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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita 

Ataskaita parengta už 2010 m. pirmąjį pusmetį. 

 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 

Bendrovės pavadinimas - akcinė bendrovė „SNAIGĖ” (toliau vadinama Bendrove) 

Įstatinis kapitalas – 30 735 715 Lt 

Adresas – Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus 

Telefonas – (8-315) 56 206 

Faksas – (8-315) 56 207; 

Elektroninis paštas – snaige@snaige.lt 

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

Teisinė-organizacinė forma – juridinis asmuo, akcinė bendrovė 

Įregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje, bendrovės įregistravimo numeris AB 
92-119, įmonių rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB „Snaigė” įstatai buvo perregistruoti 
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2010 metų balandžio 20 dieną. 

 

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis 

Bendrovės pagrindinė 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, visuomenės informavimo priemonės pavadinimas 

Su ataskaitoms galima susipažinti AB „Snaigė”, Pramonės g. 6, Alytuje, buhalterinės apskaitos ir 
finansų skyriuje, darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 14.00 val. bei UAB 
FMĮ „Orion Securities”, A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. 

Visuomenės informavimo priemonė - dienraštis „Kauno diena” ir NASDAQ OMX Vilnius 
internetinis puslapis http://nasdaqomxbaltic.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 

vertė, Lt 
Bendra nominalioji 

vertė, Lt 
Dalis įstatiniame 
kapitale, proc. 

Paprastosios vardinės akcijos 30 735 715 1 30 735 715 100 

 

Dėl 2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų konvertavimo bendrovės įstatinis kapitalas 
padidėjo 2 908 350 vnt. 1 Lt nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų. 

 

6. Akcininkai. 

Bendras akcininkų skaičius 2010 m. birželio 30 d. – 1680. 

Stambiausi akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento 
įstatinio kapitalo: 

Akcininkų vardai,pavardės 
(įmonių pavadinimai, 

buveinės adresas, įmonių 
rejestro kodas) 

Turimų paprastųjų 
vardinių akcijų 

skaičius, vnt. 
Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc. 

iš viso 

tame tarpe 
priklausan

čių 
akcininkui 
nuosavybė

s teise 

iš viso 

tame tarpe paprastųjų 
vardinių akcijų 
priklausančių 

akcininkui nuosavybės 
teise  

Su kartu 
veikiančių 

asmenų 
grupe, 
proc. balsų 

dalis 
kapital
o dalis 

suteikiamų 
balsų 

kapitalo 
dalis 

Swedbank AS (Estonia) – 

 Liivalaia 8, Tallinn 15040 
Estonia, Į/k 10060701 

15 024 341 48,88 48,88 48,88 48,88 48,88 - 

Hermis Capital UAB 
A.Tumėno g.4, Vilnius į/k. 

125699527 

3 000 196 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 - 

Skandinaviska Enskilda 
banken – klientų VP, Sergels 

Torg 2, 10640 Stockholm, 
Sweden, Į/k 502032908101 

4 044 809 13,16 13,16 13,16 13,16 13,16 - 
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7. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą 
reglamentuoja LR vertybinių popierių rinkos įstatymas  

 

Bendrovė yra išleidusi konvertuojamąsias obligacijas kurių ISIN kodas yra LT1000401315. 

Pagrindinė informacija apie išleistas obligacijas:  

 

Siūlymas Siūloma įsigyti 80 500 vienetų 100 eurų nominalo (čia ir toliau 1,0000 EUR 
= 3,4528 LTL) 368 dienų trukmės vardinių konvertuojamųjų Obligacijų 
(toliau – “Obligacijos”, „konvertuojamosios Obligacijos“). 

Siūlymo tikslas Išleidžiant konvertuojamąsias obligacijas, Emitentas siekia pritraukti 
papildomų lėšų, reikalingų refinansuoti 2009 m. išleistoms obligacijų 
emisijoms. 

Palūkanų norma Konvertuojamų obligacijų pelningumas – 10 (dešimt) procentų metinių 
palūkanų nuo konvertuojamųjų Obligacijų nominalios vertės. Palūkanos 
bus mokamos Obligacijų išpirkimo dieną ir įeis į konvertuojamųjų 
Obligacijų išpirkimo kainą. Palūkanos skaičiuojamos už Obligacijų 
galiojimo laikotarpį (2010 m. balandžio 9 d. – 2011 m. balandžio 11 d.) 

Išpirkimo kaina Išpirkimo dieną Emitentas išpirks Obligacijas iš Obligacijų savininkų, 
nepareiškusių noro konvertuoti turimas Obligacijas į Emitento akcijas, už 
vieną obligaciją mokant 110,2222 eurų (nominalią vienos Obligacijos kainą 
bei 10,2222 eurų dydžio sukauptas palūkanas).  

Siūlymo kaina Platinimo laikotarpiu galiojanti vienos Obligacijos pasirašymo kaina – 100 
EUR (vienas šimtas eurų) 

Akcijos, į kurias 
konvertuojamos 
Obligacijos 

Platinamos obligacijos gali būti konvertuojamos į paprastąsias vardines AB 
„Snaigė“ akcijas. Konvertavimo santykis: 380 akcijų už vieną 
konvertuojamą Obligaciją. 

Konvertavimo santykis  

 

 

Obligacijų konvertavimo 
tvarka 

1:380 (viena Obligacija keičiama į 380 paprastųjų vardinių Emitento 
akcijų)  

 

Konvertuojamų Obligacijų savininkams pareiškus norą, Obligacijų 
išpirkimo dieną viena savininkui priklausanti Obligacija keičiama į 380 
Emitento paprastųjų vardinių akcijų. Obligacijų savininkui pasirinkus 
konvertuoti turimas Obligacijas, prarandama teisė išpirkimo dieną iš 
Emitento gauti nominalią Obligacijų vertę ir per galiojimo laikotarpį 
sukauptas palūkanas. 

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. 
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Jei visi Obligacijų turėtojai pareikš norą konvertuoti visas turimas 
Obligacijas, Emitento akcinis kapitalas padidės 30 590 000 paprastųjų 
vardinių akcijų. Tokiu atveju visą akcinį Emitento kapitalą sudarys 
58 417 365 vardinės paprastosios akcijos. 

Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, jog šiuo metu Emitentas yra 
išleidęs 7,5 mln. eurų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų 
emisiją. Šių obligacijų savininkai turi teisę konvertuoti obligacijas į 
paprastąsias vardines akcijas 2010 m. balandžio 8 d. Jei visi savininkai 
nuspręstų konvertuoti obligacijas, Emitento įstatinis kapitalas padidėtų 25 
875 000 Lt ir siektų 53 702 365 Lt. 

Terminas pareikšti norą 
konvertuoti turimas 
Obligacijas 

Obligacijų turėtojai, norintys savo konvertuojamąsias Obligacijas iškeisti į 
Emitento paprastąsias vardines akcijas, turi ne vėliau kaip likus vienai 
savaitei iki konvertuojamųjų Obligacijų išpirkimo termino (5 darbo dienos) 
raštiškai informuoti apie tai Emitentą. Apie siekį konvertuoti Emitento 
neinformavusių konvertuojamųjų Obligacijų turėtojų obligacijos nebus 
konvertuojamos, o bus vykdomas šių obligacijų išpirkimas.  

Įsipareigojimai Obligacijų 
savininkų naudai 

Obligacijų savininkų naudai nebus įkeistas joks Emitento turtas. 

Siūlymo galiojimo 
laikotarpis 

Viešas Obligacijų siūlymas galios nuo 2010 m. kovo 22 d. iki 2010 m. 
balandžio 8 d. (toliau – “Siūlymo galiojimo laikotarpis”). Obligacijų 
galiojimo pradžia – 2010 m. balandžio 9 d. Obligacijų išpirkimo data – 
2011 m. balandžio 11 d.  

Pirmumo teisė 2010 m. kovo 5 d. vykęs AB „Snaigė“ visuotinis akcininkų susirinkimas 
nusprendė panaikinti pirmumo teisę Bendrovės akcininkams įsigyti 
išleidžiamų Obligacijų. 

Paskirstymo planas Obligacijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos laiko prioriteto principu ir 
registruojamos Koordinatoriaus būstinėje. Jeigu platinimo metu neišplatintų 
Obligacijų kiekis liks mažesnis nei investuotojo pageidaujamas įsigyti kiekis, 
pranešus apie tai investuotojui, pasirašomų Obligacijų kiekis bus sumažintas iki 
likusių neišplatintų Obligacijų kiekio. Obligacijų emisiją išplatinus nepilnai, bus 
įregistruotas faktiškai išplatintų Obligacijų skaičius. 

 

2010 m. birželio 16 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ vardinių neviešų 731 dienų trukmės 10% metinio 
pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta 10 000 vienetai 100 EUR 
nominaliosios vertės obligacijų. 
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8. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta* 

Bendrovės išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį 

prekybos sąrašą nuo 1998 m. balandžio 9 d. Prekyba vertybinių popierių biržoje bendrovės 

akcijomis pradėta nuo 1995 m. rugpjūčio 11 d. VP ISIN kodas – LT0000109274. Nuo 2009 m. 

birželio 01 d. Bendrovės akcijos iš AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialiojo prekybos sąrašo buvo 

perkeltos į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą. 

Vertybinių popierių pavadinimas – AB “Snaigė” paprastosios vardinės akcijos. 

Vertybinių popierių skaičius: 30 735 715 vnt.   Vienos akcijos nominali vertė: 1 (vienas) Lt. 

 

Prekyba vertybiniais popieriais 

Ataskaitinis periodas Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) 
Data pask. 

sesijos 

Bendra apyvarta 

nuo iki didž maž 
pask. 
sesijos 

didž. maž. 
pask. 
sesijos 

vnt. Lt 

2010.01.01 2010.03.31 0,93 0,54 0,70 648 185 0 45 808 2010.03.31 9 627 794 7 380 575,46 

2010.04.01 2010.06.30 0,75 0,59 0,63 176 414 0 47 284 2010.06.30 4 853 849 3 219 855,02 

 

9. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 

2003 m. rugsėjo 29 d. AB “Snaigė” sudarė sutartį su UAB FMĮ “Orion securities” (A. Tumėno g. 
4, B korpusas, LT-01109, Vilnius) perduoti Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitą ir 
asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą. 

 

10. Valdymo organų nariai 

10.1 Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale 

Vardas, pavardė Pareigos 

Turimas 
akcijų 
skaičius, 
vnt. 

Turima 
kapitalo 
dalis, proc. 

Balsų 
dalis, proc. 

VALDYBA 

Martynas Česnavičius AB „Snaigė” valdybos 
pirmininkas 

15 0,00 0,00 

Nerijus Dagilis  AB „Snaigė” valdybos 
narys 

- - - 

Robertas Beržinskas 
AB „Snaigė” valdybos 
narys 

- - - 

                                                      
* Pagal VVPB pateikiamus duomenis 
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Kęstutis Pilipuitis 
AB „Snaigė” valdybos 
narys 

- - - 

Mindaugas Gedvilas 
AB „Snaigė” valdybos 
narys 

- - - 

ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas) 

Gediminas Čeika  AB „Snaigė” generalinis 
direktorius 

- - - 

Neringa Menčiūnienė  
AB “Snaigė” finansų 
direktorė 

- - - 

 

10.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar 
organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, 
proc.) 

Vardas, pavardė Organizacijos pavadinimas, pareigos 
Kitų įmonių 

kapitalo ir balsų 
dalis, proc. 

Martynas Česnavičius 
 

UAB LNK (Laisvas nepriklausomas kanalas) valdybos narys - 
UAB "Profinance" 50,00 

UAB “Malsena-Plius” valdybos pirmininkas - 

UAB “Litaga” valdybos narys - 

UAB “Meditus” valdybos narys - 

AB “Sanitas” valdybos narys - 

UAB „Atradimų studija” valdybos narys 31,00 

AB „Kauno Pieno Centras“ valdybos narys - 

Mindaugas Gedvilas AB „Amilina“ generalinis direktorius ir valdybos narys  - 

VŠĮ Eksportuojanti Lietuva valdybos narys - 

Nerijus Dagilis UAB „Hermis Capital” valdybos pirmininkas - 

KITRON ASA valdybos pirmininkas - 

UAB „Ežerų pasaulis“ 25,00 

UAB „Hermis fondų valdymas“ direktorius - 

UAB „Gulbinų turizmas“ 17,12 

UAB „Meditus“ valdybos narys  

Kauno sporto klubo „Oktanas“ direktorius - 

AB „Geonafta“ valdybos narys - 

UAB „Genčių nafta“ valdybos narys - 

UAB „Minijos nafta“ valdybos narys - 

UAB „Diena Media News“ valdybos pirmininkas  

UAB „Deitona“ direktorius 100,00 

Focus Investments, UAB direktorius 50,00 

Robertas Beržinskas 
AB “Utenos trikotažas” valdybos narys  

UAB „Meditus“ valdybos narys  
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Kęstutis Pilipuitis UAB “Hermis Capital” projektų vadovas - 

Gediminas Čeika OOO „Techprominvest“ valdybos narys - 

Neringa Menčiūnienė 
AB „Unikalios investicijos“ direktorė - 

UAB „Almecha“ valdybos pirmininkė - 

OOO „Techprominvest“ valdybos narė - 

 

10.3 Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams 

Paskolų valdybos nariams per ataskaitinį periodą nesuteikta. 

III. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ 

11. Ataskaitinio periodo įmonės veiklos apžvalga 

AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2010 metų I pusmetį pasiekė 47,2 mln.Lt 
apyvartą. Didžioji dalis apyvartos, t.y. 45,9 mln.Lt pasiekta pagrindinėje bendrovės gamykloje, 
Alytuje. Kitą apyvartos dalį  1,3 mln.Lt sudaro Rusijoje parduodami  Kaliningrade sustabdytos 
gamykloje likusi produkcija. Kaliningrado gamyklos veikla sustabdyta nuo 2009 m. kovo mėnesio. 
 
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, antrąjį šių metų ketvirtį ,dar 
neįsibėgėjus pardavimų sezonui ,pavyko pasiekti  džiuginančių rezultatų. Pirmąjį šių metų pusmetį 
patyrėme tik 1,1 mln.Lt konsoliduotą neaudituotą nuostolį, tuo tarpu 2009 metų pirmą pusmetį  - 
18,5 mln. Lt konsoliduotą neaudituotą nuostolį. Atitinkamai  2010 metų pirmojo pusmečio 
EBITDA pasiekė 5,4 mln.Lt lyginant su – 9 mln.Lt pereitų metų pirmą pusmetį. Tai labai geras 
rezultatas, rodantis teigiamus poslinkius tiesioginėje bendrovės veikloje. 

 
Gedimino Čeikos nuomone, bendrovei pavyko pergyventi pačius sunkiausius ekonominio 
nuosmukio metus. „Gamybos ir valdymo optimizavimas, bendrovės pajėgumų mobilizavimas 



2010 m. I  pusmečio tarpinis pranešimas   

 

 

                                                                               psl. 10     

 

padėjo ne tik išlikti, bet ir stabiliai dirbti, išsaugoti didžiąją dalį savo rinkų bei produkcijos 
paklausumą. Nepamiršome ir savo vartotojų – gegužį pristatėme naujus, dvigubai mažiau elektros 
energijos vartojančius šaldytuvus Snaigė Ice Logic A++. Šie šaldytuvai per trumpą laiką tapo labai 
paklausūs ne tik Lietuvoje, bet daugelyje Europos šalių. Nors stambios buitinės technikos 
pardavėjų ir gamintojų prognozės 2010 metams nėra labai optimistiškos, tikime, kad sunkiausias 
AB „Snaigė“ laikotarpis jau praeityje“.  
 
AB“Snaigė“ 2010 metų pirmą pusmetį patyrė 1,1 mln. Lt neaudituoto konsoliduoto nuostolio prieš 
mokesčius.  
 
2010 m. kovo 2 d. Bendrovė ir Kazachstano socialinė-komercinė korporacija nacionalinė 
kompanija „Saryarka“ pasirašė bendros įmonės TOO „Snaigė-Sryarka“ steigimo sutartį. 
Planuojama, kad TOO „Snaigė-Saryarka“ užsiims šaldytuvų gamyba ir realizacija Kazachstane ir 
kaimyninėse rinkose. Šiuo metu projektas yra ankstyvoje vystimosi stadijoje. Yra gautas 
patvirtinimas iš Kazachstano vyriausybės bei preliminarus finansuojančio banko sutikimas su 
sąlyga, kad papildomai bus pritrauktas privatus investuotojas, kuris šiuo metu nagrinėja pasiūlymą 
ir dar nėra davęs savo galutinio atsakymo. 
 
