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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurƳ parengta ataskaita
Ataskaita parengta už 2011 m. pirmąjƳ pusmetƳ.
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Bendrovơs pavadinimas - akcinơ bendrovơ „SNAIGǝ” (toliau vadinama Bendrove)
Ʋstatinis kapitalas – 39 622 395 Lt
Adresas – Pramonơs 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
Teisinơ-organizacinơ forma – juridinis asmuo, akcinơ bendrovơ
Ʋregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje, bendrovơs Ƴregistravimo numeris AB 92-119,
Ƴmoniǐ rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB „Snaigơ” Ƴstatai buvo perregistruoti Lietuvos Respublikos
Juridiniǐ asmenǐ registre 2011 metǐ gegužơs 12 dieną.
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji
buvo parengta, visuomenơs informavimo priemonơs pavadinimas
Su ataskaitoms galima susipažinti AB „Snaigơ”, Pramonơs g. 6, Alytuje, buhalterinơs apskaitos ir finansǐ
skyriuje, darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 14.00 val.
Visuomenơs informavimo priemonơ - dienraštis „Kauno diena”.
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II. FINANSINƠ PADƠTIS
AB „Snaigơ“ yra Lietuvoje veikianti motininơ Ƴmonơ, turinti dukterines Ƴmones Lietuvoje, Rusijoje ir Ukrainoje.
Dukteriniǐ Ƴmoniǐ finansinơs ataskaitos yra Ƴtrauktos Ƴ konsoliduotas finansines ataskaitas. Finansinơs
ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinơs atskaitomybơs standartus (TFAS), priimtus taikyti
Euopos Sąjungoje.
1. Konsoliduota bendrǐjǐ pajamǐ ataskaita (Lt)
Eil.
Nr.
I.

54 414 067

2011-04-01
2011-06-30
32 452 714

47 011 458

2010-04-01
2010-06-30
29 464 069

7 331 722

4 548 284

4 060 505

2 682 769

Parduotǐ šaldytuvǐ pajamos

47 082 345

27 904 430

42 950 953

26 781 300

PARDAVIMO SAVIKAINA

46 592 747

27 512 318

41 457 906

25 344 073

Parduotǐ prekiǐ savikaina

1 301 932

635 595

833 719

324 581

45 290 815

26 876 723

40 624 187

25 019 492

STRAIPSNIAI
PARDAVIMO PAJAMOS
Parduotǐ prekiǐ ir kitos produkcijos pajamos

II.

Parduotǐ šaldytuvǐ savikaina

2011-06-30

2010-06-30

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

7 821 320

4 940 396

5 553 552

4 119 996

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS

8 798 295

4 113 013

9 330 253

4 985 859

Pardavimo

3 240 262

1 467 405

3 073 436

1 797 311

Bendrosios ir administracinơs

5 558 033

2 645 608

6 256 817

3 188 548

V.

VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(976 975)

827 383

(3 776 701)

(865 863)

VI.

KITA VEIKLA

533 757

240 524

(125 506)

(100 195)

VI.1.

Pajamos

654 912

330 749

164 994

104 866

VI.2.

Sąnaudos

121 155

90 225

290 500

205 061

VII.

FINANSINƠ IR INVESTICINƠ VEIKLA

(1 764 036)

(1 098 952)

2 778 225

567 019

VII.1. Pajamos

1 431 547

1 167 647

6 042 554

2 383 281

VII.2. Sąnaudos

3 195 583

2 266 599

3 264 329

1 816 262

(2 207 254)

(31 045)

(1 123 982)

(399 039)

(2 207 254)

(31 045)

(1 123 982)

(399 039)

0

0

(1 123 982)

(399 039)

VIII.

ƲPRASTINƠS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

IX.

PAGAUTƠ

X.

NETEKIMAI

XI.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

XII.

MOKESýIAI

XII.1. Pelno mokestis
XII.2. Atidơto pelno mokesþio pasikeitimas
XII.3. Socialinis mokestis
XIII.

MAŽUMOS DALIS

XIV.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(249)

(326)

(2 207 503)

(31 371)
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2. Konsoliduota finansinơs bǌklơs ataskaita (Lt)
Eil.
Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

II

MATERIALUSIS TURTAS

II.1.

Žemơ

II.2.

Pastabos

2011-06-30

2010-12-31

59 335 249

62 733 102

4 644 895

4 914 786

53 568 248

56 696 210

Pastatai

28 118 710

27 368 110

II.3.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

25 431 264

27 859 862

II.4.

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokơjimai

18 274

1 468 238

III.

FINANSINIS TURTAS

IV.

ATIDƠTO MOKESýIO TURTAS

122 106

122 106

V.

PO VIENERIǏ METǏ GAUTINOS SUMOS

VI.

Turtas laikomas pardavimui

VII.

Kitas ilgalaikis turtas

1 000 000

1 000 000

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

42 611 581

31 559 188

I.

ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

16 514 898

12 489 892

I.1.

Atsargos

16 514 898

12 489 892

I.2.

Išankstiniai apmokơjimai

I.3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

II.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

22 711 688

17 083 457

III.

INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDƠLIAI

IV.

GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE

3 369 995

1 970 839

V.

Kitas trumpalaikis turtas

15 000

15 000

101 946 830

94 292 290

Ilgalaikis turtas numatytas parduoti
Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinanþio laikotarpio sąnaudos

TURTAS IŠ VISO

(tŇsinys kitame puslapyje)
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Eil.
Nr.

SAVININKǏ NUOSAVYBƠ IR ƲSIPAREIGOJIMAI

Pastabos

2011-06-30

2010-12-31

C.

Kapitalas ir rezervai

37 266 203

30 575 701

I.

KAPITALAS

45 321 051

36 434 371

I.1.

Ʋstatinis (pasirašytasis)

39 622 395

30 735 715

I.2.

Nepareikalautas Ƴmokơti(-)

I.3.

Akcijǐ priedai (nominalinơs vertơs perviršijimas)

5 698 656

5 698 656

(6 263 577)

(6 274 902)

4 016 955

4 688 472

Savos akcijos (-)
III.

PERKAINAVIMO REZERVAS

IV.

REZERVAI

V.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)

(5 808 226)

(4 272 240)

Ataskaitiniǐ metǐ pelnas (nuostolis )

(2 207 503)

(2 612 706)

Ankstesniǐ metǐ pelnas (nuostolis )

(3 600 723)

(1 659 534)

1 723

1 475

0

0

Mažumos dalis

D.

Atidơjimai ir atidơtieji mokesþiai

I.

ƲSIPAREIGOJIMǏ IR REIKALAVIMǏ PADENGIMO ATIDƠJIMAI

II.

ATIDƠTI MOKESýIAI

E.

Mokơtinos sumos ir Ƴsipareigojimai

64 678 904

63 715 114

I.

PO VIENERIǏ METǏ MOKƠTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI

33 265 469

14 327 771

1 108 283

1 282 433

30 958 760

11 765 095

ƲSIPAREIGOJIMAI
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)
I.1.

Finansinơs skolos

I.2.

Atidơjimai garantiniams Ƴsipareigojimams

687 825

769 517

I.3.

Atidơtojo pelno mokesþio Ƴsipareigojimai

150 773

150 898

I.4.

Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis

I.5.

Ilgalaikơs išmokos darbuotojams

359 828

359 828

II.

PER VIENERIUS METUS MOKƠTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI

31 413 435

49 387 343

2 336 883

25 201 822

20 387 937

16 162 154

241 826

627 570

II.5. Mokesþiai, atlyginimai ir socialinis draudimas

3 305 895

3 081 086

II.6. Atidơjimai garantiniams Ƴsipareigojimams

1 929 359

1 993 555

3 211 535

2 321 156

101 946 830

94 292 290

ƲSIPAREIGOJIMAI
II.1. Ilgalaikiǐ
skolǐ einamǐjǐ metǐ dalis
II.2. Finansinơs skolos
II.3. Prekybos skolos
II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis

II.7. Kiti atidơjimai
II.8. Kitos mokơtinos sumos ir trumpalaikiai Ƴsipareigojimai
Išvestiniǐ finansiniǐ priemoniǐ tikroji vertơ
SAVININKǏ NUOSAVYBƠ IR ƲSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO
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3. Konsoliduota pinigǐ srautǐ ataskaita
Eil. Nr.

2011-06-30

I.

Pagrindinơs veiklos pinigǐ srautai

I.1

Rezultatas prieš mokesþius

I.2

2010-06-30

(2 207 254)

(1 123 982)

Nusidơvơjimo ir amortizacijos sąnaudos

4 021 023

4 245 064

I.3

Subsidijǐ amortizacija

(174 150)

(174 150)

I.4

Parduoto ilgalaikio turto rezultatas

(81 889)

(31 525)

I.5

Nurašytas ilgalaikis turtas

48 725

I.6

Atsargǐ nurašymas

96 009

I.7

Pirkơjǐ Ƴsiskolinimǐ nuvertơjimas

I.8

Nuostolis iš valiutos ateities sandoriǐ

I.9

Atidơjimo garantiniam remontui pokytis

I.10

(145 888)

(367 343)

Pirkơjǐ Ƴsiskolinimǐ nuvertơjimo atstatymas

41 196

(103 052)

I.11

Užsienio valiutos kursǐ pasikeitimo Ƴtaka

95 997

(5 059 630)

I.12

Finansinơs pajamos (palǌkanǐ pajamos)

(2 915)

(467)

I.13

Finansinơs sąnaudos (palǌkanǐ sąnaudos)

1 591 339

224 988

Grynǐjǐ pinigǐ srautai iš Ƴmonơs veiklos iki pasikeitimo apyvartinơse
lơšose

3 137 459

(2 245 363)

II.1

Gautinǐ pirkơjǐ Ƴsiskolinimǐ ir kitǐ skolǐ pokytis (padidơjimas)

(5 628 231)

(7 593 001)

II.2

Atsargǐ pokytis (padidơjimas)

(4 025 006)

4 840 937

II.3

Prekybos ir kitǐ skolǐ tiekơjams pokytis (sumažơjimas)

4 955 227

2 418 739

(1 560 551)

(2 578 688)

Grynǐjǐ pinigǐ srautai iš Ƴprastinơs veiklos
III.1

Kitos piniginơs Ƴplaukos

III.2

Gautos palǌkanos

III.3

Sumokơtos palǌkanos

III.4

Sumokơtas pelno mokestis

Grynǐjǐ pinigǐ srautai iš Ƴmonơs veiklos, grynąja verte
II.
II.1

Investicinơs veiklos pinigǐ srautai
Ilgalaikio materialaus turto Ƴsigijimas

II.2

Nematerialiojo ilgalaikio turto kapitalizavimas

II.3

Lơšos iš ilgalaikio turto pardavimo

II.4.

Paskolǐ suteikimas

II.5.

Paskolǐ susigrąžinimas
Grynieji investicinơs veiklos pinigǐ srautai

1 713 360

(798 221)

(224 988)

(645 412)

(2 803 676)

(1 118 913)

(217 206)

(3 500)

(26 814)

109 165

51 884

(1 013 248)

(192 136)
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III.

Finansinơs veiklos pinigǐ srautai

III.1

Pinigǐ srautai, susijĊ su Ƴmonơs savininkais

III.1.1

Akcijǐ išleidimas

III.1.2

Obligacijǐ išleidimas

III.1.3

Lơšos iš nuosavǐ akcijǐ pardavimo (emisijos išleidimo)

III.1.4

Dividendǐ išmokơjimas

III.2

Pinigǐ srautai, susijĊ su kitais finansavimo šaltiniais

III.2.1

Gautos subsidijos

III.2.1.1

Ilgalaikiǐ paskolǐ lơšos

III.2.1.2

Paskolǐ grąžinimas

III.2.2

Gautas lizingas

III.2.2.1

Lizingo Ƴsipareigojimǐ mokơjimai

III.3.

Kiti finansinơs veiklos pinigǐ srautai (sumažơjimai)

III.4

Išleistǐ vertybiniǐ popieriǐ išpirkimas
Grynǐjǐ pinigǐ srautai iš finansavimo, grynąja verte

3 057 816

4 628 610

3 000 000

4 725 256

11 896 600

5 489 893

(395 091)

(2 117 308)

(411 892)

(399 308)

(11 031 801)

(3 069 923)

3 057 816

4 628 610

IV.

Ypatingǐjǐ straipsniǐ pinigǐ srautai

IV.1.

Ypatingǐjǐ straipsniǐ pinigǐ srautǐ padidơjimas

IV.2.

Ypatingǐjǐ straipsniǐ pinigǐ srautǐ sumažơjimas

V.

1 399 156

1 632 798

VII.

Valiutǐ kursǐ pasikeitimo Ƴtaka grynǐjǐ pinigǐ ir pinigǐ ekvivalentǐ
likuþiui
Grynǐjǐ pinigǐ srautai iš Ƴprastinơs veiklos, investavimo ir
finansavimo grynąja verte
Pinigai ir pinigǐ ekvivalentai laikotarpio pradžioje

1 970 839

1 725 087

VIII.

Pinigai ir pinigǐ ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

3 369 995

3 357 885

VI.
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Likutis 2011 birželio 30d

Pelno (nuostolio)ataskaitoj
nepripažintas ataskaitinioǐ metǐ
pelnas

Nuostolio dengimas

Kiti pokyþiai

Ʋstatinio kapitalo didinimas

Pervedimai iš rezervǐ

Sudaryti rezervai

Iš viso pripažinta pajamǐ ir sąnaudǐ
2011 m

Likutis 2010 gruodžio 31d

Kiti pokyþiai

Iš viso pripažinta pajamǐ ir sąnaudǐ
2010 m III - IV ketv

Likutis 2010 birželio 30d

Kiti pokyþiai

Ʋstatynio kapitali didinimas

Pervedimai iš rezervǐ

Sudaryti rezervai

Perskaiþiuotas likutis
2009 gruodžio 31d
Iš viso pripažinta pajamǐ ir sąnaudǐ
2010m I-II ketv

30 735 715

8 886 680

30 735 715

30 735 715

2 908 350

27 827 365

Apmokơtas
Ƴstatinis
kapitalas

5 698 656

5 698 656

5 698 656

18 727 270

Akcijǐ
priedai
Privaloma
sis

0 2 828 472

0 2 828 472

0 2 828 472

0

0

30 000

-30 000

30 000

30 000

30 000

(60 000)

30 000

60 000

Savǐ
socialinơms
akcijǐ
reikmơms
Ƴsigijimo

Ʋstatymo numatyti
rezervai

0 2 828 472

Savos
akcijos
(-)

4.Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyþiǐ ataskaita
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1 158 483

-1 830 000

1 158 483

1 830 000

1 830 000

(1 800 000)

1 830 000

1 800 000

investicijoms

Kiti rezervai

(6 263 577)

11 325

0

0

(6 274 902)

1 231 941

(7 506 843)

(664 897)

(6 841 946)

valiutos
keitimo
rezervas

0

(1 860 000)

(5 808 226)

(671 517)

1 860 000

-1 188 483

(4 722 240)

(1 488 720)

(2 783 520)

9

1 397

37 267 601

(671 517)

(671 517)

37 266 204

11 325

11 325

0
8 886 680

0

0

0

30 577 176

1 231 941

(1 488 921)

30 834 157

(664 901)

2 908 350

0

0

(1 123 982)

29 714 689

Iš viso
nuosavo
kapitalo

8 886 680

0

1 475

(201)

0

30 575 701

1 231 941

(1 488 720)

30 832 481

(664 901)
1 676

0

1 860 000

2 908 350

0

(1 123 982)

(1 123 982)

13 028 614

1 676

Mažumos
dalys

29 713 013

Iš viso

(14 688 148)

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)
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III. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE KONSOLIDUOTOS FINANSINƠS ATSKAITOMYBƠS
už 2011 metǐ pirmą pusmetƳ
1

Bendroji informacija
AB „Snaigơ“ (toliau – Bendrovơ) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinơ bendrovơ. Jos buveinơs
adresas yra:
Pramonơs g. 6,
Alytus,
Lietuva.
Bendrovơ užsiima šaldytuvǐ ir šaldikliǐ gamyba. Bendrovơ Ƴkurta 1963 metǐ balandžio 1 dieną. 1992 metǐ
gruodžio 1 dieną privatizavus ƳmonĊ viešo akcijǐ pasirašymo bǌdu, Ƴregistruota akcinơ bendrovơ „Snaigơ“, o
1993 metǐ gruodžio
mơnesƳ išpirktos visos valstybei priklausanþios akcijos. Bendrovơs akcijomis
prekiaujama Lietuvos nacionalinơs vertybiniǐ popieriǐ biržos papildomajame sąraše.
2011 metǐ birželio 30 ir 2010 metǐ gruodžio 31 d. Bendrovơs akcininkai buvo:
2011m. birželio 30 d
Turimǐ
akcijǐ
skaiþius
Swedbank AS (Estonia) Clients

Nuosavybơs
dalis %

2010 m. gruodžio 31 d
Turimǐ
akcijǐ
skaiþius

Nuosavybơs
dalis %

27 514 532

69,44

15 004 428

48,82

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Finnish Clients

3 486 523

8,80

3 720 698

12,11

Kiti akcininkai

8 621 340

21,76

12 010 589

39,07

39 622 395

100,00

30 735 715

100,00

Iš viso

Visos akcijos, kuriǐ kiekvienos nominali vertơ 1 litas, yra paprastosios ir 2011 m. birželio 30 d, bei 2010 m.
gruodžio 31 d. buvo pilnai apmokơtos. Ʋstatinis kapitalas 2011 m. birželio 30 dieną lygus 39 622 395 Lt.
Dukterinơs ir asocijuotos Ƴmonơs 2011 m birželio 30 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovơs akcijǐ neturơjo.
Bendrovơ neturơjo Ƴsigijusi savǐ akcijǐ.
2011 m. balandžio 18 d. savininkǐ sprendimu patenkintas konvertuojamǐ obligacijǐ savininkǐ prašymas dơl
obligacijǐ konvertavimo Ƴ bendrovơs akcijas. Pagal šƳ nutarimą viena 100 Eurǐ nominalios vertơs obligacija
pakeista Ƴ 380 paprastǐjǐ vardiniǐ akcijǐ, t.y. 23 386 konvertuojamos obligacijos pakeistos Ƴ 8.886.680 vnt.
paprastǐjǐ vardiniǐ Bendrovơs akcijǐ, kuriǐ kiekvienos nominali vertơ 1 litas, ir atitinkamai padidintas
Ƴstatinis kapitalas. Padidintas Ƴstatinis kapitalas Ƴregistruotas 2011 m. gegužơs 12 d.
2011m. birželio 30 d. GrupĊ sudaro Bendrovơ AB „Snaigơ“ ir jos dukterinơs Ƴmonơs (toliau – Grupơ):
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Ʋmonơ

