷s auditoriumi (2008-2009 m. AB „Snaig÷“ metin÷s
finansin÷s atskaitomyb÷s ir konsoliduotos atskaitomyb÷s auditavimui) ir nustatyti 263 000 litų (dviejų šimtų
šešiasdešimt trijų tūkstančių litų), neįskaitant PVM, apmok÷jimą už audito paslaugas. Įgalioti bendrov÷s
generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, kitas sutarties sąlygas nustatant
savarankiškai.
2008 m. rugpjūčio 8 d. Vertybinių popierių komisija 2008 m. rugpjūčio 7 d. patvirtino 4 000 000
paprastųjų vardinių AB „Snaig÷“ akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į Vilniaus vertybinių popierių biržos
Oficialųjį prekybos sąrašą prospektą (žr. Prisegtą bylą).
Pagrindin÷ informacija apie išleidžiamas akcijas:
•
Vertybinių popierių pavadinimas: Paprastosios vardin÷s AB „Snaig÷“ akcijos
•
Išleidžiamų akcijų skaičius: 4 000 000 vnt.V
•
Vienos akcijos įsigijimo kaina: 2,5 Lt.
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•
•
•

Nominali visos emisijos vert÷: 4 000 000 Lt.
Platinimo laikotarpis: 2008 m. rugpjūčio 8 d. - 2008 m. rugpjūčio 27 d.
Platinimas akcininkams pagal pirmumo teisę: 2008 m. rugpjūčio 8d. - 2008 m. rugpjūčio 21 d.

AB „Snaig÷“ akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti platinamų akcijų per pirmąsias 14 platinimo dienų (2008
m. rugpjūčio 8 d. - 2008 rugpjūčio 21 d. imtinai) proporcingai pagal 2008 m. liepos 21 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (2008 m. rugpjūčio 4 d.) tur÷tas AB „Snaig÷“
akcijas. Likusiu platinimo laikotarpiu (2008 m. rugpjūčio 22 d. - 2008 m. rugpjūčio 28 d.) įsigyti akcijų
tur÷s teisę ir likę investuotojai.
Investuotojai kviečiami užpildyti paraiškas įsigyti akcijas Akcijų platinimo metu UAB FMĮ „Orion
Securities“, A.Tum÷no g.4B (9 aukštas), LT - 01109, Vilnius darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30.
2008 m. rugpjūčio 14 d. AB “Snaig÷“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 metų I pusmetį
pasiek÷ 169 mln. Lt (49 mln. Eur) apyvartą, t.y. 6 proc. mažiau negu praeitais metais, kai buvo pasiekta
180,4 mln. Lt (52.25 mln. Eur) neaudituota konsoliduota apyvarta.
Pasak AB „Snaig÷“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, 2008 metų I pusmečio neaudituotos
konsoliduotos apyvartos smukimą įtakojo ekonomikos l÷t÷jimas kai kuriose strategin÷se bendrov÷s
pardavimo rinkose. ”Visą pirmą pusmetį tiek mes, tiek mūsų klientai jaut÷me pasikeitusius vartotojų
įpročius: did÷jant infliacijai ir ekonominiam nestabilumui, dažnas vartotojas atsisako ir atideda stambaus
buitinio prietaiso pirkimą geresniems laikams“, - teigia G. Čeika. Pardavimo l÷t÷jimo AB „Snaig÷“ išveng÷
kai kuriose Vakarų Europos šalyse bei Rusijoje. Rusijos rinkoje bendrov÷s apyvarta did÷jo 6 proc. Įmon÷
2008 metų pirmą pusmetį patyr÷ 8,6 mln. Lt (2.5 mln. Eur) neaudituoto konsoliduoto grynojo nuostolio.
Pasak generalinio direktoriaus G.Čeikos, I pusmečio nuostolį įtakojo ne tik smukę pardavimai, bet ir
kilusios žaliavų kainos bei brangusios paskolos apyvartin÷ms l÷šoms. Taip pat bendrov÷ patyr÷ nuostolį d÷l
svyruojančio dolerio kurso. Šis nuostolis gautas iš AB Snaig÷ valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje,
kur n÷ra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausti nuo patiriamų nuostolių d÷l valiutų
svyravimo. Praeitais metais I pusmetį bendrov÷ patyr÷ 1,26 mln. Lt (0.36 mln. Eur) nuostolį.
Konsoliduotais neaudituotais duomenimis AB ”Snaig÷” 2008 m. I pusmečio EBITDA sudar÷ 4,4 mln. Lt
(1.3 mln. Eur), o 2007 m. I pusmetį sudar÷ 11 mln. Lt (3.2 mln. Eur) ”Per šių metų II ketvirtį pasiek÷me
1,6 karto didesnę EBITDA nei per I ketvirtį. Tai rodo teigiamus postūmius tiesiogin÷je bendrov÷s
veikloje”,- teig÷ Gediminas Čeika.
16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai
Vykdomas teismo procesas d÷l gaisro Prancūzijoje, kur įtariama, kad gaisro suk÷l÷jas buvo šaldytuvas,
pagamintas AB“Snaig÷“. Apytiksl÷ ieškinio suma gali siekti apie 118 000 euru.
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I. FINANSINöS ATASKAITOS
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 Tarptautinius verslo apskaitos standartais.
1. Buhalterinis balansas (Lt)
Eil.Nr.

Straipsniai

A.

Ilgalaikis turtas

I.

FORMAVIMO SAVIKAINA

II.

2008 06 30

2007 12 31

110 080 796

119 258 923

NEMATERIALUSIS TURTAS

17 137 417

17 451 146

III.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

87 874 687

97 925 574

III.1.

Žem÷

III.2.

Pastatai

35 393 008

36 663 254

III.3.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

50 061 431

58 968 702

III.4.

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok÷jimai

2 420 248

2 293 618

IV.

ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

V.

Atid÷to mokesčio turtas

5 068 692

3 882 203

VI.

PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS

B.

Trumpalaikis turtas

160 431 789

126 254 156

I.

ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

86 447 615

63 184 898

1.1.

Atsargos

86 447 615

63 184 898

1.2.

Išankstiniai apmok÷jimai

1.3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

II.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

63 860 446

53 530 858

III.

INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDöLIAI

IV.

GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE

2 927 275

3 984 560

V.

Kitas trumpalaikis turtas

7 196 453

5 553 840

270 512 585

245 513 079

TURTAS IŠ VISO
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Eil.Nr.

Savininkų nuosavyb÷ ir įsipareigojimai

2008 06 30

2007 12 31

A.

Kapitalas ir rezervai

82 664 994

91 518 241

I.
1.1.

KAPITALAS
Įstatinis (pasirašytasis)

36 554 635
23 827 365

36 554 635
23 827 365

1.2.

Nepareikalautas įmok÷ti (-)

II.

AKCIJŲ PRIEDAI (nominalin÷s vert÷s perviršijimas)

12 727 270

12 727 270

-919 488

-903 947

6 911 305

36 486 171

40 118 542

19 381 382

3 465

3 913

2 456 343

3 014 916

0

0

185 387 783

150 976 009

Savos akcijos ( - )
III.

PERKAINOJIMO REZERVAS

IV.

REZERVAI

V.

NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS)

B

Mažumos dalis

C

Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)

D

Atid÷jimai ir atid÷tieji mokesčiai

I.

ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ PADENGIMO
ATIDöJIMAI

II.

ATIDöTI MOKESČIAI

E

Mok÷tinos sumos ir įsipareigojimai

I.

PO VIENERIŲ METŲ MOKöTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREJGOJIMAI

59 550 382

23 029 025

I.1.
I.2.