Ataskaitos paskelbimo dienai jau išspręstas neišpirktų obligacijų klausimas:  išpirkta dalis 
obligacijų, o likusiai daliai  ( 3,5 mln. litų ) pasirašytas susitarimas su šių obligacijų savininkais, 
dėl jų išpirkimo naujomis sąlygomis ir terminais. Pagal šį susitarimą jų išpirkimas vyks tolygiai iki 
2012 m. birželio 15 dienos. 
 
2010 metų gegužės mėnesį bendrovė gavo 5 mln. Lt  paskolą su INVEGOS garantija Šiaulių 
banke. Gautos lėšos bus naudojamos apyvartinėm lėšom, siekiant maksimaliai įvykdyti  visus 
turimus gamybos užsakymus. 
 
Šiuo metu Alytaus gamykla pilnai apkrauta, dirba penkias dienas per savaitę.  
 

12. Informacija apie Įmonės darbuotojus 

Pagrindinė informacija apie AB „Snaigė“ bei dukterinių įmonių darbuotojus pateikiama lentelėje žemiau: 

 

Personalo grupė 

2010 m. sausio - birželio mėn. 

vid. žm. skaičius 
vid. men. darbo 
užmokestis Lt. 

Administracijos darbuotojai (su vadovais) 192,5 3891 

Darbininkai 591 1150 

Iš viso  783,5 1824 
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13. Informacija apie emitento antrines įmones 

2010m. birželio 30 d. AB „Snaigė“ įmonių grupę sudarė šios bendrovės: grupės pagrindinė įmonė 
AB „Snaigė“, dukterinės įmonės „Techprominvest“, „Moroz trade“, „Liga servis“, „Snaige-
Ukraine“, „Almecha“. Pagrindinė informacija apie grupės antrines bendroves: 

 

 
TECHPROMINVEST 

MOROZ 
TRADE 

LIGA 
SERVIS 

SNAIGE – 
UKRAINE ALMECHA 

Buveinės adresas Rusija Rusija Rusija Ukraina 
Alytus, 
Lietuva 

Veiklos pobūdis 
Šaldytuvų ir šaldiklių 
gamyba, bei prekyba 

Prekyba ir 
rinkodaros 
paslaugos 

Prekyba, 
rinkodara, 
transporto 
paslaugos 

Prekyba , 
konsultavimas, 
servisas 

Mašinų ir 
įrengimų 
gamyba 

AB „SNAIGĖ“ turima 
įstatinio kapitalo dalis, % 

100 % 100% 100% 99 % 100 % 

Įstatinio kapitalo dydis 
(Lt) 

53 204 314 905 905 59 270 1 375 785 

Neapmokėta emitento 
dalis įstatiniame kapitale 

Pilnai apmokėta Pilnai apmokėta 
Pilnai 
apmokėta 

Pilnai 
apmokėta 

Pilnai 
apmokėta 

 

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. Pagal bendrovės vadovybės 
pateiktą informaciją grupės susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2010 metų pirmą pusmetį ir 
atitinkamai 2009 m. buvo šie: 

UAB „Hermis Capital“  (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ; 

UAB „ Diena Media News“ 

UAB „ Meditus“ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ; 

UAB „ Baltijos polistirenas“ (vadovybės narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmonės ) ; 

UAB „ Astmaris“ (vadovybės narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmonės ). 

Pagal vadovybės pateiktą informaciją šios įmonės 2009 metais nelaikomos susijusiomis šalimis. 

2009 m Pirkimai Pardavimai 
Gautinos 

sumos 
Mokėtinos 

sumos 

UAB „Baltijos polistirenas”   medžiagas 1 347 969 - -   457 404 

UAB „Astmaris”                     medžiagas  652 500 - -   376 992 

 2 000 469 - - 834 396 

2010 m Pirkimai Pardavimai 
Gautinos 

sumos 
Mokėtinos 

sumos 

UAB „Baltijos polistirenas”   medžiagas 629 828 - -   277 606 

UAB„      Diena Media Nevs“ paslaugos  283 - -           - 

  630 111 - -   277 606 
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15. Pagrindinės rizikos 

Rinkos rizika – Emitento įmonės 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 įmonės pajamų yra gaunama JAV doleriais, kurio kursas, lito atžvilgiu, gali 
laisvai svyruoti. Susiklosčius atitinkamoms aplinkybėms pasaulio finansų rinkose, JAV dolerio 
kursas lito atžvilgiu gali pasikeisti nepalankia Emitentui kryptimi, bei neigiamai paveikti Emitento 
finansinę situaciją. 
 
Politinė 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. Dėl to egzistuoja tikimybė, jog pasikeitus galiojantiems gamtosauginiams 
reikalavimams bei draudimams įmonė bus priversta papildomai investuoti į gamybinių procesų 
pritaikymą naujiems reikalavimams. Tokios investicijos galėtų neigiamai paveikti Emitento 
finansinę būklę. 
 
Operacinė rizika – tai rizika patirti tiesioginius ar netiesioginius nuostolius dėl netinkamų ar 
neveikiančių vidaus procesų, sistemų ar technologijų, darbuotojų, atstovų veiksmų, išorinių 
veiksmų. Operacinės rizikos sudėtinė dalis yra teisinė rizika – tai rizika patirti nuostolius dėl 
Emitento dabartinių ar ankstesnių teisių, kylančių iš įvairių sutarčių ar susitarimų, bylų ar įstatymų, 
nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. 
 
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 
 

16. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

Esminiai įvykiai pranešti Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių 
biržai. 

2010 m. vasario 1 d. 2010 m. vasario 1d. AB „Snaigė“ valdybos sprendimu, 2010 m. kovo 5 d. 
10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje šaukiamas neeilinis visuotinis AB 
„Snaigė“ (įm. kodas 249664610) akcininkų susirinkimas.  
Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min.,  pabaiga 9 val. 50 min.  
Susirinkimo darbotvarkė: 
1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas; 
2. Pirmumo teisės atšaukimas; 
3. Konvertuojamųjų obligacijų emisijos įtraukimas į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos 
vertybinių popierių sąrašą;  
4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir su kapitalo didinimu susijęs įstatų pakeitimas;  
5.  Naujos įstatų redakcijos patvirtinimas; 
6. Įgaliojimų suteikimas. 
 
Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. vasario 26 d. 
Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 
2010 m. vasario 26 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Snaigė“ akcijų.  
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Neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems 
priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti 
neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu 
snaige@snaige.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Pramonės g. 6, Alytus (2 aukštas) ne 
vėliau kaip iki 2010 m. vasario 19 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai 
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo klausimo.  
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų 
balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu 
raštu ar elektroniniu paštu snaige@snaige.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo 
darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti papildomus narius į bendrovės valdybos narius 
bei audito įmonę.  
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m. kovo 5 d. neeilinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu 
snaige@snaige.lt arba pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Pramonės g. 6, Alytus (2 aukštas) 
ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 4 d.  
Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti 
dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas 
asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo 
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat 
apima teisę klausti.  
 
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime, turi teisę raštu, elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį 
dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą 
įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu 
snaige@snaige.lt; rasa.balciunaite@snaige.lt, faksu 8-315-56-207 ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 
4 dienos pabaigos.  
Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima 
balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį 
pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti 
pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo 
biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu snaige@snaige.lt; rasa.balciunaite@snaige.lt, faksu 
8-315-56-207  arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Pramonės g. 6, Alytuje (2 aukštas) ne 
vėliau kaip iki 2010 m. kovo 4 dienos pabaigos. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko 
išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių 
įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas 
taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.  Visa informacija 
talpinama bendrovės internetiniame puslapyje http://www.snaige.lt  
 

2010 m. vasario 11 d. 2010m. kovo 5 dieną vyksiančio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimų 
projektai 
1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas; 
2. Pirmumo teisės atšaukimas; 
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3. Konvertuojamųjų obligacijų emisijos įtraukimas į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos 
vertybinių popierių sąrašą;  
4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir su kapitalo didinimu susijęs įstatų pakeitimas;  
5. Naujos įstatų redakcijos patvirtinimas; 
6. Įgaliojimų suteikimas. 
Siūlomi sprendimų projektai: 
1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas; 
1.Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:  
1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius - iki 80 500 (aštuoniasdešimt tūkstančių penkių šimtų) 
vienetų;  
1.2. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- EUR (vienas šimtas eurų); 
1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė - iki 8 050 000 EUR (aštuonių milijonų penkiasdešimt 
tūkstančių eurų);  
1.4. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas 
arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi 
nustatytu santykiu;  
1.5. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os: 
1.5.1. Klasė - paprastosios vardinės akcijos; 
1.5.2. Skaičius - 387 (trys šimtai aštuoniasdešimt septyni) vienetai; 
1.5.3. Nominali vertė - 1,- Lt (vienas litas); 
1.5.4. Suteikiamos teisės: 
1.5.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę; 
1.5.4.2. Gauti dividendus; 
1.5.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo; 
1.5.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;  
1.5.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, 
išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;  
1.5.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei; 
1.5.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems 
asmenims;  
1.5.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti 
uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama 
nuosavybės teisė į akciją;  
1.5.4.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie 
Bendrovės veiklą;  
1.5.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.  
1.6. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:387 (viena KO keičiama į 387 akcijas);  
1.7. KO-ų išpirkimo data - 368-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os 
keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną;  
1.8. Metinė palūkanų norma - 12% (dvylika procentų); 
1.9. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;  
1.10. KO-os išperkamos eurais; 
2. Pirmumo teisės atšaukimas; 
Atšaukti pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnį Bendrovės 
akcininkams suteiktą pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų KO.  
2.1. Atšaukimo priežastis: pirmumo teisė atšaukiama siekiant sudaryti palankias sąlygas 
įsigyti išleidžiamas KO visiems susidomėjusiems investuotojams.  
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2.2. Asmenys galintys įsigyti KO-ų atšaukus pirmumo teisę: atšaukus Bendrovės akcininkams 
suteiktą pirmumo teisę įsigyti KO-ų, KO-ų gali įsigyti visi suinteresuoti instituciniai bei privatūs 
investuotojai.  
2.3. Galimas įsigyti KO-ų skaičius atšaukus pirmumo teisę: pirmumo teisės Bendrovės 
akcininkams įsigyti išleidžiamų KO-ų atšaukimas galioja visai KO-ų emisijai.  
3. Konvertuojamųjų obligacijų emisijos įtraukimas į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos 
vertybinių popierių sąrašą;  
Pasibaigus KO-ų platinimui teikti paraišką AB „NASDAQ OMX Vilnius“ valdybai dėl KO-ų 
emisijos įtraukimo į „NASDQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą.  
4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir su kapitalo didinimu susijęs įstatų pakeitimas;  
Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti 
Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma kartu atliekant bendrovės įstatų 
pakeitimą, juose nurodant įstatinio kapitalo dydį.  
5. Naujos įstatų redakcijos patvirtinimas; 
Patvirtinti naują įstatų redakciją (priedas AB „Snaigė“ įstatų nauja redakcija). 
6. Įgaliojimų suteikimas. 
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių: 
6.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion 
securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti 
KO-as įgyvendinimu;  
6.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;  
6.3. Pasirašyti kitus su KO-ų emisijos platinimu, registravimu Lietuvos Respublikos 
centriniame vertybinių popierių depozitoriume, įtraukimu į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos 
vertybinių popierių sąrašą susijusius dokumentus.  
6.4. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir 
pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;  
6.5. Pasirašyti ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus ir VAS patvirtintus 
naujos redakcijos įstatus.  
6.6. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų 
įgyvendinimu.  
 

2010 m. vasario 26 d. Vasario  26 d. AB “Snaigė“ valdyba  nusprendė steigti bendrą įmonę kartu 
su Kazachijos Respublikos nacionaline verslo korporacija „Saryarka“. Naujoji įmonė statys 
buitinių šaldymo prietaisų gamyklą Astanoje, vėliau užsiims gamyba ir prekyba Kazachijos, 
Rusijos, Kirgizijos bei kitose kaimyninėse rinkose.  
 
AB „Snaigė“ turtinis įnašas į būsimos įmonės įstatinį kapitalą bus uždarytos Kaliningrado 
gamyklos gamybiniai įrengimai bei gamybos technologijos. AB „Snaigė“ bus atsakinga už 
gamybos naujoje gamykloje paleidimą, technologinių procesų veiksmingumo užtikrinimą  ir 
prekybos bei rinkodaros organizavimą. Bendrovės partnerė korporacija  „Saryarka“ rūpinsis žemės 
plotu, kuriame bus statoma gamykla, statybos organizavimu, darbo jėga bei finansavimo šaltinių 
užtikrinimu.  
 
Pasak AB „Snaigė“ valdybos pirmininko Nerijaus Dagilio, naujos įmonės steigimas ir gamyklos 
statymas bus  labai  naudingas bendrovei. „Uždarius gamyklą Kaliningrade, mūsų pardavimai 
ženkliai sumažėjo.“- teigė N.Dagilis. „Jeigu naujajai įmonei pavyks užsitikrinti finansavimą, 
gamybos perkėlimas į  Kazachiją, ne tik leis įsitvirtinti šioje rinkoje, bet ir įsigalėjus bemuitei 
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politikai tarp Kazachijos ir Rusijos, padės atgauti turėtas pozicijas Rusijoje, bei įžengti į 
kaimynines Kazachijai rinkas.“  
 
Koncernas „Saryarka“ šiuo projektu prisidės prie Kazachijos vyriausybės priimtos spartaus 
pramonės vystymo  strategijos vykdymo. Pasak koncerno valdybos pirmininko Beriko Kamalijevo, 
šaldytuvų gamyklos statyba bus pirmas tokio lygio projektas  Kazachijoje. „Šios gamyklos statyba 
ženkliai prisidės prie teigiamo Kazachijos Respublikos įvaizdžio formavimo.“ – teigė 
B.Kamalijevas. „Be to, gamykla sukurs papildomų darbo vietų, šalia gamyklos kursis 
aptarnaujančių įmonių tinklas.“  
 
AB „Snaigė“ gamykla Alytuje toliau gamins šaldytuvus Pabaltijo, Ukrainos, Vakarų  bei Centrinės 
Europos  rinkoms.  
 
Apie „SPK-Saryarka“ . AB „Nacionalinė kompanija „Socialinė-verslo korporacija „Saryarka“ 
buvo įsteigta 2007 metais Kazachijos Respublikos prezidento N.Nazarbaevo įsakymu. 
Korporacijos misija -skatinti ekonomikos vystymą Kazachijos sostinėje Astanoje, Akmolinsko ir  
Karagandos srityse. Korporacijos tikslas -  konkurentabilių, savo produkciją galėsiančių 
eksportuoti gamybų kūrimas, efektyvių sistemų, valdančių valstybinius aktyvus kūrimas, 
inovatyvių projektų diegimas, sąlygų smulkiam verslui vystyti, sukūrimas. Korporacijos veikla 
vystoma remiantis privataus verslo ir valstybinių struktūrų partneryste. Pusę gaunamo pelno „SPK-
Saryarka“ investuoja į pramonės, nesusijusios su žaliavų gavyba, vystymu, kitą dalį skiria 
socialinių projektų 
įgyvendinimui. „SPK-Saryarka“ valdo 22 įmones, kurios dirba alternatyvaus kuro gamybos, 
pramonės įmonių, skirtų gyventojų poreikiams tenkinti kūrimo, transporto, logistikos, statybos, 
atliekų perdirbimo, žemės ūkio produkcijos saugojimo ir realizacijos, medikamentų gamybos bei 
realizacijos ir kitose srityse.  
 