Ʋmonơs buveinơs
adresas

Grupơs
valdomǐ
akcijǐ
dalis

Ataskaitinio
Investicijos laikotarpio pelnas
dydis
(nuostoliai) prieš
mokesþius

Nuosavas
kapitalas

OOO
„Techprominvest“

Kaliningradas,
Bolšaja Okrǌžnaja,
1-a

100

67 846 761

(1 599 962)

8 381 429

TOB „Snaige
Ukraina“

Kijevas, Gruševskio
28-2a/43

99

88 875

38 057

171 602

OOO „Moroz Trade“

Maskva, Prospekt
Mira 52

100

947

0

(5 829 015)

OOO „Liga Servis“

Maskva, Prospekt
Mira 52

100

1 028

(52 340)

230 295

UAB Almecha

Pramonơs 6, Alytus

100

1 375 785

162 452

410 612

2011m. birželio 30 d. Bendrovơs valdybą sudarơ 6 Swedbank AS klientǐ atstovai (2010 m. gruodžio 31
dienai 1 UAB „Hermis Capital „ ir 3 Swedbank AS klientǐ atstovai).
DukterinĊ ƳmonĊ OOO „Techprominvest“ (Kaliningradas, Rusija) AB „Snaigơ” Ƴsigijo 2002 m. su 85 proc.
akcijǐ paketu, o 2006 m. AB „Snaigơ“ Ƴsigijusi likusius 15 proc. „Techprominvest“ akcinio kapitalo, tapo
vienintele savininke.
2009 m. rugpjǌþio 12 d. dơl pasaulinơs ekonominơs krizơs bei ypatingai nepalankios jos Ƴtakos Grupơs
veiklai, Grupơs vadovybơ priơmơ sprendimą uždaryti AB „Snaigơ“ priklausanþią OOO „Techprominvest“
šaldytuvǐ gamyklą. Ʋsigijimo metu susidarĊs 12 313 tǌkst. litǐ prestižas 2009 m. rugpjǌþio 31 d. buvo
nurašytas. Prestižo apskaitinơs vertơs, kuri sudarơ 9 390 tǌkst. litǐ, nurašymo sąnaudos atspindơtos
administraciniǐ sąnaudǐ straipsnyje, o valiutos kursǐ perkainojimo rezervas, susijĊs su dơl valiutos kursǐ
skirtumǐ susidariusiu prestižu ir sudarantis 2 923 tǌkst. litǐ yra apskaitytas nuosavame kapitale.
TOV„Snaige Ukraina“ (Kijevas, Ukraina) Ƴkurta 2002 m. Nuo Ƴsigijimo 2002 m., AB „Snaigơ“ valdo 99 proc.
dukterinơs Ƴmonơs akcijǐ. Ʋmonơ teikia pardavimo ir marketingo paslaugas AB „Snaigơ“ Ukrainos rinkoje.
2004 m. gegužơs mơn. 13 d. buvo Ƴkurta OOO„Moroz Trade“ (Maskva, Rusija). 2004 m. spalio mơn.
Bendrovơ Ƴsigijo 100 proc. „Moroz Trade“ akcijǐ. Ʋmonơ teikia pardavimo ir marketingo paslaugas Rusijos
rinkoje. 2011 m. ir 2010 m. OOO „ Moroz Trade“ veiklos nevykdơ.
OOO„Liga Servis“ (Maskva, Rusija) buvo Ƴkurta 2006 m. vasario 7 d. Ʋmonơ teikia pardavimo ir marketingo
paslaugas Rusijos rinkoje.
UAB Almecha (Alytus, Pramonơs 6 Lietuva) – buvo Ƴkurta 2006 m. lapkriþio 09 d. Jos pagrindinơ veikla
mašinǐ ir Ƴrengimǐ gamyba.
Grupơs darbuotojǐ skaiþius 2011 m. birželio 30 d. buvo -789 (2010 m. birželio 30 d. – 814).
2

Apskaitos principai
Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupơs
pusmetƳ, yra šie:

finansinĊ atskaitomybĊ už 2011 metǐ pirmą
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2.1. FinansinǞs atskaitomybǞs parengimo pagrindas
Ši finansinơ atskaitomybơ yra parengta pagal Tarptautinius finansinơs atskaitomybơs standartus (TFAS),
priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

2.2. Veiklos tŇstinumas
2011 m. birželio 30 d Grupơs trumpalaikis turtas viršijo trumpalaikius Ƴsipareigojimus 11 198 tǌkst. litǐ (2010
m. gruodžio 31 d trumpalaikiai Ƴsipareigojimai viršijo trumpalaikƳ turtą 17 828 tǌkst. litǐ),
Likvidumo rodikliai :
bendrojo padengimo koeficientas 1,36, o greitojo padengimo rodiklis – 0,83 (2010 m gruodžio 31
dienai atitinkamai 0,64 ir 0,39)
Ʋsipareigojimǐ rodikliai :
Ƴsiskolinimǐ ir viso turto santykis 0,63 (2010 m. gruodžio 31 d. 0,68)
Turto panaudojimo efektyvumas (kartais ) :
- atsargǐ apyvartumas 2,95 ( 2010 m. birželio 30 d. 2,44 )
- gautinǐ sumǐ apyvartumas 2,72 ( 2010 m. birželio 30 d. 2,47 )
- ilgalaikio turto apyvartumas 0,93 ( 2010 m. birželio 30 d. 0,84 )
Nors Grupơ per pirmą šiǐ metǐ pusmetƳ patyrơ 2 207 tǌkst. litǐ nuostolƳ, ši finansinơ ataskaita parengta
remiantis prielaida, kad grupơ tĊs savo veiklą mažiausiai 12 mơnesiǐ. Veiklos tĊstinumas Ƴvertintas šiomis
prielaidomis:
- grupơ 2011 m. planuoja 12 % padidinti pardavimus lyginant su 2010 metais ir dar labiau optimizuoti
kaštus. Šis tikslas tikơtina bus pasiektas. Per šiǐ metǐ pirmą pusmetƳ pardavimai, lyginant su praơjusiǐ
metǐ tuo paþiu laikotarpiu, padidơjo 15,75 %.
- skolas tiekơjams planuojama mažinti iš laisvǐ apyvartiniǐ lơšǐ.
- Ƴvykdyti Ƴsipareigojimai pagal išleistus vertybinius popierius ( obligacijas). Visos konvertuojamos
obligacijos,
kuriǐ išpirkimo terminas 2011 m. balandžio 11 d. buvo išpirktos arba pagal
susitarimą su obligacijǐ savininkais: refinansuotos išleidžiant naują konvertuojamǐ obligacijǐ emisiją, o
8,9 mln. litǐ vertơs konvertuojamos obligacijos konvertuotos Ƴ akcijas.
- didơja verslo partneriǐ bei finansiniǐ institucijǐ pasitikơjimas bendrove . Bendrovơs „augantƳ“
pasitikơjimą rodo ir tai, kad kredito Ƴstaiga ( AB Swed bankas) metams laiko pratĊsơ paskolos sutartƳ ,
o AB „Šiauliǐ bankas“ nuo šiǐ metǐ liepos mơn .05 dienos sumažino palǌkanǐ normas už suteiktus
kreditus, bei gaunami nauji pasiǌlymai, iš kitǐ kredito Ƴstaigǐ, dơl bendradarbiavimo.
Vadovybơ sutinka, kad aukšþiau išvardintos prielaidos yra Ƴtakojamos reikšmingǐ neapibrơžtumǐ, kurie kelia
rimtǐ abejoniǐ dơl Bendrovơs veiklos tĊstinumo galimybơs, dơl ko Bendrovơ negalơtǐ realizuoti turto bei
Ƴvykdyti Ƴsipareigojimǐ vykdydama savo ƳprastinĊ veiklą. Taþiau nepaisant to ir atsižvelgdama Ƴ reikšmingus
neapibrơžtumus vadovybơs planuose, vadovybơ tikisi, kad Bendrovơ turơs pakankamai resursǐ tĊsti savo
veiklą artimiausioje ateityje. Todơl Bendrovơ ruošdama šias finansines ataskaitas ir toliau taikơ veiklos
tĊstinumo principą.

2.3. FinansinǞs atskaitomybǞs valiuta
Grupơs Ƴmonơs apskaitą tvarko šalyje galiojanþia vietine valiuta, o šioje finansinơje atskaitomybơje visos
sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais.
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Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitǐ valiutǐ
atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas.
Galiojantys valiutǐ kursai buvo
Rusijos rublis
Ukrainos grivinos
JAV doleris

2011-06-30
0,085464
0,30054
2,4013

2010-12-31
0,085535
0,32788
2,6099

2.4. Konsolidavimo principai
Grupơs konsoliduota finansinơ atskaitomybơ apima AB „Snaigơ“ ir jos kontroliuojamas bei asocijuotas
Ƴmones. Paprastai Ƴmonơ yra kontroliuojama, kai Grupei tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 50
procentǐ balsavimo teises suteikianþio akcinio kapitalo, ir (ar) kai ji gali kontroliuoti finansinĊ ir ƳprastinĊ
veiklą ir taip gauti naudos iš šios Ƴmonơs veiklos. Nuosavybơs ir grynojo pelno dalis, priklausanti akcininkǐ
mažumai, yra atitinkamai išskiriama atskira eilute konsoliduotuose balansuose bei konsoliduotose bendrǐjǐ
pajamǐ ataskaitose.
Ʋsigytoms Ƴmonơms apskaityti taikomas pirkimo metodas. Bendrovơ Ƴsigytą identifikuojamą kitos Ƴmonơs turtą
ir Ƴsipareigojimus Ƴsigijimo dieną Ƴvertina tikrąja verte. Skirtumas tarp Ƴsigijimo savikainos ir Ƴsigyto grynojo
turto tikrosios vertơs Ƴsigijimo dieną laikomas prestižu.
Konsoliduojant eliminuojami visi Ƴmoniǐ tarpusavio sandoriai, likuþiai bei nerealizuotas pelnas ir nuostoliai.
Konsoliduota finansinơ atskaitomybơ yra parengta taikant vienodus apskaitos principus panašiems
sandoriams ir kitiems Ƴvykiams panašiomis aplinkybơmis.

2.5. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižł
Nematerialusis turtas yra pripažƳstamas, jei yra tikơtina, kad Grupơ gaus su šiuo turtu susijusią ekonominĊ
naudą ateityje ir jei turto vertơ gali bǌti patikimai Ƴvertinta. Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas yra
apskaitomas Ƴsigijimo verte, atơmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertơs sumažơjimo nuostolius, jei
tokiǐ yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo
tarnavimo laiką.
Tyrimai ir plơtra
Tyrimǐ sąnaudos, patirtos siekiant naujǐ techniniǐ ar technologiniǐ žiniǐ/sprendimǐ, pripažƳstamos pelno
(nuostoliǐ) ataskaitoje, kai jos buvo patirtos.
Sąnaudos, patirtos plơtojant veiklą, Ƴskaitant naujǐ arba patobulintǐ produktǐ ir gamybos procesǐ kǌrimą, yra
kapitalizuojamos, jeigu produktas arba procesas yra techniniu ir komerciniu požiǌriu pagrƳstas, o Grupơ turi
pakankamai lơšǐ bei ketina užbaigti naujo produkto kǌrimą. Kapitalizuotas sąnaudas sudaro medžiagǐ ir
tiesioginơs darbo sąnaudos bei atitinkamai susijusios pridơtinơs sąnaudos. Kapitalizuotos plơtros sąnaudos
apskaitomos savikaina, atơmus sukauptą amortizaciją ir vertơs sumažơjimo nuostolius. Kapitalizuotos
produktǐ kǌrimo sąnaudos pradedamos amortizuoti, kuomet produktǐ kǌrimo darbai baigiami ir jǐ rezultatus
galima naudoti produktǐ komercinei gamybai. Kapitalizuotos produktǐ kǌrimo sąnaudos amortizuojamos per
numatomą laikotarpƳ, kada bus gaunama ekonominơ nauda. Taikomas amortizacijos laikotarpis nuo 1 iki 8
metǐ.
Licencijos
Už licencijas sumokơtos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per licencijos galiojimo laikotarpƳ.
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Programinơ Ƴranga
Naujos programinơs Ƴrangos Ƴsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažƳstamos nematerialiu ilgalaikiu
turtu, jei šios išlaidos nơra kompiuterinơs Ƴrangos sudedamoji dalis. Programinơ Ƴranga yra amortizuojama
per ne ilgesnƳ nei 3 metǐ laikotarpƳ.
Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatomą ekonominĊ naudą iš turimǐ programiniǐ sistemǐ veiklos,
yra pripažƳstamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiǌros darbai, sąnaudomis.

2.6. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurƳ Grupơ valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominơs
naudos bǌsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio Ƴsigijimo
(pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertơ didesnơ už 500 Lt. Likvidacinơ vertơ lygi 1
Lt. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas Ƴsigijimo verte, Ƴ kurią neƳeina kasdieninơs priežiǌros išlaidos,
atơmus sukauptą nusidơvơjimą ir Ƴvertintus vertơs sumažơjimo nuostolius. Ʋsigijimo vertơ apima ilgalaikio
materialiojo turto daliǐ pakeitimo išlaidas, kai jos patiriamos, jei šios išlaidos atitinka turto pripažinimo
kriterijus, o pakeistos dalys nurašomos.
Ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas jƳ pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima
jokios ekonominơs naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dơl turto nurašymo
(apskaiþiuojamas kaip grynǐjǐ pardavimo pajamǐ ir balansinơs turto vertơs skirtumas), yra Ƴtraukiamas Ƴ to
laikotarpio bendrǐjǐ pajamǐ; ataskaitą, kuriais turtas yra nurašomas.
Nusidơvơjimas skaiþiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokƳ vidutinƳ naudingo tarnavimo
laiką:
Pastatai
Mašinos ir Ƴrengimai

15 – 63 metai
5 – 15 metǐ

Transporto priemonơs

4 – 6 metai

Kitas turtas

3 – 8 metai

Nebaigta statyba apskaitoma Ƴsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statiniǐ ir Ƴrenginiǐ vertơ bei kitos tiesiogiai
priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidơvơjimas neskaiþiuojamas tol, kol statyba nơra baigta, ir turtas
nepradơtas naudoti.

2.7. Atsargos
Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinơs vertơs, atơmus apskaitytą
pasenusiǐ ir lơtai judanþiǐ atsargǐ vertơs sumažơjimą. Grynoji realizacinơ vertơ yra pardavimo kaina, esant
Ƴprastinơms verslo sąlygoms, atơmus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina
apskaiþiuojama FIFO metodu. Ʋ pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos savikainą Ƴtraukiamos
kintamos tiesioginơs ( kurios tiesiogiai susijusios su produkcijos vienetais ) ir pastovios pridơtinơs gamybos
išlaidos ( kurios lieka santykinai pastovios, neatsižvelgiant Ƴ gamybos apimtƳ ). Atsargos, kurios nebegali bǌti
realizuotos, yra nurašomos.
Skaiþiuodama prekiǐ savikainą Grupơ priskiria dalƳ gautǐ nuolaidǐ dar neparduotoms iš tiekơjǐ Ƴsigytoms
prekơms.
Atsargos kelyje yra apskaitomos pagal INCOTERMS-2000 sąlygǐ reikalavimus, kai rizika ir nauda, susijusi
su atsargomis, pereina Grupei.
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2.8. Gautinos sumos ir suteiktos paskolos
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra Ƴvertinamos tikrąja verte. Vơliau trumpalaikơs gautinos sumos
yra apskaitomos Ƴvertinus jǐ vertơs sumažơjimą.

2.9. Pinigai ir pinigȍ ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigǐ ekvivalentai yra trumpalaikơs, labai likvidžios
investicijos, lengvai konvertuojamos Ƴ žinomą pinigǐ sumą. Tokiǐ investicijǐ terminas neviršija trijǐ mơnesiǐ,
o vertơs pokyþiǐ rizika yra labai nežymi.
Pinigǐ srautǐ ataskaitoje pinigus ir pinigǐ ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, indơliai einamosiose
sąskaitose, kitos trumpalaikơs labai likvidžios investicijos.

2.10. Skolos
Skolinimosi išlaidos pripažƳstamos sąnaudomis, kai patiriamos.
Skolos iš pradžiǐ pripažƳstamos gautǐ lơšǐ tikrąja verte, atơmus sandorio kaštus. Vơliau jos apskaitomos
amortizuota verte, o skirtumas tarp gautǐ lơšǐ ir sumos, kurią reikơs sumokơti per skolos terminą, yra
Ƴtraukiamas Ƴ laikotarpio pelną ar nuostolius. Skolos priskiriamos ilgalaikơms, jei iki finansinơs atskaitomybơs
patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis Ƴrodo, kad Ƴsipareigojimas balanso dieną pagal pobǌdƳ buvo
ilgalaikis.