Finansin÷s skolos
Prekybos skolos

56 604 440

20 841 891

I.3.

Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis

I.4.

Kitos mok÷tinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

2 945 942

2 187 134

II.

PER VIENERIUS METUS MOKöTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

125 837 401

127 946 984

II.1.
II.2.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansin÷s skolos

35 539 346

32 758 823

II.3.

Prekybos skolos

74 129 865

82 319 881

II.4.

Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis

311 250

442 023

II.5.

Mokesčiai,atlyginimai ir socialinis draudimas

6 171 713

6 508 857

II.6.

Kitos mok÷tinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

9 685 227

5 917 400

II.7

Išvestinių finansinių priemonių tikroji vert÷

F

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos
270 512 585

245 513 079

SAVININKŲ NUOSAVYBö IR ĮSIPAREIGOJIMAI
IŠ VISO
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2. Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt)
Eil. Nr. Straipsniai

2008 06 30

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

168 377 347

90 390 824

178 978 213

106 377 309

II.1

Parduotų prekių ir kitos produkcijos pajamos

6 358 270

3 776 516

7 909 719

4 164 404

II.2

Parduotų šaldytuvų pajamos

162 019 077

86 614 308

171 068 494

102 212 905

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

148 455 766

79 724 871

155 520 076

92 191 494

II.1

Parduotų prekių savikaina

5 132 007

2 823 533

6 285 825

3 142 844

II.2

Parduotų šaldytuvų savikaina

143 323 759

76 901 338

149 234 251

89 048 650

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

19 921 581

10 665 953

23 458 137

14 185 815

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS

24 358 164

11 029 907

22 561 298

11 311 084

IV.1

Pardavimo

12 023 622

6 671 072

10 386 218

5 125 794

IV.2

Bendrosios ir administracin÷s

12 334 542

4 358 835

12 175 080

6 185 290

V.

TIPINöS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI)

-4 436 583

-363 954

896 839

2 874 731

VI.

KITA VEIKLA

233 585

-382 265

330 272

95 015

2008 04 012008 06 30

2007 06 30

2007 04 012007 06 30

VI.1.

Pajamos

938 677

-156 302

1 417 622

675 465

VI.2.

Sąnaudos

705 092

225 963

1 087 350

580 450

-5 628 245

-1 213 587

-2 107 233

-1 283 205

VII.

FINANSINö IR INVESTICINö VEIKLA

VII.1.

Pajamos

4 859 107

2 935 681

5 459 939

2 657 586

VII.2.

Sąnaudos

10 487 352

4 149 268

7 567 172

3 940 791

-9 831 243

-1 959 806

-880 122

1 686 541

-9 831 243

-1 959 806

-880 122

1 686 541

0

0

-880 122

1 686 541

VIII.

ĮPRASTINöS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI)

IX.

PAGAUTö

X.

NETEKIMAI

XI.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ

XII.

MOKESČIAI

1 231 432

1 231 432

XII.1.

Pelno mokestis

39 244

39 244

XII.2.

Atid÷to pelno mokesčio pasikeitimas

1 270 676

1 270 676

XII.3

Socialinis mokestis

XIII.

Mažumos dalis

448

3 747

XIII.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

-8 599 363

-724 627
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3. Pinigų srautų ataskaita (Lt)
Eil. Nr.

Straipsniai

I.

Pagrindin÷s veiklos pinigų srautai

I.1

Rezultatas prieš mokesčius

I.2

Nusid÷v÷jimo ir amortizacijos sąnaudos

I.3

Subsidijų amortizacija

I.4

Parduoto ilgalaikio turto rezultatas

I.5

Nurašytas ilgalaikis turtas

I.6

Atsargų nurašymas

I.7

Pirk÷jų įsiskolinimų nuvert÷jimas

I.8

Nerealizuotas nuostolis iš valiutos ateities sndorių

I.9

Atid÷jimo garantiniam remontui pokytis
Pirk÷jų įsiskolinimų nuvert÷jimo atstatymas

I.10
I.11

Užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka

I.12

Finansin÷s pajamos

I.13

Finansin÷s sąnaudos
Grynųjų pinigų srautai iš įmon÷s veiklos
iki pasikeitimo apyvartin÷se l÷šose

2008 06 30

2007 06 30

(9 831 243)

(880 122)

11 343 206

10 151 514

(558 574)

(588 038)

(63 369)

(88 853)

663

21 506

(354 683)
62 219

724 243

3 167 453

206 478

(16 120)

(8 658)

1 705 680

1 713 825

5 455 232

11 458 373

II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
III.1.
III.2.
III.3.

Gautinų pirk÷jų įsiskolinimų ir kitų skolų pokytis
(padid÷jimas)
Atsargų pokytis (padid÷jimas)
Prekybos ir kitų skolų tiek÷jams pokytis (sumaž÷jimas )
Grynųjų pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos
Palūkanos gautos
Sumok÷tos palūkanos
Sumok÷tas pelno mokestis
Grynųjų pinigų srautai iš įmon÷s veiklos, grynąja
verte

IV.

Investicin÷s veiklos pinigų srautai

IV.1.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

IV.2.
IV.3.
IV.4.
IV.5.

Nematerialiojo ilgalaikio turto kapitalizavimas
L÷šos iš ilgalaikio turto pardavimo
Paskolų suteikimas
Paskolų susigrąžinimas
Grynieji investicin÷s veiklos pinigų srautai
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(12 247 948)

(7 768 079)

(23 262 717)

(5 930 457)

(4 896 126)

5 432 489
3 192 326

(34 951 559)

8 658
(1 705 680)

(1 713 825)

(1 052 496)

(1 949 642)

(37 709 735)

(462 483)

(1 225 394)

(4 602 872)

(823 999)

(96 048)

158 773

2 351 777

(2 347 143)

(1 890 620)
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Eil. Nr.

Straipsniai

III.
III.1
III.1.1
III.1.2
III.1.3
III.1.4
III.2

Finansin÷s veiklos pinigų srautai
Pinigų srautai, susiję su įmon÷s savininkais
Akcijų išleidimas
Savininkų įnašai nuostoliams padengti
L÷šos iš nuosavų akcijų pardavimo
Dividendų išmok÷jimas
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais

III.2.1

Gautos subsidijos

III.2.1.1

Ilgalaikių paskolų l÷šos

III.2.1.2
III.2.2

Paskolų grąžinimas
Gautas lizingas

III.2.2.1

Lizingo įsipareigojimų mok÷jimai

III.3.

Kiti finansin÷s veiklos pinigų srautų sumaž÷jimai
Grynųjų pinigų srautai iš finansavimo, grynąja verte

IV.
IV.1.
IV.2.

VI.

Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai
Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padid÷jimas
Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumaž÷jimas
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų
ir pinigų ekvivalentų likučiui
Grynųjų pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos,
investavimo ir finansavimo grynąja verte

VII.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

VIII.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

V.
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2008 06 30
38 543 070

2007 06 30
(19 309 383)

423 976
345 280
42 806 182

92 669 623

(21,314,231)

(90 699 374)

(424 121)

(1 356 410)

17 475 240

(535 143)

38 543 070

423 976

(1 057 285)

(2 385 650)

3 984 560

4 805 080

2 927 275

2 212 952
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2 337 913

23 827 365

12 727 270
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Sudaryti rezervai

Dividendai už 2007m.
Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų
2007 m.

Likutis 2007 birželio 30d.