2010 m. vasario 26d. AB „Snaigė“ 2009 m. 12 mėn. konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė 
ir preliminarūs 2009 m.  veiklos rezultatai. 
1. Preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2009 m.  veiklos rezultatai 
 
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos:   121,143 mln.Lt  (35,01 mln. EUR). 
Nuostolis iki mokesčių:                -35,6 mln. Lt (- 10,31 mln. EUR),  
Nuostolis (grynasis):                  -36,47 mln. Lt  (-10,64 mln. EUR),  
EBITDA:                                -19,9  mln. Lt    (-5,7 mln. EUR).  
2. 2009 metai AB „Snaigė“, kaip ir daugeliui Lietuvos įmonių, įsimins kaip vieni sunkiausių 
bendrovės veiklos istorijoje. Stambios buitinės technikos rinka jautriai sureagavo į ekonominio 
nuosmukio padarinius - rinka traukėsi 40-50 procentų, kai kuriose šalyse net - 70 procentų.  
AB „Snaigė” laiku ir tinkamai pasirengė krizei - restruktūrizavo veiklą, pertvarkė gamybą, 
sumažino darbuotojų skaičių. Per 2009 m.  bendrovė sumažino veiklos kaštus beveik 11 mln.Lt. 
Nepaisant sunkumų, bendrovė 2009 m. dirbo stabiliai, išsaugojo didžiąją dalį savo rinkų bei 
produkcijos paklausumą.  
Didžiausias AB „Snaigė” 2009 m. praradimas - gamyklos Kaliningrade uždarymas. Šis sprendimas 
buvo priimtas metų pradžioje,  kai devalvavus rublį gamyba Rusijoje tapo nuostolinga. Dėl 
gamyklos Kaliningrade uždarymo, AB „Snaigė” patyrė beveik 12 mln.Lt. konsoliduotą  nuostolį 
bei prarado Rusijos rinką.  
Kiti veiksniai, turėję neigiamą poveikį bendrovės rezultatams:  
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Papildomas 13 proc. muitas, galiojęs Ukrainoje nuo kovo iki rugsėjo mėn. Ukrainoje, ženkliai 
sumažino bendrovės pardavimus šioje šalyje.  
Nuostolis dėl atidėjimų blogoms skoloms sudarė 2,1 mln. Lt. 
Dirbant mažesniu apkrovimu didėjo darbo užmokesčio kaštai bei išaugo netiesioginė savikaina. 
Dėl šių veiksnių bendrovė prarado 2 mln.Lt.  
Išeitinės kompensacijos sudarė 4 mln.Lt.  
Dėl neigiamo valiutų kurso bendrovė prarado 3,5 mln.Lt.  
Bendra krizinių veiksnių įtaka sudarė 21,5 mln.Lt. 
3. Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2009 m. dvylikos  mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę 
ir atsakingų asmenų patvirtinimą dėl finansinės atskaitomybės informacijos (pridedama).  
 

2010 m. kovo 01 d. CORRECTION: AB „Snaigė“ 2009 m. 12 mėn. konsoliduota tarpinė finansinė 
atskaitomybė ir preliminarūs 2009 m.  veiklos rezultatai.  
Patikslintos pardavimų ir kitos veiklos pajamos.  
1. Preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2009 m.  veiklos rezultatai 
 
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos:   123,518 mln.Lt  (35,77 mln. EUR). 
Nuostolis iki mokesčių:                     -35,56 mln. Lt    (- 10,3 mln. EUR),  
Nuostolis (grynasis):                         -36,47 mln. Lt  (-10,56 mln. EUR),  
EBITDA:                                          -19,88  mln. Lt    (-5,76 mln. EUR).  
2. 2009 metai AB „Snaigė“, kaip ir daugeliui Lietuvos įmonių, įsimins kaip vieni sunkiausių 
bendrovės veiklos istorijoje. Stambios buitinės technikos rinka jautriai sureagavo į ekonominio 
nuosmukio padarinius - rinka traukėsi 40-50 procentų, kai kuriose šalyse net - 70 procentų.  
AB „Snaigė” laiku ir tinkamai pasirengė krizei - restruktūrizavo veiklą, pertvarkė gamybą, 
sumažino darbuotojų skaičių. Per 2009 m.  bendrovė sumažino veiklos kaštus beveik 11 mln.Lt. 
Nepaisant sunkumų, bendrovė 2009 m. dirbo stabiliai, išsaugojo didžiąją dalį savo rinkų bei 
produkcijos paklausumą.  
 
Didžiausias AB „Snaigė” 2009 m. praradimas - gamyklos Kaliningrade uždarymas. Šis sprendimas 
buvo priimtas metų pradžioje,  kai devalvavus rublį gamyba Rusijoje tapo nuostolinga. Dėl 
gamyklos Kaliningrade uždarymo, AB „Snaigė” patyrė beveik 12 mln.Lt. konsoliduotą  nuostolį 
bei prarado Rusijos rinką.  
Kiti veiksniai, turėję neigiamą poveikį bendrovės rezultatams:  Papildomas 13 proc. muitas, 
galiojęs Ukrainoje nuo kovo iki rugsėjo mėn. Ukrainoje, ženkliai sumažino bendrovės pardavimus 
šioje šalyje.  
Nuostolis dėl atidėjimų blogoms skoloms sudarė 2,1 mln. Lt. 
Dirbant mažesniu apkrovimu didėjo darbo užmokesčio kaštai bei išaugo netiesioginė savikaina. 
Dėl šių veiksnių bendrovė prarado 2 mln.Lt.  
Išeitinės kompensacijos sudarė 4 mln.Lt.  
Dėl neigiamo valiutų kurso bendrovė prarado 3,5 mln.Lt.  
Bendra krizinių veiksnių įtaka sudarė 21,5 mln.Lt. 
3. Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2009 m. dvylikos  mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę 
ir atsakingų asmenų patvirtinimą dėl finansinės atskaitomybės informacijos (pridedama).  
 
2010 m. kovo 02 d. AB “Snaigė“ ir Kazachstano nacionalinė verslo korporacija „Saryarka“ įsteigė 
bendrą įmonę. Šiandien kovo  2 d. AB “Snaigė“ generalinis direktorius Gediminas Čeika ir 
Kazachijos nacionalinės verslo korporacijos „Saryarka“ atstovas Kazachijos sostinėje Astanoje 
pasirašė bendros įmonės steigimo dokumentus. Naujoji įmonė pavadinta „Snaigė Saryarka“ ir bus 
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įregistruota Kazachijos Respublikos Teisingumo ministerijoje. AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo dalis 
sudarys  49 procentus, „Saryarka“ - 51 procentą.  
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus, pirmoji ir svarbiausia naujos įmonės užduotis 
finansavimo užsitikrinimas. „Pradėtos derybos ir su Kazachijos bankais, ir su stambiais 
investiciniais fondais,“- teigė G.Čeika. „Mūsų partneriai nusiteikę optimistiškai, be to, projektui 
pritaria Kazachijos Respublikos Ūkio ir prekybos ministerija.“ Kazachijos Respublikos Ūkio ir 
prekybos ministras Aset Isekešev  susitikimo su „Snaigė Saryarka“ atstovais metu, pabrėžė šio 
projekto svarbą Kazachijos ūkiui.“  
Gavusi finansavimą, įmonė „Snaigė Saryarka“  statys buitinių šaldymo prietaisų gamyklą 
Astanoje, vėliau užsiims šaldytuvų bei šaldiklių gamyba ir prekyba Kazachijos, Rusijos, Kirgizijos 
bei kitose kaimyninėse rinkose.  
Pasak AB „Snaigė“ vadovų naujos įmonės steigimas ir gamyklos statymas bus labai  naudingas 
bendrovei. Jeigu naujajai įmonei pavyks užsitikrinti finansavimą, gamybos perkėlimas į  
Kazachiją, ne tik leis įsitvirtinti šioje rinkoje, bet ir įsigalėjus bemuitei politikai tarp Kazachijos ir 
Rusijos, padės atgauti turėtas pozicijas Rusijoje, bei įžengti į kaimynines Kazachijai rinkas. Be to, 
gamykla bus netoli žaliavų ir komplektuojančių dalių tiekėjų Kazachstane bei Kinijoje.  
 
AB „Snaigė“ gamykla Alytuje toliau gamins šaldytuvus Pabaltijo, Ukrainos, Vakarų  bei Centrinės 
Europos  rinkoms.  
Apie „SPK-Saryarka“ . 
AB „Nacionalinė kompanija „Socialinė-verslo korporacija „Saryarka“ buvo įsteigta 2007 metais 
Kazachijos Respublikos prezidento N.Nazarbaevo įsakymu. Korporacijos misija -skatinti 
ekonomikos vystymą Kazachijos sostinėje Astanoje, Akmolinsko ir  Karagandos srityse. 
Korporacijos tikslas -  konkurentabilių, savo produkciją galėsiančių eksportuoti gamybų kūrimas, 
efektyvių sistemų, valdančių valstybinius aktyvus kūrimas, inovatyvių projektų diegimas, sąlygų 
smulkiam verslui vystyti, sukūrimas. Korporacijos veikla vystoma remiantis privataus verslo ir 
valstybinių struktūrų partneryste. Pusę gaunamo pelno „SPK-Saryarka“ investuoja į pramonės, 
nesusijusios su žaliavų gavyba, vystymu, kitą dalį skiria socialinių projektų įgyvendinimui. „SPK-
Saryarka“ valdo 22 įmones, kurios dirba alternatyvaus kuro gamybos, pramonės įmonių, skirtų 
gyventojų poreikiams tenkinti kūrimo, transporto, logistikos, statybos, atliekų perdirbimo, žemės 
ūkio produkcijos saugojimo ir realizacijos, medikamentų gamybos bei realizacijos ir kitose srityse.  
 

2010 m. kovo5 d. AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2010 m. kovo 
05d., priimti sprendimai:  
1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas. 
1. Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:  
1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius - iki 80 500 (aštuoniasdešimt tūkstančių penkių šimtų) 
vienetų;  
1.2. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- EUR (vienas šimtas eurų); 
1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė - iki 8 050 000 EUR (aštuonių milijonų penkiasdešimt 
tūkstančių eurų);  
1.4. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas 
arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi 
nustatytu santykiu;  
1.5. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os: 
1.5.1. Klasė - paprastosios vardinės akcijos; 
1.5.2. Skaičius - 380 (trys šimtai aštuoniasdešimt) vienetų; 
1.5.3. Nominali vertė - 1,- Lt (vienas litas); 
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1.5.4. Suteikiamos teisės: 
1.5.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę; 
1.5.4.2. Gauti dividendus; 
1.5.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo; 
1.5.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;  
1.5.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, 
išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;  
1.5.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei; 
1.5.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems 
asmenims;  
1.5.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti 
uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama 
nuosavybės teisė į akciją;  
1.5.4.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie 
Bendrovės veiklą;  
1.5.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.  
1.6. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:380 (viena KO keičiama į 380 akcijų);  
1.7. KO-ų išpirkimo data - 368-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. 
KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną;  
1.8. Metinė palūkanų norma - 10% (dešimt procentų); 
1.9. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;  
1.10. KO-os išperkamos eurais; 
2. Pirmumo teisės atšaukimas. 
Atšaukti pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnį Bendrovės 
akcininkams suteiktą pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų KO.  
2.1. Atšaukimo priežastis: pirmumo teisė atšaukiama siekiant sudaryti palankias sąlygas 
įsigyti išleidžiamas KO visiems susidomėjusiems investuotojams.  
2.2. Asmenys galintys įsigyti KO-ų atšaukus pirmumo teisę: atšaukus Bendrovės akcininkams 
suteiktą pirmumo teisę įsigyti KO-ų, KO-ų gali įsigyti visi suinteresuoti instituciniai bei privatūs 
investuotojai.  
2.3. Galimas įsigyti KO-ų skaičius atšaukus pirmumo teisę: pirmumo teisės Bendrovės 
akcininkams įsigyti išleidžiamų KO-ų atšaukimas galioja visai KO-ų emisijai.  
 
3. Konvertuojamųjų obligacijų emisijos įtraukimas į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos 
vertybinių popierių sąrašą. Pasibaigus KO-ų platinimui teikti paraišką AB „NASDAQ OMX 
Vilnius“ valdybai dėl KO-ų emisijos įtraukimo į „NASDQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių 
popierių sąrašą.  
4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir su kapitalo didinimu susijęs įstatų pakeitimas. 
Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti 
Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma kartu atliekant bendrovės įstatų 
pakeitimą, juose nurodant įstatinio kapitalo dydį.  
5. Naujos įstatų redakcijos patvirtinimas. 
Patvirtinti naują įstatų redakciją. 
6. Įgaliojimų suteikimas. 
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių: 
6.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion 
securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti 
KO-as įgyvendinimu;  
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6.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;  
6.3. Pasirašyti kitus su KO-ų emisijos platinimu, registravimu Lietuvos 
Respublikos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, įtraukimu į „NASDAQ OMX 
Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą susijusius dokumentus.  
6.4. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir 
pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;  
6.5. Pasirašyti ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus ir VAS patvirtintus 
naujos redakcijos įstatus.  
6.6. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų 
įgyvendinimu.  
 

2010 m. kovo 08 d. AB Snaigė gavo UAB “Hermis Capital” pranešimą apie balsavimo teisių 
netekimą.  
 

2010 m. kovo 08 d. 2010m.kovo 05d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo 
(glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių 
popierių.  
 

2010 m. kovo 15 d. CORRECTION: AB „Snaigė“ 2009 m. 12 mėn. konsoliduota tarpinė finansinė 
atskaitomybė ir preliminarūs 2009 m.  veiklos rezultatai. Patikslina:  pelno (nuostolių) ataskaita - 
bendros ir administracinės sąnaudos, pagautė ir atitinkamai pinigų srautų, kapitalo pokyčių 
ataskaitos.  
1. Preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2009 m.  veiklos rezultatai 
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos:   123,518 mln.Lt  (35,77 mln. EUR). 
Nuostolis iki mokesčių:               -35,53 mln. Lt    (- 10,29 mln. EUR),  
Nuostolis (grynasis):                 -36,45 mln. Lt  (-10,56 mln. EUR),  
EBITDA:                               -19,85  mln. Lt    (-5,75 mln. EUR).  
 
2. 2009 metai AB „Snaigė“, kaip ir daugeliui Lietuvos įmonių, įsimins kaip vieni sunkiausių 
bendrovės veiklos istorijoje. Stambios buitinės technikos rinka jautriai sureagavo į ekonominio 
nuosmukio padarinius - rinka traukėsi 40-50 procentų, kai kuriose šalyse net - 70 procentų.  
AB „Snaigė” laiku ir tinkamai pasirengė krizei - restruktūrizavo veiklą, pertvarkė gamybą, 
sumažino darbuotojų skaičių. Per 2009 m.  bendrovė sumažino veiklos kaštus beveik 11 mln.Lt. 
Nepaisant sunkumų, bendrovė 2009 m. dirbo stabiliai, išsaugojo didžiąją dalį savo rinkų bei 
produkcijos paklausumą.  
Didžiausias AB „Snaigė” 2009 m. praradimas - gamyklos Kaliningrade uždarymas. Šis sprendimas 
buvo priimtas metų pradžioje,  kai devalvavus rublį gamyba Rusijoje tapo nuostolinga. Dėl 
gamyklos Kaliningrade uždarymo, AB „Snaigė” patyrė beveik 12 mln.Lt. konsoliduotą  nuostolį 
bei prarado Rusijos rinką.  
Kiti veiksniai, turėję neigiamą poveikį bendrovės rezultatams: Papildomas 13 proc. muitas, galiojęs 
Ukrainoje nuo kovo iki rugsėjo mėn. Ukrainoje, ženkliai sumažino bendrovės pardavimus šioje 
šalyje.  
Nuostolis dėl atidėjimų blogoms skoloms sudarė 2,1 mln. Lt. 
Dirbant mažesniu apkrovimu didėjo darbo užmokesčio kaštai bei išaugo netiesioginė savikaina. 
Dėl šių veiksnių bendrovė prarado 2 mln.Lt.  
Išeitinės kompensacijos sudarė 4 mln.Lt.  
Dėl neigiamo valiutų kurso bendrovė prarado 3,5 mln.Lt.  
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Bendra krizinių veiksnių įtaka sudarė 21,5 mln.Lt. 
3. Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2009 m. dvylikos  mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę 
ir atsakingų asmenų patvirtinimą dėl finansinės atskaitomybės informacijos (pridedama).  
 

2010 m. kovo 17 d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su 
Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.  
 

2010m.kovo 19 d. Vertybinių popierių komisija 2010 m. kovo 18 d. posėdyje patvirtino AB 
„Snaigė“ 368 dienų trukmės 8,05 mln. eurų (27,79 mln. litų) nominalios vertės konvertuojamųjų 
obligacijų emisijos prospektą.  
Pagrindinė informaciją apie išleidžiamas obligacijas: 
• Obligacijų galiojimo trukmė: 368 dienos. 
• Vienos obligacijos nominali vertė: 100,00 EUR. 
• Išleidžiamų obligacijų skaičius: 80 500 vnt. 
• Metinė palūkanų norma: 10% 
• Išpirkimo kaina: 110,2222 EUR (nominalios vertės ir sukauptų palūkanų suma) 
• Akcijos, į kurias konvertuojamos obligacijos: AB „Snaigė“ vardinės paprastosios akcijos.  
• Konvertavimo santykis: 1:380 (viena obligacija konvertuojama į 380 akcijas) 
• Platinimo periodas: 2010 m. kovo 22 d. - 2010 m. balandžio 8 d. 
• Obligacijų galiojimo pradžia: 2010 m. balandžio 9 d. 
• Obligacijų išpirkimo terminas: 2011 m. balandžio 11 d. 
 