2.11. Faktoringas
Faktoringo sandoris yra finansavimo sandoris, kai Ƴmonơ perleidžia finansuotojui skolininko piniginƳ
reikalavimą už nustatytą atlyginimą. Ʋmonơs perduoda finansuotojui teises Ƴ ateityje gautinas sumas pagal
sąskaitas. Grupơs faktoringo sandorius sudaro sandoriai su regresu (finansuotojas turi teisĊ grąžinti atgal
Ƴmonei pradelstą reikalavimą) ir be regreso (finansuotojas neturi teisơs grąžinti atgal Ƴmonei pradelsto
reikalavimo). Faktoringo sąnaudas sudaro pagrindinơ sutarties suma, kuri mokama sudarant sutartƳ,
komisinis mokestis už sąskaitǐ aptarnavimą ir palǌkanǐ sąnaudos, priklausanþios nuo skolininko mokơjimo
termino trukmơs. Faktoringuojamos gautinos sumos (su regreso teise) ir susijĊs finansavimas finansinơje
atskaitomybơje yra apskaitomi iš pirkơjǐ gautinǐ sumǐ bei Ƴsipareigojimǐ kredito institucijoms straipsniuose.

2.12. Lizingas (finansinǞ nuoma) ir veiklos nuoma
Lizingas (finansinǞ nuoma) – GrupǞ kaip nuomininkas
Grupơ pripažƳsta išperkamosios nuomos turtą ir susijusius Ƴsipareigojimus balanse išperkamosios nuomos
laikotarpio pradžios dieną. Pradinơs tiesioginơs išlaidos, susijusios su turtu, yra Ƴtraukiamos Ƴ turto vertĊ.
Nuomos mokơjimai yra paskirstomi tarp finansavimo kainos ir likusio Ƴsipareigojimo. Finansavimo kaina yra
paskirstoma per nuomos laikotarpƳ taip, kad atitiktǐ pastovią palǌkanǐ normą, mokamą nuo likusio
Ƴsipareigojimo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Tiesioginơs išlaidos, kurias patyrơ nuomininkas per išperkamosios nuomos laikotarpƳ, yra Ƴtraukiamos Ƴ
nuomojamo turto vertĊ.
Finansinơs nuomos bǌdu Ƴsigytam turtui skaiþiuojamas nusidơvơjimas, be to, dơl finansinơs nuomos
kiekvieną ataskaitinƳ laikotarpƳ yra patiriamos finansinơs sąnaudos. Nusidơvơjimo skaiþiavimo tvarka
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finansinơs nuomos bǌdu Ƴsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, taþiau toks turtas negali bǌti
nudơvimas per ilgesnƳ nei lizingo laikotarpƳ, jei pagal lizingo sutartƳ sutarties laikotarpiui pasibaigus,
nuosavybơ nơra perduodama Grupei.
Veiklos nuoma – GrupǞ kaip nuomininkas
Turto, su kurio nuosavybe susijusią riziką bei naudą išlaiko nuomotojas, nuoma yra klasifikuojama kaip
veiklos nuoma. Nuomos mokơjimai pagal veiklos nuomą yra pripažƳstami išlaidomis tiesiniu bǌdu per
nuomos laikotarpƳ ir yra Ƴtraukiami Ƴ veiklos sąnaudas.

2.13. Dotacijos ir subsidijos
Dotacijos ir subsidijos (toliau – dotacijos) , gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui
pirkti, statyti ar kitaip Ƴsigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotacijǐ grupei priskiriamas ir
nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansinơje atskaitomybơje pripažƳstama
panaudota dalimi tiek, kiek nudơvimas su šia dotacija susijĊs turtas ir pelno (nuostoliǐ) ataskaitoje
mažinamas atitinkamǐ sąnaudǐ straipsnis.
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praơjusio 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, pripažƳstamos panaudotomis dalimis tiek,
kiek per ataskaitinƳ laikotarpƳ patiriama sąnaudǐ, arba kiek apskaiþiuojama negautǐ pajamǐ, kurioms
kompensuoti skirta dotacija.

2.14. AtidǞjiniai
Atidơjimas apskaitomas tada ir tik tada, kai dơl Ƴvykio praeityje Grupơ turi teisinƳ Ƴsipareigojimą ar
neatšaukiamą pasižadơjimą, ir tikơtina, kad jam Ƴvykdyti bus reikalingi ekonominĊ naudą teikiantys ištekliai, ir
Ƴsipareigojimo suma gali bǌti patikimai Ƴvertinta. Atidơjimai yra peržiǌrimi kiekvieno balanso sudarymo dieną ir
koreguojami, kad atspindơtǐ tiksliausią dabartinƳ Ƴvertinimą.

2.15. Pajamȍ pripažinimas
Pajamos pripažƳstamos, kai tikơtina, jog Grupơ gaus su sandoriu susijusią ekonominĊ naudą, ir kai galima
patikimai Ƴvertinti pajamǐ sumą. Pardavimai apskaitomi atơmus PVM ir suteiktas nuolaidas.
Pajamos iš prekiǐ pardavimo pripažƳstamos pristaþius prekes ir perdavus riziką bei prekiǐ nuosavybơs
teikiamą naudą.
Paslaugǐ pajamos pripažƳstamos taikant kaupimo principą ir apskaitomos bendrǐjǐ pajamǐ ataskaitoje
suteikus paslaugas ir pirkơjui jas priơmus.
Konsoliduotoje bendrǐjǐ pajamǐ ataskaitoje pardavimai tarp Grupơs Ƴmoniǐ yra eliminuoti.

2.16. Słnaudȍ pripažinimas
Sąnaudos apskaitoje pripažƳstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant Ƴ pinigǐ išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per
ataskaitinƳ laikotarpƳ padarytǐ išlaidǐ neƳmanoma tiesiogiai susieti su konkreþiǐ pajamǐ uždirbimu, ir jos
ateinanþiais laikotarpiais neduos pajamǐ, šios išlaidos pripažƳstamos sąnaudomis tą patƳ laikotarpƳ, kada
buvo patirtos.
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2.17. Užsienio valiutos
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusƳ oficialǐ valiutǐ keitimo kursą.
Pelnas ir nuostoliai iš tokiǐ sandoriǐ bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir Ƴsipareigojimǐ likuþiǐ perkainojimo
balanso dieną yra apskaitomi bendrǐjǐ pajamǐ ataskaitoje. Tokie likuþiai perkainojami pagal ataskaitinio
laikotarpio pabaigos valiutǐ keitimo kursą.
Grupơs Ƴmoniǐ apskaita yra tvarkoma atitinkama vietine valiuta, kuri yra jǐ funkcinơ valiuta. Konsoliduojamǐ
užsienio dukteriniǐ Ƴmoniǐ finansinơs atskaitomybơs balanso straipsniai yra perskaiþiuojami Ƴ litus naudojant
ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutǐ kursus, o bendrǐjǐ pajamǐ ataskaitos straipsniai perskaiþiuojami
pagal vidutinƳ laikotarpio valiutos kursą.
Dơl grynǐjǐ investicijǐ Ƴ užsienio Grupơs Ƴmones perskaiþiavimo Ƴ litus atsiradĊ užsienio valiutos kurso
skirtumai apskaitomi valiutos keitimo rezerve akcininkǐ nuosavybơje.
Prestižas ir tikrosios vertơs koregavimai, atsiradĊ dơl dukterinơs bendrovơs Ƴsigijimo užsienyje, yra
pripažƳstami Ƴsigytosios bendrovơs turtu (tikrosios vertơs koregavimai – Ƴsipareigojimais) ir yra apskaitomi
pagal valiutǐ keitimo kursą balanso dienai.

2.18. Segmentai
Verslo segmentu šioje finansinơje atskaitomybơje laikoma Grupơs sudedamoji dalis, dalyvaujanti gaminant
atskirą produktą ar teikiant paslaugą arba grupĊ susijusiǐ produktǐ ar paslaugǐ, kurios rizika ir pelnas skiriasi
nuo kitǐ verslo segmentǐ.
Geografiniu segmentu šioje finansinơje atskaitomybơje laikoma Grupơs sudedamoji dalis, dalyvaujanti
gaminant produktus ar teikiant paslaugas tam tikroje ekonominơje aplinkoje, kurios rizika ir pelnas skiriasi
nuo kitǐ sudedamǐjǐ daliǐ, veikianþiǐ kitoje ekonominơje aplinkoje.
Valdymo tikslais Grupơs veikla organizuojama kaip vienas pagrindinis segmentas – šaldytuvǐ ir šaldikliǐ
gamyba. Finansinơ informacija apie verslo ir geografinius segmentus pateikiama 3-oje šios finansinơs
atskaitomybơs pastaboje.

2.19. Pobalansiniai ǰvykiai
Pobalansiniai Ƴvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupơs padơtƳ balanso sudarymo dieną
(koreguojantys Ƴvykiai), finansinơje atskaitomybơje yra atspindimi. Pobalansiniai Ƴvykiai, kurie nơra
koreguojantys Ƴvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.

2.20. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaiļiai
Sudarant finansinĊ atskaitomybĊ turtas ir Ƴsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nơra užskaitomos
tarpusavyje.
3

Informacija pagal segmentus

Vienintelis Grupơs verslo segmentas yra šaldytuvǐ ir specializuotos Ƴrangos gamyba.
Ataskaitinio laikotarpio (2011-06-30 ir atitinkamai 2010-06-30)
segmentus yra šie (tǌkst. litǐ):

pardavimai ir turtas pagal geografinius
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Grupơ

Segmento
pardavimo pajamǐ
iš viso
2011 m.

Rusija

Tarpsegmentiniai
pardavimai

2010 m.

2011 m.

Pardavimo pajamos

2010 m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

2010 m.

724

1 311

27 246

32 760

74

24

74 627

76 510

101 947

109 294

1 552

Ukraina

21 460

11 660

21 460

11 660

Vakarǐ Europa

22 041

24 314

22 041

24 314

4 182

4 270

4 182

4 270

11 521

10 045

4 109

3 251

306

385

306

385

1 592

1 525

1 592

1 525

Lietuva
Baltijos valstybơs
Kitos NVS šalys
Kitos šalys
Iš viso
4

(7 412)

(241)

iš viso

734

Rytǐ Europa

(10)

Turto pagal jo
buvimo vietą

(6 794)

295
61 836

54 046

295
(7 422)

(7 035)

54 414

47 011

Veiklos sąnaudos

Per šiǐ ir praơjusiǐ metǐ, šešis mơnesius, patirta veiklos sąnaudǐ:

Pardavimo sąnaudos
Administracinơs sąnaudos

5

2011 m. I. pusm.

2011 m. I. pusm.

3 240 262
5 558 033

3 073 436
6 256 817

8 798 295

9 330 253

Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

Per ataskaitinƳ laikotarpƳ, pirmą ketvirtƳ, veiklos pajamos ir sąnaudos grynąja verte buvo :
2011-06-30
Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš transportavimo paslaugǐ
Patalpǐ nuomos pajamos
Ilgalaikio turto pardavimo pelnas
Ʋrengimǐ nuomos pajamos
Kitos

Transportavimo sąnaudos
Patalpǐ nuomos sąnaudos
Ʋrengimǐ nuomos sąnaudos
Ilgalaikio turto pardavimo nuostolis
Kitos

2010-06-30

134 638
367 795
81 889
710
69 880

54 658
4 337
31 525
156
74 318

654 912

164 994

81 283
564
39 308

174 572

121 155

290 500

58 370
57 558
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Kitos veikos pajamǐ ir sąnaudǐ grynasis rezultatas

6

533 757

Finansinơs ir investicinơs veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas
2011-06-30

Finansinơs pajamos
Pelnas iš valiutos kursǐ pasikeitimo
Pelnas iš valiutos keitimo sandoriǐ
Kita
Finansinơs sąnaudos
Nuostoliai dơl valiutos kursǐ pasikeitimo
Palǌkanǐ sąnaudos
Nuostolis iš valiutos keitimo sandoriǐ
Kita

Finansinơs pajamos ir sąnaudos, grynasis rezultatas
7

(125 506)

1 426 175
2 457
2 915

6 040 278
306
1 970

1 431 547

6 042 554

1 505 790
1 591 339
8 106
90 348

949 382
2 281 872
8 818
24 257

3 195 583

3 264 329

(1 764 036)

2 778 225

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Plơtros išlaidos
Programinơ Ƴranga, licencijos
Viso

2010-06-30

Balansinơ vertơ
2011-06-30
4 436 024
208 871
4 644 895

2010-12-31
4 889 422
25 364
4 914 786

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostoliǐ) ataskaitoje yra Ƴtrauktos Ƴ veiklos sąnaudas.
Grupơ per 2011m. pirmą pusmetƳ priskaitơ 378 tǌkst. litǐ amortizacijos ilgalaikiam nematerialiam turtui
(2010 m. – 332 tǌkst. litǐ ).
8

Ilgalaikis materialusis turtas

IlgalaikƳ materialǐ turtą sudaro šios turto grupơs :
Balansinơ vertơ
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir Ƴrengimai
Transporto priemonơs
Kitas ilg. materialus turtas
Viso

2011-06-30
28 118 710
24 822 682
75 574
551 282
53 568 248

2010-12-31
28 733 038
25 922 658
110 842
1 929 672
56 696 210
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Grupơ per 2011 pirmą pusmetƳ priskaitơ 3 643 tǌkst. litǐ nusidơvơjimo ilgalaikiam
(2010 m. 3 913 tǌkst. litǐ).
9

materialiam turtui

Atsargos

Žaliavos , atsarginơs dalys ir nebaigta gamyba
Pagaminta produkcija
Kita
Minus: vertơs sumažơjimas

2011-06-30

2010-12-31

9 221 294
7 022 849
366 097

8 505 394
3 802 014
277.826

16 610 240
(95 342)

12 585 234
(95 342)

16 514 898

12 489 892

Žaliavas ir medžiagas sudaro kompresoriai, sudơtinơs dalys, plastmasơ, kabeliai, metalai ir kitos medžiagos,
naudojamos gamyboje.
10

Iš pirkơjǐ gautinos sumos

Prekybos gautinǐ sumos bei jǐ vertơs sumažơjimas 2011 birželio 30 d. buvo:

Gautinos sumos iš Grupơs pirkơjǐ (be tarpgrupiniu)
Atimti: abejotinǐ gautinǐ sumǐ vertơs sumažơjimas

2011-06-30

2010-12-31

32 929 458
(13 546 607)

28 536 018
(13 585 026)

19 382 851

14 950 992

Iš pirkơjǐ gautinos sumos yra beprocentơs ir paprastai jǐ terminas yra 30 – 90 dienǐ.
Iš pirkơjǐ gautinǐ sumǐ nuvertơjimo pasikeitimas yra toks:

2011-06-30

2010-12-31

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Vertơs sumažơjimas, priskaiþiuotas per metus
Nurašymai
Užsienio valiutǐ kursǐ pasikeitimo Ƴtaka
Apmokơtos sumos

(13 585 026)
(53 271)
53 822
37 868

(12 603 962)
(479 304)
194 324
(831 829)
135 745

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(13 546 607)

(13 585 026)

Iš pirkơjǐ gautinǐ sumǐ laikotarpiǐ analizơ 2011-06-30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. yra tokia:
Iš pirkơjǐ gautinos
sumos,
kuriǐ
laikotarpis
nơra
praơjĊs
bei
joms
nenustatytas vertơs
sumažơjimas

mažiau nei
30 dienǐ

30 – 60
dienǐ

60 – 90
dienǐ

90 – 120
dienǐ

daugiau
nei
120
dienǐ

2011-06-30

15 667 821

3 004 469

486 891

6 185

9 062

208 423

19 382 851

2010-12-31

12 905 309

1 398 400

396 722

60 410

66 591

123 560

14 950 992
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11 Kitos gautinos sumos, kitas trumpalaikis turtas
2011 m.
Gautinas PVM
Išankstiniai apmokơjimai ir ateinanþiǐ laikotarpiǐ sąnaudos
Gautinos kompensacijos iš tiekơjǐ
Kitos gautinos sumos
Gautinos kompensacijos tai gautinos sumos iš tiekơjǐ už pateiktas
reikalavimǐ.
12

2010 m.

698 774
466 933
1 987 398
1 156 778
97 042
642 665
411 712
3 328 837
2 132 465
prekes, neatitinkanþias kokybơs

Pinigai ir pinigǐ ekvivalentai
2011-06-30

2009-12-31

Pinigai banke

3 351 854

1 965 694

Pinigai kasoje

18 141

5 145

3 369 995

1 970 839

Grupơs esamos ir bǌsimos piniginơs lơšos sąskaitose užsienio valiuta ir litais iki 10 085 tǌkst. litǐ ( 2010.
gruodžio 31 d – 10 085 tǌkst. litǐ ) Ƴkeistos bankui už paskolas, o terminuotas, 1 000 tǌkst. litǐ, indơlis banke
yra Ƴkeistas bankui kaip užstatas už paskolą, gautą su INVEGA garantija.
13 Kapitalas
Pagal Lietuvos Respublikos akciniǐ bendroviǐ Ƴstatymą Ƴmonơs nuosavas kapitalas negali bǌti mažesnis nei
½ jos akcinio kapitalo, nurodyto Ƴmonơs Ƴstatuose. 2011 m. birželio 30 d. Grupơ atitiko šƳ reikalavimą.
14 Rezervai
Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisơs aktus. Ʋ jƳ privaloma kasmet
pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, apskaiþiuojamo pagal Lietuvos Respublikos apskaitos
principus, kol rezervas pasieks 10 proc. Ƴstatinio kapitalo. Privalomame rezerve 2011 m. birželio 30 d ir 2010
m. gruodžio 31 d. sukaupta 2 828 tǌkst. litǐ.
2010 metais bendrovơ neuždirbo pelno, ir 2010m. gruodžio 31 d. neturơdama nepaskirstyto pelno likuþio
neatliko pervedimo Ƴ privalomąjƳ rezervą ir neužtikrino šio fondo sukaupimo iki 10 proc. Ƴstatinio kapitalo.
Paskirstytini rezervai
Kiti rezervai yra sudaromi akcininkǐ sprendimu specialiems tikslams. Prieš paskirstant pelną, visi
paskirstytini rezervai pervedami Ƴ nepaskirstytą pelną ir kiekvienais metais akcininkǐ sprendimu perskirstomi.
Kitus paskirstytinus rezervus 2011 m birželio 30 d. sudarơ: 1 158 tǌkst. litǐ (2010 m gruodžio 31 – 1 830
tǌkst. litǐ), rezervas investicijoms ir 30 tǌkst. litǐ socialinơms kultǌrinơms reikmơms (2010 m. gruodžio 31 –
30 tǌkst. litǐ socialinơms kultǌrinơms reikmơms).
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Užsienio valiutos perskaiþiavimo rezervas
Valiutǐ perskaiþiavimo skirtumai konsoliduotoje finansinơje atskaitomybơje apskaitomi kaip akcininkǐ
nuosavybơ tol, kol investicija nerealizuojama. Realizavus atitinkamą investiciją, sukauptas valiutos
perskaiþiavimo rezervas perkeliamas Ƴ nepaskirstytą rezultatą tuo paþiu laikotarpiu, kai pripažƳstamas šios
investicijos realizavimo pelnas ar nuostoliai.
15 Subsidijos
Subsidijos 2006 m. gruodžio 31 d.