Ipelno ( n ) ataskaitoje 2007-06-30
nepripažintas pelnas

Kiti pokyčiai

60 658

0

0

90 000

0

350 000

psl. 8

23 647 600

0

-1 151 200

-60 658

-10 156 800

29 660 614

61 774

0

-10 156 800

0

101 489 562

61 774

9 840 480

0

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

0

0

-1 420 175

0

93 007 483

0

26 899 000

-34 087 600

-1 255 680

38 043 120

Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas / nuostoliai (2007m)

0

-164 495

-986 705

valiutos
keitimo
rezervas

0

10 000 000

Kiti

VISO

Savų akcijų pardavimas per
finansinius metus

-16 338 000

23 647 600

16 338 000

investicijoms

Nepaskirsty
tasis pelnas
(nuostoliai)

0

-410 000

350 000

0

410 000

socialin÷ms
reikm÷ms,
kal÷diniams
renginiams

Kiti rezervai

Savų akcijų įsigijimas per
finansinius metus

151 000

10 000 000

Pervedimai iš rezervų

151 000

labdarai
ir
paramai,

90 000

10 000 000

Savų
akcijų
įsigijimo

10 000 000

0

2 337 913

Privalomasis

Įstatymo numatyti rezervai

Sudaryti rezervai

9 083 520

3 643 750

Savos
akcijo
s
(-)

0

756 960

23 070 405

Akcijų
priedai

Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų
2007 m.

Dividendai už 2007m.

Perskaičiuotas likutis
2006 gruodžio 31d.

Apmok÷tas
įstatinis
kapitalas

4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
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-13

3 926

-61 774

0

58 332

7 368

Smulkieji
akcininkai

0

-10 156 813

0

101 493 488

0

9 840 480

0

0

0

0

0

0

-1 361 843

0

93 014 851

IŠ VISO

2 398 571

10 000 000

90 000

350 000

23 647 600

0

12 727 270
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Pelno (nuostolio)ataskaitoj nepripažintas
ataskaitinioų metų pelnas
23 827 365
Likutis 2008 birželio 30 d

Kiti pokyčiai

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

Savų akcijų įsigijimas per finansinius metus
Savų akcijų pardavimas per
finansinius metus

Pervedimai iš rezervų

Sudaryti rezervai

Dividendai už 2007m.

Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų
2008 m.

0

2 399 005

434

0

10 000 000

0

-90 000

0

-350 000
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4 512 300

-23 647 600

4 512 300

0

0

0

-919 488

-15 541

-903 947

40 118 542

-238 777

0

34 087 600

-4 512 300

-8 599 363

19 381 382

0

Likutis 2007 gruodžio 31d.

23 827 365

-123 548

Ipelno ( n ) ataskaitoje 2007 m.
nepripažintas pelnas

Kiti pokyčiai

12 727 270

247 253

-

82 664 995

-238 777

-15 107

0

0

0

0

0

-8 599 363

91 518 241

-123 548

247 253

0

3 913

3 465

0

0

0

0

-448

0

Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas / nuostoliai (2007m)

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

0

0

82 668 460

-238 777

-15 107

0

0

0

0

0

0

-8 599 811

91 522 154

-123 548

247 253

0

0

0

0

Savų akcijų įsigijimas per finansinius metus
Savų akcijų pardavimas per
finansinius metus
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II. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendroji informacija
AB „Snaig÷“ (toliau – Bendrov÷) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcin÷ bendrov÷. Jos
buvein÷s adresas yra: Pramon÷s g. 6, Alytus, Lietuva.
Bendrov÷ užsiima šaldytuvų ir šaldiklių gamyba. Bendrov÷ įkurta 1963 metų balandžio 1 dieną. 1992
metų gruodžio 1 dieną privatizavus įmonę viešo akcijų pasirašymo būdu, įregistruota akcin÷ bendrov÷
„Snaig÷„, o 1993 metų gruodžio m÷nesį išpirktos visos valstybei priklausančios akcijos. Bendrov÷s
akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialiajame sąraše.
2008 metų birželio 30 d. ir 2007 metų gruodžio 31 d. Bendrov÷s akcininkai buvo:
2008 m. birželio 30 d

2007 m. gruodžio 31 d

Turimų akcijų Nuosavyb÷s dalis Turimų akcijų Nuosavyb÷s
skaičius
%
skaičius
dalis %
UAB Survesta
Hansabank Clients
Skandinaviska Enskilda Banken Clients
SSBT AS Custodian For Eterrity Limited
Skandinaviska Enskilda Banken
Clients

AB

Finnish

Kiti akcininkai
Iš viso

5 138 140

21,56

4 935 810

20,71

10 263 369

43,07

11 291 650

47,39

3 491 647

14,65

2 537 131

10,65

808 000

3,39

808 000

3,39

823 662

3,46

796 162

3,34

3 302 547

13,87

3 458 612

14,52

23 827 365

100,00

23 827 365

100,00

Visos akcijos, kurių kiekvienos nominali vert÷ 1 litas, yra paprastosios ir 2008 m. birželio 30 d. , bei
2007 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai apmok÷tos. Įstatinis kapitalas 2008 m. birželio 30 dieną lygus 23
827 365 Lt. Dukterin÷s įmon÷s 2008 m birželio 30 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. Bendrov÷s akcijų
netur÷jo. Bendrov÷ netur÷jo įsigijusi savų akcijų.
Grupę sudaro Bendrov÷ AB „Snaig÷“ ir jos dukterin÷s įmon÷s (toliau – Grup÷):

Įmon÷

Įmon÷s
adresas

buvein÷s

OOO
„Techprominvest“

Kaliningradas, Bolšaja
Okrūžnaja, 1-a

TOB
„Snaige
Ukraina“

Kijevas,
28-2a/43

OOO
Trade“
OOO
Servis“

Grup÷s
valdomų
akcijų dalis

Investicijos
dydis, Lt

Ataskaitini0
laikotarpio pelnas
Pagrindin÷ veukla
(nuostoliai), Lt

100

12 648 840

Gruševskio

99

88 875

„Moroz

Maskva, Prospekt Mira
52

100

947

( 130 641 )

Prekyba
ir
rinkodaros paslaugos

„Liga

Maskva, Prospekt Mira
52

100

1 028

147 158

Prekyba, rinkodara,
transporto paslaugos

Pramon÷s 6, Alytus

100

( 302 437)

Mašinų ir įrengimų
gamyba

UAB „Almecha“

1 375 785

( 4 829 240 )

6 434

Šaldytuvų
ir
šaldiklių
gamyba,
bei prekyba
Prekyba,
konsultavimas,
servisas

2008 m. birželio 30 d. Bendrov÷s valdybą sudar÷ 5 nariai, vienas iš jų yra bendrov÷s darbuotojas.
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Dukterinę įmonę „Techprominvest“ (Kaliningradas, Rusija) AB „Snaig÷” įsigijo 2002 m. su 85 proc.
akcijų paketu, o 2006 m. AB „Snaig÷“ įsigijus likusius 15 proc. „Techprominvest“ akcinio kapitalo,
tapo vienintele savininke. Ši įmon÷ užsiima šaldytuvų ir šaldiklių, kurie parduodami Rusijoje,
gamyba.
„Snaige Ukraina“ (Kijevas, Ukraina) įkurta 2002 m. Nuo įsigijimo 2002 m., AB „Snaig÷“ valdo
99 proc. dukterin÷s įmon÷s akcijų. Įmon÷ teikia pardavimo ir marketingo paslaugas AB „Snaig÷“
Ukrainos rinkoje.
2004 m. geguž÷s m÷n. 13 d. buvo įkurta „Moroz Trade“ (Maskva, Rusija). 2004 m. spalio m÷n.
Bendrov÷ įsigijo 100 proc. „Moroz Trade“ akcijų. Įmon÷ teikia pardavimo ir marketingo paslaugas
„Techprominvest“ Rusijos rinkoje.
„Liga Servis“ (Maskva, Rusija) buvo įkurta 2006 m. vasario 7 d. Įmon÷ teikia pardavimo ir
marketingo paslaugas „Techprominvest“ Rusijos rinkoje.
UAB „Almecha“ (Alytus, Pramon÷s 6 Lietuva) – buvo įkurta 2006 m. lapkričio 9 d. Jos pagrindin÷
veikla mašinų ir įrengimų gamyba.
Grup÷s darbuotojų skaičius 2006 m. birželio 30 d. buvo 2 367 (2007 m. gruodžio 31 d. – 2 479).
2. Apskaitos principai
Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grup÷s 2008 m. birželio 30 d. finansinę
atskaitomybę, yra šie:
2.1. Finansin÷s atskaitomyb÷s parengimo pagrindas
Ši finansin÷ atskaitomyb÷ yra parengta pagal Tarptautinius finansin÷s atskaitomyb÷s standartus
(TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
2.2. Finansin÷s atskaitomyb÷s valiuta
Grup÷s įmon÷s apskaitą tvarko šalyje galiojančia vietine valiuta, o šioje finansin÷je atskaitomyb÷je
visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais.
Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitų
valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas.
Galiojantys valiutų kursai buvo
2008-06-30
Rusijos rublis