Obligacijas įsigiję investuotojai turės teisę išpirkimo dieną konvertuoti vieną turimą obligaciją į 
380 paprastųjų vardinių AB “Snaigė” akcijų.  
AB „Snaigė“ 2010 m. kovo 5 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pirmumo teisė AB 
„Snaigė“ akcininkams įsigyti išleidžiamų obligacijų yra atšaukta. Dėl to visu platinimo laikotarpiu 
(2010 m. kovo 22 d. - 2010 m. balandžio 8 d.) išleidžiamų obligacijų galės įsigyti visi suinteresuoti 
investuotojai.  
Investuotojai kviečiami pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis Obligacijų platinimo metu UAB 
FMĮ „Orion Securities“, A.Tumėno g.4B (9 aukštas), LT - 01109, Vilnius darbo dienomis nuo 8.30 
iki 17.30.  
 

2010 m. kovo 31 d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su 
Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.  
 

2010 m. balandžio 1 d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su 
Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.  
 

2010 m. balandžio 7 d. 2010 m. balandžio 6 d. AB „Snaigė“ valdybos sprendimu, 2010 m. 
balandžio 29 d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje šaukiamas eilinis 
visuotinis AB „Snaigė“ (įm. kodas 249664610) akcininkų susirinkimas.  
Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min.,  pabaiga 9 val. 50 min.  
Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 
1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2009 metais; 
2. Auditoriaus išvada apie 2009 m. bendrovės finansines ataskaitas; 
3. 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 
4. AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas; 
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5. Valdybos narių naujai kadencijai rinkimas; 
6. Audito komiteto narių naujai kadencijai rinkimas; 
7. Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų 
apmokėjimo sąlygų nustatymas.  
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 22 d. 
Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 
2010 m. balandžio 22 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Snaigė“ akcijų.  
Teisių apskaitos diena 2010 m. gegužės 13 d. LR Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 1,2,3 ir 4 
punktuose nurodytas turtines teises turės akcininkai, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po 
sprendimo, susijusio su akcininkų turtinėmis teisėmis priėmimo dienos, priėmusio visuotinio 
akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai.  
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 
 
• 1 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB „Snaigė“ metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 
2009 m.;  
• 2 darbotvarkės klausimu: Išklausyti auditoriaus išvadą apie 2009 m. bendrovės finansines 
ataskaitas;  
• 3 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų 
rinkinį;  
• 4 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:  
Nepaskirstytasis pelnas parėjusių finansinių metų pabaigoje: 69 217 053 Lt. (20 046 644  EUR)  
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -82 245 667 Lt. (-23 819 991  EUR)  
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: -13 028 614 Lt. (-3 773 347 
EUR)  
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR) 
Akcijų priedai nuostoliams padengti: 13 028 614 Lt. (3 773 347 EUR) 
Pervedimai iš rezervų: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR) 
Paskirstytinas pelnas: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR) 
Pelno paskirstymas:  
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 0 Lt. (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta  į kitus rezervus: 0 Lt. (0 EUR) 
- paramai, labdarai: 0 Lt. (0 EUR)  
Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR) 
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt.  (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti:  0 Lt. (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1 830 000 Lt. (530 004,6 EUR) 
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR)  
• 5 darbotvarkės klausimu: Akcininkų siūlymu valdybos nariais naujai ketverių metų 
kadencijai išrinki Nerijų Dagilį, Kęstutį Pilipuitį, Martyną Česnavičių, Robertą Beržinską ir 
Mindaugą Gedvilą.  
• 6 darbotvarkės klausimu: Audito komiteto nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti 
Kustaa Aima, Rasą Balčiūnaitę Kaminskienę ir Virginijų Dumbliauską.  
• 7 darbotvarkės klausimu: Audito įmone būsimų metinių finansinių ataskaitų auditui 
atlikti išrinkti  UAB „Ernst & Young Baltic“, pratęsiant su šia audito įmone sutartį.  Įgalioti 
bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutarties su audito įmone pratęsimą, 
jame nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.  
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2010m.balandžio 8 d. Komentuodami žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie AB „Snaigė“ 
2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų emisijos bei paprastųjų obligacijų emisijų neišpirkimą 
pranešame kad Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo puslapyje pasirodžiusi 
informacija nėra tiksli. Oficialus obligacijų išpirkimo terminas - 2010 m. balandžio 8 d. pabaiga. 
Šiandien vis dar vyksta naujai išleidžiamos AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų emisijos 
LT1000401315 platinimas, kurio metu pritrauktos lėšos būtų panaudojamos 2009 m. išleistų 
obligacijų išpirkimui, vyksta derybos su 2009 m. išleistų obligacijų savininkais dėl obligacijų 
refinansavimo. Kadangi platinimas dar nėra pasibaigęs, nėra aišku kiek papildomų lėšų bus 
pritraukta ir ar jų pakaks pilnam obligacijų išpirkimui. Oficialią informaciją apie 2009 m. išleistų 
obligacijų išpirkimą bei naujai išleidžiamos obligacijų emisijos platinimo rezultatus AB „Snaigė“ 
paskelbs 2010 m. balandžio 9 d.  
 

2010m. balandžio 9 d. 2010 m. balandžio 8 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ konvertuojamųjų 
vardinių 368 dienų trukmės 10% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo 
laikotarpį buvo išplatinta 61 372 vienetai 100 EUR nominaliosios vertės obligacijų, kurias įsigijo 
2009 m. išleistų obligacijų emisijų savininkai, refinansavę turėtus vertybinius popierius. Bendrai 
obligacijų savininkai refinansavo 73% senųjų obligacijų emisijų.  
Investuotojai, kuriems priklausė 8 430 vienetai 2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų 
LT1000401174 pareiškė norą konvertuoti vertybinius popierius į paprastąsias vardines AB 
„Snaigė“ akcijas. Šiems investuotojams iš viso bus suteiktos 2 908 350 paprastųjų vardinių AB 
„Snaigė“ akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 1 Lt, atitinkama verte padidinant įstatinį 
bendrovės kapitalą. Bendrai obligacijų savininkai konvertavo 11% 2009 m. išleistos 
konvertuojamųjų obligacijų emisijos.  
 
Obligacijų emisijų dalis, kurių savininkai nesutiko refinansuoti arba konvertuoti turėtų vertybinių 
popierių, išpirkta nebuvo. Dėl per 2009 m. patirtų nuostolių bendrovė iš veiklos nesugeneravo 
obligacijų išpirkimui reikalingų lėšų, o dėl sąstingio šalies kreditų rinkose reikalingų lėšų nebuvo 
įmanoma pasiskolinti iš išorinių šaltinių.  
Artimiausiu metu bendrovė pateiks neišpirktų obligacijų savininkams pasiūlymus dėl susidariusio 
įsipareigojimo padengimo.  
 

2010 m. balandžio 9 d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su 
Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.  
 

2010 m. balandžio  9 d. AB Snaigė gavo UAB “Hermis Capital” pranešimą apie balsavimo teisių 
netekimą.  
 

2010 m. balandžio 14 d. AB “Snaigė” pateikė NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos 
valdybai paraišką įtraukti 368 dienų trukmės konvertuojamųjų obligacijų emisiją į NASDAQ 
OMX Vilnius skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą.  
 

2010 m. balandžio 14 d. AB “Šiaulių bankas” ketina suteikti AB “Snaigė” 5 mln. Lt. paskolą su 
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantija. Paskola bus suteikta 5 metų 
laikotarpiui ir bus  išskirtinai naudojama AB ”Snaigė” apyvartinėms lėšoms. INVEGA garantija 
draudžia 80 proc. paskolos sumos.   
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Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, ši paskola yra labai svarbi 
bendrovės veiklai, ypač dabar, kai bendrovė rengiasi prekybiniam sezonui. „Šis, ilgai lauktas 
finansavimas, pagyvins mūsų bendrovės veiklą, tikiuosi, spėsime tinkamai pasirengti prekybiniam 
sezonui ir nepritrūksime produkcijos, kaip tai nutiko pernai“, - teigė G. Čeika. „Džiaugiamės ir 
suteikta INVEGA garantija, nes ji neakivaizdžiai parodo vyriausybės pasitikėjimą bendrove“. 
Paskolos sutartį su „Šiaulių banku“ ketinama pasirašyti artimiausiu metu. 
 

2010 m. balandžio 28 d. AB „Snaigė“ pateikia audituotos 2009 m. metines informacijos, kurią 
sudaro metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomų auditorių išvada, 
projektą.  
 

2010 m. balandžio 29 d. AB Snaigė gavo UAB “Hermis Capital” pranešimą apie balsavimo teisių 
įgijimą.  
 

2010 m. balandžio 29 d. AB „Snaigė“ eiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2010 m. 
balandžio 29d., priimti sprendimai:  
1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2009 metais. 
Patvirtintas AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2009 m. 
2. Auditoriaus išvada apie 2009 m. bendrovės finansines ataskaitas. 
Atsižvelgta į audito išvadas, balsuojant dėl bendrovės 2009 metų  finansinės atskaitomybės 
tvirtinimo.  
2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
Patvirtintas 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinis. 
3. AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 
Patvirtintas AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas: 
Nepaskirstytasis pelnas parėjusių finansinių metų pabaigoje:69 217 053 Lt (20 046 644  EUR)  
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis):-82 245 667 Lt(-23 819 991 EUR)  
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: -13 028 614 Lt (-3 773 347 
EUR)  
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR) 
Akcijų priedai nuostoliams padengti: 13 028 614 Lt. (3 773 347 EUR) 
Pervedimai iš rezervų: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR) 
Paskirstytinas pelnas: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR) 
Pelno paskirstymas:  
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 0 Lt. (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta  į kitus rezervus: 0 Lt. (0 EUR) 
paramai, labdarai: 0 Lt. (0 EUR)  
Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR) 
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt.  (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti:  0 Lt. (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1 830 000 Lt. (530 004,6 EUR) 
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 0 Lt(0 EUR).  
4. Valdybos narių naujai kadencijai rinkimas. 
Valdybos nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti Nerijus Dagilis, Kęstutis Pilipuitis, 
Martynas Česnavičius, Robertas Beržinskas ir Mindaugas Gedvilas.  
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5. Audito komiteto narių naujai kadencijai rinkimas. 
Audito komiteto nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti Kustaa Aima, Rasa Balčiūnaitė- 
Kaminskienė ir Virginijus Dumbliauskas.  
6. Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų 
apmokėjimo sąlygų nustatymas.  
Audito įmone būsimų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB „Ernst & Young 
Baltic“, pratęsiant su šia audito įmone sutartį. Įgaliotas bendrovės generalinis direktorius, su teise 
perįgalioti, pasirašyti sutarties su audito įmone pratęsimą, jame nustatant apmokėjimo už audito 
paslaugas ir kitas sąlygas. 
 

2010 m. balandžio 30 d. 2010 m. balandžio 29 d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento 
vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento 
vertybinių popierių.  
 

2010 m. balandžio 30 d. AB „Snaigė“ pateikia audituotą 2009 m. metinę informaciją, kurią sudaro 
konsoliduotas metinis pranešimas, konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys su nepriklausomo 
auditoriaus išvada.  
 

2010 m. gegužės 7 d.  2010 m. gegužės 6 d. valdybos posėdyje AB „Snaigė“ valdybos pirmininku 
išrinktas Martynas Česnavičius.  

2010 m. gegužės 28 d.  AB „Snaigė“ I ketvirtis - pirmieji atsigavimo ženklai. AB “Snaigė“ 
neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2010 metų I ketvirtį pasiekė 17,6 mln. Lt apyvartą, ir 
patyrė 0,7 mln. grynąjį nuostolį. Tai geriausias bendrovės rezultatas nuo 2008 m. (žr. priedą).  
 
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, bendrovei pavyko pergyventi 
pačius sunkiausius ekonominio nuosmukio metus. „Gamybos ir valdymo optimizavimas, 
bendrovės pajėgumų mobilizavimas padėjo ne tik išlikti, bet ir stabiliai dirbti, išsaugoti didžiąją 
dalį savo rinkų bei produkcijos paklausumą. Nors stambios buitinės technikos pardavėjų ir 
gamintojų prognozės 2010 metams nėra labai optimistiškos, tikime, kad sunkiausias AB „Snaigė“ 
laikotarpis jau praeityje.  
Bendrovės 2010 metų pirmo ketvirčio konsoliduota neaudituota EBITDA sudarė 2,8 mln.Lt, t.y. 
12,9  mln. Lt didesnė nei praeitais metais tuo pačiu metu. Pasak Gedimino Čeikos, tai neabejotinai 
teigiamas rodiklis vertinant bendrovės veiklą.  
Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2010 m. trijų  mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę ir 
atsakingų asmenų patvirtinimą dėl finansinės atskaitomybės informacijos (pridedama).  
 

2010m. birželio 7 d. AB “Snaigė“ nuo birželio 12 d. pereina prie 5 dienų per savaitę darbo 
grafiko. Iki šiol bendrovė dirba keturias dienas per savaitę viena pamaina. Pasak AB „Snaigė“ 
generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, poreikį pereiti prie penkių darbo dienų, bendrovė pajuto 
dar praėjusį mėnesį“,- teigė G.Čeika. „Ateinantiems mėnesiams jau turime tiek užsakymų, kad be 
penkių darbo dienų savaitės tikrai neišsiversime. Be to, vasaros periodas laikomas šaldytuvų 
pardavimo sezonu, atšilus orams pardavimai paprastai padidėja. Auga jie ir šiais metais, nors teigti, 
kad stambios buitinės  technikos rinka jau atsigauna, dar negalime.“  
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2010 m. birželio 11 d. , Alytus. Vienintelė Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintoja AB 
„Snaigė“ rinkai pristato buitinės technikos naujieną - aukščiausios energetinės klasės A++ 
šaldytuvą SNAIGĖ Ice Logic A++.  
„Naujieji A++ energetinės klasės šaldytuvai suvartoja iki 60 proc. mažiau energijos už kitus ir yra 
patys taupiausi iš šiuo metu pasaulio rinkoje esamų buitinių šaldymo prietaisų“, - teigia AB 
„Snaigė“ generalinis direktorius Gediminas Čeika.  
 
Pasak jo, šaldytuvai ir šaldikliai sunaudoja apie 25 proc. visos namų ūkio energijos, už kurią tenka 
mokėti vis brangiau. „Natūralu, kad žmonėms reikia kuo taupesnių šaldytuvų, eikvojančių mažiau 
elektros ir taupančių išlaidas mokesčiams. Suprasdami šį poreikį, pasitelkėme į pagalbą Kauno 
technologijos universiteto mokslininkus. Drauge sukūrėme aukščiausius elektros energijos 
taupymo standartus atitinkantį ir maksimaliai efektyvų šaldytuvą“, - pasakoja G. Čeika.  
 
Šaldymo sistemos efektyvumo didinimui panaudotas naujos kartos kompresorius, o oro apytakos 
maksimizavimui sukurta efektyvesnė kondensatoriaus konstrukcija.  
 
„Vidutinio dydžio žemesnės energetinės klasės šaldytuvas per parą sunaudoja 0,91 kilovatvalandę 
elektros energijos, tuo tarpu A++ klasės šaldytuvas - beveik dvigubai mažiau, tik 0,56 
kilovatvalandės.“ - aiškina AB „Snaigė“ generalinis direktorius, - „Naujasis energiją taupantis 
šaldytuvas Ice Logic A++ per keliolika metų, net jei elektros energijos kainos daugiau nebeaugtų, 
sutaupys apie tūkstantį litų“.  
 
„Džiaugiamės, pristatę ypač taupų ir modernų naują „Snaigės“ šaldytuvų modelį. Prognozuojame, 
jog šis modelis taps ypač populiarus tarp pirkėjų ir sulauks nemažai dėmesio iš šaldytuvų rinkos 
ekspertų. Beje, pačios aukščiausios - A++ energetinė klasės, šaldytuvus spėjo pagaminti dar 
nedaugelis buitinių šaldytuvų gamintojų“, - sako G. Čeika.  
 
SNAIGĖ Ice Logic A++ taip pat pasižymi išskirtiniu dizainu - vienas garsiausių pasaulyje Italijos 
inžinerinis centras „AE srl - Appliance Engineering“ lietuvišką modelį Ice Logic pripažino 
„ateities modeliu“. Ice Logic yra pelnęs ir „Metų gaminio“ bei „Inovatyvaus gaminio“ titulus.  
 