10 358 600

Padidơjimai per laikotarpƳ
Subsidijos 2007 m. gruodžio 31 d
Padidơjimai per laikotarpƳ
Subsidijos 2008m. gruodžio 31 d
Padidơjimai per laikotarpƳ
Subsidijos 2009m. gruodžio 31 d
Padidơjimai per laikotarpƳ
Subsidijos 2010 m. gruodžio 31 d
Padidơjimai per laikotarpƳ
Subsidijos 2011 m. kovo 31 d
Padidơjimai per laikotarpƳ
Subsidijos 2011 m. birželio 30 d

345 280
10 703 880
10 703 880
10 703 880
10 703 880
10 703 880
10 703 880

Sukaupta amortizacija 2006 m gruodžio 31 d.
Amortizacija už laikotarpƳ
Sukaupta amortizacija 2007 m. gruodžio 31
Amortizacija už laikotarpƳ
Sukaupta amortizacija 2008 m. gruodžio 31 d
Amortizacija už laikotarpƳ
Sukaupta amortizacija 2009 m. gruodžio 31 d
Amortizacija už laikotarpƳ
Sukaupta amortizacija 2010 m. gruodžio 31 d
Amortizacija už laikotarpƳ
Sukaupta amortizacija 2011 m. kovo 31 d
Amortizacija už laikotarpƳ
Sukaupta amortizacija 2011 m. birželio 30 d

6 509 260
117 9704
7 688 964
1 014 205
8 703 169
399 974
9 103143
318 304
9 421 447
87 075
9 508 522
87 075
9 595 597

Grynoji likutinơ vertơ 2011 m. birželio 30 d

1 108 283

Grynoji likutinơ vertơ 2010 m. gruodžio 31 d

1 282 433

Subsidijos gautos gamybos Ƴrengimǐ atnaujinimui bei pastatǐ remontui dơl CFC 11 elemento atsisakymo
poliuretano izoliacinơs medžiagos ir užpildymo putos gamyboje bei šiltnamio efekto dujǐ eliminavimo buitiniǐ
šaldytuvǐ ir šaldikliǐ gamyboje. Subsidijos amortizuojamos per tą patƳ laikotarpƳ kaip Ƴrengimai ir kitas turtas,
kuriems buvo skirtos subsidijos, ir kai patiriamos kompensuojamos sąnaudos. Subsidijǐ amortizacijos suma
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yra Ƴtraukiama Ƴ gamybos savikainą mažinant Ƴrengimǐ ir pastatǐ rekonstrukcijos, kuriems buvo skiriamos
subsidijos, nusidơvơjimą.
16 Atidơjimai garantiniams Ƴsipareigojimams
Nuo 2009 m. sausio 1 d. parduotiems gaminiams suteikiamos 2 metǐ garantija (iki 2009 m. sausio 1 d. – iki
3 metǐ). Atidơjimai garantiniam remontui daromi, vadovaujantis planuojamomis remonto sąnaudomis bei
gedimǐ statistika, ir atitinkamai paskirstant Ƴ ilgalaikius ir trumpalaikius atidơjimus. Ilgalaikiai atidơjimai 2011
m birželio 30 d. lygǌs 688 tǌkst. Lt (2010m. gruodžio 31 - 770 tǌkst. Lt ), trumpalaikiai atidơjimai 2011 m
birželio 30 d lygǌs 1 929 tǌkst. lt (2010 m gruodžio 31 d - 1 994 tǌkst. Lt )
2011 m. atidơjimǐ garantiniams Ƴsipareigojimams pokyþiai buvo :
2011-06-30
Sausio 1 d
Pasikeitimai (priskaitymai ) per ataskaitinƳ laikotarpƳ
Panaudota
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo Ƴtaka
2011 m. birželio 30 d.

2 763 072
789 079
(935 360)
393
2 617 184

Atidơjimai garantiniams Ƴsipareigojimams apskaityti birželio 30 d. kaip :
-

ilgalaikiai
trumpalaikiai

-

ilgalaikia
trumpalaikiai

2011-06-30
687 825
1 929 359
2010 -12-31
769 517
1 993 555

17 Paskolos
2011-06-30

2010-12-31

12 319 610
10 510 192
8 057 806
30 887 608

4 019.610
6 916 527
757 806
11 693 943

Ilgalaikơs paskolos ir kiti finansiniai Ƴsipareigijimai
Ilgalaikơs paskolos su pastovia palǌkanǐ norma
Ilgalaikơs paskolos su kintama palǌkanǐ norma
Išplatinti vertybiniai popieriai

Trumpalaikơs paskolos
Konvertuojamos obligacijos
Paprastos obligacijos
Trumpalaikơs paskolos su fiksuota palǌkanǐ norma
Trumpalaikơs paskolos su kintama palǌkanǐ norma

Iš viso

875 271
1 011 292
29 000

21 190 524
1 723 638
1 403 448
51 000

1 915 563

24 368 610

32 803 171

36 062 553
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Paskoloms su kintama palǌkanǐ norma nustatytos 6 mơn. EUR LIBOR; VILIBOR plius 3,5 proc- 4,88 proc.
dydžio metinơs palǌkanos. Paskoloms su fiksuota palǌkanǐ norma yra nustatytos 9 - 14 proc. metinơs
palǌkanos.
Anksþiau išplatintai 10 000 vnt. kuponiniǐ vardiniǐ obligacijǐ emisijai, kuriǐ nominali vertơ 100 EUR,
metinis pelningumas 10 % pratĊstas galiojimo laikotarpis iki 731 dienos. Bendrovơ Ƴsipareigojo visu šiǐ
obligacijǐ galiojimo laikotarpiu, kiekvieno mơnesio 20 dieną išpirkti po 416 vnt obligacijǐ ir joms tenkanþią
palǌkanǐ dalƳ, galutinis 432 vnt. išpirkimas numatytas 2012 m. birželio 15 d.. Neišpirktǐ obligacijǐ vertơ
2011.06.30 dienai yra 1 620 tǌkst. litǐ. Prievoliǐ, užtikrinimui Bendrovơ yra Ƴkeitusi mašinas ir Ƴrengimus,
kuriǐ likutinơ vertơ 2011 m. birželio 30 d. sudarơ 2 762 tǌkst. litǐ.
Obligacijos apskaitytos diskontuota verte po vieneriǐ metǐ mokơtinǐ sumǐ dalyje, finansiniǐ skolǐ eilutơje , o
sukauptos palǌkanos, kurios 2011m birželio 30 d. sudarơ 134 tǌkst. litǐ, apskaitytos kitǐ trumpalaikiǐ
mokơtinǐ sumǐ straipsnyje. Palǌkanos už obligacijas mokamos jǐ išpirkimo metu, išskyrus obligacijǐ turơtoją
AB Šiauliǐ banko turto fondą, kuriam palǌkanos mokamos kartą Ƴ ketvirtƳ paskutinĊ ketvirþio dieną.
2011 m. birželio 30 d. pastatai, kuriǐ likutinơ vertơ 7 568 tǌkst. litǐ (2010 m. gruodžio 31 d. 6 132 tǌkst.
litǐ), mašinos ir Ƴrengimai, kuriǐ likutinơ vertơ 6 241 tǌkst. litǐ (2010 m. gruodžio 31 d. 7 358 tǌkst. litǐ),
atsargos, kuriǐ likutinơ vertơ 10 500 tǌkst. litǐ (2010 m. gruodžio 31 d. 10 500 tǌkst. litǐ), esamos ir bǌsimos
piniginơs lơšos piniginơs Ƴplaukos Ƴ banko sąskaitas iki 10 085 tǌkst. litǐ (2010 m. gruodžio 31 d. 10 085
tǌkst. litǐ) bei terminuotas indơlis 1 000 tǌkst. litǐ Ƴkeistos už banko paskolas.
Ataskaitos paruošimo datai negrąžintǐ paskolǐ dalis nacionaline ir užsienio valiutomis :
Paskolos valiuta

2011-06-30

2010-12-31

Eurai
JAV doleriai
Litai
Rubliai

4 016 655
28 786 516
32 803 171

23 671 968
12 390 585
36 062 553

18 Lizingas (finansinơ nuoma)
Lizingo ( finansinơs nuomos) Ƴsipareigojimai 2011 m. birželio 30 d., bei 2010 m. gruodžio 31 d. buvo
denominuoti eurais.
Finansinio lizingo Ƴsipareigojimams taikomos kintamos palǌkanǐ normos: nustatyta 6 mơnesiǐ EURIBO0R
+ 1,1 % marža, 6 mơnesiǐ LIBOR EUR + 1 %, bei 1.2 % marža.
Finansinơs nuomos Ƴmokas ateityje pagal minơtas išperkamosios nuomos sutartis sudaro :
2011-06-30

2010-12-31

Per vienerius metus
Nuo vieneriǐ iki penkeriǐ metǐ
Finansinơs nuomos Ƴsipareigojimǐ iš viso

426 442
71 929
498 371

850 846
72 589
923 435

Palǌkanos
Finansinơs nuomos Ƴsipareigojimǐ dabartinơ vertơ

(5 899)
492 472

(19 071)
904 364
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Finansinơs nuomos Ƴsipareigojimai apskaityti kai :
-trumpalaikiai
-ilgalaikia

421 320
71 152

833 212
71 152

Pagal finansinơs nuomos sutartis nuomojamą Grupơs turtą sudaro mašinos, Ƴrengimai ir transporto priemonơs.
Be nuomos Ƴmokǐ reikšmingiausi Ƴsipareigojimai pagal išperkamosios nuomos sutartis yra turto priežiǌra ir
draudimas. Finansinơs nuomos terminai yra 3 iki 5 metǐ. Toliau pateikiamas finansinơs nuomos bǌdu Ƴsigyto
turto likutinơs vertơs paskirstymas :
2011-06-30

Mašinos ir Ƴrengimai

2009-12-31

2 350 609

2 578 088

-

-

2 350 609

2 578 088

Transporto priemonơs

PagrindinĊ mokơtiną finansinơs nuomos likuþiǐ sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nacionaline ir
užsienio valiuta sudaro:
2011-06-30
Eurai
Litai

2009-12-31
-

-

492 472

904 364

492 472

904 364

19 Veiklos nuoma
Grupơ turi sudariusi keletą žemơs bei patalpǐ veiklos nuomos sutarþiǐ. Nuomos sąlygose nơra numatyta
apribojimǐ Grupơs veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma.
Reikšmingiausia Grupơs veiklos nuomos sutartis yra ilgalaikơ AB „Snaigơ“ žemơs nuomos sutartis,
sudaryta su Alytaus miesto savivaldybe. Nuomos Ƴmokǐ suma peržiǌrima periodiškai, nuomos sutarties
terminas baigiasi 2078 m. liepos 2 d.
20 Prekybos skolos
Aukšþiau minơtǐ finansiniǐ Ƴsipareigojimǐ sąlygos:
- Prekybos skolos yra beprocentơs ir paprastai joms yra nustatomas 45 dienǐ laikotarpis.
- Kitos mokơtinos sumos yra beprocentơs ir yra vidutiniškai 60 dienǐ laikotarpio.
- Mokơtinos palǌkanos paprastai yra nustatomos ketvirþiais per finansinius metus.
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21 Su darbo santykiais susijĊ Ƴsipareigojimai ir kitos trumpalaikơs mokơtinos sumos
Finansinơs atskaitomybơs sudarymo datai trumpalaikes mokơtinas sumas sudarơ:
2010-06-30 2011-06-30
Sukauptos konvertuojamǐjǐ obligacijǐ palǌkanos
Atlyginimai ir susijĊ mokesþiai
Atostoginiǐ rezervas
Kiti mokơtini mokesþiai
Kitos sukauptos palǌkanos
Atidơjimai TPI pastato atstatymui
Kitos mokơtinos sumos ir sukauptos sąnaudos

134.206
1.817.593
1.438.302
298.182
286.579
1 713 360
829 208
6 517 430

1 571 663
1 724 586
1 356 500
260 769
260 951
227 773
5 402 242

22 Pelnas (nuostoliai) ir sąlyginis pelnas (nuostoliai) vienai akcijai
2011-06-30

2010-06-30

Akcijos išleistos sausio 1 d.

30 735 715

27 827 365

Svertinis akcijǐ skaiþiaus vidurkis

33 190 599

28 984 277

Grynasis metǐ pelnas (nuostoliai) tenkantis Bendrovơs akcininkams, litais

(2 207 503)

(1 123 982)

(0,07)

(0,04)

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

23 Rizikos bei kapitalo valdymas
Kredito rizika
Grupơs prekybos partneriǐ koncentracija yra pakankamai didelơ. Gautinos sumos iš pagrindiniǐ dešimties
grupơs pirkơjǐ 2011m. birželio 30 d. sudarơ apie 42,0 proc. (68,4 proc. 2010 m. gruodžio 31 d.) visǐ grupơs
iš pirkơjǐ gautinǐ sumǐ. Maksimalią kredito rizikos sumą šiame ataskaitiniame laikotarpyje, bei 2010 m.
gruodžio 31 d. sudaro balansinơs gautinos sumos.
Ʋdiegta kredito politika ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Visiems klientams (pirkơjams),
pageidaujantiems gauti atitinkamą mokơjimo atidơjimą, atliekami kredito rizikos Ƴvertinimai. Didžioji gautinǐ
sumǐ dalis yra apdrausta.
Grupơ nesuteikia garantijǐ už kitǐ šaliǐ prievoles. Grupơs vadovybơ mano, jog maksimali rizika yra lygi iš
pirkơjǐ gautinos sumos, atơmus pripažintus vertơs sumažơjimo nuostolius balanso sudarymo dieną.
Palǌkanǐ normos rizika
DidesnĊ Grupơs paskolǐ dalƳ sudaro paskolos su kintama palǌkanǐ norma, kuri yra susijusi su su VILIBOR ir

EURIBOR ir sukuria palǌkanǐ normos riziką.

Grupơ nesinaudojo jokiomis finansinơmis priemonơmis apsidrausti nuo
susijusios skolos priemonơmis su kintanþia palǌkanǐ norma.

palǌkanǐ normos kitimo rizikos,

Likvidumo rizika
Grupơs politika yra palaikyti pakankamą grynǐjǐ pinigǐ ir grynǐjǐ pinigǐ ekvivalentǐ kiekƳ arba užsitikrinti
finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijǐ pagalba, siekiant Ƴvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus
Ƴsipareigojimus
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Užsienio valiutos rizika
Bendrovơ reikšmingai sumažino uždirbamas pajamas JAV doleriais, tokiu bǌdu gautinas Ƴplaukas priartino
prie Ƴsipareigojimǐ JAV doleriais. Todơl užsienio valiutos kurso rizika sumažơjo, nes didžiąją pajamǐ dalƳ
Bendrovơ uždirba eurais, kuris fiksuotu kursu susietas su litu.
.
24 Susijusiǐ šaliǐ sandoriai
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybĊ kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą Ƴtaką
kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Pagal bendrovơs vadovybơs pateiktą informaciją grupơs
susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2011 metǐ pirmą pusmetƳ ir atitinkamai 2010 m. buvo šie:
„Amber Trust II“ S.C.A. (akcininkas)
Grupơ vykdo politiką sudaryti sandorius su susijusiomis šalimis komerciniais tikslais ir sąlygomis. Jokiǐ
garantijǐ nebuvo gauta ar suteikta kurios nors susijusios šalies gautinǐ ar mokơtinǐ sumǐ apmokơjimui
užtikrinti.
Finansinơs ir investicinơs veiklos sandoriai su susijusiomis šalimis :
2011 m.