0,093536

2007-1231
0,096085

Ukrainos grivinos

0,47925

0,46649

JAV doleris

2,1938

2,3572

2.3. Konsolidavimo principai
Grup÷s konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷ apima AB „Snaig÷“ ir jos kontroliuojamas įmones.
Paprastai įmon÷ yra kontroliuojama, kai Grupei tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 50
procentų balsavimo teises suteikiančio akcinio kapitalo, ir (ar) kai ji gali kontroliuoti finansinę ir
įprastinę veiklą ir taip gauti naudos iš šios įmon÷s veiklos. Nuosavyb÷s ir grynojo pelno dalis,
priklausanti akcininkų mažumai, yra atitinkamai išskiriama atskira eilute konsoliduotuose balansuose
bei konsoliduotose pelno (nuostolių) ataskaitose.
Įsigytoms įmon÷ms apskaityti taikomas pirkimo metodas. Bendrov÷ įsigytą identifikuojamą kitos
įmon÷s turtą ir įsipareigojimus įsigijimo dieną įvertina tikrąja verte. Skirtumas tarp įsigijimo
savikainos ir įsigyto grynojo turto tikrosios vert÷s įsigijimo dieną laikomas prestižu.
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Konsoliduojant eliminuojami visi įmonių tarpusavio sandoriai, likučiai bei nerealizuotas pelnas ir
nuostoliai.
Konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷ yra parengta taikant vienodus apskaitos principus panašiems
sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkyb÷mis.
2.4. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra tik÷tina, kad Grup÷ gaus su šiuo turtu susijusią
ekonominę naudą ateityje ir jei turto vert÷ gali būti patikimai įvertinta. Po pradinio pripažinimo
nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, at÷mus sukauptą amortizaciją ir sukauptus
vert÷s sumaž÷jimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai
proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką.
Tyrimai ir pl÷tra
Tyrimų sąnaudos, patirtos siekiant naujų techninių ar technologinių žinių/sprendimų, pripažįstamos
pelno (nuostolių) ataskaitoje, kai jos buvo patirtos.
Sąnaudos, patirtos pl÷tojant veiklą, įskaitant naujų arba patobulintų produktų ir gamybos procesų
kūrimą, yra kapitalizuojamos, jeigu produktas arba procesas yra techniniu ir komerciniu požiūriu
pagrįstas, o Grup÷ turi pakankamai l÷šų bei ketina užbaigti naujo produkto kūrimą. Kapitalizuotas
sąnaudas sudaro medžiagų ir tiesiogin÷s darbo sąnaudos bei atitinkamai susijusios prid÷tin÷s
sąnaudos. Kapitalizuotos pl÷tros sąnaudos apskaitomos savikaina, at÷mus sukauptą amortizaciją ir
vert÷s sumaž÷jimo nuostolius. Kapitalizuotos produktų kūrimo sąnaudos pradedamos amortizuoti,
kuomet produktų kūrimo darbai baigiami ir jų rezultatus galima naudoti produktų komercinei
gamybai. Kapitalizuotos produktų kūrimo sąnaudos amortizuojamos per numatomą laikotarpį, kada
bus gaunama ekonomin÷ nauda. Taikomas amortizacijos laikotarpis nuo 1 iki 4 metų.
Licencijos
Už licencijas sumok÷tos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per licencijos galiojimo
laikotarpį.
Programin÷ įranga
Naujos programin÷s įrangos įsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos nematerialiu
ilgalaikiu turtu, jei šios išlaidos n÷ra kompiuterin÷s įrangos sudedamoji dalis. Programin÷ įranga yra
amortizuojama per ne ilgesnį nei 3 metų laikotarpį.
Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatomą ekonominę naudą iš turimų programinių sistemų
veiklos, yra pripažįstamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiūros darbai, sąnaudomis.
2.5. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Grup÷ valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti
ekonomin÷s naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio
įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vert÷ didesn÷ už 500 Lt.
Likvidacin÷ vert÷ lygi 1 Lt. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, į kurią neįeina
kasdienin÷s priežiūros išlaidos, at÷mus sukauptą nusid÷v÷jimą ir įvertintus vert÷s sumaž÷jimo
nuostolius. Įsigijimo vert÷ apima ilgalaikio materialiojo turto dalių pakeitimo išlaidas, kai jos
patiriamos, jei šios išlaidos atitinka turto pripažinimo kriterijus, o pakeistos dalys nurašomos.
Ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas jį pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo
nebesitikima jokios ekonomin÷s naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys d÷l turto
nurašymo (apskaičiuojamas kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansin÷s turto vert÷s skirtumas), yra
įtraukiamas į to laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą, kuriais turtas yra nurašomas.
Nusid÷v÷jimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokį vidutinį naudingo
tarnavimo laiką:
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Pastatai 15 – 63 metai;
Mašinos ir įrengimai

5 – 10 metų;

Transporto priemon÷s

6 – 7 metai;

Kitas turtas

3 – 8 metai.

Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vert÷ bei kitos
tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusid÷v÷jimas neskaičiuojamas tol, kol statyba n÷ra
baigta, ir turtas neprad÷tas naudoti.
2.6. Atsargos
Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacin÷s vert÷s, at÷mus apskaitytą
pasenusių ir l÷tai judančių atsargų vert÷s sumaž÷jimą. Grynoji realizacin÷ vert÷ yra pardavimo kaina,
esant įprastin÷ms verslo sąlygoms, at÷mus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina
apskaičiuojama FIFO metodu. Į pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos savikainą įtraukiamos
tik kintamos tiesiogin÷s išlaidos, o su gamyba susijusios prid÷tin÷s sąnaudos apskaitytos balanso
eilut÷je pagaminta produkcija. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos.
Skaičiuodama prekių savikainą Grup÷ priskiria dalį gautų nuolaidų dar neparduotoms iš tiek÷jų
įsigytoms prek÷ms.
Atsargos kelyje yra apskaitomos pagal INCOTERMS-2000 sąlygų reikalavimus, kai rizika ir nauda,
susijusi su atsargomis, pereina Grupei.
2.7. Gautinos sumos ir suteiktos paskolos
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. V÷liau trumpalaik÷s
gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vert÷s sumaž÷jimą.
2.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaik÷s, labai
likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas
neviršija trijų m÷nesių, o vert÷s pokyčių rizika yra labai nežymi.
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, ind÷liai einamosiose
sąskaitose, kitos trumpalaik÷s labai likvidžios investicijos.
2.9. Skolos
Skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos.
Skolos iš pradžių pripažįstamos gautų l÷šų tikrąja verte, at÷mus sandorio kaštus. V÷liau jos
apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas tarp gautų l÷šų ir sumos, kurią reik÷s sumok÷ti per skolos
terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelną ar nuostolius. Skolos priskiriamos ilgalaik÷ms, jei iki
finansin÷s atskaitomyb÷s patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas
balanso dieną pagal pobūdį buvo ilgalaikis.
2.10. Faktoringas
Faktoringo sandoris yra finansavimo sandoris, kai įmon÷ perleidžia finansuotojui skolininko piniginį
reikalavimą už nustatytą atlyginimą. Įmon÷s perduoda finansuotojui teises į ateityje gautinas sumas
pagal sąskaitas. Grup÷s faktoringo sandorius sudaro sandoriai su regresu (finansuotojas turi teisę
grąžinti atgal įmonei pradelstą reikalavimą) ir be regreso (finansuotojas neturi teis÷s grąžinti atgal
įmonei pradelsto reikalavimo). Faktoringo sąnaudas sudaro pagrindin÷ sutarties suma, kuri mokama
sudarant sutartį, komisinis mokestis už sąskaitų aptarnavimą ir palūkanų sąnaudos, priklausančios nuo
skolininko mok÷jimo termino trukm÷s. Faktoringuojamos gautinos sumos (su regreso teise) ir susijęs
finansavimas finansin÷je atskaitomyb÷je yra apskaitomi iš pirk÷jų gautinų sumų bei įsipareigojimų
kredito institucijoms straipsniuose.

Pareng÷ UAB FMĮ „Orion Securities“

psl. 13

2008 m. I pusmečio konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷

2.11. Lizingas (finansin÷ nuoma) ir veiklos nuoma
Lizingas (finansin÷ nuoma) – Grup÷ kaip nuomininkas
Grup÷ pripažįsta išperkamosios nuomos turtą ir susijusius įsipareigojimus balanse išperkamosios
nuomos laikotarpio pradžios dieną. Pradin÷s tiesiogin÷s išlaidos, susijusios su turtu, yra įtraukiamos į
turto vertę. Nuomos mok÷jimai yra paskirstomi tarp finansavimo kainos ir likusio įsipareigojimo.
Finansavimo kaina yra paskirstoma per nuomos laikotarpį taip, kad atitiktų pastovią palūkanų normą,
mokamą nuo likusio įsipareigojimo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Tiesiogin÷s išlaidos, kurias patyr÷ nuomininkas per išperkamosios nuomos laikotarpį, yra įtraukiamos
į nuomojamo turto vertę.
Finansin÷s nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusid÷v÷jimas, be to, d÷l finansin÷s nuomos
kiekvieną ataskaitinį laikotarpį yra patiriamos finansin÷s sąnaudos. Nusid÷v÷jimo skaičiavimo tvarka
finansin÷s nuomos būdu įsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, tačiau toks turtas
negali būti nud÷vimas per ilgesnį nei lizingo laikotarpį, jei pagal lizingo sutartį sutarties laikotarpiui
pasibaigus, nuosavyb÷ n÷ra perduodama Grupei.
Veiklos nuoma – Grup÷ kaip nuomininkas
Turto, su kurio nuosavybe susijusią riziką bei naudą išlaiko nuomotojas, nuoma yra klasifikuojama
kaip veiklos nuoma. Nuomos mok÷jimai pagal veiklos nuomą yra pripažįstami išlaidomis tiesiniu
būdu per nuomos laikotarpį ir yra įtraukiami į veiklos sąnaudas.
2.12. Dotacijos ir subsidijos
Dotacijos ir subsidijos (toliau – dotacijos) , gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos
ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai
dotacijų grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su turtu, suma
finansin÷je atskaitomyb÷je pripažįstama panaudota dalimi tiek, kiek nud÷vimas su šia dotacija susijęs
turtas ir pelno (nuostolių) ataskaitoje mažinamas atitinkamų sąnaudų straipsnis.
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar pra÷jusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms
kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra
laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripažįstamos
panaudotomis dalimis tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek
apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija.
2.13. Atid÷jiniai
Atid÷jimas apskaitomas tada ir tik tada, kai d÷l įvykio praeityje Grup÷ turi teisinį įsipareigojimą ar
neatšaukiamą pasižad÷jimą, ir tik÷tina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys
ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atid÷jimai yra peržiūrimi kiekvieno
balanso sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspind÷tų tiksliausią dabartinį įvertinimą.
2.14. Pajamų pripažinimas
Pajamos pripažįstamos, kai tik÷tina, jog Grup÷ gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai
galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi at÷mus PVM ir suteiktas nuolaidas.
Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos pristačius prekes ir perdavus riziką bei prekių nuosavyb÷s
teikiamą naudą.
Paslaugų pajamos pripažįstamos taikant kaupimo principą ir apskaitomos pelno (nuostolių)
ataskaitoje suteikus paslaugas ir pirk÷jui jas pri÷mus.
Konsoliduotoje pelno (nuostolių) ataskaitoje pardavimai tarp Grup÷s įmonių yra eliminuoti.
2.15. Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per
ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, ir
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jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį,
kada buvo patirtos.
2.16. Užsienio valiutos
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo
kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų
likučių perkainojimo balanso dieną yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tokie likučiai
perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą.
Grup÷s įmonių apskaita yra tvarkoma atitinkama vietine valiuta, kuri yra jų funkcin÷ valiuta.
Konsoliduojamų užsienio dukterinių įmonių finansin÷s atskaitomyb÷s balanso straipsniai yra
perskaičiuojami į litus naudojant ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų kursus, o pelno (nuostolių)
ataskaitos straipsniai perskaičiuojami pagal vidutinį laikotarpio valiutos kursą.
D÷l grynųjų investicijų į užsienio Grup÷s įmones perskaičiavimo į litus atsiradę užsienio valiutos
kurso skirtumai apskaitomi valiutos keitimo rezerve akcininkų nuosavyb÷je.
Prestižas ir tikrosios vert÷s koregavimai, atsiradę d÷l dukterin÷s bendrov÷s įsigijimo užsienyje, yra
pripažįstami įsigytosios bendrov÷s turtu (tikrosios vert÷s koregavimai – įsipareigojimais) ir yra
apskaitomi pagal valiutų keitimo kursą balanso dienai.
2.17. Segmentai
Verslo segmentu šioje finansin÷je atskaitomyb÷je laikoma Grup÷s sudedamoji dalis, dalyvaujanti
gaminant atskirą produktą ar teikiant paslaugą arba grupę susijusių produktų ar paslaugų, kurios
rizika ir pelnas skiriasi nuo kitų verslo segmentų.
Geografiniu segmentu šioje finansin÷je atskaitomyb÷je laikoma Grup÷s sudedamoji dalis,
dalyvaujanti gaminant produktus ar teikiant paslaugas tam tikroje ekonomin÷je aplinkoje, kurios
rizika ir pelnas skiriasi nuo kitų sudedamųjų dalių, veikiančių kitoje ekonomin÷je aplinkoje.
Valdymo tikslais Grup÷s veikla organizuojama kaip vienas pagrindinis segmentas – šaldytuvų ir
šaldiklių gamyba. Finansin÷ informacija apie verslo ir geografinius segmentus pateikiama 3-oje šios
finansin÷s atskaitomyb÷s pastaboje.
2.18. Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grup÷s pad÷tį balanso sudarymo
dieną (koreguojantys įvykiai), finansin÷je atskaitomyb÷je yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie
n÷ra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.
2.19. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinę atskaitomybę turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos n÷ra užskaitomos
tarpusavyje.
3. Informacija pagal segmentus
Vienintelis Grup÷s verslo segmentas yra šaldytuvų ir specializuotos įrangos gamyba .
Ataskaitinio laikotarpio ir 2007 m. I pusmečio pardavimai ir turtas pagal geografinius segmentus yra
šie (tūkst. litų):
Pardavimai
Grup÷