Tiesių, lakoniškų linijų šaldytuvas, atspindintis naujausias buitinių prietaisų mados bei efektyvumo 
tendencijas, neturi nei vienos žmogui ar aplinkai kenksmingos sudedamosios dalies. Be to, jame 
įdiegta antibakterinė sistema apsaugo nuo kenksmingų bakterijų, skatinančių gedimo procesus ir 
sukeliančių pavojingas ligas. Vidinės SNAIGĖ Ice Logic A++ šaldytuvo sienelės prisotintos 
žmogaus sveikatai nekenksmingo specialaus mišinio su sidabro jonais, nuolatos „atakuojančiais“ 
ant vidinių  kameros sienelių susikaupusius mikroorganizmus ir neleidžiančiais šiems daugintis.  
 
Apie AB „Snaigė“  
AB „Snaigė“ yra vienintelė buitinių šaldytuvų gamintoja Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse. 
Įmonė gamina aukštos kokybės įvairių modelių buitinius šaldytuvus, šaldytuvus-vitrinas, 
šaldytuvus - mini barus bei vyno šaldytuvus įstaigoms ir viešbučiams, šaldiklius bei jų atsargines 
dalis. Daugiau nei 95 proc. produkcijos įmonė eksportuoja į Vakarų, Rytų bei Centrinę Europą. 
Šiuo metu savo produkciją įmonė parduoda daugiau nei 30 šalių.  
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2010 m. birželio 21 d. 2010 m .birželio 19 d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo 
(glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių 
popierių.  
 

2010 m. birželio 28 d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su 
Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.  
 

2010 m. birželio 28 d. AB Snaigė gavo UAB “Hermis Capital” pranešimą apie balsavimo teisių 
netekimą.  
 

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 

2009 m. birželio 25 d. Bendrovei Kauno apygardos teisme buvo pateiktas  A/S „Comfitt Class“ 
ieškinys dėl 2 049 tūkst. litų skolos priteisimo. Skola susidarė už pristatytas ir neapmokėtas prekes. 
Bendrovė 489 tūkst. litų skolos nepripažįsta, nes šiai sumai negautos prekės. 2010m. vasario 12 d. 
Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo patenkino ieškinį  ir priteisė ieškovo naudai 
2049 tūkst. litų skolą bei palūkanas. Bendrovė apskundė teismo sprendimą dėl priteistos 489 tūkst. 
litų skolos už nepateiktas prekes. Kadangi šiai dienai teismo baigtis nėra aiški, o vadovybė tikisi 
laimėti bylą, todėl dalis skolos 1 560 tūkst. litų ( už gautas prekes) apskaityta prekybos skolų 
straipsnyje, o padarytas 151 tūkst. litų atidėjinys, susijęs su aprašytu atveju, apskaitomas kitose 
mokėtinose sumose. 

. 

 



2010 m.6 mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė  

 

 

  

AB „SNAIGĖ“ 

2010 m. 6 mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė 
atskaitomybė 



2010 m. 6 mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė  

 

2 

 

 

TURINYS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 3 

II. FINANSINĖ PADĖTIS 4 

III. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 10 



2010 m. 6 mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė  

 

3 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita 

Ataskaita parengta už 2010 m. pirmąjį pusmetį. 

 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 

Bendrovės pavadinimas - akcinė bendrovė „SNAIGĖ” (toliau vadinama Bendrove) 

Įstatinis kapitalas – 30 735 715 Lt 

Adresas – Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus 

Telefonas – (8-315) 56 206 

Faksas – (8-315) 56 207; 

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

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

Teisinė-organizacinė forma – juridinis asmuo, akcinė bendrovė 

Įregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje, bendrovės įregistravimo numeris AB 
92-119, įmonių rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB „Snaigė” įstatai buvo perregistruoti 
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2010 metų balandžio 20 dieną. 

 

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais 
remiantis ji buvo parengta, visuomenės informavimo priemonės pavadinimas 

Su ataskaitoms galima susipažinti AB „Snaigė”, Pramonės g. 6, Alytuje, buhalterinės apskaitos ir 
finansų skyriuje, darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 14.00 val. bei UAB 
FMĮ „Orion Securities”, A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. 

Visuomenės informavimo priemonė - dienraštis „Kauno diena”. 
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II. FINANSINĖ PADĖTIS 

AB „Snaigė“ yra Lietuvoje veikianti motininė įmonė, turinti dukterines įmones Lietuvoje, Rusijoje 
ir Ukrainoje. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra įtrauktos į konsoliduotas finansines 
ataskaitas. Finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais.  

1. Konsoliduotas buhalterinis balansas (Lt) 

Eil.Nr. TURTAS Pastabos 
Nr. 

2010-06-30 2009-12-31 

     

A. Ilgalaikis turtas   56 285 637 57 515 131 

I. FORMAVIMO SAVIKAINA      

II. NEMATERIALUSIS TURTAS 7 4 915 737 4 857 966 

III MATERIALUSIS TURTAS 8 51 324 905 52 612 170 

III.1. Žemė    

III.2. Pastatai  29 048 954 27 252 392 

III.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  20 403 757 23 489 940 

III.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai  1 872 194 1 869 838 

IV. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS     

V.   ATIDĖTO MOKESČIO TURTAS  44 995 44 995 

VI. PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS    

 Turtas laikomas pardavimui   10 905 100 9 577 200 

     

B. Trumpalaikis turtas   42 102 943 38 081 311 

I.  ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 9 14 078 906 18 919 843 

I.1. Atsargos  14 078 906 18 919 843 

I.2. Išankstiniai apmokėjimai     

I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys     

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 10 24 666 152 17 436 381 

III.  INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI      

IV. GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE 12 2 357 885 1 725 087 

V. Kitas trumpalaikis turtas  1 000 000  

 Ilgalaikis turtas numatytas parduoti     

C.  Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio    

       

 TURTAS IŠ VISO  109 293 680 105 173 642 
 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Eil.Nr. SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos 
Nr. 

2010-06-30 2009-12-31 

     

A. Kapitalas ir rezervai  30 832 480 29 713 013 

I.  KAPITALAS  36 434 371 46 554 635 

I.1. Įstatinis (pasirašytas)  30 735 715 27 827 365 

I.2. Nepareikalautas (-)     

I.3. Akcijų priedai (nominalinės vertės perviršijimas)   5 698 656 18 727 270 

 Savos akcijos (-)     

III. PERKAINAVIMO REZERVAS  (7 506 843) (6 841 946) 

IV. REZERVAI  4 688 472 4 688 472 

V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)  (2 783 520) (14 688148) 

 Ataskaitinių metų pelnas ( nuostolis )  (1 123 982)  

 Ankstesnių metų pelnas ( nuostolis )  ( 1659 538)  

B. Mažumos dalis  1 676 1 676 

C. Finansavimas(dotacijos ir subsidijos) 15 1 426 587 1 600 737 

D. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai  0 0 

I. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjimai    

II. Atidėti mokesčiai     

E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  77 032 937 73 858 216 

      

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

 3 883 369 2 948 214 

I.1. Finansinės skolos  36 550 715 904 363 

I.2. Atidėjimai garantiniams įsipareigojimams 16 1 356 471 1 139 120 

I.3. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  586 789 515 337 

I.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis     

I.5. Ilgalaikės išmokos darbuotojams  389 394 389 394 

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR  38 149 568 70 910 002 

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 17 6 501 619 37 519 361 

II.2. Finansinės skolos      

II.3. Prekybos skolos  23 438 624 22 510 528 

II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis  335 918 1 046 343 

II.5. Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas 21 2 946 034 2 574 225 

II.6. Atidėjimai garantiniams įsipareigojimams  2 036 043 2 620 737 

II.7. Kiti atidėjimai  151 701 151 701 

II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 21 2 739 629 4 487 107 

      

 SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO   109 293 680 105 173 642 
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2. Bendrųjų pajamų ataskaita (Lt) 

 

Eil. 
Nr. 

STRAIPSNIAI 2010-06-30 
2010-04-01  
2010-06-30 

2009-06-30 
2009-04-01  
2009-06-30 

I. PARDAVIMAI IR PASLAUGOS 44 225 117 27 394 136 63 668 510 30 961 994 

 Parduotų prekių ir kitos produkcijos pajamos 1 274 164 612 836 2 188 663 1 292 558 

 Parduotų šaldytuvų pajamos 42 950 953 26 781 300 61 479 847 29 669 436 

II. PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ 
SAVIKAINA 

41 457 906 25 344 073 60 751 170 27 295 479 

 Parduotų prekių savikaina 833 719 324 581 1 733 441 649 175 

 Parduotų šaldytuvų savikaina 40 624 187 25 019 492 59 017 729 26 646 304 

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 2 767 211 2 050 063 2 917 340 3 666 515 

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 9 330 253 4 985 859 13 871 298 7 003 632 

 Pardavimo 3 073 436 1 797 311 4 479 844 2 240 994 

 Bendrosios ir administracinės 6 256 817 3 188 548 9 391 454 4 762 638 

V.  VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) (6 563 042) (2 935 796) (10 953 958) (3 337 117) 

VI. KITA VEIKLA 2 660 835 1 969 738 148 023 313 204 

VI.1. Pajamos 2 951 335 2 174 799 601 390 476 885 

VI.2. Sąnaudos 290 500 205 061 453 367 163 681 

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 2 778 225 567 019 (6 791 520) (431 008) 

VII.1. Pajamos 6 042 554 2 383 281 6 044 847 1 670 865 

VII.2. Sąnaudos 3 264 329 1 816 262 12 836 367 2 101 873 

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS 
(NUOSTOLIS) 

(1 123 982) (399 039) (17 597 455) (3 454 921) 

IX. PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)     

X. NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)     

XI. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS 
(NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (1 123 982) (399 039) (17 597 455) (3 454 921) 

XII. MOKESČIAI 0 0 9 515 9 515 

XII.1. PELNO MOKESTIS     9 515 9 515 

XII.2. ATIDĖTO PELNO MOKESČIO PASIKEITIMAS     889 794   

XII.3.. SOCIALINIS MOKESTIS         

XIII. MAŽUMOS DALIS         

XIV. GRYNASIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO 
PELNAS (NUOSTOLIS) (1 123 982) (399 039) (18 496 764) (3 464 436) 
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3.Pinigų srautų ataskaita 

 

Eil. Nr.  2010-06-30 2009-06-30 
 I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai   
 I.1 Rezultatas prieš mokesčius (1 123 982) (17 597 456) 

 I.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4 245 064 5 616 025 

 I.3 Subsidijų amortizacija (174 150) (225 824) 

 I.4 Parduoto ilgalaikio turto rezultatas (31 525) 2 867 

 I.5 Nurašytas ilgalaikis turtas 48 725 19 500 

 I.6 Atsargų nurašymas 96 009 438 904 

 I.7 Pirkėjų įsiskolinimų nuvertėjimas    

 I.8 Nerealizuotas nuostolis iš valiutos ateities sandorių   645 961 

 I.9 Atidėjimo garantiniam remontui pokytis (367 343) (712 344) 

 I.10 Pirkėjų įsiskolinimų nuvertėjimo atstatymas (103 052) (513 714) 

 I.11 Užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka (5 059 630) 3 222 906 

 I.12 Finansinės pajamos (467) (7 178) 

 I.13 Finansinės sąnaudos 224 988 1 206 793 

 Grynųjų pinigų srautai iš įmonės veiklos iki pasikeitimo 
apyvartinėse lėšose 

(2 245 363) (7 903 560) 

    
 II.1 Gautinų pirkėjų įsiskolinimų ir kitų skolų pokytis (padidėjimas) (7 593 001) 12 974 638 

 II.2 Atsargų pokytis (padidėjimas) 4 840 937 27 156 790 

 II.3 Prekybos ir kitų skolų tiekėjams pokytis (sumažėjimas) 2 418 739 (19 124 815) 

 Grynųjų pinigų srautai iš įprastinės veiklos (2 578 688) 13 103 053 

     

 III.1 Gautos palūkanos   

 III.2 Sumokėtos palūkanos (224 988)  (1 206 793) 

 III.3 Sumokėtas pelno mokestis   (156 376) 

    

 Grynųjų pinigų srautai iš įmonės veiklos, grynąja verte (2 803 676) 11 739 884 

    
 II.  Investicinės veiklos pinigų srautai   
 II.1 Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas (217 206)  

 II.2 Nematerialiojo ilgalaikio turto kapitalizavimas (26 814) (286 794) 

 II.3 Lėšos iš ilgalaikio turto pardavimo 51 884 61 635 

II.4. Paskolų suteikimas   

II.5. Paskolų susigrąžinimas   

 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (192 136) (225 159) 
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 III. Finansinės veiklos pinigų srautai  4 628 610 (10 408 956) 

 III.1 Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   

 III.1.1 Akcijų išleidimas    

 III.1.2 Obligacijų išleidimas 4 725 256  

 III.1.3 Lėšos iš nuosavų akcijų pardavimo (emisijos išleidimo)  7 024 257 

 III.1.4 Dividendų išmokėjimas   

 III.2 Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais   

 III.2.1 Gautos subsidijos   

 III.2.1.1 Ilgalaikių paskolų lėšos 5 489 893  

 III.2.1.2 Paskolų grąžinimas (2 117 308) (17 007 591) 

 III.2.2 Gautas lizingas    

 III.2.2.1 Lizingo įsipareigojimų mokėjimai (399 308) (425 622) 

III.3. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai (sumažėjimai)    

III.4 Išleistų vertybinių popierių išpirkimas (3 069 923)  

 Grynųjų pinigų srautai iš finansavimo, grynąja verte 4 628 610 (10 408 956) 

    

 IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai    

 IV.1.   Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas   

 IV.2.   Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas   

V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų  
ir pinigų ekvivalentų likučiui 

 
 

 VI. Grynųjų pinigų srautai iš įprastinės veiklos, investavimo ir 
finansavimo grynąja verte 

1 632 798 1 105 769 

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 1 725 087 1 675 302 

 VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 3 357 885 2 781 071 
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4.Kapitalo pokyčių ataskaita 

 

  
Apmokėtas   
įstatinis 
kapitalas 

Akcijų      
priedai 

Savos 
akcijos 

(-) 

Įstatymo numatyti 
rezervai 

Kiti rezervai 
Nepaskirstytasi

s pelnas 
(nuostoliai) 

 VISO 
Smulkieji 
akcininkai 

IŠ VISO 

        Privalomasis 

Savų  
akcijų 
įsigijim

o 

labdarai 
ir 

paramai
, 

socialinėms 
reikmėms, 

kalėdiniams 
renginiams 

investicijoms Kiti 
valiutos 
keitimo 
rezervas 

        

 Perskaičiuotas likutis  
2008 gruodžio 31d. 27 827 365 18 727 270 0 2 828 472 0 0 0 4 512 300 0 (5 241 966) 20 840 602 69 494 043 2 861 69 496 904 

Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2009 m.I-II.ketv.      0 0    (18 496 765) (18 496 765) 0 (18 496 765) 

Sudaryti rezervai       60 000 1 800 000 0  (1 860 000) 0 0 0 
Pervedimai iš rezervų        (4 512 300) 0  4 512 300 0 0 0 

Kiti pokyčiai          (1 363 271)  (1 363 271)  (1 363 271) 

Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių 
metų pelnas            0  0 

Likutis 2009 birželio 30d. 27 827 365 18 727 270 0 2 828 472 0 0 60 000 1 800 000 0 (6 605 237) 4 996 137 49 634 008 2 861 49 636 869 

Dividendai už 2008m.            0  0 

Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2009 m.      0 0    (19 684 285) (19 684 285) (1 185) (19 685 470) 

Kiti pokyčiai          (236 709) 
 

 (236 709)  (236 709) 
Pelno (n) ataskaitoje 2008 m nepripažintas  pelnas            0  0 

Likutis 2009 gruodžio 31d. 27 827 365 18 727 270 0 2 828 472 0 0 60 000 1 800 000 0 (6 841 946) (14 688 148) 29 713 013 1 676 29 714 689 

               

Dividendai už 2009 m.            0  0 

Iš viso pripažinta pajamų ir sąnaudų 2010 m.           (1 123 982) (1 123 982) 0 (1 123 982) 

Sudaryti rezervai           30 000 1 830 000 0  (1 860 000) 0 0 0 

Pervedimai iš rezervų           (60 000) (1 800 000) 0   1 860 000 0 0 0 

Įstatinio kapitalo didinimas 2 908 350         
  2 908 350 

 
2 908 350 

Kiti pokyčiai  (13 028 614)             
(664 897)  13 028 610 (664 901) 

  
(664 901) 

Pelno (nuostolio)ataskaitoj nepripažintas ataskaitinioų 
metų pelnas                 

    
 0  0 

Likutis 2010 birželio 30d. 30 735 715 5 698 656 0 2 828 472 0 0 30 000 1 830 000 0 (7 506 843) (2 783 520) 30 832 480 1 676 30 834 156 
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III.  AIŠKINAMASIS   RAŠTAS 

 

PRIE  KONSOLIDUOTOS   FINANSINĖS  ATSKAITOMYBĖS 

 

už   2010 metų pirmą pusmetį 

 

1 Bendroji informacija 
 

AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos 
buveinės adresas yra: 

 

Pramonės g. 6, 

Alytus, 

Lietuva. 