„ Amber Trust II „ S.C.A
Viso :

2010 m

Gautos

Paskolǐ

Sumokơtos

Gautos

Paskolǐ

Sumokơtos

Paskolos

grąžinimai

palǌkanos

paskolos

grąžinimai

palǌkanos

-

-

-

-

576 942

423 068

-

-

-

-

576 942

423 068

Bendrovơs vadovybei priskiriama valdybos pirmininkas, valdybos nariai, generalinis direktorius ir funkcijiniai
direktoriai.
Per 2011 metǐ pirmą pusmetƳ Bendrovơs ir dukteriniǐ Ƴmoniǐ vadovybei priskaiþiuota darbo užmokesþio
atitinkamai 651 tǌkst. litǐ ir 213 tǌkst. litǐ ( 2010 metus pirmą pusmetƳ atitinkamai 322 tǌkst. litǐ ir 222
tǌkst. litǐ )
25 Nebalansiniai Ƴsipareigojimai ir neapibrơžtumai
2009 m. birželio 25 d. Bendrovei Kauno apygardos teisme buvo pateiktas A/S „Comfitt Class“ ieškinys dơl 2
049 tǌkst. litǐ skolos priteisimo. Skola susidarơ už pristatytas ir neapmokơtas prekes. Bendrovơ 489 tǌkst.
litǐ skolos nepripažƳsta, nes šiai sumai negautos prekơs.
2010m. vasario 12 d. Kauno apygardos teismas priơmơ sprendimą, kuriuo patenkino ieškinƳ ir priteisơ
ieškovo naudai 2049 tǌkst. litǐ skolą bei palǌkanas. Bendrovơ apskundơ teismo sprendimą dơl priteistos 489
tǌkst. litǐ skolos už nepateiktas prekes.
Lietuvos Respublikos Apeliacinis Teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi pakeitơ Kauno apygardos teismo
2010 m vasario 12 d. sprendimą, dơl galutinio teismo sprendimo Ƴvykdymo. Šia nutartimi Ƴpareigojo bendrovĊ
iki 2010 m. vasario 1 d. sumokơti ieškovui 1.095 tǌkst. litǐ, o nuo 2011 vasario 12 d. iki 2012 m. vasario 12d.
ne vơliau kaip kiekvieno mơnesio 12 dieną sumokơti 91,3 tǌkst. litǐ.
Pagal 2011 vasario mơnesio antstolơs sprendimą nuo bendrovơs atsiskaitomos sąskaitos nurašyta 566
tǌkst. litǐ, kurie ataskaitos sudarymo dieną yra antstolơs sąskaitoje.
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Šis antstolơs sprendimas teisine tvarka apskǐstas. Bendrovơ taip pat pareiškusi ieškinƳ dơl negautos
produkcijos. Finansiniǐ ataskaitǐ išleidimo datai šio ieškinio baigtis dar nơra žinoma, o bendrovơs vadovybơ
vis dar tikisi bylą laimơti, todơl 2011 m. birželio 30 d. skolǐ tiekơjams straipsnyje apskaityta tik 1 681 tǌkst.
litǐ ( 1 560 tǌkst. litǐ- Ƴsiskolinimas už gautas prekes, 120 tǌkst. litǐ – palǌkanos ir 1,3 tǌkst. litǐ – teismo
išlaidos ), o pagal teismo nutartƳ priskaitomi delspinigiai apskaityti balanso eilutơje kitos mokơtinos sumos,
kuriǐ iš viso priskaityta 228 tǌkst. litǐ, t.sk. per šiuos metus - 51 tǌkst. litǐ. Ginþytina 489 tǌkst. litǐ skola už
nepateiktas prekes šioje finansinơje ataskaitoje neapskaityta.
2011m. sausio 11 d.UAB „Hermis Capital“ pasirašơ sutartƳ parduoti Bendrovơs išleistas konvertuojamas
obligacijas, kuriǐ minimali vertơ 100 eurǐ, išpirkimo terminas 2011m. balandžio 11 d, šiems Bendrovơs
akcininkams; KJK Fund SICAV SIF - 6.617 obligacijǐ, Firebird Republics Fund Ltd. - 1.629 obligacijas,
Firebird Avrora Fund, Ltd - 1.630 obligacijǐ Taip pat sutartis suteikia pirkơjams teisĊ Ƴsigyti likusias UAB
„Hermis Capital“ valdomas 22.411 konvertuojamas obligacijas, kurios gali bǌti konvertuojamos Ƴ akcijas iki
2011 m. balandžio 10 d.
2011 m.vasario 7 d. Bendrovơs akcininkai Fund SICAV-SIF, Firebird Republics Fund, Ltd, Firebird Avrora
Fund, Ltd. Ir Amber Trust S.C.S („Fondai“) pasirašơ Akcininkǐ susitarimą ir tapo teisơtai veikiantys asmenys,
kuriǐ Ƴsigytos akcijos suteikia teisĊ Ƴ 38,64 % ( sudaro 11 875 795 akcijǐ ) balsǐ visuotiniame akcininkǐ
susirinkime. Akcininkai KJK Fund SICAV-SIF Firebird Republics Fund Ltd, Firebird Avrora Fund, Ltd. Fondǐ
vardu 2011 m. kovo 14 d. paskelbơ privalomą nekonkurencinƳ pasiǌlymą Ƴsigyti likusias 18.859.920
Bendrovơs akcijas po 0,33 euro.
2011 m. balandžio 12 d. Snaigơ AB gavo iš bendrovơs akcininkǐ KJK Fund SICAV-SIF, Firebird Republics
Fund, Ltd. ir Firebird Avrora Fund, Ltd. privalomo nekonkurencinio oficialaus siǌlymo Ƴgyvendinimo ataskaitą.
Oficialaus siǌlymo Ƴgyvendinimo laikotarpiu aukšþiau nurodyti akcininkai supirko 4 352 213 vnt. paprastǐjǐ
vardiniǐ 1 lito nominalios vertơs Snaigơ AB akcijǐ (ISIN kodas LT0000109274), kurios sudaro 14,16 proc.
balsǐ bendrovơs visuotiniame akcininkǐ susirinkime.
2011 m. kovo 31 d. su banku pasirašytas susitarimas dơl 694 tǌkst. eurǐ kredito linijos kuriai numatyta 6
mơn. EURIBOR + 4,5 % metinơ palǌkanǐ norma, pratĊsimo. Kredito linijos grąžinimo terminas 2012 m.
kovo 31 d.
2011 m. balandžio 11 d. konvertuojamǐ obligacijǐ savininkǐ sprendimu 23.386 vnt. konvertuojamǐ obligacijǐ,
kuriǐ nominali vertơ 100 eurǐ ( ekvivalentas 345 litai ) buvo konvertuota Ƴ 8.886.680 paprastąsias Bendrovơs
akcijas, kuriǐ nominali vertơ 1 litas ir atitinkamai padidintas Ƴstatinis kapitalas. Likusios obligacijos
perfinansuotos kaip ir buvo planuota, o teisinơs procedǌros atliktos sušaukto neeilinio akcininkǐ susirinkimo,
Ƴvykusio 2011 m. balandžio 18 dieną, metu.
Gauta 1.713 tǌkst. litǐ draudimo išmoka, padariniǐ likvidavimui dơl dukterinei Ƴmonei OOO “Techprominvest“
priklausanþio pastato stogo Ƴgriuvimo, apskaityta veiklos sąnaudǐ pajamose. Ʋvertinus tai, kad tie padariniai
bus likviduojami šiai sumai padarytas atidơjimas bǌsimoms sąnaudoms. Ši išmoka grupơs rezultato
neƳtakojo.
2011 m. liepos 18 d. bendrovơs akcininkai KJK Fund SICAV-SIF, Amber Trust SCA SICAF-SIF, Firebird
Republics Fund, Ltd ir Firebird Avrora Fund, Ltd. (toliau – Pardavơjai) sudarơ preliminariąją sutartƳ (angl.
Term sheet) su TETAL GLOBAL LTD (toliau – Pirkơjas) dơl visǐ Pardavơjams priklausanþiǐ AB „Snaigơ“
akcijǐ (t. y. dơl 23 716 668 paprastǐjǐ vardiniǐ bendrovơs akcijǐ, sudaranþiǐ 59,86 procentus visǐ akcijǐ ir jǐ
suteikiamǐ balsǐ AB „Snaigơ“ visuotiniuose akcininkǐ susirinkimuose) pardavimo Pirkơjui, kuria buvo
nustatyti pagrindiniai derybǐ dơl sandorio etapai bei jǐ Ƴgyvendinimo terminai.
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurƳ parengtas pranešimas
Pranešimas parengtas už 2011 m. pirmąjƳ pusmetƳ.
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Bendrovơs pavadinimas – akcinơ bendrovơ „Snaigơ” (toliau vadinama bendrove)
Ʋstatinis kapitalas 2011 m. birželio 30 d. – 39 622 395 Lt.
Adresas – Pramonơs g. 6, LT-62175 Alytus
Telefonas – (315) 56 206
Faksas – (315) 56 207; (315) 56 269
Elektroninis paštas – snaige@snaige.lt
Interneto tinklapis – http://www.snaige.lt
Teisinơ-organizacinơ forma – juridinis asmuo, akcinơ bendrovơ
Ʋregistruota kaip Lietuvos Respublikos (toliau „LR“) akcinơ bendrovơ 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto
valdyboje, bendrovơs Ƴregistravimo numeris AB 92-119, Ƴmoniǐ rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB
„Snaigơ” Ƴstatai buvo perregistruoti LR Juridiniǐ asmenǐ registro Alytaus skyriuje 2011 m. gegužơs 12 d.
3. Emitento pagrindinơs veiklos pobǌdis
Bendrovơs pagrindinơ veikla yra šaldytuvǐ ir šaldikliǐ gamyba ir kita LR Ʋstatymǐ nedraudžiama veikla, kaip
numatytos registracijos Ƴstatuose.
4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su tarpiniu pranešimu bei dokumentais, kuriais
remiantis jis buvo parengtas, visuomenơs informavimo priemonơs pavadinimas
Su ataskaitoms galima susipažinti AB „Snaigơ”, Pramonơs g. 6, Alytuje, buhalterinơs apskaitos ir finansǐ
skyriuje, darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 14.00 val.
Visuomenơs informavimo priemonơ - dienraštis „Kauno diena” ir NASDAQ OMX Vilnius internetinis puslapis
http://nasdaqomxbaltic.com/.
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ƲSTATINƲ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS,
AKCININKUS IR VALDYMO ORGANǏ NARIUS
5. Emitento Ƴstatinis kapitalas
5.1. ǯmoniȍ rejestre ǰregistruotas ǰstatinis kapitalas
Vertybiniǐ popieriǐ
pavadinimas

VP skaiþius

Nominalioji
vertơ, Lt

Bendra nominalioji
vertơ, Lt

Dalis Ƴstatiniame
kapitale, proc.

Paprastosios vardinơs akcijos

39 622 395

1

39 622 395

100

Dơl 2010 m. išleistǐ konvertuojamǐjǐ obligacijǐ konvertavimo bendrovơs Ƴstatinis kapitalas padidơjo 8 886
680 vnt. 1 Lt nominalios vertơs paprastǐjǐ vardiniǐ akcijǐ.
6. Akcininkai.
Bendras akcininkǐ skaiþius 2011 m. birželio 30 d. – 1360.
Stambiausi akcininkai, nuosavybơs teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento Ƴstatinio
kapitalo:
Turimǐ paprastǐjǐ
vardiniǐ akcijǐ
skaiþius, vnt.
Akcininkǐ
vardai,pavardơs (Ƴmoniǐ
pavadinimai, buveinơs
adresas, Ƴmoniǐ rejestro
kodas)

iš viso

Turima Ƴstatinio kapitalo ir balsǐ dalis, proc.

tame tarpe
priklausan
þiǐ
akcininkui
nuosavyb
ơs teise

iš viso

tame tarpe paprastǐjǐ
vardiniǐ akcijǐ
priklausanþiǐ
akcininkui
nuosavybơs teise

balsǐ
dalis

kapital
o dalis

suteikiam
ǐ balsǐ

kapitalo
dalis

Su kartu
veikianþiǐ
asmenǐ
grupe,
proc.

Swedbank AS (Estonia)
CLIENTS Liivalaia 8,
15040 Tallinn Estonia, Ʋ/k
10060701

27 514 532

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

-

Skandinaviska Enskilda
banken – klientǐ VP,
Sergels Torg 2, 10640
Stockholm, Sweden, Ʋ/k
502032908101

3 486 523

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

-
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7. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo Ƴstatiniame kapitale, bet kuriǐ apyvartą
reglamentuoja LR vertybiniǐ popieriǐ rinkos Ƴstatymas
2011 m. balandžio 18 d. pasirašyta ir apmokơta AB „Snaigơ“ konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisija:
- konvertuojamǐjǐ obligacijǐ skaiþius: 30.000 vnt.;
- vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertơ: 100 litǐ;
- vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litǐ;
- bendra nominali vertơ: 3.000.000 litǐ;
- bendra emisijos suma: 3.000.000 litǐ;
- konvertuojamǐjǐ obligacijǐ savininkams suteikiamos teisơs: nustatyta tvarka gauti iš Bendrovơs
palǌkanas; išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba pareikalauti pasibaigus jǐ išpirkimo terminui pakeisti
konvertuojamąsias obligacijas Ƴ akcijas; taip pat visos kitos teisơs, kurias Ƴstatymai nustato bendroviǐ
kreditoriams;
- pasirašymo ir apmokơjimo diena: 2011 m. balandžio 18 d.;
- trukmơ: 725 dienos;
- palǌkanos: 9 proc. metiniǐ;
- palǌkanǐ skaiþiavimo metodas: act/365;
- išpirkimo diena: 2013 m. balandžio 12 d.;
- vienos konvertuojamosios obligacijos išpirkimo kaina: 100 litǐ;
- palǌkanǐ mokơjimas: kartą Ƴ ketvirtƳ paskutinĊ ketvirþio dieną (jei paskutinơ ketvirþio diena yra ne darbo
diena – kitą iš eilơs einanþią darbo dieną), taip pat išpirkimo dieną arba keitimo Ƴ akcijas dieną;
- akcijos, Ƴ kurias keiþiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardinơs 1 lito nominalios vertơs
akcijos, suteikianþios jǐ turơtojui turtines ir neturtines teises, nustatytas Ƴstatymǐ ir Bendrovơs Ƴstatǐ;
- konvertuojamǐjǐ obligacijǐ keitimo Ƴ akcijas sąlygos: konvertuojamosios obligacijos keiþiamos Ƴ akcijas
obligacijǐ savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavimą ne vơliau kaip prieš 10 darbo dienǐ iki
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ išpirkimo dienos;
- keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keiþiamos Ƴ akcijas išpirkimo dieną;
- keitimo Ƴ akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keiþiama Ƴ 100 akcijǐ);
- Ƴtraukimas Ƴ prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija Ƴ prekybą reguliuojamoje rinkoje nebus Ƴtraukiama.
Visas neviešai platinamos emisijos konvertuojamąsias obligacijas pasirašơ ir apmokơjo UAB „Šiauliǐ banko
turto fondas“.
2011 m. gegužơs 2 d. pasirašyta ir apmokơta AB „Snaigơ“ 43 000 vnt. 100 litǐ nominalios vertơs nevieša
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisija su 9 proc. metiniǐ palǌkanǐ norma. Bendra emisijos nominali vertơ – 4
300 000 litǐ. Obligacijǐ išpirkimas - 2013 m. gegužơs 2 d.
Visas neviešai platinamos emisijos konvertuojamąsias obligacijas Ƴsigijo KJK Fund SICAF-SIF, Firebird
Republic Fund, Ltd, Firebird Avrora Fund, Ltd., Amber Trust S.C.A..
8. Emitento vertybiniǐ popieriǐ antrinơ apyvarta*
Bendrovơs išleisti vertybiniai popieriai yra Ƴtraukti Ƴ Vilniaus vertybiniǐ popieriǐ biržos OficialǐjƳ prekybos
sąrašą nuo 1998 m. balandžio 9 d. Prekyba vertybiniǐ popieriǐ biržoje bendrovơs akcijomis pradơta nuo
1995 m. rugpjǌþio 11 d. VP ISIN kodas – LT0000109274. Nuo 2009 m. birželio 01 d. Bendrovơs akcijos iš
AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialiojo prekybos sąrašo buvo perkeltos Ƴ AB NASDAQ OMX Vilnius
PapildomąjƳ prekybos sąrašą.
Vertybiniǐ popieriǐ pavadinimas – AB “Snaigơ” paprastosios vardinơs akcijos.
Vertybiniǐ popieriǐ skaiþius: 39 622 395 vnt. Vienos akcijos nominali vertơ: 1 (vienas) Lt.
Prekyba vertybiniais popieriais

*

Pagal VVPB pateikiamus duomenis
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Ataskaitinis periodas

Kaina (Lt)

Data
pask.
sesijos

Apyvarta (Lt)

Bendra apyvarta

didž

maž

pask.
sesijos

2011.01.01 2011.03.31

1,136

0,884

1,129

820 687,72 116 920,71 2011.03.31 7 877 245 8 189 848,81

2011.04.01 2011.06.30

1,133

1,012

1,029

329 426,05

nuo

iki

pask.
sesijos

didž.

vnt.

22 207,37 2011.06.30

685 700

Lt

737 390,76

9. Sutartys su vertybiniǐ popieriǐ viešosios apyvartos tarpininkais
2011 m. vasario 17 d. AB “Snaigơ” sudarơ sutartƳ su AB Šiauliǐ bankas (Tilžơs g.149, 76348 Šiauliai)
perduoti Bendrovơs išleistǐ vertybiniǐ popieriǐ apskaitą ir asmeniniǐ vertybiniǐ popieriǐ sąskaitǐ tvarkymą.
10. Valdymo organǐ nariai
10.1 Pareigos, vardai ir pavardǞs, duomenys apie dalyvavimł emitento ǰstatiniame kapitale
Vardas, pavardơ

Turimas
akcijǐ
skaiþius,
vnt.

Pareigos

Turima
kapitalo
dalis, proc.

Balsǐ
dalis,
proc.