2008-06-30

2007-06-30

Turtas
2008-06-30

2007-06-30

Rusija

54 852

56 806

97 301

Ukraina

36 810

38 826

400

644

Vakarų Europa

43 733

37 950

-

-
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Rytų Europa

18 251

24 183

Lietuva

6 861

9 108

Baltijos valstyb÷s

2 167

5 197

-

-

Kitos NVS šalys

3 990

6 908

-

-

Kitos šalys

1 713

-

Iš viso

168 377

178 978

-

-

172 812

182 092

-

-

270 513

191 613

4. Veiklos sąnaudos
Per ataskaitinį laikotarpį , pusmetį, veiklos sąnaudas sudar÷:
2008m.
Pardavimo sąnaudos
Administracin÷s sąnaudos
Iš viso :

2007 m.

12 023 622
12 334 542

10 386 218
12 175 080

24358164

2256129

5. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
Per ataskaitinį laikotarpį, birželio 30 d. kitos veiklos pajamas ir sąnaudas grynąja verte :
2008 m.

2007 m.

Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš transportavimo paslaugų

457 046

662 439

Ilgalaikio turto nuoma

251 260

134 053

Ilgalaikio turto pardavimo pelnas

35 159

282 840

Kitos

195 212

338 290

938 677

1 417 622

Transportavimo sąnaudos

338 419

573 894

Ilgalaikio turto nuoma

181 380

114 634

Kitos

185 293

398 822

705 092

1 087 350

233 585

330 272

Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veikos pajamų ir sąnaudų grynasis rezultatas

Pareng÷ UAB FMĮ „Orion Securities“

psl. 16

2008 m. I pusmečio konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷

6. Finansin÷s ir investicin÷s veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
2008-06-30

2007-06-30

Finansin÷s pajamos
Pelnas iš valiutos kursų pasikeitimo

4 174 113

5 434 942

Pelnas iš užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių

356 486

Kitos finansin÷s veiklos pajamos

328 508

24 997

4 859 107

5 459 939

7 423 693

5 646 186

Finansin÷s sąnaudos
Nuostoliai d÷l valiutos kursų pasikeitimo
Realizuoti nuostoliai iš užsienio valiutos išvestinių priemonių

982

Nuostoliai iš užsienio valiutos išvestinių priemonių perkainojimo

1 803

Palūkanų sąnaudos

2 924 676

1 713 280

136198

207706

10 487 352

7 567 172

Kitos finansin÷s veiklos sąnaudos

Finansin÷s pajamos ir sąnaudos, grynasis rezultatas

( 5 628 245 ) (2 107 233)

7. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Balansin÷ vert÷ 2008m. birželio 30 dienai lygi 17 137,4 tūkst. Lt ( 2007m. gruodžio 31 d – 17 441,1
tūkst. Lt )
Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į veiklos
sąnaudas.
Grup÷ per šių metų pirmą pusmetį priskait÷ 729,8 tūkst. litų
amortizacijos.

ilgalaikio nematerialaus turto

8. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikį materialų turtą sudaro šios turto grup÷s :
Balansin÷ vert÷
2008-06-30

2007-12-31

Pastatai ir statiniai

35 393 008

36 663 254

Kitas ilg. materialus turtas

50 061 431

58 968 702

2 420 248

2 293 618

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok÷jimai
Viso :

87 874 687

97 925 574

Grup÷s ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimas 2008 m. birželio 30 d. atitinkamai sudaro 10 613
tūkst. litų (2007 m. 19 199 tūkst. litų).
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9. Atsargos
2008-06-30

2007-12-31

Žaliavos , atsargin÷s dalys ir nebaigta gamyba

38 500 567

43 163 462

Pagaminta produkcija

47 748 659

19 735 912

198 389

285 524

86 447 615

63 184 898

Kita

Minus: vert÷s sumaž÷jimas

86 447 615

63 184 898

Žaliavas ir atsargines medžiagas sudaro kompresoriai, sud÷tin÷s dalys, plastmas÷, kabeliai, metalai ir
kitos medžiagos, naudojamos gamyboje.
10. Iš pirk÷jų gautinos sumos
Prekybos gautinų sumos bei jų vert÷s sumaž÷jimas gruodžio buvo:

2008-06-30

2007-12-31

Gautinos sumos iš Grup÷s pirk÷jų

69 965 305

Minus: abejotinų gautinų sumų vert÷s sumaž÷jimas

(11 245 398)

(11 527 355 )

5 140 539

4 088 043

63 860 446

53 530 858

Kitos gautinos sumos

60 970 170

Iš pirk÷jų gautinos sumos yra beprocent÷s ir paprastai jų terminas yra 30 – 90 dienų.
Iš pirk÷jų gautinų sumų nuvert÷jimo pasikeitimas yra toks:

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2008-06-30

2007-12-31

- 11 527 355

-11 969 133

Vert÷s sumaž÷jimas, priskaičiuotas per metus

- 470 287

Panaudota
Nepanaudotų sumų atstatymas
Užsienio valiutų kursų pasikeitimo įtaka

281 957

Kiti pokyčiai

573 445
338 620

-11 245 398

-11 527 355

Iš pirk÷jų gautinų sumų laikotarpių analiz÷ 2008-06-30. ir 2007 m. gruodžio 31 d. yra tokia:
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Iš
pirk÷jų
gautinos sumos,
kurių
laikotarpis n÷ra
pra÷jęs bei joms
nenustatytas
vert÷s
sumaž÷jimas

Iš pirk÷jų gautinos sumos, kurių laikotarpis jau pra÷jęs,
tačiau joms n÷ra nustatytas vert÷s sumaž÷jimas
Iš viso

mažiau nei 30 –
30 dienų
dienų

60 60 –
dienų

daugiau
90 90 – 120 nei 120
dienų
dienų

2007 m.

42 241 977

5 771 742

235 805

726 957

189 244

277 090

49 442 815

2008 m.

48 075 014

6 911 043

1 467 183

1 810 463

50 788

405 416

58 719 907

Pagal faktoringo su regreso teise sutarti Grup÷ faktoriams buvo įkeitusi gautinas sumas, kurių
balansin÷ vert÷ 2008-06-30 d. bei 2007 m. gruodžio 31 d. sudar÷ atitinkamai 20 776 tūkst. litų bei 18
842 tūkst. litų.

11. Kitas trumpalaikis turtas
2008-06-30

2007-12-31

Gautinas PVM

2 611 706

2 485 763

Išankstiniai apmok÷jimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos

2 723 762

1 205 433

Gautinos kompensacijos

171 263

216 728

Valiutų išankstiniai pardavimo sandoriai tikrąja verte

29 695

587 526

Kitos gautinos sumos

1 660 027

1 058 390

7 196 453

5 553 840

Gautina suma už parduotą ilgalaikį turtą

Kompensacijos yra gautinos iš tiek÷jų už pateiktas blogos kokyb÷s prekes.
12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2008-06-30

2007-12-31

Pinigai banke

2 915 761

3 977 330

Pinigai kasoje

11 514

7 230

2 927 275

3 984 560

Bendrov÷s sąskaitos užsienio valiuta ir litais iki 10 000 tūkst. litų Banke yra įkeistos bankui kaip
užstatas už paskolą.
13. Kapitalas
Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą įmon÷s nuosavas kapitalas negali būti
mažesnis nei ½ jos akcinio kapitalo, nurodyto įmon÷s įstatuose. 2008 m. birželio 30 d. Grup÷ atitiko
šį reikalavimą. Finansin÷s ataskaitos sudarymo datai ir 2007 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas
buvo pilnai suformuotas.