 

Bendrovė užsiima šaldytuvų ir šaldiklių gamyba. Bendrovė įkurta 1963 metų balandžio 1 dieną. 1992 
metų gruodžio 1 dieną privatizavus įmonę viešo akcijų pasirašymo būdu, įregistruota akcinė bendrovė 
„Snaigė“,  o 1993 metų gruodžio  mėnesį išpirktos visos valstybei priklausančios akcijos. Bendrovės 
akcijomis prekiaujama Lietuvos  nacionalinės vertybinių popierių biržos papildomajame sąraše. 

  2010 metų birželio 30  ir 2009 metų gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo: 

 

 2010 m. birželio 30 d  2009 m. gruodžio 31 d 

 Turimų 
akcijų 
skaičius 

Nuosavybės 
dalis %  

Turimų 
akcijų 
skaičius 

Nuosavybės 
dalis % 

      

Swedbank  AS (Estonia)  15 024 341 48,88  13 229 667 47,54 

Skandinaviska Enskilda Banken AB  

Hermis Capital UAB  

 

4 044 809 

3 000 196 

13,16 

9,76 

 3 351 924 

4 412 032 

12,05 

15,86 

Kiti akcininkai 8 666 369         28,20  6 833 742 24,55 

      

Iš viso 30 735 715 100,00  27 827 365 100,00 
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Visos akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas, yra paprastosios ir 2010 m. birželio 30 d, bei 
2009 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai apmokėtos. Įstatinis kapitalas 2010 m. birželio 30; dieną lygus 30 
735 715 Lt. . Dukterinės ir asocijuotos įmonės 2010 m birželio 30 d. ir 2009 m. gruodžio 31 d. 
Bendrovės akcijų neturėjo. Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų. 

 

Grupę sudaro Bendrovė AB „Snaigė“ ir jos dukterinės  įmonės (toliau – Grupė): 

 

Įmonė 
Įmonės buveinės 

adresas 

Grupės 
valdomų 

akcijų 
dalis 

Investicijos 
dydis 

Ataskaitinio 
laikotarpio 

pelnas 
(nuostoliai) 

prieš mokesčius 

Nuosavas 
kapitalas 

      

OOO 
„Techprominvest“ 

Kaliningradas, 
Bolšaja 
Okrūžnaja, 1-a 

    100 67 846 761 2 369 899 13 710 475 

TOB „Snaige 
Ukraina“ 

Kijevas, 
Gruševskio 28-
2a/43 

      99       88 875    (28 130) 166 459 

 

OOO „Moroz 
Trade“ 

Maskva, Prospekt 
Mira 52 

    100 

 

  

          947              0  (6 171 333) 

OOO „Liga 
Servis“ 

Maskva, Prospekt 
Mira 52 

    100         1 028     (40 599) 332 309 

UAB Almecha Pramonės 6, 
Alytus 

    100   1 375 785     (54 293) 155 221 

       

2010m. birželio 30 d. Bendrovės valdybą sudarė 1 Bendrovės bei 4 kitų akcininkų grupių atstovai. 
(2009 m. gruodžio 31 dienai 1 bendrovės,  1 UAB „Hermis Capital“ ir 3 Swedbank AS klientų 
atstovai). Toks pasikeitimas įvyko po 2010 m. balandžio 29 dieną įvykusio visuotinio akcininkų 
susirinkimo.  

Dukterinę įmonę OOO „Techprominvest“ (Kaliningradas, Rusija) AB „Snaigė” įsigijo 2002 m. su 85 
proc. akcijų paketu, o  2006 m. AB „Snaigė“ įsigijusi likusius 15 proc. „Techprominvest“ akcinio 
kapitalo, tapo vienintele savininke. 

 AB „Snaigė“ 2008 metų rugsėjo mėnesį  dukterinėje įmonėje „Techprominvest“ padidino įstatinį 
kapitalą 55197921 Lt. Įstatinis kapitalas padidintas gautinų sumų iš „Techprominvest“ už parduotus ir 
neapmokėtus įrengimus, bei suteiktas ir negrąžintas paskolas. 

2009 m. rugpjūčio 12 d. dėl pasaulinės ekonominės krizės bei ypatingai nepalankios jos įtakos Grupės 
veiklai, Grupės vadovybė priėmė sprendimą uždaryti AB „Snaigė“ priklausančią OOO 
„Techprominvest“ šaldytuvų gamyklą. Įsigijimo metu susidaręs 12 313 tūkst. litų prestižas 2009 m. 
rugpjūčio 31 d. buvo nurašytas. Prestižo apskaitinės vertės, kuri sudarė 9 390 tūkst. litų, nurašymo 
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sąnaudos atspindėtos administracinių sąnaudų straipsnyje, o valiutos kursų perkainojimo rezervas, 
susijęs su dėl valiutos kursų skirtumų susidariusiu prestižu ir sudarantis 2 923 tūkst. litų yra 
apskaitytas nuosavame kapitale. 

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

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

„Liga Servis“ (Maskva, Rusija) buvo įkurta 2006 m. vasario 7 d. Įmonė teikia pardavimo ir 
marketingo paslaugas „Techprominvest“ Rusijos rinkoje. 

UAB Almecha (Alytus, Pramonės 6  Lietuva) – buvo įkurta 2006 m. lapkričio 09 d.  Jos pagrindinė 
veikla mašinų ir įrengimų gamyba. 

 
Grupės darbuotojų skaičius 2010 m. birželio 30 d. buvo - 814 (2009 m. birželio  30 d. – 900). 
 

2 Apskaitos principai 
 

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės  finansinę atskaitomybę už 2010 metų 
pirmą pusmetį, yra šie: 

 

2.1. Finansinės atskaitomybės parengimo pagrindas 
 

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 
(TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.  

 

2.2. Veiklos tęstinumas 

 

 2010 m. birželio 30 d Grupės trumpalaikis turtas viršijo trumpalaikius įsipareigojimus 3 953 tūkst. 
litų (2009 m. birželio 30d - 5 692 tūkst. lt., t. y. trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį 
turtą), 

- likvidumo rodikliai :  bendrojo padengimo koeficientas  1,1, o greitojo padengimo rodiklis – 
0,7 (2009 m birželio 30 dienai atitinkamai   0,9 ir 0,5) Grupė patyrė 1 124 tūkst. litų nuostolį , o 
tai yra 1 7373 tūkst. litų mažiau , lyginant su 2009 m pirmu pusmečiu. 

- įsipareigojimų rodikliai :  įsiskolinimų ir viso turto santykis 0,7 (toks pat buvo ir 2009 m. 
birželio 30 d ) 

- turto panaudojimo efektyvumo rodikliai : atsargų apyvartumas 2,38 ; gautinų sumų 
apyvartumas 3,1 ; ilgalaikio turto apyvartumas 0,84 (2009 m. birželio 30d atitinkamai buvo 1,55 
;  1,72  ir 0,75 ) 

Grupės finansinė ataskaita už 2010 metų pirmą pusmetį parengta remiantis prielaida, kad grupė 
tęs savo veiklą mažiausiai 12 mėnesių. Veiklos tęstinumas įvertintas šiomis prielaidomis: 
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-  grupė planuoja 2010 m. pardavimus išlaikyti 2009 metų lygyje ir dar labiau optimizuoti kaštus.  
- skolas tiekėjams planuojama mažinti iš laisvų apyvartinių lėšų. 
-  didžioji dalis obligacijų, kurių išpirkimo terminas 2010 m. balandžio 8 d refinansuotos – 20845 

tūkst litų ir  išleista nauja obligacijų emisija – 345 tūkst. litų 
- pagal pasirašytas sutartis  su AB Šiaulių bankas suteikti kreditai 5  ir 6,8 mln. litų , iš kurių 5,8 

mln. litų  panaudota paskolos gautos iš AB SEB banko refinansavimui, o likusi dalis- 
apyvartinių lėšų papildymui. 

- trumpalaikės 1mln. litų paskolos ir 400 tūkst. litų sukauptų palūkanų išmokėjimo terminas 
atidėtas iki 2011-12-31 dienos. 

- negrąžintai, trumpalaikei  2,9 mln litų banko paskolai  nustatytas naujas grąžinimo terminas, iki 
2010 m rugsėjo 30 dienos 

- faktoringo su regresu įsipareigojimų  padengimas vyko iš savų lėšų . 2010 m. birželio 30 dienai 
šis įsipareigojimas padengtas visiškai.  

 

2.3. Finansinės atskaitomybės valiuta 
 

Grupės įmonės apskaitą tvarko šalyje galiojančia vietine valiuta, o šioje finansinėje atskaitomybėje 
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 

2010-06-30             2009-12-31   

Rusijos rublis                                                                             0,090483                 0,079465  
Ukrainos grivinos                                                                               0,35675                      0,29842 

JAV doleris                                                                                           2,8208                       2,9842  

 

2.4. Konsolidavimo principai 
 

Grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė apima AB „Snaigė“ ir jos kontroliuojamas bei 
asocijuotas įmones. Paprastai įmonė 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 įmonės veiklos. Nuosavybės ir grynojo pelno 
dalis, priklausanti akcininkų mažumai, yra atitinkamai išskiriama atskira eilute konsoliduotuose 
balansuose bei konsoliduotose bendrųjų pajamų ataskaitose.  

 

Įsigytoms įmonėms apskaityti taikomas pirkimo metodas. Bendrovė įsigytą identifikuojamą kitos 
įmonės turtą ir įsipareigojimus įsigijimo dieną įvertina tikrąja verte. Skirtumas tarp įsigijimo 
savikainos ir įsigyto grynojo turto tikrosios vertės įsigijimo dieną laikomas prestižu.  
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Konsoliduojant eliminuojami visi įmonių tarpusavio sandoriai, likučiai bei nerealizuotas pelnas ir 
nuostoliai.  

Konsoliduota finansinė atskaitomybė yra parengta taikant vienodus apskaitos principus panašiems 
sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis. 

 

2.5. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą 
 

 Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra tikėtina, kad Grupė gaus su šiuo turtu susijusią 
ekonominę naudą ateityje ir jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta. Po pradinio pripažinimo 
nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus 
vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai 
proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką. 

 

Tyrimai ir plėtra 

 

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

 

Sąnaudos, patirtos plėtojant veiklą, įskaitant naujų arba patobulintų produktų ir gamybos procesų 
kūrimą, yra kapitalizuojamos, jeigu produktas arba procesas yra techniniu ir komerciniu požiūriu 
pagrįstas, o Grupė turi pakankamai lėšų bei ketina užbaigti naujo produkto kūrimą. Kapitalizuotas 
sąnaudas sudaro medžiagų ir tiesioginės darbo sąnaudos bei atitinkamai susijusios pridėtinės 
sąnaudos. Kapitalizuotos plėtros sąnaudos apskaitomos savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 
vertės sumažėjimo nuostolius. Kapitalizuotos produktų kūrimo sąnaudos 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 ekonominė nauda. Taikomas amortizacijos laikotarpis nuo 1 iki 4 metų. 

 

Licencijos 

 

Už licencijas sumokėtos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per licencijos galiojimo 
laikotarpį.  
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Programinė įranga 

 

Naujos programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos nematerialiu 
ilgalaikiu turtu, jei šios išlaidos nėra kompiuterinės įrangos sudedamoji dalis. Programinė 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. 

 

2.6. Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Grupė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti 
ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio 
įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už 500 Lt. 
Likvidacinė vertė lygi 1 Lt. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, į kurią neįeina 
kasdieninės priežiūros išlaidos, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo 
nuostolius. Įsigijimo vertė 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 ekonominės naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl turto 
nurašymo (apskaičiuojamas kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto vertės skirtumas), yra 
įtraukiamas į to laikotarpio bendrųjų pajamų; ataskaitą, kuriais turtas yra nurašomas. 

 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokį vidutinį naudingo 
tarnavimo laiką: 

 

Pastatai 15 – 63 metai 

Mašinos ir įrengimai 5 – 15 metų 

Transporto priemonės 4 – 6 metai 

Kitas turtas 3 – 8 metai 

Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei kitos 
tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba 
nėra baigta, ir turtas nepradėtas naudoti. 
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2.7.  Atsargos 
 

Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės, atėmus apskaitytą 
pasenusių ir lėtai judančių atsargų vertės sumažėjimą. Grynoji realizacinė vertė yra pardavimo kaina, 
esant įprastinėms verslo sąlygoms, atėmus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina 
apskaičiuojama FIFO metodu. Į pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos savikainą įtraukiamos  
kintamos tiesioginės ( kurios tiesiogiai susijusios su produkcijos vienetais ) ir pastovios pridėtinės 
gamybos išlaidos ( kurios lieka santykinai pastovios, neatsižvelgiant į gamybos apimtį ). Atsargos, 
kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos. 

 

Skaičiuodama prekių savikainą Grupė priskiria dalį gautų nuolaidų dar neparduotoms iš tiekėjų 
įsigytoms prekėms. 

 

Atsargos kelyje yra apskaitomos pagal INCOTERMS-2000 sąlygų reikalavimus, kai rizika ir nauda, 
susijusi su atsargomis, pereina Grupei. 

 

2.8. Gautinos sumos ir suteiktos paskolos 
 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės 
gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą. 

 

2.9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai 
likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas 
neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 

 

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, indėliai einamosiose 
sąskaitose, kitos trumpalaikės labai likvidžios investicijos.  

 

2.10. Skolos 
 

Skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos.  

 

Skolos iš pradžių pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte, atėmus sandorio kaštus. Vėliau jos 
apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per skolos 
terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelną ar nuostolius. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki 
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finansinės atskaitomybės patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas 
balanso dieną pagal pobūdį buvo ilgalaikis. 

 

2.11. Faktoringas 
 

Faktoringo sandoris yra finansavimo sandoris, kai įmonė perleidžia finansuotojui skolininko piniginį 
reikalavimą už nustatytą atlyginimą. Įmonės perduoda finansuotojui teises į ateityje gautinas sumas 
pagal sąskaitas. Grupės faktoringo sandorius sudaro sandoriai su regresu (finansuotojas turi teisę 
grąžinti atgal įmonei pradelstą reikalavimą) ir be regreso (finansuotojas neturi teisės grąžinti atgal 
įmonei pradelsto reikalavimo). Faktoringo sąnaudas sudaro pagrindinė sutarties suma, kuri mokama 
sudarant sutartį, komisinis mokestis už sąskaitų aptarnavimą ir palūkanų sąnaudos, priklausančios nuo 
skolininko mokėjimo termino trukmės. Faktoringuojamos gautinos sumos (su regreso teise) ir susijęs 
finansavimas finansinėje atskaitomybėje yra apskaitomi iš pirkėjų gautinų sumų bei įsipareigojimų 
kredito institucijoms straipsniuose.  

 

2.12. Lizingas (finansinė nuoma) ir veiklos nuoma 
 

Lizingas (finansinė nuoma) – Grupė kaip nuomininkas 

 

Grupė  pripažįsta išperkamosios nuomos turtą ir susijusius įsipareigojimus balanse išperkamosios 
nuomos laikotarpio pradžios dieną. Pradinės tiesioginės išlaidos, susijusios su turtu, yra įtraukiamos į 
turto vertę. Nuomos mokėjimai 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.  

 

Tiesioginės išlaidos, kurias patyrė nuomininkas per išperkamosios nuomos laikotarpį, yra įtraukiamos 
į nuomojamo turto vertę. 

 

Finansinės nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas, be to, dėl finansinės nuomos 
kiekvieną ataskaitinį laikotarpį yra patiriamos finansinės sąnaudos. Nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka 
finansinės nuomos būdu įsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, tačiau toks turtas 
negali būti nudėvimas per ilgesnį nei lizingo laikotarpį, jei pagal lizingo sutartį sutarties laikotarpiui 
pasibaigus, nuosavybė nėra perduodama Grupei. 