VALDYBA
Martynas ýesnaviþius

AB „Snaigơ” valdybos pirmininkas

15

0,00

0,00

Nerijus Dagilis

AB „Snaigơ” valdybos narys iki 2011 04 26

-

-

-

Robertas Beržinskas

AB „Snaigơ” valdybos narys

-

-

-

Mindaugas Gedvilas

AB „Snaigơ” valdybos narys

-

-

-

Kustaa Aima

AB „Snaigơ” valdybos narys nuo 2011 04 29

Jaakko Salmelin

AB „Snaigơ” valdybos narys nuo 2011 04 29

Harvey Sawikin

AB „Snaigơ” valdybos narys nuo 2011 04 29

-

-

-
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ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas)
Gediminas ýeika

AB „Snaigơ” generalinis direktorius

Neringa Menþiǌnienơ

AB “Snaigơ” finansǐ direktorơ

1 531

0,00

0,00

-

-

-

10.2 Duomenys apie kiekvieno valdymo organȍ nario kadencijos pradžił ir pabaigł
Vardas, pavardơ

Kadencijos pradžia

Kadencijos pabaiga

Nerijus Dagilis

2006 05 02

2011 04 26

Martynas ýesnaviþius

2006 05 02

iki 2014 VAS

Mindaugas Gedvilas

2010 04 29

Iki 2014 VAS

Robertas Beržinskas

2008 04 23

iki 2014 VAS

Kustaa Aima

2011 04 29

iki 2014 VAS

Jaakko Salmelin

2011 04 29

iki 2014 VAS

Harvey Sawikin

2011 04 29

iki 2014 VAS

Gediminas ýeika

2008 01 03

Sutartis neterminuota

Neringa Menþiǌnienơ

2008 06 02

Sutartis neterminuota

VALDYBA

ADMINISTRACIJA (gen. direktorius ir vyr. finansininkas)

10.3 Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organȍ nariams
Paskolǐ ir išmokǐ valdybos nariams per ataskaitinƳ periodą nebuvo.
III. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ
11. Ataskaitinio periodo Ƴmonơs veiklos apžvalga
AB “Snaigơ“ neaudituotais nekonsoliduotais duomenimis 2011 metǐ I pusmetƳ pasiekơ 56,2 mln. Lt
apyvartą, t.y. 19 proc. daugiau negu tuo paþiu laikotarpiu praeitais metais, kai buvo pasiekta 47,2 mln. Lt
neaudituota nekonsoliduota apyvarta. Bendrovơ per pirmąjƳ pusmetƳ patyrơ 0,7 mln. Lt bendrojo neaudituoto
nekonsoliduoto nuostolio, t.y. beveik 5 kartus mažiau negu per tą patƳ laikotarpƳ praeitais metais.
Pasak AB „Snaigơ“ generalinio direktoriaus Gedimino ýeikos, pirmąjƳ šiǐ metǐ pusmetƳ bendrovei pavyko
suvaldyti žaliavǐ bei medžiagǐ brangimo Ƴtaką bendrovơs rezultatams. Mažơjanþius pardavimus Vakarǐ
rinkose AB „Snaigơ“ kompensavo išaugusiais pardavimais Rytuose.
„Konsoliduotą bendrovơs rezultatą vis dar blogina neveikianti Kaliningrado gamykla“, - teigia G.ýeika.
G.ýeikai susirǌpinimą kelią vangus vartojimas ne tik Euro zonos šalyse, bet ir Lietuvoje bei Ukrainoje. „Per I
šiǐ metǐ ketvirtƳ AB „Snaigơ“ pardavimas augo 30 proc. II ketvirtƳ – tik 10 proc. palyginus su tais paþiais
laikotarpiais praeitais metais. Tokios tendencijos gali išlikti iki metǐ galo“, - teigơ G.ýeika. „Manau ne tik AB
„Snaigơ“, bet ir daugelis Ƴmoniǐ, šiais metais nesidžiaugs ženkliai atsigavusiais pardavimais. Priešingai nei
buvo tikơtasi – vartojimo augimas lơtơja, o kai kuriose rinkose net mažơja.“
Nekonsoliduotais neaudituotais duomenimis AB ”Snaigơ” 2011 m. I pusmeþio EBITDA sudarơ 4,2 mln. Lt,
t.y. beveik 2 kartus daugiau nei pernai per tą patƳ laikotarpƳ, kai nekonsoliduota neaudituota EBITDA sudarơ
2,2 mln.Lt.
Konsoliduotas neaudituotas AB „Snaigơ“ nuostolis buvo 2,2 mln. Lt. Konsoliduota neaudituota bendrovơs
apyvarta sudarơ 54,4 mln. Lt, konsoliduota neaudituota EBITDA sudarơ 3,4 mln. Lt.
12. Informacija apie Ʋmonơs darbuotojus
Pagrindinơ informacija apie AB „Snaigơ“ bei dukteriniǐ Ƴmoniǐ darbuotojus pateikiama lentelơje žemiau:
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2011 m. sausio - birželio mơn.

Personalo grupơ

vid. žm. skaiþius

vid. mơn. darbo užmokestis Lt.

166
595
761

3 447
1 508
1 931

Administracijos darbuotojai (su vadovais)
Darbininkai
Iš viso:
13. Informacija apie emitento antrines Ƴmones

2011 m. birželio 30 d. AB „Snaigơ“ Ƴmoniǐ grupĊ sudarơ šios bendrovơs: grupơs pagrindinơ Ƴmonơ AB
„Snaigơ“, dukterinơs Ƴmonơs „Techprominvest“, „Moroz trade“, „Liga servis“, „Snaige-Ukraine“, „Almecha“.
Pagrindinơ informacija apie grupơs antrines bendroves:

Registracijos data,
buveinơs adresas

Veiklos pobǌdis
AB „SNAIGƠ“ turima
Ƴstatinio kapitalo dalis,
%
Ʋstatinio kapitalo dydis
(Lt)
Neapmokơta emitento
dalis Ƴstatiniame
kapitale

TECHPROMINVES
T
Ʋregistruota 2002 m.
lapkritƳ. Adresas:
Bolšaja Okrǌžnaja 1a, Kaliningradas,
Rusija.

Šaldytuvǐ ir
šaldikliǐ gamyba,
bei prekyba

LIGA SERVIS
MOROZ TRADE
Ʋregistruota 2004
m. gegužơs mơn.
Adresas:
Prospekt Mira 52,
Maskva, Rusija

Ʋregistruota
2005 m.
rugpjǌtƳ.
Prospekt Mira
52,
Maskva,Rusija
Prekyba,
rinkodara,
transporto
paslaugos

Prekyba ir
rinkodaros
paslaugos

SNAIGE –
UKRAINE
Ʋregistruota 2002
m. lapkritƳ.
Adresas:
Gruševskio g. 282a/43, Kijevas,
Ukraina
Prekyba ,
konsultavimas,
servisas

ALMECHA
Ʋregistruota
2006 m.
lapkritƳ.
Adresas:
Pramonơs g.
6, Alytus,
Lietuva
Mašinǐ ir
Ƴrengimǐ
gamyba