Pareng÷ UAB FMĮ „Orion Securities“

psl. 19

2008 m. I pusmečio konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷

14. Rezervai
Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktus. Į jį privaloma kasmet
pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Lietuvos Respublikos apskaitos
principus, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo.
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
perskirstomi.
Kitus paskirstytinus rezervus 2008 birželio 30 d. sudar÷ 4 512,3 tūkst. litų ( 2007 m – 23 648 tūkst.
litų ), rezervas investicijoms.
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas
Valiutų perskaičiavimo skirtumai konsoliduotoje finansin÷je atskaitomyb÷je apskaitomi kaip
akcininkų nuosavyb÷ tol, kol investicija nerealizuojama. Realizavus atitinkamą investiciją, sukauptas
valiutos perskaičiavimo rezervas perkeliamas į nepaskirstytą rezultatą tuo pačiu laikotarpiu, kai
pripažįstamas šios investicijos realizavimo pelnas ar nuostoliai.
15. Subsidijos
Subsidijos 2006 m. sausio 1 d.
Padid÷jimai per laikotarpį

5 108 932
43 500

Amortizacija per laikotarpį

1 303 092

Grynoji likutin÷ vert÷ 2006 m. gruodžio 31 d.

3 849 340

Padid÷jimas per laikotarpį ( 2007 m )

345 280

Amortizacija per laikotarpį ( 2007 m )

1 179 704

Grynoji likutin÷ vert÷ 2007 m. gruodžio 31 d

3 014 916

Padid÷jimas per laikotarpį (2008 m pirmą pusmetį )

0

Amortizacija per laikotarpį ( 2008 m. pirmą pusmetį

558 573

Grynoji likutin÷ vert÷ 2008. birželio 30 d

2 456 343

Subsidijos gautos gamybos įrengimų atnaujinimui bei pastatų remontui d÷l CFC 11 elemento
atsisakymo poliuretano izoliacin÷s medžiagos ir užpildymo putos gamyboje bei šiltnamio efekto dujų
eliminavimo buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamyboje. Subsidijos amortizuojamos 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, nusid÷v÷jimą.

16. Atid÷jiniai garantiniams įsipareigojimams
Parduotiems gaminiams suteikiamos iki 10 metų garantijos. Atid÷jiniai garantiniam remontui buvo
padaryti, remiantis planuojamomis remonto sąnaudomis bei gedimų statistika, ir atitinkamai buvo
suskirstyti į ilgalaikius ir trumpalaikius atid÷jimus. Ilgalaikiai atid÷jimai 2008 m birželio 30 d. lygūs 2
651,6 tūkst. Lt ( 2007 m gruodžio 31 d 1 892,8 tūkst. Lt ), trumpalaikiai atid÷jimai 2008 m birželio
30 d lygūs 1 120,1 tūkst. Lt ( 2007 m gruodžio 31 d. 2 640,8 tūkst. Lt )
2008 m. birželio 30 d atid÷jimų garantiniams įsipareigojimams pokyčiai buvo :
Pareng÷ UAB FMĮ „Orion Securities“

psl. 20

2008 m. I pusmečio konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷

2007 m. sausio 1 d.

4 533 650

Pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

1 383 376

Panaudota

2 081 789

Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka

( 63 521 )

Birželio 30 d.

3 771 716

17. Paskolos
2008 m.

2007 m.

birželio

gruodžio

30 d.

31 d.

Ilgalaik÷s paskolos ir kiti finansiniai įsipareigijimai

Bankų paskolos, kurių vykdymas užtikrintas Bendrov÷s
turtu
36 564 507
Kiti ( už išplatintus vertybinius popierius )
Lizingai

17 475 240

1827 7198
-

2 564 693

2 564 693

56 604 440

20 841 891

Trumpalaik÷s paskolos
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis

1 1767 857

Kitos ( paskolos iš susijusių šalių )

23 337 371

Lizingai

Iš viso

31 900 584
-

434 118

858 239

35 539 346

32 758 823

92 143 786

53 600 714

Paskolos, kurių :
- limitas 12 374,8 tūkst. litų, yra gautos su kintama palūkanų norma, 6 m÷nesių LIBOR +1,3
proc. marža,
- limitas 20 000 tūkst. litų yra gautos su kintama palūkanų norma, 6 m÷nesių LIBOR + 2,6 proc.
marža,
- trumpalaik÷s paskolos 23 337 tūkst. litų, gautos su pastovia metine palūkanų norma nuo 10 iki
14 proc.
2008 m. birželio 30 d. pastatai, kurių likutin÷ vert÷ 31 279 tūkst. litų (2007 m. gruodžio 31 d. 32 460
tūkst. litų), mašinos ir įrengimai, kurių likutin÷ vert÷ 15 928 tūkst. litų (2007 m. gruodžio 31 d. 19639
tūkst. litų), atsargos, kurių likutin÷ vert÷ 19 300 tūkst. litų (2007 m. gruodžio 31 d. 19 300 tūkst. litų),
pinigin÷s įplaukos į banko sąskaitas iki 10 000 tūkst. litų (2007 m. gruodžio 31 d. 10 000 tūkst. litų) ir
„Techprominvest“ akcijos už 2 808 tūkst. litų (2007 m. gruodžio 31 d. 2 808 tūkst. litų) yra įkeistos
už banko paskolas.
Trumpalaik÷s paskolos gautos iš susijusių šalių , bendrov÷s turtu negarantuojamos.
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2008 m. balandžio m÷n. Bendrov÷ išleido bei išplatino 200 000 vnt. obligacijų, kurių kiekvienos
nominali vert÷ 100 litų ir išpirkimo kaina 100 litų už vienetą. Metin÷ palūkanų norma 14 proc.,
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 d.
18. Lizingas (finansin÷ nuoma)
Pagal finansin÷s nuomos sutartis nuomojamą Grup÷s turtą sudaro mašinos, įrengimai ir transporto
priemon÷s. Be nuomos įmokų reikšmingiausi įsipareigojimai pagal išperkamosios nuomos sutartis yra
turto priežiūra ir draudimas. Finansin÷s nuomos terminai yra nuo 3 iki 5 metų. Toliau pateikiamas
finansin÷s nuomos būdu įsigyto turto likutin÷s vert÷s paskirstymas:
2008-06-30 2007-12-31
Mašinos ir įrengimai

2 829 618 3 189 209

Transporto priemon÷s

169 193

233 723

2 998 811 3 422 932

Pagrindinę mok÷tiną finansin÷s nuomos likučių sumą metų pabaigoje nacionaline ir užsienio
valiuta sudaro:

2008-06-30 2007-12-31
Eurai

-

-

Litai

2 998 811 3 422 932
2 998 811 3 422 932

Finansin÷s nuomos įsipareigojimams taikomos kintamos palūkanų normos: nustatyta 6 m÷nesių
EURIBOR +1.1 proc. marža, 6 m÷nesių LIBOREUR + 1 proc. marža ir 6 m÷nesių LIBOREUR + 1.2
proc.
19. Veiklos nuoma
Grup÷ sudariusi keletą veiklos nuomos sutarčių. Nuomos sąlygose n÷ra numatyta apribojimų Grup÷s
veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma.
20. Prekybos skolos
Aukščiau min÷tų finansinių įsipareigojimų sąlygos:
- Prekybos skolos yra beprocent÷s ir paprastai joms yra nustatomas 60 dienų laikotarpis.
- Kitos mok÷tinos sumos yra beprocent÷s ir yra vidutiniškai 60 dienų laikotarpio.
- Mok÷tinos palūkanos paprastai yra nustatomos ketvirčiais per finansinius metus.
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21. Kitos trumpalaik÷s mok÷tinos sumos
Finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo datai trumpalaikes mok÷tinas sumas sudar÷:
2008-06-30

2007-12-31

Atlyginimai ir susiję mokesčiai

3 498 640

4 114 444

Atostoginių rezervas

2 667 573

2 611 863

5 500

300 000

Mok÷tini mokesčiai

4 605 011

2 598 300

Atid÷jimai garantiniams remontams

1 822 718

2 640 850

Kitos mok÷tinos sumos ir sukauptos sąnaudos

3 257 498

160 800

Kitos trumpalaik÷s mok÷tinos sumos iš viso

15 856 940

12 426 257

Sukauptos premijos ir tantjemos valdybai

22. Pelnas (nuostoliai) ir sąlyginis pelnas (nuostoliai) vienai akcijai
2008-06-30

2007m.

Akcijos išleistos sausio 1 d.

23 827 365

23 070 405

Svertinis akcijų skaičiaus vidurkis

23 827 365

23 792 109

Grynasis metų pelnas (nuostoliai) tenkantis Bendrov÷s akcininkams, litais

( 8 599 363 ) (11 412 480)

Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) ir sąlyginis pelnas (litais)

( 0,36)

(0,48)

23. Rizikos bei kapitalo valdymas
Kredito rizika
Grup÷s prekybos partnerių koncentracija yra pakankamai didel÷. Gautinos sumos iš pagrindinių
dešimties grup÷s pirk÷jų 2008 m. birželio 30 d. sudar÷ apie 30,1 proc. (27,5 proc. 2007m.
birželio 30 d.) visų grup÷s iš pirk÷jų gautinų sumų. Maksimalią kredito rizikos sumą šiais finansiniais
metais , bei 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro balansin÷s gautinų sumų bei suteiktų paskolų sumos.
Įdiegta kredito politika ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Visiems klientams (pirk÷jams),
pageidaujantiems gauti atitinkamą mok÷jimo atid÷jimą, atliekami kredito rizikos įvertinimai. Didžioji
gautinų sumų dalis yra apdrausta.
Grup÷ nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno
finansinio turto vieneto balansin÷ vert÷, įskaitant išvestines finansines priemones balanse, jeigu tokių
yra. Tod÷l Grup÷s vadovyb÷ mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirk÷jų gautinų sumų sumai,
at÷mus pripažintus vert÷s sumaž÷jimo nuostolius balanso sudarymo dieną.
Palūkanų normos rizika
Didesnę Grup÷s paskolų dalį sudaro paskolos su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su LIBOR
ir sukuria palūkanų normos riziką.
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Grup÷ nesinaudojo jokiomis finansin÷mis priemon÷mis apsidrausti nuo palūkanų normos kitimo
rizikos, susijusios skolos priemon÷mis su kintančia palūkanų norma.
Likvidumo rizika
Grup÷s politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba
užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose
planuose numatytus įsipareigojimus
Grup÷s greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas 2008 m. birželio 30 d. buvo 0,59 ( 2007 m.
gruodžio 31 d buvo 0,52.).
Užsienio valiutos rizika
Pagrindin÷ valiutos rizika, su kuria susiduria Grup÷ kyla d÷l to, kad reikšmingą pajamų dalį Grup÷
uždirba JAV doleriais, Rusijos rubliais bei Ukrainos grivinomis, o skolinasi l÷šas kitomis valiutomis.
Siekiant sumažinti valiutos kurso svyravimo įtaką motinin÷ įmon÷ 2008 metais naudoja išvestinius
finansinius instrumentus, sudarydama su banku išankstinius užsienio valiutos keitimo sandorius.
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s skirtos apsidrausti nuo neigiamo valiutos kurso pokyčio poveikio
pinigų srautams iš pardavimo pajamų JAV doleriais.
24. Susijusių šalių sandoriai
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti
reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Grup÷s susijusios šalys ir
sandoriai su jomis 2008 metų pirmą pusmetį ir 2007 m. buvo šie:
UAB „Hermis Capital„ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
UAB „Genčių nafta„ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
AB „Kauno duona„ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
UAB „Meditus„ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
UAB „Baltijos polistirenas„ (vadovyb÷s narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmon÷s);
UAB „Astmaris„ (vadovyb÷s narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmon÷s).

2008 m. ( pirmą pusmetį )
Pirkimai

Pardavimai

Gautinos
sumos

UAB „Baltijos polistirenas” medžiagas

2 137 055

-

-

815 907

UAB „Astmaris” medžiagas

3 994 299

-

-

1 516 776

11 856 012

Mok÷tinos
sumos

2 332 683

2007 m. ( gruodžio 31 d )
Pirkimai

Pardavimai

Gautinos
sumos

Mok÷tinos
sumos

UAB „Baltijos polistirenas” medžiagas

4 399 357

-

-

805 689

UAB „Astmaris” medžiagas

7 377 466

-

-

961 847

11 776 823
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2008 m. I pusmečio konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷

Grup÷ vykdo politiką sudaryti sandorius su susijusiomis šalimis komerciniais tikslais ir sąlygomis.
Jokių garantijų nebuvo gauta ar suteikta kurios nors susijusios šalies gautinų ar mok÷tinų sumų
apmok÷jimui užtikrinti.
Finansin÷s ir investicin÷s veiklos sandoriai su susijusiomis šalimis :
2008 m. pirmas pusmetis

UAB „ Hermis Capital „

Gautos

Paskolų

Paskolos

grąžinimai

29 300 000 10 962 629

Sumok÷tos

Gautos

Paskolų

Sumok÷tos

palūkanos

paskolos

grąžinimai

palūkanos

295 776

12 500 000

12 500 000

42 011

3 500 000

35 00 000

37 178

16 000 000

16 000 000

79 189

UAB „ Genčių nafta „

8 750 000

8 750 000

190 137

AB „ Kauno duona „

1 100 000

1 100 000

33 659

UAB„Baltijos polistirenas „ 3 000 000
UAB „Meditus „
Viso :

2007 m

3 000 000

5 000 000
47 150 000

23 812 629

519 572

Per 2008 m. pirmą pusmetį Bendrov÷s ir dukterinių įmonių vadovybei priskaičiuotas darbo
užmokestis iš viso sudar÷ atitinkamai 2 102,7 tūkst. litų ir 328 tūkst. litų ( 2007 metus – atitinkamai 2
256 tūkst. litų ir 827 tūkstančio litų )
25 Pobalansiniai

įvykiai

Bendrov÷s vadovyb÷s sprendimu 2008 m. rugpjūčio m÷n. dukterin÷je įmon÷je OOO Techprominvest
padidintas įstatinis kapitalas 55 197 921 Lt. Įstatinis kapitalas padidintas motinin÷s įmon÷s
gautinomis sumomis iš OOO Techprominvest už suteiktas ir negrąžintas paskolas 32757325 Lt. ir už
parduotus ir neapmok÷tus įrengimus 22440596 Lt.
Numatyta didinti įstatinį kapitalą motinin÷s įmon÷s, išleidžiant papildomą 4000000 vnt. akcijų
emisiją, su vienos akcijos vert÷ 2,5 Lt.
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