 

Veiklos nuoma – Grupė kaip nuomininkas 

 

Turto, su kurio nuosavybe susijusią riziką bei naudą išlaiko nuomotojas, nuoma yra klasifikuojama 
kaip veiklos nuoma. Nuomos mokėjimai pagal veiklos nuomą yra pripažįstami išlaidomis tiesiniu 
būdu per nuomos laikotarpį ir yra įtraukiami į veiklos sąnaudas. 
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2.13. 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 
finansinėje atskaitomybėje pripažįstama panaudota dalimi tiek, kiek nudėvimas su šia dotacija susijęs 
turtas ir pelno (nuostolių) ataskaitoje mažinamas atitinkamų sąnaudų straipsnis. 

 

Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio 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.  

 

2.14. Atidėjiniai 
 

Atidėjimas apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Grupė turi teisinį įsipareigojimą ar 
neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys 
ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjimai yra peržiūrimi kiekvieno 
balanso sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą.  

 

2.15. Pajamų pripažinimas 
 

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Grupė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai 
galima  patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. 

 

Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos pristačius prekes ir perdavus riziką bei prekių nuosavybės 
teikiamą naudą.  

 

Paslaugų pajamos pripažįstamos taikant kaupimo principą ir apskaitomos bendrųjų pajamų 
ataskaitoje suteikus paslaugas ir pirkėjui jas priėmus. 

 

Konsoliduotoje bendrųjų pajamų ataskaitoje pardavimai tarp Grupės įmonių yra eliminuoti.  

 

2.16. 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.  

 

2.17. 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 bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tokie likučiai 
perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą. 

 

Grupės įmonių apskaita yra tvarkoma atitinkama vietine valiuta, kuri yra jų funkcinė valiuta. 
Konsoliduojamų užsienio dukterinių įmonių finansinės atskaitomybės balanso straipsniai yra 
perskaičiuojami į litus naudojant ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų kursus, o bendrųjų pajamų 
ataskaitos straipsniai perskaičiuojami pagal vidutinį laikotarpio valiutos kursą.  

 

Dėl grynųjų investicijų į užsienio Grupės įmones perskaičiavimo į litus atsiradę užsienio valiutos 
kurso skirtumai apskaitomi valiutos keitimo rezerve akcininkų nuosavybėje. 

 

Prestižas ir tikrosios vertės koregavimai, atsiradę dėl dukterinės bendrovės įsigijimo užsienyje, yra 
pripažįstami įsigytosios bendrovės turtu (tikrosios vertės koregavimai – įsipareigojimais) ir yra 
apskaitomi pagal valiutų keitimo kursą balanso dienai. 

 

2.18. Segmentai 
 

Verslo segmentu šioje finansinėje atskaitomybėje laikoma Grupės 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 finansinėje atskaitomybėje laikoma Grupės sudedamoji dalis, 
dalyvaujanti gaminant produktus ar teikiant paslaugas tam tikroje ekonominėje aplinkoje, kurios 
rizika ir pelnas skiriasi nuo kitų sudedamųjų dalių, veikiančių kitoje ekonominėje aplinkoje. 

 

Valdymo tikslais Grupės veikla organizuojama kaip vienas pagrindinis segmentas – šaldytuvų ir 
šaldiklių gamyba. Finansinė informacija apie verslo ir geografinius segmentus pateikiama 3-oje šios 
finansinės atskaitomybės pastaboje.  
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2.19. Pobalansiniai įvykiai 
 

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupės padėtį balanso sudarymo 
dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėje atskaitomybėje yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie 
nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 

 

2.20. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 
 

Sudarant finansinę atskaitomybę turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos 
tarpusavyje. 

 

3 Informacija pagal segmentus  
 

Vienintelis Grupės verslo segmentas yra šaldytuvų ir specializuotos įrangos gamyba . 

Ataskaitinio laikotarpio pardavimai ir turtas pagal geografinius segmentus yra šie (tūkst. litų): 

 

                                                          Pardavimai                                                         Turtas  

   Grupė                                2010 -06-30         2009-06-30                      2010 -06-30        2009-06-30 

 

Rusija                                        1 311                    12 896                               32 759                  46 500 

Ukraina                                     8 874                       4 458                                      24                      148 

Vakarų Europa                       24 314                      34 016                                        -                           - 

Rytų Europa                             4 270                        4 702                                        -                           - 

Lietuva                                     3 251                        4 223                              76 511                101 849 

Baltijos valstybės                        385                          734                                         -                           - 

Kitos NVS šalys                      1 525                        2 545                                         -                           - 

Kitos šalys                                  295                            95                                          -                           - 

 

Iš viso                                   44 225                      63 669                               109 294               148 497 
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4 Veiklos sąnaudos 

Per šių ir praėjusių metų, šešis mėnesius, patirta veiklos sąnaudų: 

                                                                                                2010 m.                                     2009 m. 

Pardavimo sąnaudos                                                  3 073 436                            4 479 844 
Administracinės sąnaudos                   6 256 817                            9 391 454         
Iš  viso  :                                                                                 9 330 253                               13 871 298 

 

5 Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas 
 

Per ataskaitinį laikotarpį, pirmą pusmetį, veiklos pajamos ir sąnaudos grynąja verte buvo : 

 

 2010 m. 2009 m. 

Kitos veiklos pajamos   

Pajamos iš transportavimo paslaugų         54 658  159 945 

Patalpų nuomos pajamos          4 337    19 694 

Ilgalaikio turto pardavimo pelnas 

Įrengimų nuomos pajamos 

Marketingo paslaugos 

        31 525                                                               

    1 562 786            
341 

   31 355 

 

          - 

Kitos                                                        74 318   390 396 

 

 

2 951 335 

 

 

 601 390 

 

 

Kitos veiklos sąnaudos 

 

 

 

 

 

Transportavimo sąnaudos  174 572  169 068 

Patalpų nuomos sąnaudos 

Įrengimų nuomos sąnaudos 

Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis                                                                                         

- 

58 370 

          - 

 

21 530 

  

Kitos    57 558 262 769 

 290 500 453 367 

   

Kitos veikos pajamų ir sąnaudų grynasis rezultatas 2 660 835 148 023 
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6 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas 
 

 2010-06-30 2009-06-30 

   

Finansinės pajamos   

Pelnas iš valiutos kursų pasikeitimo   6 040 278 5 668 229 

Pelnas iš užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių                -   340 630 

Pelnas iš valiutos keitimo sandorių 

Kita 

          306 

        1 970 

             - 

    35 988 

        6 042 554 6 044 847 

Finansinės sąnaudos   

Nuostoliai dėl valiutos kursų pasikeitimo      949 382  8 820 981 

Realizuoti nuostoliai iš užsienio valiutos išvestinių priemonių              -    260 004 

Nuostoliai iš užsienio valiutos išvestinių priemonių perkainojimo              -    726 587 

Palūkanų sąnaudos 

Nuostolis iš valiutos keitimo sandorių 

Nuostolis iš prestižo nurašymo 

  2 281 872 

        8 818 

             -               

 2 931 791 

           - 

           -    

Kita       24 257        97 004 

   3 264 329  12 836 367 

   

Finansinės pajamos ir sąnaudos, grynasis rezultatas   2 778 225 (6 791 520)

 

 

7 Ilgalaikis nematerialusis turtas  
 

Balansinė vertė 2010 m. birželio 30 dienai lygi  4 916 tūkst. Lt ( 2009m. gruodžio 31 d. 4 858 tūkst. 
Lt ) 

 

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į veiklos 
sąnaudas.  

Grupė per 2010  metų pirmą pusmetį  priskaitė 332 tūkst. litų (2009 m pirmą pusmetį  - 588 tūkst. litų   
ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos. 
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8 Ilgalaikis materialusis turtas  
 

Ilgalaikį materialų turtą sudaro šios turto grupės : 

Balansinė vertė  

                                                                                                         2010-06-30              2009-12-31 

 

Pastatai ir statiniai                                                                             29 048 954               27 252 392 

Kitas ilg. materialus turtas                                                         20 403 757               23 489 940  
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                                      1 872 194                1 869 838 

Viso  :                                                                                                51 324 905               52 612 170 

  

                                                

 Grupės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per 2010 metų pirmą pusmetį  lygus 3 913 tūkst. 
litų atitinkamai (2009 m.   5 028 tūkst. litų). 

 

9 Atsargos  
 

 2010-06-30 2009-12-31 

   Žaliavos , atsarginės dalys ir nebaigta gamyba    9 587 802 10 470 164 

Pagaminta produkcija    4 298 725    8 504 123 

Kita      287 721        40 898 

  14 174 248  19 015 185 

Minus: vertės sumažėjimas    ( 95 342 )      (95 342)                              

  14 078 906 18 919 843 

 

Žaliavas ir  medžiagas sudaro kompresoriai, sudėtinės dalys, plastmasė, kabeliai, metalai ir kitos 
medžiagos, naudojamos gamyboje. 
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10 Iš pirkėjų gautinos sumos 
 

Prekybos gautinų sumos bei jų vertės sumažėjimas gruodžio  buvo: 

 

 2010-06-30 2009-12-31 

Gautinos sumos iš Grupės pirkėjų   34 461 438  27 899 204 

Minus: abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas 

Kitos gautinos sumos  

Minus: kitų abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas 

 

                                                                                                        

(13 878 303) 

   4 083 017 

          (-)   

            

 

(12 603 962) 

   2 141 139 

          (-) 

 

 

 24 666 152    17 436 381 

 

 

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 30 – 90 dienų. 

 

 

Iš pirkėjų gautinų sumų nuvertėjimo pasikeitimas   yra toks: 

 

  2010-06-30 2009-12-31 

    

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje    (12 603 962) (10 372 687) 

Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus                    -  (  2713 130) 

Nurašymai                    -          22 932 

Apmokėtos sumos            163 442            1 583 

Užsienio valiutų kursų pasikeitimo įtaka        (1 437 783)        457 340 

Kiti pokyčiai                    -                   - 

        ( 13 878 303)   (12 603 962) 
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Iš pirkėjų gautinų sumų laikotarpių analizė 2010-06-30. ir 2009 m. gruodžio 31 d. yra tokia: 

 

 

Iš pirkėjų gautinos sumos, 
kurių laikotarpis nėra 
praėjęs bei joms 
nenustatytas vertės 
sumažėjimas 

Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių laikotarpis 
jau praėjęs, tačiau joms nėra nustatytas vertės 
sumažėjimas 

Iš viso 

mažiau 
nei 30 
dienų 

30 – 60 
dienų 

60 – 90 
dienų 

90 – 
120 
dienų 

daugiau 
nei 120 
dienų 

        

2010                    15 809 400 2 271 902 317 400   205 188    201 786 1777 459 20 583 135 

2009                      9 133 535  2 840 955 641 576     26 388    171 642  2 481 146 15 295 242 

 

Pagal faktoringo su regreso teise sutartį Grupė faktoriams buvo įkeitusi atsargas ( gatavą produkciją ) 
, kurių balansinė vertė 2009 m. gruodžio 31 d. 7 000 tūkst. Lt.  Ataskaitos sudarymo dienai įkeitimas 
šiam turtui nuimtas, nes Grupė  pilnai atsiskaičiusi su faktoriumi.  

 

 

11 Kitos gautinos sumos, kitas trumpalaikis turtas 
 2010-06-30 2009-12-31 

   

Gautinas PVM 1 033 721        457 060  

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 2 676 978      1 299 316 

Gautinos kompensacijos 

Kitos gautinos sumos                                                                                                        

 

       2 303 

  370 015        

 

       158 075 

       226 688 

 

 4 083 017      2 141 139 

 

 

Gautinos kompensacijos tai gautinos sumos iš tiekėjų už pateiktas  prekes, neatitinkančias kokybės 
reikalavimų. 
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12 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 2010-06-30 2009-12-31 

   

Pinigai banke 2 342 765   1 713 531 

Pinigai kasoje     15 120        11 556 

 2 357 885    1 725 087 

 

Grupės sąskaitos užsienio valiuta ir litais iki 6 784 tūkst. litų ( 2009m. gruodžio 31 d – 10 000 tūkst. 
litų ) yra įkeistos bankui kaip užstatas už paskolą, o 1 000 tūkst. litų terminuotas indėlis už paskolą su 
garantija INVEGA. 

 

13 Kapitalas 
 

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti 
mažesnis nei ½ jos akcinio kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose.  2010 m. birželio 30 d. Grupė atitiko 
šį reikalavimą. 

   

14 Rezervai  
 

Privalomasis rezervas 

 

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės 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. Privalomame rezerve  2010 m. birželio 30 d 
ir 2009 m. gruodžio 31 d.  sukaupta 2 828 tūkst. litų. 

 

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 2010 m birželio 30 d. sudarė:  1 830 tūkst. litų (2009 m – 1 800 tūkst. 
litų), rezervas investicijoms ir 30 tūkst. litų  socialinėms kultūrinėms reikmėms (2009 m – 60 tūkst. 
litų socialinėms kultūrinėms reikmėms). 

Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas 

 

Valiutų perskaičiavimo skirtumai konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje apskaitomi kaip 
akcininkų nuosavybė tol, kol investicija nerealizuojama. Realizavus atitinkamą investiciją, sukauptas 
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valiutos perskaičiavimo rezervas perkeliamas į nepaskirstytą rezultatą tuo pačiu laikotarpiu, kai 
pripažįstamas šios investicijos realizavimo pelnas ar nuostoliai. 

 

15 Subsidijos 
 

Subsidijos 2006 m. gruodžio 31 d. 10 358 600 

Padidėjimai per laikotarpį 

Subsidijos 2007 m. gruodžio 31 d 

Padidėjimas per laikotarpį 

Subsidijos 2008m. gruodžio 31 d 

Padidėjimas per laikotarpį   

Subsidijos 2009m. gruodžio 31 d 

345 280 

10 703 880 

        - 

10 703 880 

        - 

10 703 880 

Padidėjimai per laikotarpį 

Subsidijos 2010 m. birželio 30 d 

                                                                                                                                  

- 

10 703 880 

 

Sukaupta amortizacija 2006 m gruodžio 31 d. 6 509 260 

Amortizacija už laikotarpį 

Sukaupta amortizacija 2007 m. gruodžio 31 d 

Amortizacija už laikotarpį 

1 179 704 

7 688964 

1 014 205 

Sukaupta amortizacija  2008 m. gruodžio 31  

Amortizacija už laikotarpį 

Sukaupta amortizacija 2009 m. gruodžio 31 d 

8 703 169 

  399 974 

9 103 143 

Amortizacija už laikotarpį 

Sukaupta amortizacija 2010 m. birželio 30 d 

Grynoji likutinė vertė 2010 m.  birželio 30 d 

    174 150 

9 277 293 

1 426 587 

Grynoji likutinė vertė 2009 m. gruodžio 31 d     

 

1 600 737 

Subsidijos gautos gamybos įrengimų atnaujinimui bei pastatų remontui dėl CFC 11 elemento 
atsisakymo poliuretano izoliacinės medžiagos ir užpildymo putos gamyboje bei šiltnamio efekto dujų 
eliminavimo buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamyboje. 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, 
nusidėvėjimą.Bendrovė gavo 565 tūkst. Lt  Europos Sąjungos fondų struktūrinę paramą, bendrovės 
konkurencingumo stiprinimui, investuojant į naujos kartos šaldytuvo  su daugiafunkciniu skyriumi 
sukūrimą. 
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16 Atidėjimai garantiniams įsipareigojimams 
 

Nuo 2009 m. sausio 1 d. parduotiems gaminiams suteikiamos  2 metų garantija  ( iki 2009 m. sausio 1 
d. – iki 3 metų). Atidėjimai garantiniam remontui daromi, vadovaujantis planuojamomis remonto 
sąnaudomis bei gedimų statistika, ir atitinkamai  paskirstant į ilgalaikius ir trumpalaikius atidėjimus. 
Ilgalaikiai atidėjimai 2010 m birželio 30 d. lygūs 1 356  tūkst. Lt  (2009m. gruodžio 31  - 1 139  tūkst. 
Lt ), trumpalaikiai atidėjimai 2010 m birželio 30 d lygūs 2 036 tūkst. lt (2009 m gruodžio 31 d -  2 
621 tūkst. Lt ) 

 

2010 m. birželio 30 d atidėjimų garantiniams įsipareigojimams pokyčiai buvo : 

                                                                                                                                          2010 m. 

 Sausio 1 d.                                                                                                                        3 759 857 

 Pasikeitimai  ( priskaitymai ) per ataskaitinį laikotarpį                                                      346 205 

 Panaudota                                                                                                                          (764 921) 

 Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka                                                                           51 373   

 2010 m. birželio 30 d.                                                                                                      3 392 514 

 

17 Paskolos 

   

 2010 m. 

birželio 30 d. 

2009 m. 

gruodžio 31 d. 