100 %

100%

100%

99 %

100 %

50 253 124

855

855

49 932

1 375 785

Pilnai apmokơta

Pilnai apmokơta

Pilnai
apmokơta

Pilnai apmokơta

Pilnai
apmokơta

14. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybĊ kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą
Ƴtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Pagal bendrovơs vadovybơs pateiktą informaciją
grupơs susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2011 metǐ pirmą pusmetƳ ir atitinkamai 2010 m. buvo:
„Amber Trust II“ S.C.A. (akcininkas)
15. Pagrindinơs rizikos
Kredito rizika
Grupơs prekybos partneriǐ koncentracija yra pakankamai didelơ. Gautinos sumos iš pagrindiniǐ dešimties
grupơs pirkơjǐ 2011m. birželio 30 d. sudarơ apie 42,0 proc. (68,4 proc. 2010 m. gruodžio 31 d.) visǐ
grupơs iš pirkơjǐ gautinǐ sumǐ. Maksimalią kredito rizikos sumą šiame ataskaitiniame laikotarpyje, bei 2010
m. gruodžio 31 d. sudaro balansinơs gautinos sumos.
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Ʋdiegta kredito politika ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Visiems klientams (pirkơjams),
pageidaujantiems gauti atitinkamą mokơjimo atidơjimą, atliekami kredito rizikos Ƴvertinimai. Didžioji gautinǐ
sumǐ dalis yra apdrausta.
Grupơ nesuteikia garantijǐ už kitǐ šaliǐ prievoles. Grupơs vadovybơ mano, jog maksimali rizika yra lygi iš
pirkơjǐ gautinos sumos, atơmus pripažintus vertơs sumažơjimo nuostolius balanso sudarymo dieną.
Palǌkanǐ normos rizika
DidesnĊ Grupơs paskolǐ dalƳ sudaro paskolos su kintama palǌkanǐ norma, kuri yra susijusi su su VILIBOR
ir EURIBOR ir sukuria palǌkanǐ normos riziką.
Grupơ nesinaudojo jokiomis finansinơmis priemonơmis apsidrausti nuo palǌkanǐ normos kitimo rizikos,
susijusios skolos priemonơmis su kintanþia palǌkanǐ norma.
Likvidumo rizika
Grupơs politika yra palaikyti pakankamą grynǐjǐ pinigǐ ir grynǐjǐ pinigǐ ekvivalentǐ kiekƳ arba užsitikrinti
finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijǐ pagalba, siekiant Ƴvykdyti savo strateginiuose planuose
numatytus Ƴsipareigojimus
Užsienio valiutos rizika
Bendrovơ reikšmingai sumažino uždirbamas pajamas JAV doleriais, tokiu bǌdu gautinas Ƴplaukas priartino
prie Ƴsipareigojimǐ JAV doleriais. Todơl užsienio valiutos kurso rizika sumažơjo, nes didžiąją pajamǐ dalƳ
Bendrovơ uždirba eurais, kuris fiksuotu kursu susietas su litu.
IV. ESMINIAI ƲVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE
16. Esminiai Ƴvykiai emitento veikloje
Esminiai Ƴvykiai pranešti Lietuvos Respublikos Vertybiniǐ popieriǐ komisijai, Vilniaus vertybiniǐ popieriǐ
biržai.
2011-07-22
Pasirašyta preliminarioji sutartis dơl bendrovơs akcijǐ pirkimo-pardavimo
2011 m. liepos 18 d. bendrovơs akcininkai KJK Fund SICAV-SIF, Amber Trust SCA SICAF-SIF, Firebird
Republics Fund, Ltd ir Firebird Avrora Fund, Ltd. (toliau – Pardavơjai) sudarơ preliminariąją sutartƳ (angl.
Term sheet) su TETAL GLOBAL LTD (toliau – Pirkơjas) dơl visǐ Pardavơjams priklausanþiǐ AB „Snaigơ“
akcijǐ (t. y. dơl 23 716 668 paprastǐjǐ vardiniǐ bendrovơs akcijǐ, sudaranþiǐ 59,86 procentus visǐ akcijǐ ir
jǐ suteikiamǐ balsǐ AB „Snaigơ“ visuotiniuose akcininkǐ susirinkimuose) pardavimo Pirkơjui, kuria buvo
nustatyti pagrindiniai derybǐ dơl sandorio etapai bei jǐ Ƴgyvendinimo terminai.
2011-05-13
Ʋregistruoti pakeisti Ƴstatai padidinus ƳstatinƳ kapitalą
2011 m. gegužơs 12 d. Juridiniǐ asmenǐ registre Ƴregistruoti pakeisti AB „Snaigơ“ Ƴstatai su padidintu iki 39
622 395 litǐ (11 475 439 eurǐ) Ƴstatiniu kapitalu. Bendrovơs Ƴstatinis kapitalas padidintas dalies
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ savininkǐ pageidavimu konvertavus Ƴ akcijas 23 386 konvertuojamąsias
obligacijas, kuriǐ išpirkimo terminas buvo 2011 m. balandžio 11 d. Ʋstatinio kapitalo padidinimui išleista 8
886 680 paprastǐjǐ vardiniǐ 1 lito nominalios vertơs akcijǐ.
2011-05-02
Pasirašyta ir apmokơta konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisija
2011 m. gegužơs 2 d. pasirašyta ir apmokơta AB „Snaigơ“ 43 000 vnt. 100 litǐ nominalios vertơs nevieša
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisija su 9 proc. metiniǐ palǌkanǐ norma. Bendra emisijos nominali vertơ – 4
300 000 litǐ. Obligacijǐ išpirkimas - 2013 m. gegužơs 2 d.
2011-04-29
AB Snaigơ 2011 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkǐ susirinkimo sprendimu patvirtinta 2010 m.
metinơ informacija.
2011-04-29
Visuotinio akcininkǐ susirinkimo sprendimai
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2011 m. balandžio 29 d. Ƴvyko akcinơs bendrovơs „Snaigơ“ eilinis visuotinis akcininkǐ susirinkimas.
Susirinkime išklausyta Bendrovơs 2010 m. konsoliduotas metinis Bendrovơs pranešimas, Bendrovơs
auditoriaus išvada apie 2010 m. bendrovơs finansines ataskaitas.
Susirinkime priimti šie sprendimai:
1. Patvirtinti 2010 m. bendrovơs metiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinƳ.
2. Patvirtinti AB „Snaigơ“ 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas parơjusiǐ finansiniǐ metǐ pabaigoje: -13.028.614 Lt. (-3.773.347,43 EUR)
Akcijǐ priedai nuostoliams padengti: 13 028 614 Lt. (3 773 347,43 EUR)
Grynasis finansiniǐ metǐ rezultatas pelnas (nuostolis): -671.517 Lt. (-194.484,77 EUR)
Pervedimai iš rezervǐ: 1 860 000 Lt. (538 693,23 EUR)
Akcininkǐ Ƴnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Akcijǐ priedai nuostoliams padengti: 0
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansiniǐ metǐ pabaigoje: 1.188.483 Lt. (344.208,46 EUR)
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta Ƴ Ƴstatymo numatytus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta Ƴ kitus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)
-paramai, labdarai: 0 Lt. (0 EUR)
Socialinơms ir kultǌrinơms reikmơms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokơti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokơti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokơti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta Ƴ rezervą savoms akcijoms Ƴsigyti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta Ƴ rezervą investicijoms: 1.158.483 Lt. (335.519,86 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansiniǐ metǐ pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR)
3. Valdybos nariǐ skaiþiǐ padidinti iki 6 (šešiǐ) nariǐ.
4. Iki veikianþios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti Kustaa Aima, Jaakko Salmelin ir
Harvey Sawikin.
5. Iki veikianþios valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto nariais išrinkti Antti Partanen ir Steve
Gorelik.
6. Audito Ƴmone bǌsimǐ 2011 metǐ metiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ auditui atlikti išrinkti UAB „Ernst & Young
Baltic“, pratĊsiant su šia audito Ƴmone sutartƳ. Ʋgalioti bendrovơs generalinƳ direktoriǐ, su teise perƳgalioti,
pasirašyti sutarties su audito Ƴmone pratĊsimą, jame nustatant apmokơjimo už audito paslaugas ir kitas
sąlygas.
7. Išleisti ir neviešo platinimo bǌdu išplatinti Bendrovơs konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisiją:
- konvertuojamǐjǐ obligacijǐ skaiþius: 43.000 vnt.;
-vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertơ: 100 litǐ;
-vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litǐ;
-bendra nominali vertơ: 4.300.000 litǐ;
-bendra emisijos suma: 4.300.000 litǐ;
-konvertuojamǐjǐ obligacijǐ savininkams suteikiamos teisơs: nustatyta tvarka gauti iš Bendrovơs palǌkanas;
išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba pareikalauti pasibaigus jǐ išpirkimo terminui pakeisti
konvertuojamąsias obligacijas Ƴ akcijas; taip pat visos kitos teisơs, kurias Ƴstatymai nustato bendroviǐ
kreditoriams;
-pasirašymo ir apmokơjimo diena: 2011 m. gegužơs 2 d.;
-trukmơ: 732 dienos;
-palǌkanos: 9 proc. metiniǐ;
-palǌkanǐ skaiþiavimo metodas: act/365;
-išpirkimo diena: 2013 m. gegužơs 2 d.;
-palǌkanǐ mokơjimas: palǌkanos sumokamos pasibaigus kalendoriniams metams (metus skaiþiuojant nuo
obligacijǐ pasirašymo dienos), t.y. 2012 m. gegužơs 2 d. ir 2013 m. gegužơs 2d.
-akcijos, Ƴ kurias keiþiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardinơs 1 lito nominalios vertơs
akcijos, suteikianþios jǐ turơtojui turtines ir neturtines teises, nustatytas Ƴstatymǐ ir Bendrovơs Ƴstatǐ;
-konvertuojamǐjǐ obligacijǐ keitimo Ƴ akcijas sąlygos: konvertuojamosios obligacijos keiþiamos Ƴ akcijas
obligacijǐ savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavimą ne vơliau kaip prieš 10 darbo dienǐ iki
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ išpirkimo dienos;
-keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keiþiamos Ƴ akcijas išpirkimo dieną;
-keitimo Ƴ akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keiþiama Ƴ 100 vieno lito (1 Lt.)
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nominalios vertơs akcijǐ;
-Ƴtraukimas Ƴ prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija Ƴ prekybą reguliuojamoje rinkoje nebus Ƴtraukiama.
8. Siekiant Ƴvykdyti Ƴsipareigojimus, susijusius su trumpalaikiu Bendrovơs finansavimu išperkant ankstesnĊ
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisiją 2011 m. balandžio 11 d. ir naują konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisiją
išplatinti per Ƴmanomai trumpiausią terminą, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisĊ Ƴsigyti išleidžiamǐ
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ proporcingai jǐ turimǐ akcijǐ bendrai nominaliai vertei. TeisĊ Ƴsigyti visas
išleidžiamas konvertuojamąsias obligacijas suteikti KJK Fund SICAF-SIF, Liuksemburgo Societe
d'investissement a capital variable – fonds d'investissement specialise (buveinơ registruota adresu 412F,
route d'Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 86 728) – suteikiama teisơ Ƴsigyti 22906 vnt.
obligacijǐ, Firebird Republic Fund, Ltd., pagal Kaimanǐ salǐ Ƴstatymus Ƴsteigta bendrovơ (buveinơ
registruota c/o Trident Trust Company (Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman,
Kaimanǐ salos) – suteikiama teisơ Ƴsigyti 9110 vnt obligacijǐ, Firebird Avrora Fund, Ltd., pagal Kaimanǐ
salǐ Ƴstatymus Ƴsteigta bendrovơ (buveinơ registruota c/o Trident Trust Company (Cayman) Ltd., One
Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanǐ salos) – suteikiama teisơ Ƴsigyti 3847 vnt. obligacijǐ,
Amber Trust S.C.A., Liuksemburgo Societe d'Investissement a Capital Fixe Qualifying as fonds
d'Investissement Specialise (buveinơ registruota adresu 412F, route d'Esch L-1030, Liuksemburgas,
registracijos Nr. B 87 145) – suteikiama teisơ Ƴsigyti 7137 vnt. obligacijǐ.
9. 2013 m. 10 darbo dienǐ iki konvertuojamǐjǐ obligacijǐ išpirkimo dienos (2013 m. gegužơs 2 dienos)
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ savininkams pareikalavus nustatyta tvarka pakeisti konvertuojamąsias
obligacijas Ƴ akcijas, padidinti Bendrovơs ƳstatinƳ kapitalą suma, lygia akcijǐ, Ƴ kurias keiþiamos
konvertuojamosios obligacijos, bendrai nominaliai vertei ir atitinkamai dơl Ƴstatinio kapitalo didinimo pakeisti
Bendrovơs Ƴstatǐ 4.1 ir 5.1 punktus;
Kadangi valdybos nariǐ skaiþius didinamas iki šešiǐ nariǐ atitinkamai keiþiama Ƴstatǐ 6.1.2 punktas, kurio
nauja redakcija po pakeitimo bus: „6.1.2. Valdyba sudaroma iš šešiǐ nariǐ ir renkama ketveriǐ metǐ
kadencijai“.
Ʋstatǐ 12.1 punktą pakeisti nauja LR akciniǐ bendroviǐ Ƴstatymo reikalavimus atitinkanþia redakcija: „
Bendrovơs Ƴstatai gali bǌti keiþiami LR akciniǐ bendroviǐ Ƴstatymo nustatyta tvarka“
10. Ʋgalioti (su teise perƳgalioti) Bendrovơs generalinƳ direktoriǐ Gediminą ýeiką:
pasirašyti Bendrovơs vardu konvertuojamǐjǐ obligacijǐ pasirašymo sutartƳ ir kitus dokumentus, susijusius su
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisija;
pasirašyti pakeistus Ƴstatus ir juos Ƴregistruoti Juridiniǐ asmenǐ registre (Ƴgaliojimas galioja keiþiant Ƴstatus
dơl 6.1.2 ir 12.1 Ƴstatǐ punktǐ pakeitimǐ bei nustatyta tvarka keiþiant konvertuojamąsias obligacijas Ƴ akcijas
ir dơl šios priežasties keiþiant Ƴstatǐ 4.1 ir 5.1 punktus).
2011-04-28
AB „Snaigơ“ apyvarta per pirmą šiǐ metǐ ketvirtƳ išaugo 30 proc.
AB “Snaigơ“ neaudituotais nekonsoliduotais duomenimis 2011 metǐ I ketvirtƳ pasiekơ 22,9 mln. Lt apyvartą,
t.y. virš 30 proc. daugiau negu tuo paþiu laikotarpiu praeitais metais, kai buvo pasiekta 17,6 mln. Lt
neaudituota nekonsoliduota apyvarta. Bendrovơ per pirmąjƳ ketvirtƳ patyrơ 1,5 mln. Lt bendrojo neaudituoto
nekonsoliduoto nuostolio, t.y. 2 kartus mažesnƳ negu per tą patƳ laikotarpƳ pernai metais.
Pasak AB „Snaigơ“ generalinio direktoriaus Gedimino ýeikos, pirmo ketvirþio bendrovơs apyvarta padidơjo
dơka atsigavusios Ukrainos rinkos bei aktyvesniǐ pardavimǐ Lietuvoje ir naujose Uzbekistano bei
Tadžikistano rinkose. „Nors pardavimo pajamos ir augo, taþiau pelnas gautas iš išaugusiǐ pardavimǐ
nekompensavo per pirmą ketvirtƳ ženkliai augusiǐ žaliavǐ (ypaþ metalǐ ir plastikǐ) kainǐ.“- teigia G. ýeika. –
„ Jei žaliavos ir toliau brangs, nepaisant auganþiǐ pardavimǐ, bendrovơs metai gali bǌti mažiau sơkmingi
nei planavome.“
Norơdama kompensuoti žaliavǐ kainǐ augimą bendrovơ aktyviau ơmơsi Ƴgyvendinti sąnaudǐ bei
produkcijos savikainos mažinimo programas, pradơjo nuoseklią pirkimǐ skyriaus veiklos pertvarką bei toliau
tobulina atsargǐ valdymą.
Nekonsoliduotais neaudituotais duomenimis AB ”Snaigơ” 2011 m. I ketivrþio EBITDA sudarơ 0,99 mln. Lt,
t.y. beveik 10 kartǐ daugiau nei pernai per tą patƳ laikotarpƳ, kai nekonsoliduota neaudituota EBITDA sudarơ
0,101 mln.Lt.
Konsoliduotiems neaudituotiems pirmojo 2011 m. bendrovơs rezultatams neigiamą Ƴtaką turơjo uždarytos
Kaliningrado gamyklos išlaikymo išlaidos bei valiutǐ svyravimas. Todơl konsoliduotas neaudituotas
bendrasis AB „Snaigơ“ nuostolis buvo 2,176 mln. Lt. Konsoliduota neaudituota bendrovơs apyvarta sudarơ
22,3 mln. Lt, konsoliduota neaudituota EBITDA sudarơ 0,68 mln. Lt.
2011-04-19
Pasirašyta ir apmokơta konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisija
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2011 m. balandžio 18 d. pasirašyta ir apmokơta AB „Snaigơ“ konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisija:
- konvertuojamǐjǐ obligacijǐ skaiþius: 30.000 vnt.;
- vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertơ: 100 litǐ;
- vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litǐ;
- bendra nominali vertơ: 3.000.000 litǐ;
- bendra emisijos suma: 3.000.000 litǐ;
- konvertuojamǐjǐ obligacijǐ savininkams suteikiamos teisơs: nustatyta tvarka gauti iš Bendrovơs
palǌkanas; išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba pareikalauti pasibaigus jǐ išpirkimo terminui pakeisti
konvertuojamąsias obligacijas Ƴ akcijas; taip pat visos kitos teisơs, kurias Ƴstatymai nustato bendroviǐ
kreditoriams;
- pasirašymo ir apmokơjimo diena: 2011 m. balandžio 18 d.;
- trukmơ: 725 dienos;
- palǌkanos: 9 proc. metiniǐ;
- palǌkanǐ skaiþiavimo metodas: act/365;
- išpirkimo diena: 2013 m. balandžio 12 d.;
- vienos konvertuojamosios obligacijos išpirkimo kaina: 100 litǐ;
- palǌkanǐ mokơjimas: kartą Ƴ ketvirtƳ paskutinĊ ketvirþio dieną (jei paskutinơ ketvirþio diena yra ne darbo
diena – kitą iš eilơs einanþią darbo dieną), taip pat išpirkimo dieną arba keitimo Ƴ akcijas dieną;
- akcijos, Ƴ kurias keiþiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardinơs 1 lito nominalios vertơs
akcijos, suteikianþios jǐ turơtojui turtines ir neturtines teises, nustatytas Ƴstatymǐ ir Bendrovơs Ƴstatǐ;
- konvertuojamǐjǐ obligacijǐ keitimo Ƴ akcijas sąlygos: konvertuojamosios obligacijos keiþiamos Ƴ akcijas
obligacijǐ savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavimą ne vơliau kaip prieš 10 darbo dienǐ iki
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ išpirkimo dienos;
- keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keiþiamos Ƴ akcijas išpirkimo dieną;
- keitimo Ƴ akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keiþiama Ƴ 100 akcijǐ);
- Ƴtraukimas Ƴ prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija Ƴ prekybą reguliuojamoje rinkoje nebus Ƴtraukiama.
Visas neviešai platinamos emisijos konvertuojamąsias obligacijas pasirašơ ir apmokơjo UAB „Šiauliǐ banko
turto fondas“.
2011-04-18
Neeilinio visuotinio akcininkǐ susirinkimo sprendimai
2011 m. balandžio 18 d. Ƴvykusiame AB „Snaigơ“ pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkǐ
susirinkime priimti sprendimai:
1. Išleisti ir neviešo platinimo bǌdu išplatinti Bendrovơs konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisiją:
- konvertuojamǐjǐ obligacijǐ skaiþius: 30.000 vnt.;
- vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertơ: 100 litǐ;
- vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litǐ;
- bendra nominali vertơ: 3.000.000 litǐ;
- bendra emisijos suma: 3.000.000 litǐ;
- konvertuojamǐjǐ obligacijǐ savininkams suteikiamos teisơs: nustatyta tvarka gauti iš Bendrovơs
palǌkanas; išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba pareikalauti pasibaigus jǐ išpirkimo terminui pakeisti
konvertuojamąsias obligacijas Ƴ akcijas; taip pat visos kitos teisơs, kurias Ƴstatymai nustato bendroviǐ
kreditoriams;
- pasirašymo ir apmokơjimo diena: 2011 m. balandžio 18 d.;
- trukmơ: 725 dienos;
- palǌkanos: 9 proc. metiniǐ;
- palǌkanǐ skaiþiavimo metodas: act/365;
- išpirkimo diena: 2013 m. balandžio 12 d.;
- vienos konvertuojamosios obligacijos išpirkimo kaina: 100 litǐ;
- palǌkanǐ mokơjimas: kartą Ƴ ketvirtƳ paskutinĊ ketvirþio dieną (jei paskutinơ ketvirþio diena yra ne darbo
diena – kitą iš eilơs einanþią darbo dieną), taip pat išpirkimo dieną arba keitimo Ƴ akcijas dieną;
- akcijos, Ƴ kurias keiþiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardinơs 1 lito nominalios vertơs
akcijos, suteikianþios jǐ turơtojui turtines ir neturtines teises, nustatytas Ƴstatymǐ ir Bendrovơs Ƴstatǐ;
- konvertuojamǐjǐ obligacijǐ keitimo Ƴ akcijas sąlygos: konvertuojamosios obligacijos keiþiamos Ƴ akcijas
obligacijǐ savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavimą ne vơliau kaip prieš 10 darbo dienǐ iki
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ išpirkimo dienos;
- keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keiþiamos Ƴ akcijas išpirkimo dieną;
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- keitimo Ƴ akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keiþiama Ƴ 100 akcijǐ);
- Ƴtraukimas Ƴ prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija Ƴ prekybą reguliuojamoje rinkoje nebus Ƴtraukiama.
2. Siekiant Ƴvykdyti Ƴsipareigojimus, susijusius su trumpalaikiu Bendrovơs finansavimusi išperkant ankstesnĊ
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisiją 2011 m. balandžio 11 d. ir naują konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisiją
išplatinti per Ƴmanomai trumpiausią terminą, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisĊ Ƴsigyti išleidžiamǐ