Ilgalaikės paskolos ir kiti finansiniai įsipareigijimai     

Bankų paskolos, kurių vykdymas užtikrintas Bendrovės turtu   11 274 421           - 

Išplatinti vertybiniai popieriai 

Lizingai   

Kiti                                                                                                        

 23 948 873 

    904 363 

    423 058 

          - 

    904 363 

 

   36 550 715     904 363 
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Trumpalaikės paskolos 

Faktoringo įsipareigojimai  

 

  -    1 737 256 

Trumpalaikės paskolos su kintama palūkanų norma   3 177 501    9342 081 

Trumpalaikės paskolos su fiksuota palūkanų norma 

Konvertuojamos obligacijos 

Lizingai 

  

   576 942 

2 344 502 

  402 674 

 

   1000 000 

 24 638 041  

     801 983  

 

   6 501 619  37 519 361 

  Iš viso   43 052 334  38 423 724 

 

 Faktoringas taikomas litais, eurais arba JAV doleriais su regresu, apibrėžtiems klientams ir negali 
viršyti 4344  tūkst. Litų. Faktoringo sutartis galioja iki 2010 liepos 31 d ir jai nustatytos atitinkamos 
valiutos ( litų, eurų arba JAV dolerių ) 6 mėn. VILIBOR; EURLIBOR; LIBOR plius 2,5 proc. 
metinių palūkanų dydžio banko marža. Paskoloms su kintama palūkanų norma nustatytos 6 mėn. 
EURLIBOR plius  3,6 proc. ir  6 mėn. VILIBOR plius 4,88 proc. dydžio metinės palūkanos. 
Paskoloms su fiksuota palūkanų norma yra nustatytos 9  - 14 proc. metinės palūkanos.  

 Ataskaitos sudarymo dienai bendrovė įvykdžiusi visus įsipareigojimus pagal faktoringo sutartį. 

 

2010 m. Bendrovė išleido 61 372 vnt. konvertuojamų vardinių obligacijų, kurių nominali vertė 100 
EUR ir metinis pelningumas 10 % ir kurių trukmė 368 dienos. Šios vertybinių popierių emisijos 
finansavimas įvykdytas ankstesnių emisijų lėšomis. 

Ankstesniais laikotarpiais išleistos konvertuojamos obligacijos pakeistos bendrovės akcijomis, kurių 
nominali vertė 2 908 350 litų ir padidintas bendrovės akcinis kapitalas. Įstatai užregistruoti 2010 m. 
balandžio 20 dieną.  

    Anksčiau išplatintai 10 000 vnt. kuponinių vardinių obligacijų emisijai, kurių nominali vertė 100 
EUR, metinis pelningumas 10 %  pratęstas galiojimo laikotarpis iki 731 dienos. Bendrovė 
įsipareigojo visu šių obligacijų galiojimo laikotarpiu, kiekvieno mėnesio 20 dieną išpirkti po 416 vnt 
obligacijų. Prievolių, paprastųjų obligacijų savininkams, vykdymo užtikrinimui Bendrovė yra įkeitusi 
mašinas ir įrengimus, kurių likutinė vertė 2010 m. birželio 30 d. sudarė 3 709 tūkst. litų. 

 

  Naujai išleista obligacijų emisija ir neišpirktų obligacijų dalis, kurių išpirkimas turi įvykti 2011 ir 
2012 metais apskaityta ilgalaikių finansinių skolų straipsnyje,  o einamais  finansiniais metais 
išperkamos obligacijos – ilgalaikių skolų einamųjų metų dalyje. 

Už obligacijas sukauptos palūkanos, kurios 2010 m. birželio 30 dieną sudarė 488 tūkst. litų, 
apskaitytos kitų trumpalaikių mokėtinų sumų straipsnyje. Palūkanos už obligacijas mokamos jų 
išpirkimo metu. 
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2010 m. birželio 30 d. pastatai, kurių likutinė vertė 6 252 tūkst. litų (2009 m. gruodžio 31 d. 22 678 
tūkst. litų), mašinos ir įrengimai, kurių likutinė vertė 13 062 tūkst. litų (2009 m. gruodžio 31 d. 5 204 
tūkst. litų), atsargos, kurių likutinė vertė 7 500 tūkst. litų (2009 m. gruodžio 31 d. 20 500ūkst. litų), 
piniginės įplaukos į banko sąskaitas iki 6 785 tūkst. litų (2009 m. gruodžio 31 d. 10 000 tūkst. litų)  
įkeistos už banko paskolas.  

 

Pagal pasirašytą reikalavimo perleidimo sutartį pasikeitė paskolos davėjas ir pakeistas paskolos 
grąžinimo terminas. Paskola turės būti grąžinama nuo 2010 m rugsėjo 30 d.  iki 2011 metų gruodžio 
31 d 

Ši  paskola bendrovės turtu negarantuojama. 

 

  Ataskaitos paruošimo datai negrąžintų paskolų dalis nacionaline ir užsienio valiutomis :  

 

Paskolos valiuta                                                                           2010-06-30       2009-12-31 

 

Eurai                                                                                                     2 977 501        32 677 269 

JAV doleriai                                                                                                        -                 3 690 

Litai                                                                                                     38 767 796          4 036 419 

Rubliai                                                                                                                    -                      - 

                                                                                                              41 745 297      36 717 378 

18 Lizingas (finansinė nuoma) 
 

Lizingo ( finansinės nuomos) įsipareigojimai 2010 m. birželio 30 d., bei 2009 m. gruodžio 31 d. 
buvo denominuoti eurais. 

Finansinio lizingo įsipareigojimams taikomos kintamos palūkanų normos: nustatyta 6 mėnesių 
EURIBO0R + 1,1 % marža, 6 mėnesių LIBOR EUR + 1 %, bei 1.2 % marža. 

 

Finansinės nuomos įmokas ateityje pagal minėtas išperkamosios nuomos sutartis sudaro : 

 

                                                                                                                  2010-06-30      2009-12-31 

 

Per vienerius metus                                                                                         419 978             836 619 

Nuo vienerių iki penkerių metų                                                                      949 127             949 127 

Finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso                                                   1 369 105          1 785 746 

  



2010 m. 6 mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė       

31 

 

 

Palūkanos                                                                                                       (6 2068)           (79 400) 

Finansinės nuomos įsipareigojimų dabartinė vertė                                      1 307 037        1 706 346 

 

 

Finansinės nuomos įsipareigojimai apskaityti kai : 

    -trumpalaikiai                                                                                         402 674                  801 983 

    -ilgalaikiai                                                                                               904 363                 904 363 

 

Pagal finansinės nuomos sutartis nuomojamą Grupės turtą sudaro mašinos, įrengimai ir transporto 
priemonės. Be nuomos įmokų reikšmingiausi įsipareigojimai pagal išperkamosios nuomos sutartis yra 
turto priežiūra ir draudimas. Finansinės nuomos terminai yra 3 iki 5 metų. Toliau pateikiamas 
finansinės nuomos būdu įsigyto turto likutinės vertės paskirstymas : 

 

    2010-06-30 2009-12-31 

      

Mašinos ir įrengimai   2 805 566 3 033 044 

Transporto priemonės             -     19 958 

   2 805 566 3 053 002 

 

 

Pagrindinę mokėtiną finansinės nuomos likučių sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nacionaline ir 
užsienio valiuta sudaro: 

    2010-06-30 2009-12-31 

Eurai           -           - 

Litai   1 307 037 1 706 346 

   1 307 037 1 706 346 

 

19 Veiklos nuoma 
 

Grupė turi sudariusi keletą žemės bei patalpų veiklos nuomos sutarčių. Nuomos sąlygose nėra 
numatyta apribojimų Grupės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma 
ilgalaike nuoma.  
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Reikšmingiausia Grupės veiklos nuomos sutartis yra ilgalaikė AB „Snaigė“ žemės nuomos sutartis, 
sudaryta su Alytaus miesto savivaldybe. Nuomos įmokų suma peržiūrima periodiškai, nuomos 
sutarties terminas baigiasi 2078 m. liepos 2 d. 

 

20 Prekybos skolos 
 

Aukščiau minėtų finansinių įsipareigojimų sąlygos: 

- Prekybos skolos yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 60 dienų laikotarpis. 

- Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir yra vidutiniškai 60 dienų laikotarpio. 

- Mokėtinos palūkanos paprastai yra nustatomos ketvirčiais per finansinius metus. 

 

21 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos 

Finansinės atskaitomybės sudarymo datai trumpalaikes mokėtinas sumas sudarė: 

 2010-06-30  2009-12-31 

    

Atlyginimai ir susiję mokesčiai 1 721 474  1 425 808 

Atostoginių rezervas 1 224 561  1 148 417 

Sukauptos premijos ir tantjemos valdybai             -               - 

Mokėtini mokesčiai 

 

  671 341 

  

  640 497 

 

Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos 

Iš viso 

2 219 988 

5 837 364  

3 998 311 

7 213 033 

 

22 Pelnas (nuostoliai) ir sąlyginis pelnas (nuostoliai) vienai akcijai  
 

 2010-06-30 2009-06-30 

   

Akcijos išleistos sausio 1 d.  27 827 365 27 827 365 

Svertinis akcijų skaičiaus vidurkis 28 984 277 27 827 365 

Grynasis metų pelnas (nuostoliai) tenkantis Bendrovės 
akcininkams, litais (1 123 982) (15 032 328) 

Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) ir sąlyginis pelnas 
(litais)        ( 0,04 )        ( 0,54 ) 
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23 Rizikos bei kapitalo valdymas 
 

Kredito rizika  

Grupės prekybos partnerių koncentracija yra pakankamai didelė. Gautinos sumos iš pagrindinių 
dešimties grupės pirkėjų  2010m. birželio 30 d. sudarė apie 62,59 proc. (57,46  proc. 2009 m. 
gruodžio 31 d.) visų grupės iš pirkėjų gautinų sumų. Maksimalią kredito rizikos sumą šiame 
ataskaitiniame laikotarpyje, bei 2009 m. gruodžio 31 d. sudaro balansinės gautinos sumos.  

 Įdiegta kredito politika ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Visiems klientams ( pirkėjams ), 
pageidaujantiems gauti atitinkamą mokėjimo atidėjimą, atliekami kredito rizikos įvertinimai. 
Didžioji gautinų sumų dalis yra apdrausta. 

Grupė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Grupės vadovybė mano, jog maksimali rizika yra 
lygi iš pirkėjų gautinos  sumos, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius balanso sudarymo 
dieną. 

Palūkanų normos rizika  

Didesnę Grupės paskolų dalį sudaro paskolos su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su LIBOR 
ir sukuria palūkanų normos riziką.  

Grupė nesinaudojo jokiomis finansinėmis priemonėmis apsidrausti nuo  palūkanų normos kitimo 
rizikos, susijusios skolos priemonėmis su kintančia palūkanų norma. 

 Likvidumo rizika  

Grupės 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 

Grupės greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas  2010 m. birželio 30 d.  buvo 0,7 (2009 m. 
gruodžio 31 d  buvo 0,27).  

Užsienio valiutos rizika  

Siekiant sumažinti valiutos kurso svyravimo įtaką motininė įmonė 2009 metais naudojo išvestinius 
finansinius instrumentus, sudarydama su banku išankstinius užsienio valiutos keitimo sandorius. 
Išvestinės finansinės priemonės skirtos apsidrausti nuo neigiamo valiutos kurso pokyčio poveikio 
pinigų srautams iš pardavimo pajamų JAV doleriais.  

2009 metų gruodžio 31 dieną bendrovė buvo įvykdžiusi visus sudarytus  išankstinius užsienio 
valiutos keitimo sandorius. 

Šiuo metu bendrovė nevykdo prekybos JAV doleriais ir neturi sudariusi  tokių sandorių. 

 

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. Pagal bendrovės vadovybės 
pateiktą informaciją grupės susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2010 metų pirmą pusmetį ir 
atitinkamai 2009 m. buvo šie: 
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UAB „Hermis Capital“  (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ; 

UAB „ Diena Media News“ 

UAB „ Meditus“ ( bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas ) ; 

UAB „ Baltijos polistirenas“ (vadovybės narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmonės ) ; 

UAB „ Astmaris“ ( vadovybės narių ir jų artimų giminaičių kontroliuojamos įmonės ). 

 

Pagal vadovybės pateiktą informaciją šios įmonės 2009 metais nelaikomos susijusiomis šalimis. 

2009 m Pirkimai Pardavimai 
Gautinos 

sumos 
Mokėtinos 

sumos 

UAB „Baltijos polistirenas”   
medžiagas 1 347 969 - -   457 404 

UAB „Astmaris”                     
medžiagas  652 500 - -   376 992 

 2 000 469 - - 834 396 

 

2010 m Pirkimai Pardavimai 
Gautinos 

sumos 
Mokėtinos 

sumos 

UAB „Baltijos polistirenas”   
medžiagas 629 828 - -   277 606 

UAB„      Diena Media Nevs“ 
paslaugos  283 - -           - 

  630 111 - -   277 606 

 

Grupė vykdo politiką sudaryti sandorius su susijusiomis šalimis komerciniais tikslais ir sąlygomis. 
Jokių garantijų nebuvo gauta ar suteikta kurios nors susijusios šalies gautinų ar mokėtinų sumų 
apmokėjimui užtikrinti. 

 Finansinės ir investicinės veiklos sandoriai su susijusiomis šalimis : 

                                      2010 m.                                                     2009 m  

                                      Gautos          Paskolų        Sumokėtos      Gautos       Paskolų        Sumokėtos 

                                      Paskolos       grąžinimai    palūkanos        paskolos    grąžinimai    palūkanos 

 

UAB „ Hermis Capital „       -                -                       -                      -         5 713 379       1 087 241 

UAB  „Meditus „                  -          1 000 000              -              1 000 000             -                     - 

         Viso :                           -           1 000 000             -              1 000 000   5 713 379       1 087 241 
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  Per 2010 metų pirmą pusmetį Bendrovės ir dukterinių įmonių vadovybei priskaičiuota darbo 
užmokesčio  atitinkamai  322 tūkst. litų ir  222 tūkst. litų ( 2009 metus  – atitinkamai 748,7 tūkst. litų 
ir  356,4 tūkstančio litų ) 

 

25. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai 

 

2009 m. birželio 25 d. Bendrovei Kauno apygardos teisme buvo pateiktas  A/S „Comfitt Class“ 
ieškinys dėl 2 049 tūkst. litų skolos priteisimo. Skola susidarė už pristatytas ir neapmokėtas prekes. 
Bendrovė 489 tūkst. litų skolos nepripažįsta, nes šiai sumai negautos prekės. 2010m. vasario 12 d. 
Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo patenkino ieškinį  ir priteisė ieškovo naudai 2049 
tūkst. litų skolą bei palūkanas. Bendrovė apskundė teismo sprendimą dėl priteistos 489 tūkst. litų 
skolos už nepateiktas prekes. Kadangi šiai dienai teismo baigtis nėra aiški, o vadovybė tikisi laimėti 
bylą, todėl dalis skolos 1 560 tūkst. litų ( už gautas prekes) apskaityta prekybos skolų straipsnyje, o 
padarytas 151 tūkst. litų atidėjinys, susijęs su aprašytu atveju, apskaitomas kitose mokėtinose sumose. 

 

2010 m. kovo 2 d. Bendrovė ir Kazachstano socialinė-komercinė korporacija nacionalinė kompanija 
„Saryarka“ pasirašė bendros įmonės TOO „Snaigė-Sryarka“ steigimo sutartį. Planuojama, kad TOO 
„Snaigė-Saryarka“ užsiims šaldytuvų gamyba ir realizacija Kazachstane ir kaimyninėse rinkose. Šiuo 
metu projektas yra ankstyvoje vystimosi stadijoje. Yra gautas patvirtinimas iš Kazachstano 
vyriausybės bei preliminarus finansuojančio banko sutikimas su sąlyga, kad papildomai bus 
pritrauktas privatus investuotojas, kuris šiuo metu nagrinėja pasiūlymą ir dar nėra davęs savo 
galutinio atsakymo. 

 
26. Pobalansiniai įvykiai 

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas įvykęs 2010m. balandžio 29 d. patvirtino grupės finansinių 
ataskaitų rinkinį už 2009 metus. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo metu nutarta motininės įmonės nepaskirstytą nuostolį 13 028 614 
litų padengti akcijų priedais.  

 Ataskaitos paskelbimo dienai jau išspręstas neišpirktų obligacijų klausimas:  išpirkta dalis obligacijų, 
o likusiai daliai  ( 3,5 mln. litų ) pasirašytas susitarimas su šių obligacijų savininkais , dėl jų išpirkimo 
naujomis sąlygomis ir terminais. Pagal šį susitarimą jų išpirkimas vyks tolygiai iki 2012 m. birželio 
15 dienos. 

  

 

   

 

 