konvertuojamǐjǐ obligacijǐ proporcingai jǐ turimǐ akcijǐ bendrai nominaliai vertei. TeisĊ Ƴsigyti visas
išleidžiamas konvertuojamąsias obligacijas suteikti uždarajai akcinei bendrovei „Šiauliǐ banko turto fondas“,
Ƴmonơs kodas 145855439, buveinơs adresas Šiauliǐ m. sav. Šiauliǐ m. Vilniaus g. 167.
3. Konvertuojamǐjǐ obligacijǐ savininkams pareikalavus nustatyta tvarka pakeisti konvertuojamąsias
obligacijas Ƴ akcijas:
- padidinti Bendrovơs ƳstatinƳ kapitalą suma, lygia akcijǐ, Ƴ kurias keiþiamos konvertuojamosios obligacijos,
bendrai nominaliai vertei;
- atitinkamai pakeisti Bendrovơs Ƴstatǐ 4.1 ir 5.1 punktus.
4. Ʋgalioti (su teise perƳgalioti) Bendrovơs generalinƳ direktoriǐ Gediminą ýeiką:
- pasirašyti Bendrovơs vardu konvertuojamǐjǐ obligacijǐ pasirašymo sutartƳ ir kitus dokumentus, susijusius
su konvertuojamǐjǐ obligacijǐ emisija;
- nustatyta tvarka keiþiant konvertuojamąsias obligacijas Ƴ akcijas, pasirašyti pakeistus Ƴstatus ir juos
Ƴregistruoti Juridiniǐ asmenǐ registre.
2011-04-12
Dơl privalomo nekonkurencinio oficialaus siǌlymo Ƴgyvendinimo ataskaitos
2011 m. balandžio 12 d. Snaigơ AB gavo iš bendrovơs akcininkǐ KJK Fund SICAV-SIF, Firebird Republics
Fund, Ltd. ir Firebird Avrora Fund, Ltd. privalomo nekonkurencinio oficialaus siǌlymo Ƴgyvendinimo
ataskaitą.
Oficialaus siǌlymo Ƴgyvendinimo laikotarpiu aukšþiau nurodyti akcininkai supirko 4 352 213 vnt. paprastǐjǐ
vardiniǐ 1 lito nominalios vertơs Snaigơ AB akcijǐ (ISIN kodas LT0000109274), kurios sudaro 14,16 proc.
balsǐ bendrovơs visuotiniame akcininkǐ susirinkime.
2011-04-12
Pranešimas apie balsavimo teisiǐ Ƴgijimą
2011 m. balandžio 11 d. Snaigơ AB gavo pranešimą apie KJK Fund SICAV-SIF, Firebird Republics Fund,
Ltd., Firebird Avrora Fund Ltd. ir Amber Trust S.C.A. balsavimo teisiǐ bendrovơje Ƴgijimą (sandorio data
2011.04.05).
Pranešimu be kita ko informuota, kad 2011 m. balandžio 7 d. ING Luxembourg S.A. ir Firebird Republics
Fund Ltd. pranešimai apie balsavimo teisiǐ Ƴgijimą buvo pateikti už atskirus asmenis, kuriǐ balsai
skaiþiuotini kartu (KJK Fund SICAV-SIF ir Amber Trust S.C.A. turimos Snaigơ AB akcijos apskaitomos ING
Luxembourg S.A. vertybiniǐ popieriǐ sąskaitoje), o pridedamas pranešimas teikiamas už visą aukšþiau
nurodytǐ asmenǐ grupĊ. Taigi pridedamame pranešime pateikta informacija apie minơtǐ asmenǐ grupơs
turimas balsavimo teises laikytina galutine ir teisinga.
2011-04-11
AB “Snaigơ“ pilnai išpirko 2010 m. išleistą obligacijǐ emisiją
2011 m. balandžio 11 d. AB “Snaigơ“ pilnai išpirko 2010 m. išleistą 61 372 vnt. obligacijǐ emisiją
LT1000401315. DalƳ obligacijǐ (23 386 vnt.) investuotojai konvertavo Ƴ paprastąsias vardines akcijas, likusią
dalƳ išpirko bendrovơ.
2011-04-08
Eilinio visuotinio akcininkǐ susirinkimo šaukimas
Alytus, Lietuva, 2011-04-08 15:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas AB
„Snaigơ“, buveinơs adresas Pramonơs g. 6, Alytus, Ƴmonơs kodas 249664610 (toliau Bendrovơ) visuotinis
akcininkǐ susirinkimas.
Susirinkimo vieta - Bendrovơs posơdžiǐ salơ, adresu Pramonơs g.6, Alytus.
Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija prasidơs 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkǐ
susirinkime turi teisĊ tik tie asmenys, kurie bus Bendrovơs akcininkai visuotinio akcininkǐ susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje, arba jǐ Ƴgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarĊ
balsavimo teisơs perleidimo sutartis).
Teisiǐ apskaitos diena – 2011 m. gegužơs 13 d. (iš visuotiniame akcininkǐ susirinkime priimtǐ
sprendimǐ kylanþiomis akcininkǐ turtinơmis teisơmis akcininkai naudosis proporcingai teisiǐ apskaitos
dienos pabaigoje turimam akcijǐ skaiþiui).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovơs valdyba.
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Susirinkimo darbotvarkơ:
1 darbotvarkơs klausimas: AB „Snaigơ“ metinis pranešimas apie bendrovơs veiklą 2010 metais;
2 darbotvarkơs klausimas: Auditoriaus išvada apie 2010 m. bendrovơs finansines ataskaitas;
3 darbotvarkơs klausimas: 2010 m. bendrovơs metiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ rinkinio tvirtinimas;
4 darbotvarkơs klausimas: AB „Snaigơ“ 2010 m. pelno (nuostoliǐ) paskirstymo tvirtinimas;
5 darbotvarkơs klausimas: Valdybos nariǐ skaiþiaus didinimas iki 6 nariǐ
6 darbotvarkơs klausimas: Valdybos nariǐ iki veikianþios valdybos kadencijos pabaigos rinkimas;
7 darbotvarkơs klausimas: Audito komiteto nariǐ iki valdybos kadencijos pabaigos rinkimas;
8 darbotvarkơs klausimas: Audito Ƴmonơs metiniǐ finansiniǐ ataskaitǐ auditui atlikti rinkimas ir
audito paslaugǐ apmokơjimo sąlygǐ nustatymas;
• 9 darbotvarkơs klausimas: Konvertuojamǐjǐ obligacijǐ išleidimas.
• 10 darbotvarkơs klausimas: Akcininkǐ pirmumo teisơs Ƴsigyti konvertuojamǐjǐ obligacijǐ
atšaukimas;
• 11 darbotvarkơs klausimas: Ʋstatinio kapitalo didinimas ir Ƴstatǐ pakeitimas;
• 12 darbotvarkơs klausimas: Ʋgaliojimǐ suteikimas.
Bendrovơ nesudaro galimybơs dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroniniǐ ryšiǐ priemonơmis.
2011-04-08
Informacija apie audito komiteto nario atsistatydinimą
2011 m. balandžio 8 d.AB “Snaigơ” Audito komiteto narys Kustaa Aima pateikơ pranešimą apie savo
atsistatydinimą iš audito komiteto nario nuo 2011m. balandžio 29 d.
2011-04-07
Pranešimas apie balsavimo teisiǐ Ƴgijimą
AB Snaigơ gavo ING LUXEMBOURG S.A. ir FIREBIRD REPUBLICS FUND, LTD pranešimą apie
balsavimo teisiǐ Ƴgijimą.
2011-04-04
Šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkǐ susirinkimas
2011 m. balandžio 18 d. šaukiamas AB „Snaigơ“, buveinơs adresas Pramonơs g. 6, Alytus, Ƴmonơs kodas
249664610 (toliau Bendrovơ) neeilinis visuotinis akcininkǐ susirinkimas.
Susirinkimo vieta - Bendrovơs posơdžiǐ salơ, adresu Pramonơs g.6, Alytus.
Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija prasidơs 9:00 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 11 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame
akcininkǐ susirinkime turi teisĊ tik tie asmenys, kurie bus Bendrovơs akcininkai visuotinio akcininkǐ
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jǐ Ƴgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra
sudarĊ balsavimo teisơs perleidimo sutartis).
Teisiǐ apskaitos diena – 2011 m. gegužơs 3 d. (iš visuotiniame akcininkǐ susirinkime priimtǐ
sprendimǐ kylanþiomis akcininkǐ turtinơmis teisơmis akcininkai naudosis proporcingai teisiǐ apskaitos
dienos pabaigoje turimam akcijǐ skaiþiui).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovơs valdyba.
Susirinkimo darbotvarkơ:
1. Dơl konvertuojamǐjǐ obligacijǐ išleidimo.
2. Dơl akcininkǐ pirmumo teisơs Ƴsigyti konvertuojamǐjǐ obligacijǐ atšaukimo.
3. Dơl Ƴstatinio kapitalo didinimo ir Ƴstatǐ pakeitimo.
4. Dơl Ƴgaliojimǐ suteikimo.
Bendrovơ nesudaro galimybơs dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroniniǐ ryšiǐ priemonơmis.
2011-04-04
NeƳvyko neeilinis visuotinis akcininkǐ susirinkimas
2011 m. balandžio 4 d. AB „Snaigơ“ neeilinis visuotinis akcininkǐ susirinkimas neƳvyko, nes nebuvo
kvorumo.
2011-03-24
Snaigơ AB valdybos nuomonơ apie paskelbtą privalomą nekonkurencinƳ oficialǐ siǌlymą
supirkti bendrovơs akcijas
Snaigơ AB valdyba, susipažinusi su jai oficialaus siǌlymo teikơjǐ KJK Fund SICAV-SIF, Firebird Republics
Fund, Ltd. ir Firebird Avrora Fund, Ltd. pateikta privalomo nekonkurencinio siǌlymo medžiaga, savo 2011
m. kovo 24 d. posơdyje priơmơ pareiškimą.
2011-03-14
Dơl privalomo nekonkurencinio oficialaus siǌlymo cirkuliaro patvirtinimo
•
•
•
•
•
•
•
•
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2011 m. kovo 14 d. Snaigơ AB gavo bendrovơs akcininkǐ KJK Fund SICAV-SIF, Firebird Republics Fund,
Ltd. ir Firebird Avrora Fund, Ltd. pranešimą apie Lietuvos Respublikos vertybiniǐ popieriǐ komisijos 2011 m.
kovo 14 d. priimtą sprendimą patvirtinti 2010 m. vasario 28 d. privalomo nekonkurencinio oficialaus siǌlymo
supirkti likusias balsavimo teisĊ suteikianþias Snaigơ AB akcijas cirkuliarą.
Oficialaus siǌlymo kaina yra 0,33EUR (trisdešimt trys euro centai) už 1 (vieną) paprastąją vardinĊ 1 Lt
(vieno lito) nominalios vertơs (vertybiniǐ popieriǐ ISIN kodas LT0000109274) Snaigơ AB akciją
(ekvivalentas litais lygus 1,139424 Lt). Oficialaus siǌlymo Ƴgyvendinimo pradžia 2011 m. kovo 18 d.,
pabaiga – 2011 m. kovo 31 d.
2011-03-14
Informacija apie valdybos nario atsistatydinimą
2011 m. kovo 10 d. AB “Snaigơ” valdybos narys Nerijus Dagilis pateikơ pranešimą apie savo atsistatydinimą
iš valdybos nario pareigǐ nuo 2011 m. balandžio 26 d.
2011-03-10
Neeilinio visuotinio akcininkǐ susirinkimo šaukimas
2011 m. balandžio 4 d. šaukiamas AB "Snaigơ“, buveinơs adresas Pramonơs g. 6, Alytus, Ƴmonơs kodas
249664610 (toliau Bendrovơ) neeilinis visuotinis akcininkǐ susirinkimas.
Susirinkimo vieta - Bendrovơs posơdžiǐ salơ, adresu Pramonơs g.6, Alytus.
Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija prasidơs 9:00 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. kovo 28 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkǐ susirinkime
turi teisĊ tik tie asmenys, kurie bus Bendrovơs akcininkai visuotinio akcininkǐ susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, arba jǐ Ƴgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarĊ balsavimo teisơs
perleidimo sutartis).
Teisiǐ apskaitos diena – 2011 m. balandžio 18 d. (iš visuotiniame akcininkǐ susirinkime priimtǐ sprendimǐ
kylanþiomis akcininkǐ turtinơmis teisơmis akcininkai naudosis proporcingai teisiǐ apskaitos dienos
pabaigoje turimam akcijǐ skaiþiui).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovơs valdyba.
Susirinkimo darbotvarkơ:
1. Dơl konvertuojamǐjǐ obligacijǐ išleidimo.
2. Dơl akcininkǐ pirmumo teisơs Ƴsigyti konvertuojamǐjǐ obligacijǐ atšaukimo.
3. Dơl Ƴstatinio kapitalo didinimo ir Ƴstatǐ pakeitimo.
4. Dơl Ƴgaliojimǐ suteikimo.
Bendrovơ nesudaro galimybơs dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroniniǐ ryšiǐ priemonơmis.
2011-03-08
Pranešimas dơl pranešimo apie ketinimą teikti privalomą nekonkurencinƳ oficialǐ siǌlymą
patikslinimo
2011 m. kovo 7 d. AB Snaigơ gavo pranešimą, kad KJK Fund SICAV-SIF, Liuksemburgo Société
d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé, kurio buveinơ registruota adresu
412F, route d’Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 86 729, Firebird Republics Fund, Ltd., pagal
Kaimanǐ salǐ Ƴstatymus Ƴsteigta bendrovơ, kurios buveinơ registruota c/o Trident Trust Company (Cayman)
Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanǐ salos, ir Firebird Avrora Fund, Ltd., pagal
Kaimanǐ salǐ Ƴstatymus Ƴsteigta bendrovơ, kurios buveinơ registruota c/o Trident Trust Company (Cayman)
Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanǐ salos (toliau kartu – Siǌlymo teikơjai), 2011
m. vasario 8 d. pateiktas pranešimas apie ketinimą teikti privalomą nekonkurencinƳ oficialǐ siǌlymą supirkti
likusias AB Snaigơ akcijas (toliau – Pranešimas) buvo parengtas remiantis dơl techninơs klaidos pateiktais
neteisingais duomenimis apie sutartinai su Siǌlymo teikơjais veikianþio Amber Trust S.C.A., Liuksemburgo
Société d'Investissement à Capital Fixe Qualifying as fonds d’Investissement Spécialisé, kurio buveinơ
registruota adresu 412F, route d’Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 87 145, turimas AB
Snaigơ akcijas ir jǐ suteikiamas balsavimo teises.
Dơl šios priežasties Pranešime buvo neteisingai nurodytas tiek grupơs nariams bendrai priklausantis, tiek
oficialaus siǌlymo metu ketinamas supirkti bendrovơs akcijǐ skaiþius, t. y. Pranešime nurodyta, kad
ketinamas per oficialǐ siǌlymą supirkti bendrovơs akcijǐ skaiþius yra 19 218 720, kas sudaro 62,53% akcijǐ
ir jǐ suteikiamǐ balsǐ AB Snaigơ visuotiniame akcininkǐ susirinkime, taip pat kad Siǌlymo teikơjai ir Amber
Trust S.C.A. kartu turi 11 516 995 AB Snaigơ akcijas, kas sudaro 37,47% akcijǐ ir jǐ suteikiamǐ balsǐ
bendrovơs visuotiniame akcininkǐ susirinkime.
Teisingi atitinkami skaiþiai yra šie: 18 859 920, t. y. 61,36% (likusiǐ AB Snaigơ akcijǐ ir jǐ suteikiamǐ balsǐ
skaiþius, kurƳ ketinama supirkti privalomo oficialaus siǌlymo metu) ir 11 875 795, t. y. 38,64% (AB Snaigơ
akcijǐ ir jǐ suteikiamǐ balsavimo teisiǐ skaiþius, priklausantis Siǌlymo teikơjams ir Amber Trust S.C.A.).
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2011-03-08
Pranešimas apie gautą patikslintą pranešimą apie balsavimo teisiǐ Ƴgijimą
2011 m. kovo 7 d. AB Snaigơ gavo pranešimą apie tai, kad dơl techninơs klaidos KJK Fund SICAV-SIF,
Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Avrora Fund ir Amber Trust S.C.A. pranešime apie balsavimo teisiǐ
bendrovơje Ƴgijimą (pranešimas viešai paskelbtas 2011.02.08) nurodytas neteisingas Amber Trust S.C.A.
turimas AB Snaigơ akcijǐ ir jǐ suteikiamǐ balsavimo teisiǐ skaiþius – 2 732 825. Teisingas skaiþius yra 3
091 625 akcijǐ ir jǐ suteikiamǐ balsavimo teisiǐ.
2011-02-21
35, 56 mln.Lt – tiek AB “Snaigơ“ per praeitus metus sumažino savo nuostolƳ
AB “Snaigơ“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per 2010 metus pasiekơ 113,84 mln. konsoliduotą
neaudituotą apyvartą, ir patyrơ 2,6 mln. Lt konsoliduoto neaudituoto grynojo nuostolio. Pernai tuo paþiu
metu bendrovơ patyrơ 38,2 mln. Lt konsoliduoto neaudituoto grynojo nuostolio.
Alytaus gamykla 2010 m. patyrơ tik 0,48 mln. Lt nekonsoliduoto neaudituoto nuostolio.
Pasak AB „Snaigơ“ generalinio direktoriaus Gedimino ýeikos, šio nuostolio galơjo ir nebǌti. „Šis nuostolis –
uždarytos AB „Snaigơ“ Kaliningrado gamyklos ir biuro Maskvoje išlaikymo išlaidos,“ -teigơ G. ýeika.
„Išlaidos sudarơ virš 2 mln. Lt ir tai tiesiogiai paveikơ mǌsǐ pelningumo rodiklius. Galiu tik pasidžiaugti, kad
artimiausiu metu Kaliningrado gamyklos patalpos bus išnuomojamos, todơl nebeneš bendrovei nuostolio.
Be to, tikimơs, kad šiuo metu vykdoma aktyvi potencialiǐ gamyklos pirkơjǐ paieška bus sơkminga.
Gedimino ýeikos nuomone, bendrovei pavyko pergyventi paþius sunkiausius ekonominio nuosmukio
metus. „Gamybos ir valdymo optimizavimas, bendrovơs pajơgumǐ mobilizavimas padơjo ne tik išlikti, bet ir
stabiliai dirbti, išsaugoti didžiąją dalƳ savo rinkǐ bei produkcijos paklausumą.
2010 m. AB “Snaigơ“ eksportavo savo gaminius Ƴ 30 Europos ir Azijos šaliǐ. Daugiausia lietuviškǐ šaldytuvǐ
nupirko Vokietija, Ukraina, Prancǌzija, Portugalija.
Nepamiršome ir savo vartotojǐ – gegužƳ pristatơme naujus, dvigubai mažiau elektros energijos vartojanþius
šaldytuvus Snaigơ Ice Logic A++. Šie šaldytuvai per trumpą laiką tapo labai paklausǌs ne tik Lietuvoje, bet
daugelyje Europos šaliǐ“.
Bendrovơs 2010 metǐ konsoliduota neaudituota EBITDA sudarơ 9,5 mln. Lt, t.y. 23,9 mln. Lt didesnơ nei
praeitais metais tuo paþiu metu. Alytaus gamyklos nekonsoliduota neaudituota EBITDA sudarơ 10,12 mln.
Lt, .Pasak Gedimino ýeikos, tai neabejotinai teigiamas rodiklis vertinant bendrovơs veiklą.
2011 AB „Snaigơ“ Ƴ naujas technologijas ir naujǐ produktǐ vystymą planuoja investuoti 3,7 mln. Lt.
2011-02-14
AB ”Snaigơ“ gavo pranešimą apie Generalinio direktoriaus sandorƳ dơl emitento vertybiniǐ popieriǐ.
2011-02-08
Pranešimas apie ketinimą teikti privalomą nekonkurencinƳ oficialǐ siǌlymą
2011 m. vasario 8 d. Snaigơ AB gavo pranešimą, kad KJK Fund SICAV-SIF, Liuksemburgo Société
d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé, kurio buveinơ registruota adresu
412F, route d’Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 86 728, Firebird Republics Fund, Ltd., pagal
Kaimanǐ salǐ Ƴstatymus Ƴsteigta bendrovơ, kurios buveinơ registruota c/o Trident Trust Company (Cayman)
Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanǐ salos, ir Firebird Avrora Fund, Ltd., pagal
Kaimanǐ salǐ Ƴstatymus Ƴsteigta bendrovơ, kurios buveinơ registruota c/o Trident Trust Company (Cayman)
Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanǐ salos (toliau kartu – Siǌlymo teikơjai),
valdybǐ sprendimais ketina teikti privalomą nekonkurencinƳ oficialǐ siǌlymą supirkti likusias 19 218 720
(devyniolika milijonǐ du šimtus aštuoniolika tǌkstanþiǐ septynis šimtus dvidešimt) akcinơs bendrovơs
„Snaigơ“ (teisinơ forma: akcinơ bendrovơ; Ƴmonơs kodas: 249664610; buveinơs adresas: Pramonơs g. 6,
Alytus, Lietuvos Respublika; duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniǐ asmenǐ registre) paprastǐjǐ vardiniǐ
1 Lt (vieno lito) nominalios vertơs akcijǐ, sudaranþiǐ 62,53% (šešiasdešimt du ir penkiasdešimt tris
šimtąsias procento) akcijǐ ir jǐ suteikiamǐ balsǐ akcinơs bendrovơs „Snaigơ“ visuotiniame akcininkǐ
susirinkime.
Siǌlymo teikơjai ir Amber Trust S.C.A. Ƴsigijo daugiau kaip 1/3 (vieną treþiąją) akcinơs bendrovơs „Snaigơ“
akcijǐ 2011 m. vasario 7 d. Aukšþiau nurodytos bendrovơs nuosavybơs teise turi 11 516 995 (vienuolika
milijonǐ penkis šimtus šešiolika tǌkstanþiǐ devynis šimtus devyniasdešimt penkias) paprastąsias vardines 1
Lt (vieno lito) nominalios vertơs akcinơs bendrovơs „Snaigơ“ akcijas, kas sudaro 37,47% (trisdešimt septynis
ir keturiasdešimt septynias šimtąsias procento) akcijǐ ir jǐ suteikiamǐ balsǐ akcinơs bendrovơs „Snaigơ“
visuotiniame akcininkǐ susirinkime.
Numatomas atsiskaitymo už superkamus vertybinius popierius bǌdas – pinigais.
2011-02-08
Pranešimas apie balsavimo teisiǐ Ƴgijimą
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2011 m. vasario 8 d. AB Snaigơ gavo pranešimą apie KJK Fund SICAV-SIF, Firebird Republics Fund, Ltd.,
Firebird Avrora Fund ir Amber Trust S.C.A. balsavimo teisiǐ bendrovơje Ƴgijimą (sandorio data 2011.02.07).
2011-02-08
Pranešimas apie balsavimo teisiǐ netekimą
AB Snaigơ gavo Sampo Fund Management Ltd pranešimą apie balsavimo teisiǐ netekimą.
2011-01-12
AB Snaigơ pranešimas apie sudarytą obligacijǐ pirkimo-pardavimo sutartƳ
2011 m. sausio 11 d. sudaryta sutartis dơl AB Snaigơ konvertuojamǐjǐ obligacijǐ, kuriǐ vienos nominali
vertơ – 100 EUR, ISIN kodas – LT1000401315, išpirkimo arba konvertavimo Ƴ bendrovơs akcijas data –
2011 m. balandžio 11 d., pirkimo-pardavimo. Sutartimi UAB Hermis Capital Ƴsipareigojo emitento akcininkui
KJK Fund SICAV-SIF parduoti 6 617 obligacijǐ, akcininkui Firebird Republics Fund, Ltd. – 1 629 obligacijǐ,
o akcininkui Firebird Avrora Fund, Ltd. – 1 630 obligacijǐ. Sutartis dơl nurodytǐ obligacijǐ pirkimopardavimo, taip pat dơl nuosavybơs teisơs Ƴ jas perleidimo turi bǌti baigta vykdyti iki 2011 m. sausio 21 d.
Sutartimi UAB Hermis Capital taip suteikơ pirkơjams pasirinkimo teisĊ papildomai Ƴsigyti likusius 22 411 vnt.
nurodytǐ AB Snaigơ konvertuojamǐjǐ obligacijǐ, kuri gali bǌti realizuojama ne vơliau kaip iki 2011 m.
balandžio 10 d.
17. Teismo ir treþiǐjǐ teismo (arbitražo) procesai
Informacija apie teismo ir treþiǐjǐ teismo (arbitražo) procesus atskleista aiškinamojo rašto p.25.
.
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